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Najstaršie zachované číslo Letokruhov z roku 

1977, 3.ročník 

   

     „Kedy budú ďalšie Letokruhy?“ – túto otázku 
sme za posledné dva roky dostali veľakrát. 
A prečo? Letokruhy sú podľa nášho interného 
pátrania časopisom Strednej odbornej školy 
lesníckej v Banskej Štiavnici od školského roku 
1975/1976. Ak by ste našli dôkaz o existencii 
staršieho čísla, radi tento údaj opravíme. 
Vypočítali sme ho podľa pravdepodobne 
najstaršieho dochovaného čísla z roku 1977, 
ktorého šéfredaktorom bol Ivan Chromek a úlohu 
metodika prevzala pani Brigita Herrmannová. 
A naše Letokruhy začali rásť. Najväčší úspech 
dosiahli v rokoch 2011 a 2012, kedy na 
celoslovenskej novinárskej súťaži stredoškolákov 
„Štúrovo pero“, získali Cenu Krajskej knižnice Ľ. 
Štúra vo Zvolene za tvorivé nasadenie a kvalitu 
pri prezentácii odborných tém, ktoré sú 
predmetom štúdia na našej škole. Zo všetkých 
ocenených časopisov boli vtedy len dva  časopisy 
z odborných škôl. V roku 2012 nasledovala Cena 
Internetového kníhkupectva Martinus.sk za 
skvelú prácu redakcií na odborných školách. 
Zrazu však Letokruhy akoby nezvládali 
pribúdajúce roky. Nové čísla vznikali ťažko, 
žiakom sa nechcelo, redakčná rada sa 
zmenšovala. Ostali len tri učiteľky, ktoré sa síce 
snažili, ale žiaľ, bez nadšenia a záujmu žiakov nám 
Letokruhy upadli do kómy. Postupne prichádzali 
žiaci, ktorí si mysleli, že ich preberú, ale keď 
zistili, aká je to drina, tak radšej potichučky 
zdupkali. Ale zrazu sa tu zjavila jedna veľmi 
nenápadná žiačka a tá sa rozhodla, že pacienta 
z kómy vzkriesi. Po splnení všetkých povinností 
po večeroch intenzívne pracovala – dôkazom sú 
jej e-maily, ktoré prichádzali s hotovými článkami 
v neskorých nočných hodinách. Po roku na našej 
škole vidí, že je o čom písať. Chce, aby sa v 
Letokruhoch písalo o ľuďoch z našej školy, o ich 
názoroch, problémoch, o nich samotných, o 
životnom štýle a zaujímavých akciách. A my našej 
Dáške veríme, ďakujeme a držíme palce. Našu 
podporu má a čo vy? Budete kritizovať, čo všetko 
mohlo byť v tomto čísle lepšie? Alebo sa radšej 
zapojíte a pomôžete vylepšiť to ďalšie číslo?  
Vopred ďakujeme.                                                                                         
                                   
                                        Eleonóra Valovičová a Jana Lavríková 

V školskom roku 1998/1999 vyšlo dokonca 

špeciálne Valentínske vydanie Letokruhov  



 
 
 
 

Triedny profesor – 
Ing. Peter Lacko 

 
 
 
 

Denis Čertík 
 
Denis nie je ranné vtáča, 

do školy vždy pozde kráča. 
Do učenia nie je mazák, že 

je štvrták to je zázrak. 

 
 
 
 

Martin Gutman 
 
Martin kúpil novú pušku, 
nemá však on presnú 

mušku.  
Veľmi rád si vypije, 
občas hlavu rozbije. 

 
Dávid Hrnčár 
 
Dávid robí ako píla, 
či je leto, či je zima. 

Pálenka hej, víno nie,  
po ňom vždy kóma pride. 

 
Milan Kašiar 
 
Že je múdry, to je jasné, 
pri ňom každý mudrc 

zhasne.  
Navyše ho baví práca, pri 
nej často hlavu stráca. 

 
 

Peter Koštiaľ 
 

Peťo, to je pirát veľký, v 

aute vozí iba dievky. No 
keď sa on rozčuluje, 

rukami vždy rozhadzuje. 
 
 
 
Erik Kružlic 
 
Erik Rusko miluje, 
zavše si on vypije. 

Na internát zavíta, 
z domu sa on nepýta. 

 
Marek Kršiak 

 
Vysoký je ako jedľa, 

v učení je ale vedľa.  
Vždy, keď mobil do 
rúk chytá,  
slastne pri tom ohká, 
vzdychá. 

 
Erik Laboš 
 
Počítače často hráva,  
v šope sa mu nudí krava. 
Pálenku on odcudzuje, 
na nemčine odpisuje. 

 
 
 
Adam Marcinkech 
 
Adam, to je búchač veľký, 

v posilke on dvíha činky. 

Keď pálenku zacíti, 
pije s nami noci, dni. 
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Radoslav Michale 
 
Malá briadka, veľké oči, 

len pri Majke sa však točí. 
Z učenia má sivé vlasy, 

čaká on na lepšie časy. 



 
Michal Nomiler 
 
A náš Miško furt jak 

delo, z intráku vždy 
zdrhal smelo.  
Nos mu vždycky očervenie, 
keď sem príde po víkende. 

 
Miro Nosáľ 
 
Miro občas zahúka si, od 

nervov si trhá vlasy. 
Keď on peknú ženu zočí, 
vypadnúť mu idú oči. 

 
 

Patrik Peniak 
 
Paťo bradu pestuje, na 

subaru driftuje. Roboty 
má vyše hlavy, celý rok 

sa nezastaví. 

 
 

Samuel Prč 
 
Samo často poker hráva, 
sem-tam niečo povyhráva. 

Aj na zápas si rád staví, 
lebo šport ho vážne baví. 

 
 
 

Rado Végh 
 
Rado s Terkou stále behá, 
na nás času veľa nemá. 

Veľmi je on zaľúbený, na 

svadbu je pripravený. 

 
 
 

Ľubo Vretenička 
 
Ľubo v škole ticho sedí, 
občas s nami pobesedí. 

Keď písomku podpisuje, 

profesor to rozlušťuje. 
 
 

Ing. Peter Lacko 
 
Triedny na motorku sadne, 
do ruky mu kormán vpadne. 
Stláča spojku, brzdu, plyn, 
Krista Boha, čo je s tým? 
 
Do baterky zuby cerí, 
káble zase prehoreli. 
Neskôr však on zisťuje, 

aj motor mu hapruje. 
 
Chytá kľúče francuzáky, 
pozhadzuje páku, bľachy. 
Potom niečo pošteluje,  
a motorka zase duje. 

 
 

Tomáš Mlynárik - vychovávateľ 
 
Prvo hlava, potom noha, 
vo dverách sa zjaví korba. 
Tominovi sliny tečú, 
keď sa žiaci z krčmy vlečú. 
 
Zo šuplíka dréger vyťahuje, 
“chlapec poď sem” vykrikuje. 
Tomáš hľadí, no neverí:  
1,8 na dregeri. 
 
Necháme to teraz tak, 
dvíha sa mi z teba tlak. 
Choď si ľahnúť do postele, 
a zavri za sebou dvere. 
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zapaľovanie sviečok príhovor torta 



6 

 

 
 

 

Triedna profesorka – 
 

Mgr. Darina 
Šemodová 

 

 
 

Peter Buday Matúš Ďuriš 
 
Na „húlku“ sa neučí, Matúš, to je bojovník,  
radšej marsku vyfajčí. nezloží ho veru nik. 

Na hodine sem tam zaspí Škola, tá ho neláka,  
a na „233“ – /dva-tri-trojke/ radšej si dá panáka. 

sedmu mastí. 
 
 

 
 

Lukáš Holásek 
 
Lukáš dlhé vlasy mal, 

našťastie sa ostrihal. 

Fotenie ho veľmi baví, 

u Kiki sa potom staví. 

 
 

 
 

Martin Hučík 
 
Maťo, to je poľovník, 

na srnce je odborník. 

Bradu sem tam oholí, 

špecialitky navarí. 
 

 
 

Patrik Chamko 
 
Poľovník či futbalista, 

každá strela u ňho istá. 

Zabávať sa, to on vie, 

niekedy to preženie. 

 

 
 

Michal Kováčik 
 
Mišo triedny maskot je, 

na hodinách šaškuje. 

Všetky športy on rád má, 

jedno pivko vždy si dá. 
 
 

 

Patrik Lokša 
 
Kamionistom on chce 
byť, no s horou sa nechce 
rozlúčiť.  
Medvede on nemá rád, 

s osmičkou je kamarát. 

 
 

 

Matúš Madaj 
 
S Kotlárom je kamarát, 

jeho „húlku“ má on rád. S 

Miškom „Sočku“ robí, za 

Mirkou si rád on skočí. 

 
 

Eduard Pavol Majer Zdenko Mihálik 
 
Edo na gitare hráva, nevie, 

kde mu stojí hlava. U 

Rolanda v hore behá, 

vínko z ruky si on nedá. 

 
Zdeno stále „šprechuje“ a 

nemčinu miluje. Horu si 

on pestuje,  
na pasate driftuje. 
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Roland Modrovič Ján Novotný 
 

Roland veľký zhodár je, Janko, to je turista,  
poľovačky miluje. Mirku v piatok vystíska. 

A keď pivko dopíja, Píla, traktor, to je jeho, 
nikto za ním nestíha. na kosačke jazdí smelo. 

 
 

 

Marcel Obročník 
 
Marcel tichý chlape je, s 

heligónkou machruje. 

Futbal, hokej, to je jeho, 

na kosačke jazdí smelo. 

 
 

 

Miroslav Pisarčík 
 

Chalan z Hrádku ku nám 

prišiel,  
svoje miesto si tu našiel.  
Do partie zapadol, 
sem tam niečo vyviedol. 

 
 

Radovan Sákal 
 

Poľovačka, to je jeho, 
vlastní športiak menom 

Clio.  
Prúser sa mu sem tam stane, 

potom ráno pozde vstane. 

 

 

Jerguš Stejskal 
 
Jerguš kickbox ovláda, s 

ním je dobrá nálada. Ninu 

veľmi rád si stisne, sem 

tam aj poldeci vtisne. 

 
 

 

Patrik Štefanka 
 
Paťo veľké svaly má, 

stále tvrdo cvičieva. 

Na motorke brázdi lesy,  
v škole nemá žiadne stresy. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mgr. Darina Šemodová 
 

Naša trieda, to je číslo, 

všetko rieši strašne rýchlo. 

Občas niečo zabudne, 

potom jej to napadne. 

Sme jej prvá trieda, 

na angline tvrdí: je to s nami bieda. 

Sem tam ju aj nahneváme, 

no vždy ju veľmi radi máme. 
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Triedna profesorka – Mgr. Jana Lavríková 
 

Triedna naša veľká láska je, s Janíčkom sa doťahuje. 
Pekné známky ona rozdáva, a popri tom sa na nás dobre zabáva. 
Topánky sú jej slabosť, ona s nimi má vždycky radosť. 
Na krku jej šatka svieti, Janka vie, čo dnes letí. 
Keď naše konanie prúserom zaváňa, doma už rodičom telefón vyzváňa. 
Vysmiata ona vždy chodí, čože to ten Keňďo robí. 
Vždycky pri nás verne stála, našej triednej tri krát sláva. 
A teraz jej Ďakujeme, sľubujeme – nesklameme. 

Patrik  Balog 
Patres je náš kamarát, 
na golfe on chodí rád. 
Slovenčina sa mu hnusí, 
no písomky písať musí. 
Cez hodiny komentuje, 
čo professor vysvetľuje. 
Dobré  srdce v sebe skrýva, 
s chlapmi to tak občas býva. 

Diana Bolgarová 
Dia sa nám vzadu s Dankou smejká, 
potvorka je táto dievka. 
Keď vie, tak sa prihlási, 
chýbajúcich nahlási. 
Od života veľa čaká, 
preto v škole tvrdo maká. 
Keď ju niekto rozčertí, 
hneď po ňom stolička letí. 

Marek Dolniak 
Marek predsa fešák je, 
pri ženách sa rád hreje. 
Jeho účes, zadok a dobrá postava, 
nie jedna spolužiačka sa na neho 
usmieva. 
Poľovníctvo má veru rád, 
s jeho brokovnicou je kamarát. 
Manchestru on stále fandí, 
aj keď sa mu nie vždy darí. 
 

Lucia Fialová 
Bosorka je podľa mena, 
no Lucka je dobrá žena. 
Fešné nechty, pohľad bystrý, 
aj srdce jej smiechom iskrí. 
Skúste ju však nahnevať, 
hneď sa bude iná zdať. 
S Erikom sa rozprávajú, 
že sa oni radi majú. 

Nina Hoduliaková 
Kalinovské dievčatko to je, 
a svojho psa obľubuje. 
Zaľúbil sa do nej Jerguš zlatý, 
berie mu trištvrte výplaty. 
Aj motorku predať musel, 
aby v banke nebol prúser. 
V škole problémy nemá žiadne, 
všetko ľavou  zadnou zvládne. 
No vie byť aj víchrica, 
rozčertená metelica. 

Milan Hrabovský 
Milan žije v inom svete, 
ho tom vy už všetci viete. 
Notebooky, mobily a drahé konzoly, 
všetko mu preplatia deichmanskí 
sponzori. 
Futbal má on veľmi rád, 
je to jeho kamarát. 
Veľa času strávi v Zare, 
v noci žije v disko bare. 
Každý deň má babu inú, 
všetky ho majú za hrdinu. 
Je to proste playboy veľký, 
milujú ho všetky dievky. 

Ján Chovan 
Janko chodí na karate, tu a tam, 
no nikdy sa neulieva sám. 
Števko ho vždy podporí, 
a do sveta lenivosti mu ísť dovolí. 
Ale Janko tiež miluje posilňovanie, 
no tam už u neho neplatí žiadne 
ulievanie. 
I keď už pol roka nechytil žiadnu činku, 
no čo, keď má svoju žienku. 

Martina Chytilová 
Usilovná ako včielka, 
Maťka – naša nádej veľká. 
Tichá, milá, precízna 
inú ju nik nepozná. 
Veselá a milá, 
skrátka dobrá kamarátka. 

Jana Janšová 
Z Teplého vrchu, na póle driftuje, 
po ceste hadičkou pálenku tankuje. 
Byť drzá jej nevadí, 
svoj názor vždy presadí. 
Nemčina jej veľmi nejde, 
hádam jej to dáko prejde. 
S dievčatami vyspevuje, 
bohapusté pijáše s nimi opakuje. 

Štefan Lutter 
Števo je náš triedny ninja, 
knihu väzňa on rád číta. 
Do miestnosti rád on chodí, 
veď na cvičenie má predsa vlohy. 
Slovina, tá je jeho, 
až keď si dá prvé pivo. 
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Filip Majerský 
Filip, to je kamarát, 
do mesta on chodí rád. 
Bicák veľký to on má, 
v meste sa s chalanmi pretláča. 
Fiestu doma štartuje, 
po meste on driftuje. 
Aj keď je to kulturista, 
je to predsa len pacifista. 

Nora Nozdrovická 
Fešné nechty, pohľad bystrý, 
aj srdce jej smiechom iskrí. 
Je to anjel s diablom v tele, 
jej krivky sú priam skvelé. 
V pravom rade ticho čuská, 
občas dačo Maťke šušká. 

Diana Oravcová 
Kolpašské dievča ona je, 
každé ráno k nám cestuje. 
Do školy chodí s dobrou 
náladičkou, 
hneď uteká za svojou polovičkou. 
Nerada sa učí, 
sťažuje sa, že ju škola mučí. 

Daniela Pacalajová 
Švárne dievča z Lehoty, 
do tanca aj do roboty. 
Zabáva sa veľmi rada, 
no prvoradé je paráda. 
S Jankou sa vždy zabáva, 
z postele sa im po opici veľmi zle 
vstáva. 
Zahoď Paco starosti, 
veď ty máš iné prednosti. 

Dávid Pizovka 
Náš Dávid, to je trieda, 
učenie je preňho bieda. 
Raňajky nám ráno nosí, 
zato sa autom do školy vozí. 
Na traktore doma robí, 
preto do školy nerád chodí. 

Marek Rovňan 
Marek je náš triedny poklad, 
netreba mu na to doklad. 
S ním snáď každý vychádza, 
keď z Málinca pochádza. 
To je Tobby Marek zvaný, 
v Málinci bol vychovaný. 
Počítač ho nadchýňa, 
ťažko sa mu vypína. 

Kristián Slobodník 
Kiko nám spí na hodine, 
asi sníva o Vikine. 
Na wifine je on rád, 
facebook je jeho kamarát. 
Píše stale, vypisuje 
a pritom sa unavuje. 
Večer chodí neskoro spať, 
potom ráno nevie vstať. 

Jakub Štringer 
Kubo, to je veľký poľovník, 
do hory so Zehačkou rád chodí. 
S bratrancom on v škole sedí, 
no nie vždy sa mu dobre darí. 
Borovička, pivo, to je jeho, 
z krčmy chodí veľmi smelo. 

Miroslava Tomášová 
Milý úsmev, dlhé vlasy, 
o kom to že bude asi? 
Mirka naša hlavička, 
budúca je ona lesníčka. 
Na nemčine veľká šéfka, 
ten kto nevie, tomu šepká. 
Zatiaľ iba pre potechu, 
drží v triede rekord smiechu. 
O chlapcoch si myslí svoje, 
veľká feministka to je. 

Kristína Tonhajzerová 
Našu Kiku každý chce, 
ona však Lukáša miluje. 
Rada do hory chodieva, 
svojho psa venčieva. 
Herečkou by chcela byť 
a veľa zarobiť. 
Podprsenka jej vždy trčí, 
preto na ňu Lucka trčí. 

Nikola Válek 
Niki – malé prekvapenie, 
on je ako pokušenie. 
Narušuje pokoj večný, 
jeho úsmev nebezpečný. 
Svaly si s Filipom porovnáva, 
no mindráky on z toho máva. 
Cvičiť spolu chodievajú, 
po dievčatách pokukujú. 
Nestrácaj Niki nádeje, 
aj na teba sa raz šťastie usmeje. 

 
 
 
 
 

Gabriela Tomášová 



10 

 

Triedny profesor – Ing. Miroslav Uhrin 

Triedny od nás ospravedlnenky nechce, 

neospravedlnenými hodinami nás tresce. 

Ale vždycky nás mal rád, 

bol nám vždy najlepší kamarát. 

Jakub Polc 

Jakub, to je jednotka. 

Vždy si nás zastával, 

ten najlepší predseda, 

iného nám netreba. 

Tomáš Kicko 

Pico a jeho červená strela, 

zostane za ním čiara biela. 

Zákruty sú neni problém, 

len čo, keď s ním v aute 

zomrel. 

Lukáš Paulík 

Pavol vždycky tíško drieme, 

my to všetci dobre vieme. 

Nechajme ho v kľude spať, 

veď aj v spánku dokáže 

výklad počúvať. 

Kristián Žoviak 

Ku Kikovi patrí píla, 

je s ním zábavná každá 

chvíľa. 

Je to blázon z Oravy, 

on nás vždy všetkých pobaví. 

Andrej Iždinský 

Ten náš Andrej chlapina, 

na hlave už aj nejaká 

šedina. 

Je pravda, že on je klasa, 

neučí sa, neháda sa. 

Martin Valentík 

Valentík Martin kľuďas 

v pohode, 

rád trávi čas v prírode. 

Nemá mindrák z jazykov, 

veď pracuje s matikou. 

Matej Vacho 

Na kratučko vystrihaný, 

chodí chlapec múdrohlavý. 

Je to kľuďas, čistý týpek, 

ale žiadny hlúpy snílek. 

Patrik Pacalaj 

Šoumen Laco, trubadúr, 

gól dá aj keď trafí múr. 

Narušuje pokoj večný, 
jeho hlavou nebezpečný. 
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Milan Frno 

Milan je náš triedny poklad, 

netreba mu na to doklad. 

S ním snáď každý 

vychádza, 

veď zo Sklenného 

pochádza. 

Matej Minár 

Minár Maťo, to je klasika, 

má totiž dar jazyka. 

Motorka mu nadchýňa, 

ťažko sa mu zhasíňa. 

Michal Dávid 

Mišo má nachystané všetko 

vopred, 

škola mu problém nerobí. 

Na písomke radosť pri ňom 

sedieť, 

lebo vieš, že budeš vďaka 

nemu všetko vedieť. 

Ján Antol 

Janči už pomaly starý vôl, 

ale vždy medzi nás zapadol. 

Vypiť ľúbi toho veľa, 

a potom chodí spávať do 

hotela. 

Dominik Novotný 

Dominik je veľký znalec, 

pri frajerke skvelý kanec. 

Do školy on zaspať vie, 

sem-tam sa z nej uleje. 

Pivo, to je jeho nápoj, 

na lúke vždy spomína zápoj. 

V Hrádku veľa nevedel, 

ale popri nás sa dozvedel. 

Máme ho tu všetci radi, 

Dominik – nik nenahradí. 

Matej Bródy 

Maťo vždycky s hlavou 

dole, 

čo to skrýva pri tom stole? 

Je tam skrytý telefón, 

so zapnutým facebookom. 

Ľubomír Kováč 

Ľubo moc toho nepovie, 

pri tabuli sa profesor veľa 

nedozvie. 

Sem-tam slovo, jedno, dve, 

ľudia sa v ňom nezaprie. 

 

 

 

                                         Erik Blaho    

 

 

 

 

František Toriška 

Fero vždy všade ako posledný, 

ale na hlave účes nádherný. 

So školou nie je kamarát, 

do ruky mu skôr patrí fotoaparát 

 

 

 

 

Denis Lehotský 

Denis celý počarbaný, 

v teplákoch vždy nasúkaný. 

Od Rovniaka učesaný, 

a zástupcom vždy kefovaný. 



 
 
 
 
 
 
 
Triedna profesorka – 

Eleonóra Valovičová 
 
Pred štyrmi rokmi sme sa 

v triede zoznamovali, 

a slová novej triednej nás 

upokojovali.  
Privítala nás milo a 

veľmi vrúcne, 

že to budú dobré roky prezrádzal jej úsmev. 
 
A ten úsmev mal pravdu, bol to krátky 

čas, počas ktorého sa dospelí stali z nás. 

A naša triedna bola pritom denne,  
pomáhala nám a učila nás, čo je v živote cenné. 
 
Zastávala si nás pred všetkými,  
a len málo krát nás trápila 

hodinami triednickými.  
Je to jedným slovom profesorka 

skvelá, a preto naša trieda celá,  
chcela by jej poďakovať za tie pekné štyri 

roky, že nám do života ukázala správne kroky,  
za jej čas a obetu, o ktorej všetci vieme, 

za to jej patrí jedno veľké Ďakujeme. 

 
Tomáš Bielsky  
Golf je jeho záľubou veľkou, sotva 

povie slovka pred učiteľkou. 

Učenie je pre neho tabu,  
chce zmaturovať a nájsť si 

peknú babu. 
 
Róbert Erteľ  
S mobilom si hodiny kráti, 

všetci sú jeho kamaráti.  
Jegerom si svoj smäd hasí. 

potom často rýchlo zaspí. 

Posilňuje s činkami,  
k Aďuške chodí s peknými kvietkami. 

Gellért Gróf  
Ráno máva s budíkom 

nezhody, a do školy neskoré 

príchody. Slovenčiny sa obáva,  
na hodinách stále zaspáva. 

 
Daniel Horváth  
Dankovi pivo lahodí, všetko 

preň za hlavu zahodí.  
Starkej auto morduje, 

on sa z toho raduje. 
 

Matúš Hriň  
Na motocrosse stále fičí, 

dokola len biceps cvičí. 

Lámač ženských sŕdc on je, 

nejedna sa o neho pobije. 

 
Patrik Jančovič  
Večer si sľuby dáva,  
že on ráno skoro vstáva.  
No keď budík po tretíkrát velí vztyk, 

preberie sa len keď učiteľka robí 

krik. A opäť ako dovtedy,  
posledný vbehne do triedy. 

 
Peter Kaplár  
Peťo to je študent skvelý, 

všetky baby by ho chceli.  
Len jednu chybu má, že papuľuje 

a triednu tým neustále rozčuľuje. 

 
Peter Kováčik  
Kováčik je malý had, 

každý ho má v triede rád. 

Šťastie má on skoro stále, 

provokuje neustále. 

Posilka ho sem-tam zláka, 

po lese sa so psom fláka. 
 

Tomáš Lehocký  
Mačo ho v triede voláme, 

na zlé veci ho nahovárame.  
Vždy nás všetkých zabáva, 

s Gellértom sa zahráva.  
Ťahákom sa venuje, 

poľovníctvo miluje. 
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Marián Malček  
Učenie vždy zatvára, 

keď sa fľaška otvára.  
Dejinám sa venuje, 

vojnové filmy rád sleduje. 

 

Alex Matucha 
 

Alex všetko vybaví, vždy 

nás s niečím pobaví. 
 

Hudobníkom byť to je jeho sen, 

na Didu myslí každý jeden deň. 

 

 

Peter Mudrončík  
Peťo to je hlava triedy, 

vždy najlepšie známky má. 

Málokedy je on triezvy, 

všetkým rád pomáha. 

 

Viktor Ondrejka  
Fernetíku neodolá, 

 
kým mu Simča nezavolá. 

Zacvičiť si sem-tam zbehne, 

chodiť pešo? Ani ho nehne. 

 

Adam Plachý  
Po hore sa prechádza, 

parohy tam nachádza. 
 
S Betkou na posede sedáva, 

lásku jej tam vyznáva. 

 

Lukáš Rapko  
Zem a ľad sú jeho živlami, 

korčule a Ivka sú jeho 

najväčšími láskami.  
Bradu si starostlivo pestuje, 

borovičku zbožňuje. 
 
Tomáš Rešutík  
Latinské názvy stromov a 

rastlín ovláda, 
 
potom je na hodine vždy 

lepšia nálada.  
Zacvičiť si občas zájde, 
 
no aj v krčme ho človek nájde. 

 
Šimon Stribula  
Šimon stále machruje, 

na dácií flekuje. 
 

Nemčina ho vyčerpáva, na 

hodinách vždy zaspáva. 

 

Patrik Šulek  
Ťapo to je balič veľký,  
aj na rande si oblieka monterky. 

V traktore sa on rád skrýva, 

Tuším, že tam asi býva. 

 

Kevin Tarttot 
 

Kevin veľký kulturista, 

stále niečo nové chystá. 

Činky dvíha a rád cvičí, 

až mu para z uší fičí. 

 

Jaroslav Trebula 
 

Jarko to je poľovník, 

parohov veľký milovník. 

Špringfilda on nabíja, 

diviaky rád zabíja. 

 

Tamáš Varga  
Vždy má dobrú náladu, 

v triede vie urobiť 

veľkú zábavu. 
 

Siláčisko veľké váhy dvíha, 

vždy ho zmorí liter vína. 
 

Marek Vetrák 
 

Cez hodinu slúchadlá mučí, 

hudba mu vždy v ušiach hučí. 

Vždy zachová chladnú hlavu, 

vie roztočiť každú oslavu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tomáš Pichler    Jakub Vodenský 
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Triedna profesorka – 

Ing. Iveta Mlynáriková 

Jakub Kubko Badrna 

Kubo hrdý záhorák, 

lieta on však ako vták. 

Všade stále chodí trúbiť, 

zabúda sa občas učiť. 

Chcel by stále poľovať, 

dobre vínko nalievať. 

Martin Maťo Bialik 

Martin je kus horehronca, 

nevie kedy mu je konca. 

Zaspieva si ľudovku, 

rád vypije pálenku. 

Potom ráno oči točí, 

v škole sa však dobre učí. 

Kristína Brnka Brnová 

Veľmi málo o nej vieme, 

na hodinách stále drieme. 

Za vlásky sa ona skryje, 

keď potajomky pije. 

Mlčí ako smutná sova, 

keď na ňu uzrie pohľad 

profesora. 

Dominika Bubi 

Bubelínyová 

Bubi to je prípad ťažký, 

keď jej chýba cukor sladký. 

Hasička veľká ona je,  

preto oheň zbožňuje. 

Jedlo z chladničky vyberá, 

no nikdy nepriberá. 

Kristína Čontoš Csontosová 

Kika to je rebel veľký, 

netrápi je zvonček školský. 

Učeniu sa vyhýba, 

každé ráno dospáva. 

Klobása, slanina, rezník, 

veď to je náš Čontík. 

Peter Čero Černický 

Peťo chodí na rybačku, 

bráva si so sebou  fľašku. 

Keď však rybku nechytí, 

náladu on nezmení. 

Z fľašky trosku odpije, 

na svet sa nám usmeje. 

Anton Tónko Čík 

Tóno chlapec z Lehoty, 

nerobieva drahoty. 

Do školy nás vozieva, 

stále sa nám usmieva. 

Blbosti tiež robí rád, 

je on s každým kamarát. 

Alžbeta Betka Dolniaková 

Beží, kričí, vrieska to, 

z Uňatína prišlo to. 

Betka krásne veľké oči má 

pre Adama je stvorená. 

Trúbiť ona pekne vie, 

Sabatty flintu obľubuje 

a poľovačky zbožňuje. 

Magdaléna Megi Frívalská 

Megi to je žieňa nežné, 

na syr ona chodí bežne. 

Práce sa tiež nebojí, 

v škole sa je tiež darí. 

Mačičky jej lásky sú, 

preto jej chýbať nesmú. 

 

Peter Peťo Gereg 

Peter chlapec od Lučenca, 

v pohone aj zbije kanca. 

Veľký muž to na pohľad, 

pálenku vypije rád. 

V kuse sa nám usmieva, 

radosť humor rozdáva. 
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Dominik Domčo Gretsch 

Domčo to je poľovník, 

lesa, zveri milovník.  

Od Kremnice ku nám prišiel, 

kamarátov kopec našiel. 

Do školy sa učí rád, 

býva s každým kamarát. 

Alex Šaňo Herceg 

Alex to je biznisman, 

peniaze počíta len. 

Ekonomiku miluje, 

burzu stále sleduje. 

V počítačoch sa nám vyzná, 

avšak stromy nerozozná. 

Júlia Julka Kašiarová 

Nežne dievča Julka naša, 

náladu nám vždy prináša. 

Zlú náladu keď pochytí, 

do sokoliarne si zaletí. 

Dravcom sa tam venuje, 

sokoliarstvo miluje. 

Zuzana Žužu Kováčiková 

Milý úsmev, krátke vlasy, 

o kom, že to bude asi? 

Zuzka naša hlavička, 

bude z nej raz lesníčka. 

Do bufetu chodieva, 

kávu stále popíja 

Martina Maťka Kršiaková 

Maťka naša bloncka je, 

z Novej Bani cestuje. 

Kombajnisko ako hrom, 

zroluje ti celý dom. 

Jej hlášky nás rozosmejú, 

všetci ju radi majú. 

Erich  Pinďo Lindák 

Erich často poľuje,  

svoje dievča miluje, 

na perách vždy úsmev nosí, 

o zlepšenie známky prosí. 

Tak ho všetci poznáme, 

blbosti s nim robíme. 

 

Kristína Ori Orovčíková 

Ori to je hviezda naša, 

na oplíku príde zasa, 

Z horehronia prišla k nám, 

lenivosť jej nevonia. 

Rada knižky študuje, 

školu ona miluje. 

Dominika Raffy Raffayová 

Domča to je rebelka, 

zo začiatku hanblivka. 

Chytí fľašku do ruky,  

to je znak jej záľuby. 

Často mení farbu vlasov, 

na pokeci hľadá chlapcov. 

Terézia Terka Vargová 

Deva, tichá, vysoká 

neustále vysmiata.   

Vždy si nájde zábavu, 

robí dobrú náladu.  

Na hodinách pozor dáva, 

naša Terka kučeravá. 

Klaudia Didka Záchenská 

Diduša je žieňa živé, 

občas drzé, občas milé. 

Cez hodiny mobil má, 

Paťkovi sladké bozky posiela. 

V prváčiku rebelka, 

dnes už veľká študentka. 
  

 

 

 

 

 

 

 

Erich Hoos     Lukáš Oslanec 

Fotka zo 

stužkovej 
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Od prvého dňa v škole, a najmä na internáte, 

nás štvrtáci strašili, že ak sa nebudeme 

zdraviť „Lesu zdar“ a chodiť na listy, 

schytáme to na „imačkách“. Veľmi sme sa 

ich nebáli, ale pre istotu sme sa snažili 

nerobiť žiadne blbosti (až na výnimky). 

Keď konečne prišiel dlho očakávaný deň, 

rozbúchali sa nám srdiečka. Na chodbách 

sme začuli bubnovanie a potom nás štvrtáci, 

prezlečení za „cigánky“, pomaľovali 

farbami a poslali do telocvične, kde na nás 

už čakali traja sudcovia a diviak. 

Zaspievali sme si lesnícku hymnu a potom 

nás po izbách volali na pódium, kde sme sa 

mali predstaviť, povedať odkiaľ sme a do 

ktorej triedy sme sa dostali. Podaktorí aj 

zabudli ako sa volajú.  
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 Sudcovia sa zamysleli a zhodnotili naše 

správanie a podľa toho nám určili 

disciplínu, ktorú sme museli absolvovať 

a aj počet rán opaskom, ktoré sme 

potom obdržali prehnutí cez diviaka. 
 
Nakoniec sme dostali Krstný list a na 

krk nám zavesili gaštan na špagátiku 

(tým neposlušným aj celý náhrdelník 

gaštanov). Týmto sme boli oficiálne 

prijatí do rodiny lesákov. 

Foto: Kevin Tartott, 4.B 
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                                   kláštor Schöntal 

  
 

     V jeden slnečný školský deň prišli za nami 
do triedy pani profesorky s ponukou zúčastniť sa 

odbornej praxe v Nemecku. Táto možnosť sa mi 

naskytla už minulý rok, ale bola som vtedy len 

prváčka, tak som si povedala, že nebudem 

vymeškávať, aby som nevyšla zo zabehnutého 

systému. Ale teraz som sa rozhodla, že pôjdem. 

Oznámila som to doma a začala sa tešiť. Super 

je hlavne to, že všetky náklady okrem cesty, 

hradí nemecká strana. Čas ubehol ako voda 

a nastal tretí december, kedy sme si všetci zbalili 

 
 
kufre a nasadli do autobusu. Mala som pocit, že 

cesta trvá nekonečne dlho, nakoniec som sa však 

konečne zobudila do sychravého Schöntalu. V 
areáli kláštora, ktorého veža siahala až niekde 

do neba, sme dostali malé útulné izbičky,  
v ktorých sme prežili týždeň plný zážitkov 

a určite sa väčšina z nás naučila veľa nových 

vecí. Všetko to začalo oboznámením sa 

s prostredím a programom, ktorý si pre nás 
pripravil náš hostiteľ Uli. Vybalili sme si veci 

a trochu si oddýchli po dlhej ceste. Nasledovala 
prechádzka po okolí a pán, ktorý nás sprevádzal 
nám rozprával veľa o lesníctve v Nemecku. 
Druhý deň sme vstali do slnečného dňa a čakala 

nás poľovačka, ktorá dopadla veľmi úspešne. 

Síce sa to nedá porovnávať so slovenskými 

zvykmi, veď každý máme predsa tie svoje. 

Pochodili sme mestá ako Heidelberg a Stuttgart. 
V každom bolo čo obdivovať a objavovať. Ale 

aby som nehovorila len o tom ako sme si užívali 

výlety, prejdem aj na to, ako sme pracovali. 
Práca nebola ťažká, skôr taká na ukážku, ako to 
u nich v Nemecku vyzerá, keď sa pracuje v lese. 
Ošetrovali sme porasty a  sadili nové, no najskôr 
sme ich na to museli pripraviť. Dostali sme 

rôzne náradie a samozrejme rukavice, aby sme 
našim šikovným rúčkam neublížili. Veľmi 

zaujímavým dňom bol pre mňa ten, keď sme 

stavali svoje vlastné posedy, ktoré potom naši 

nemeckí priatelia použili na blížiacu sa 

poľovačku. Ja som pracovala so šikovnou 

                     večerná prechádzka na hrad 

bezpečnosť je dôležitá, každý pred pohonom dostal reflexnú 

vestu 

krásny Heidelberg 
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                       prehliadka píly Schwaderer 

skupinou a práca nám išla od ruky. Za každou 

odvedenou prácou sme dostali pochvalu a poďa-
kovanie a tak boli spokojné obidve strany 
a odmenení sme boli výletom. Pre mňa osobne 

bola krásnym zážitkom na celý život návšteva 

Mercedes – Benz múzea v Stuttgarte, ktoré zaujalo 
nielen obsahom ale aj obalom. Určite neľutujem, 

že som sa zúčastnila a rada pôjdem znovu. 

 
 

                                                stavanie posedu 

Text: Vierka Balážová, 2.E 

Foto: Kevin Tartott, 4.B 

 

 

            skvelý pocit z dobre vykonanej práce v Mercedes – Benz múzeu sme si mohli autá vyskúšať aj na vlastnej koži 

                                            poľovačka sa podarila 
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Počas voľných školských dní povinne 
strávených na internáte sa nám naši 
vychovávatelia snažia spestriť čas, ktorý 
by sme inak mohli využiť na sladké 
ničnerobenie. Jedným takým príkladom je 
aj zbieranie šípok, organizované pani 
vychovávateľkou Hradilovou, ktoré sa 
uskutočnilo 17. novembra 2015. 

 pred výpravou, vyzbrojení košíkmi  

Presne o 14:00 sme vyfasovali košíky 
a nádobky a vybrali sa zbierať „korálky 
jesene“ – šípky.  Štyria chlapci, štyri 
dievčatá spolu s pani vychovávateľkou 
oberali na lúke hore za internátom, kde 
bolo množstvo ružových kríkov 
obsypaných šípkami.  

náš úlovok 

Keď sme mali košíky plné šípok a ruky 
„ozdobené“ bodkami od tŕňov, pozbierali 
sme ešte zopár jabĺčok na sušenie a 
presunuli sme sa do kuchynky, kde 
sme očistili všetky šípky, z ktorých sme 
o týždeň potom uvarili veľmi chutný a 
zdravý lekvár.  

pri čistení šípok sa chlapci presunuli na chodbu, 
lebo v kuchynke sme boli natlačení ako sardinky 

hotová „mňamka“ 
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Šípkový bál 

Hrajú sa dva kvietky 
celkom ružové. 
Žehlia sukne na bál 
stopkou z jablone. 
 
Na bále chcú tancovať, 
varuje ich stará mať: 
Netancujte ružičky, 
tŕne máte, ihličky. 
 
Nedajú si povedať, 
zvŕtajú sa v kruhu. 
Potrhajú šatočky 
kvetom z Letokruhu. 
 
Kvety pozrú ostrým okom, 
ruže radšej idú bokom. 
Odchádzajú v tichu, samy, 
sú z nich dve nahé dámy. 
 
Doma, na ružovom kríčku, 
zaspia smutným spánkom. 
Hnevajú sa zlému sníčku, 
ten odlieta ráno s vánkom. 
 
Smejú sa im druhé kvietky, 
ruže celé červené. 
Zdobia uši našej Idky, 
šípky bez šiat, drevené. 

        Dáška Dujková, 1.C 
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14.decembra 2015 sme ja a Betka 
Dolniaková reprezentovali našu lesnícku 
školu na regionálnom kole Miss stredných 

škôl, ktoré sa konalo 
v Krupine. Dokopy 
15 súťažiach dievčat 
pochádzalo z okresov 
Krupina, B. Štiavni- 
ca a Veľký Krtíš. 
 
Program mal štyri 
hlavné body. V úvo-
de  sme vystúpili 
v tričkách s logom  

súťaže, ktoré sme si 
mohli odniesť ako suvenír. Zároveň sme 
o sebe povedali pár základných informácií 
týkajúcich sa veku, mena či navštevovanej 
školy. 
V nasledujúcej časti sme si na seba obliekli 
krátke spoločenské šaty. Každé dievča si 
vylosovalo jednu otázku, ktorej sa týkal 
nasledujúci rozhovor. Moja otázka znela: 
„Keby si mám vybrať  medzi vojačkou a 
modelkou...?“ Chalani, ktorí robili mode- 
rátorov, si mysleli, že modelkou. Ale môj ná-
zor bol iný. 
Otázky dievčat 
boli rozmanité, 
nevyhýbali sa 
otázke prežitia či 
plánom do 
budúcnosti. 
Vo voľnej 
disciplíne Betka 
reprezentovala 
trubačstvo, čím sa 
odlišovala od 
ostatných, ktoré 
tancovali, hrali na klavír a aranžovali 
kvety.  Na tvárach porotcov bolo jasne 
vidieť, že ich to prekvapilo a ohúrilo. Ja som 
prednášala báseň od našej pani vrátničky  

Janky Bernáthovej. Záverečným bodom 
programu bola promenáda vo večerných 
šatách. 

 

Vo finále sa Betka umiestnila na krásnom 
3.mieste. Nakoniec každá z nás dostala malé 
darčeky na pamiatku. Bol to veľký zážitok. 
Žiaľ, nemohla vyhrať každá. 
Ale predsa krása nie je vonkajšok človeka, 
ale jeho vnútro. :-) 

Text: Alžbeta Kremlová, 1.C 
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 „Dobrý deň. Aj touto cestou by som sa 

chcel poďakovať vašej žiačke Romane 

Gajdošíkovej za neoceniteľnú a najmä nezištnú 

pomoc, ktorú mi poskytla na spoločnej 

poľovačke dňa 9.1. 2016  v obci Pozba. Tejto 

poľovačky som sa zúčastnil ako hosť so svojimi 

dvomi jagdterriérmi. 

 Hneď na začiatku prvého pohonu našli 

psy diviaka a na moje veľké nešťastie mi 

rozpáral oboch mojich psíkov. Psíkovi prerezal 

krčný sval a krčnú tepnu, sučke rozpáral 

dvakrát spodnú sánku s poškodením žíl na 

sánke a záhryzom na krku. Pes prišiel ku mne a 

krv z neho intenzívne striekala.  Zobral som ho 

na ruky a rukou som mu ranu uškrtil. 

 Ponáhľal som sa z lesíka na pole, kde 

boli domáci poľovníci. To som ale ešte 

nevedel, že tam mám doráňanú aj sučku, ktorú 

držal jeden poľovník. Romana, ktorá išla za 

mnou si  myslela, že zranená sučka je jej. 

Napriek zisteniu, že zranená sučka je moja, si 

vyzliekla mikinu, zabalila do nej sučku a 

snažila sa jej zastaviť intenzívne krvácanie. 

Nakoľko nikto z domácich nejavil záujem o 

našich zranených psov, vydali sme sa so psami 

na rukách cez pole na cestu  asi kilometer k 

autám. Medzitým Romana kontaktovala svojho 

otca, aby pohľadal ich sučku, ktorá zostala v 

pohone a ujal sa jej. Tiež ho poprosila, aby 

zistil, kam môžeme ísť so psami na zašívanie. 

 To už sme uháňali do Nových 

Zámkov  na veterinárnu pohotovosť, nakoľko 

nič bližšie sme nezistili. Celou cestou držala na 

rukách psíka s rozrezanou krčnou tepnou a 

pod nohami mala zranenú sučku. Po prijatí na 

veterinárnej pohotovosti lekár usúdil, že stav 

sučky je kritický a ihneď putovala na operačný 

stôl. Psíkovi sa tepna na krku nejako zasekla a 

takmer prestal krvácať. Sučka aj psík dostávali 

infúzie. Ona bola na operačnom stole skoro 

hodinu  a  na rad sa dostal aj psík. Ten bol na 

operačnom stole o niečo kratšie.  

 Sučka, napriek enormnej snahe  

zachrániť ju, boj o život prehrala, nakoľko 

stratila príliš veľa krvi a utrpela ťažké 

zranenia, ktoré ju veľmi  vyčerpali. Psík sa 

preberal z narkózy do večera  a jeho osud bol 

tiež neistý. Celú dobu tam bola Romana so 

mnou (podotýkam, že sme sa videli asi 

druhýkrát v živote) a starala sa o psov bez 

výčitiek. Smrť sučky som znášal dosť ťažko a  

aj na Romane bolo vidno, že ju to  zasiahlo. 

  K prístupu domácich poľovníkov sa 

vyjadrovať nebudem, ale som rád, že také 

mladé dievča je ochotné  obetovať sa pre 

našich štvornohých pomocníkov, nakoľko v 

dnešnej dobe  je ich málo. Bol by som rád, 

keby ste mohli s jej príkladným  prístupom k 

psíkom oboznámiť jej spolužiakov a  triedneho 

učiteľa, nakoľko som na neho nezískal kontakt. 

S pozdravom, kynológii zdar, Ladislav Ment.“ 

 

Poranená sučka napriek snahe zachrániť ju 

svoj boj prehrala. 

Romana so svojím psíkom 
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Žiačky 3.B: Terka Haviarová a Miška 
Krajčovičová spolu s pani vycho- 
vávateľkou Idou Hradilovou pripravili pre 
žiakov a vychovávateľov SOŠL 
valentínske pečené 
srdiečka ozdobené 
šľahačkou, ktoré 
rozdávali a ponúkali 
v hale internátu. 
Pani vychovávateľ-
ka vyrobila ešte aj 
krásne záložky 
s citátmi o láske. 
 
Prečo 
Valentín? 

O svätom Valentínovi, ktorý žil v 3. storočí 
nášho letopočtu, koluje veľa legiend. 
Jednou z najznámejších je kresťanská 

legenda, ktorá hovo-
rí o sv. Valentínovi, 
ktorý bol muče-
níkom žijúcim za 
vlády cisára Claudia 
II. Tento panovník 
rád a často viedol 
vojny, ale rímski 
muži jeho nadšenie 
nezdieľali a neradi 
vstupovali do voj-
ska. Podľa Claudia 
bol ich dôvod 

jednoduchý: nechceli opúšťať svoje ženy 
a rodinu. Ženatých mužov nepovažoval za 
dobrých bojovníkov. Preto zakázal všetky 
zásnuby a sobáše v celom Ríme. 
 Valentín bo rímsky kňaz, ktorý 
napriek zákazu tajne sobášil zamilované 
páry. Keď to cisár Claudius zistil, uväznil 
Valetína a odsúdil ho na trest smrti. 
Poprava sa konala 14. februára roku 296. 
Pred svojou smrťou napísal Valentín 

milostný list dcére väzenského dozorcu, do 
ktorej sa zaľúbil. A tak 
vzniklo prvé valen-
tínske prianie. 
  
V roku 496 pápež 
Gelasius ustanovil deň 
smrti sv. Valentína za 
pamätný deň na jeho 
počesť. Sv. Valentín sa 
tak stal patrónom 
zaľúbených. 
 

Svätý Valentín 
vo svete 

V Spojených štátoch má sviatok sv. 
Valentína dlhú tradíciu. Prvé valentínske 
pohľadni
ce boli 
vyrobené 
v 19. 
storočí. 
Maľovali 
sa ručne 
a zdobili 
sa orna-
mentmi, morskými mušličkami alebo 
sušenými kvetmi. 
 V Škótsku sa každý rok usporadúva 
festival, na ktorom si mladí ľudia losujú 

z klobúka s me-
nom svojho Va-
lentína alebo Va-
lentínky, s kto-
rou potom majú 
pretancovať celý 
večer. 

V Anglicku sa traduje, že 14. februára si 
vtáky (najmä holuby a labute) volia svojich 
partnerov na celý život. 
 
Text: http://www.danielarau.sk/historia-valentin/#.V3DcZfmLTIU 

 
„Miluješ pretože miluješ. Pre lásku niet dôvodu.“ Antoine de Saint-Exupéry 

zábavné pečenie  
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,,Buď nevieme, čo robíme, alebo robíme, čo nevieme.“ 
 

Medzi našich študentov do 

Klubu mládeže Školského 

internátu SOŠL v Banskej 

Štiavnici dňa 7. marca 2016 

prijala pozvanie predná-

šajúca Mgr. Tatiana 

Polláková. Bola príjemne 

prekvapená útulnosťou 

prostredia a pri rozhovoroch 

so žiakmi nevyžadovala 

pedagogický dozor, len 

špeciálne upravené kruhové 

sedenie pre otvorenú 

komunikáciu. Sedenia sa 

zúčastnila 26 členná 

skupinka mladých ľudí, 

pričom mnohí z nich sa 

pôvodne chceli len 

pasívne ,,prizerať“ ako 

diváci. 

PEER TO PEER – projekt 

je realizovaný v mnohých 

krajinách a zaujal aj našich 

žiakov. Rôzne modelové 

aktivity ich udržiavali v 

aktívnej súčinnosti s Mgr. 

Pollákovou. Striedajúci sa 

smiech s tichou pracovnou 

aktivitou potvrdili,  

že prednášajúca so žiakmi 

našla vzájomnú spoločnú 

reč. 

 

Vzdelávanie je realizované 

v rámci tematických blokov, 

využívajú sa najmä formy a 

metódy zážitkového učenia, 

pričom každý blok zahŕňa v 

sebe aj teoretický vstup k 

danej problematike. 

 

Od budúceho školského 

roka plánujeme s Mgr. 

Pollákovou nadviazať užšiu 

spoluprácu – a to v ,,Klube 

psychohygieny“. 

 

A čo je to PEER TO PEER? 

Ak chcete vedieť viac, 

opýtajte sa zúčastnených 

kamarátov a spolužiakov, 

alebo si info vyhľadajte na 

internete. 
 

Autor textu: Mgr. Miloš Javorský
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,,Ako zlaté jablká na 

strieborných podnosoch je slovo 

povedané v pravý čas.“ 
 

Dňa 9. marca 2016 sa v zaplnenej kinosále Školského internátu SOŠL v Banskej 

Štiavnici uskutočnila veľmi zaujímavá a poučná prednáška s besedou, ktorú viedol 

sympatický lektor a školiteľ Radoslav Hruška. O jeho vysokej profesionalite svedčia 

vynikajúce referencie z iných škôl, združení a spoločností. Presvedčili sme sa o nich 

aj my. Ak niekto s obavami očakával suchú a nezáživnú prednášku plnú nudných 

štatistík, či mravokárnych zákazov a príkazov, bol určite príjemne prekvapený. Pán 

Hruška si okamžite získal mladé publikum svojou komunikatívnosťou, 

zrozumiteľnosťou problematiky, pozitívnym postojom, ale i vtipnými 

vsuvkami k danej téme. Po celú dobu bola v miestnosti príjemne ,,živá“ 

atmosféra a už teraz sa tešíme sa na  stretnutie pri ďalšom poučnom 

podujatí a zaujímavých témach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexuálna výchova 

ANKETA: Čo si myslíte o aktuálnych 
prednáškach s besedami, ktoré sa uskutočnili 
v marci 2016 na ŠI? 

Lektor a školiteľ Radoslav 

Hruška z MENORY 
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Kováčova Bystrica 
 

     V Banskej Bystrici sa v dňoch 14. – 18. 
marca 2016 konal v poradí už XX. ročník 

festivalu Literárna Banská Bystrica. Tento 
festival je venovaný pamiatke básnika 
Mikuláša Kováča 

(1934 – 1992). 
     Súčasťou tohto 

festivalu je aj 
amatérska umelecká 
súťaž Kováčova 

Bystrica (už 12. 

ročník), ktorej sa 

16. 3. zúčastnili aj 

žiaci našej školy. 
     Súťaž prebiehala v dvoch oblastiach 
umenia: interpretačnej (prednes prózy 

a poézie) a literárnej (vlastná tvorba). Tento 
rok mala súťaž 155 účastníkov z rôznych kútov 
Slovenska. 
     Zaplnenými priestormi Štátnej vedeckej 

knižnice sa v tento jarný deň ozývali nádherné 

verše známych autorov i emóciami naplnené 
interpretácie z diel prozaikov. 
     S básničkami sa do súťaže odvážne 

prihlásili Vierka Balážová (2.E) a Alžbetka 

 

Kremlová (1.C), v prednese prózy zabojovali 
Mirka Martincová (3.B), Adam Kriek (1.B) 
a Gregor Gejdoš (2.E) a v oblasti vlastnej 
literárnej tvorby sa zapojili Dáška Dujková 

a Heňo Belis (1.C). 
     Aj keď sa naša škola neocitla na stupni 
víťazov, patrí zúčastneným žiakom úcta 

a pochvala za odvahu postaviť sa pred prísnu 

porotu a spamäti prednášať vybranú báseň, či 

úryvok z knižky. 

Zechenterova Kremnica 
 

     Dňa 4. 4. 2016 sa v Kremnici konalo 
regionálne kolo súťaže v umeleckom prednese 
prózy. Zapojili sa Mirka Martincová, Adam 
Kriek a Gregor Gejdoš. 
     Súťažiacich v Obradnej sále Mestského 
úradu privítala viceprimátorka Iveta Ceferová 
a riaditeľka Pohronského osvetového strediska 

Mgr. Helena Žňavová. Napriek tomu, že žiaci  
nezískali žiadnu cenu, odniesli si so sebou 
hlboký umelecký zážitok. 

Sládkovičova Štiavnica 
 

     Dňa 6. 6. 2016 sa v Banskej Štiavnici 

konalo regionálne kolo súťaže v umeleckom 
prednese poézie. Súťažiaci (z našej školy 

Vierka Balážová a Alžbetka Kremlová) sa 

stretli v Obradnej sieni Mestského úradu, kde 
ich privítal viceprimátor Ing. Marian 
Zimmermann. Prednes sa konal v penzióne 
Kosmopolitan. 

    Vierka získala cenu 
primátorky Banskej Štiavnice. 
Zo srdca gratulujeme a prajeme 
ďalšie úspechy v podobných 
súťažiach. 
 
 
 

všetci zvládli malú trému s  

Vierka si vybrala básničku Štvrtá jabloň 

od Janky Bernáthovej-Lehotskej 

DO TAKÝCHTO ŠKOLSKÝCH AKCIÍ SA MÔŽEŠ 

ZAPOJIŤ AJ TY – Odmenou ti bude pochvala 

profesora a možno aj nejaká tá jednotka :-D 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

V stredu 13. 4. 2016 sa na internáte Strednej odbornej školy služieb a lesníctva 

uskutočnilo podujatie, ktorého cieľom bola prehliadka záujmovo-umeleckej 

činnosti a tvorivosti mládeže zo Štiavnice a okolia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
naše pani vychovávateľky nás v záujmovej a umeleckej 

činnosti podporujú a tešia sa, keď sa takto rozvíjame – 

práve ony „donútili“ chlapcov, aby sa zúčastnili Art Podia 

 
Na pódiu sa ocitlo veľa detí a 

mládeže, ktorí nám predviedli 

svoje talenty, za ktorými sa isto 
 
ukrývajú hodiny a hodiny 

driny. Predstavili sa   nám  
v rôznych  oblastiach, ako je 

tanec,    spev,    či hra na  
hudobných nástrojoch. Na 

niektorých sa tréma prejavila 

viac, na niektorých menej, no v 

oboch prípadoch si všetci 

odvážlivci zaslúžia veľkú 

pochvalu a potlesk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jakub Badrna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Richard Brišák 

 

Z našej školy sa predstavili žiaci v hre na 

hudobných nástrojoch. Na lesnom rohu 

zatrúbil Jakub Badrna (4.E), na saxofóne 

zahral Alessio Drago (1.C), divákov 

rozveselila aj hra dvoch prvákov – Filipa 
 
Luštiaka a Libora Kubizniaka (1.A) na 

harmonikách. Sálou sa dokonca ozvala aj 

pieseň fujary, na ktorej hral Rišo Brišák 

(3.E). Alessio Drago 
 

 

Všetkým účinkujúcim a organizátorom srdečne ďakujeme za  
krásny večer, počas ktorého 

sme  mali možnosť vidieť 

a počuť umelecky nadaných 

a šikovných  mladých  ľudí. 

Už sa veľmi tešíme na ďalší 

ročník tohto milého 

podujatia.    
naši harmonikári  
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V dňoch 20.-21. apríla sa v areáli Strednej 

odbornej školy služieb a lesníctva v Banskej 

Štiavnici konal 2.ročník súťaže žiakov 

stredných lesníckych škôl, Husqvarna 

drevorubač junior 2016. 

O majstrovský titul najlepšieho slovenského 

juniorského pilčíka, zlatý pohár Husqvarna a 

nové píly svetoznámej značky, zápolilo 19 

jednotlivcov a 6 súťažných družstiev. 

Zastúpenie mali: SOŠ obchodu a služieb B. 

Štiavnica, SOŠL B. Štiavnica, Prešov, Ivanka 

pri Dunaji, Bijacovce a Tvrdošín.  

SOŠL reprezentovali : Kristián Žoviak, 

Tamáš Varga, Šimon Trnka, Denis 

Veliačik. Trénovali pod odborným 

vedením Ing. Gustáva Ružičku a Ing. Ivana 

Mesároša.  

Podujatie bolo zahájené, i ukončené, 

oficiálnymi ceremoniálmi, na ktorých 

nechýbali lesnícke fanfáry v podaní trubačov 

SOŠL. Zúčastnených v mene organizátorov 

privítala PhDr. Viera Gregáňová, riaditeľka 

SOŠOaS Banská Štiavnica, 

 
 
primátorka Mgr. Nadežda Babiaková a veľa 

šťastia mladým pilčíkom poprial člen 

vrcholového manažmentu Husqvarna Praha, 

Ing. Jiří Vorlíček. 

Svojich zverencov 

prišli podporiť aj 

riaditelia lesníckych 

škôl, spolužiaci, 

verejnosť. Študenti 

pristupovali k súťaži 

veľmi zodpovedne, 

pod dohľadom 

trénerov a majstrov odborného výcviku tvrdo 

trénovali. Ich úžasné výkony hodnotili prísni, 

ale spravodliví rozhodcovia v kategóriách: 

spilovanie stromu, výmena reťaze, 

kombinovaný rez, presný rez a paralelné 

odvetvovanie. Pribudla aj nesúťažná ukážka 

vyrezávania drevených sôch motorovou pílou 

v podaní študenta SOŠL Daniela Kopáčika.  

Víťazné tituly opäť zostávajú v Banskej 

Štiavnici a dvaja najlepší, Filip Drígeľ a 

Kristián Žoviak, sa môžu zúčastniť 

Medzinárodných majstrovstiev Českej 

republiky v Křivokláte. Prípadný úspech by 

im zaručil aj letenku na Majstrovstvá sveta. 

-------------------------------------------------------- 

 
toto je Dolmar D80 1938 – jedna z prvých 
motorových píl 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stredná odborná škola lesnícka v Banskej Štiavnici usporiadala v stredu 
27. apríla 2016 obľúbený Lesnícky deň pre deti, mládež a širokú verejnosť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

botanická záhrada rozkvitla aj napriek upršanému 
počasiu – farebnými dáždnikmi 

 
No aby nikto nezmokol 
a neprechladol, ponúkla návštevníkom 
svoju ochrannú a prajnú náruč 
historická  budova  Strednej odbornej  
školy lesníckej, ktorá sa doslova 
rozštebotala hláskami  detí mnohých 
základných a materských škôl 
z Banskej Štiavnice, i širokého okolia.  
Pedagógovia, študenti, i vzácni 
priatelia školy   sa   s   návštevníkmi 
nezištne podelili o znalosti, skúsenosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ukážky poľovníctva 

 
Podujatie nadväzujúce na 
konanie celoslovenského 
projektu Lesnícke dni, tradíciu 
Apríla – mesiaca lesov a Dňa 

Zeme, prilákalo viac než 

tisícku návštevníkov. 
 

Aj keď sa jubilejný 10. ročník 
uskutočnil ,,v mokrom 

variante“, nestratil nič zo 
svojej atraktívnosti. Veď dobrý 

lesník nepozná zlé  
počasie, len zlé oblečenie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

poznávanie vtáctva 
 
a praktické ukážky svojej práce. 
A bolo sa na čo pozerať, spolu 
vytvorili až 32 stanovíšť. 
 
Imitáciu zvukov lesa predviedol  
Dr.  Jozef Hlásnik, Ing.  Erik 
Petrikovič  predstavil 
poľovnícke zvyky a  tradície,  
Múzeum vo Svätom Antone sa 
zameralo na poznávanie vtáctva, 
nechýbali včelári zo SOŠ pod 
Bánošom, horolezci a jaskyniari 

zo Slovenského múzea ochrany 
prírody a jaskyniarstva 
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v Liptovskom Mikuláši, Ing. Peter  
Chytil z LZ Levice vysvetlil, ako sa 
máme správať v lese, ale aj ako zatĺkať  
klince, zamestnanci Mestských  lesov v 
Banskej  Štiavnici  sa  starali  o chutné  
občerstvenie v Kollárovej záhrade. 
Nechýbali mladí ekológovia, trubači,  
sokoliari, kynológovia, botanici 
a zoológovia, poľovníci, pilčíci 
a drevorubači,   ale   ani logické  
a jazykové hlavolamy, či rozprávkové 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

meteorológia v prírode 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

návštevníci si mohli vyskúšať aj streľbu na  
Laserovej strelnici 

 
 
k 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o včelách nám porozprávali včelári z Bystrice 
 
stanovištia s Popoluškou, hľadaním 

strateného pokladu, alebo záhadná 
pevnosť Boyard. Maskotom 
10.ročníka sa stal biely poník 

Šaňko, ktorého až z Detvy ochotne 

priviezol a zapožičal študent Daniel  
Kopáčik. 
 
Celý tento ,,fantastický zelený 
festival“ pripravila a režírovala Ing. 
Veronika Dudíková, za čo jej patrí 

náš veľký obdiv a poďakovanie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
na svoje si prišli aj najmenší – na 
rozprávkovom stanovišti mali za 

úlohu pomôcť Popoluške roztriediť 
lesné semienka 

 
Vďaka patrí aj vedeniu SOŠL a sponzorom, ktorými boli: Mestské lesy spol. 
s.r.o. Banská Štiavnica, COOP Jednota Žarnovica, GPM VOZ. s. r. o. 

Veľkoobchod s ovocím a zeleninou Zvolen, Chrien Mraziarne spol. s.r.o. 

Zvolen, Inmedia spol. s.r.o. Zvolen, Ján Machovič EDEN Krupina, Mäso 

údeniny Vladimír Stračina B. Štiavnica, Mäsovýroba Prenčov s. r. o. Stanislav 
Lihocký, Pauman plus s. r.o. Krupina, Picado s.r.o. Žilina, Tesco B. Štiavnica. 
 

Text: Janka Bernáthová  
Foto: Peter Lacko 
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V piatok 13. 5. 2016 sa štvrtáci rozlúčili 

s profesormi v zborovni. Táto tradícia sa 

dodržiava každý rok. Všetci štvrtáci 

vojdú do zborovne na jednu stranu, 

učitelia sú na druhej strane a vzájomne 

si poďakujú a zaželajú všetko dobré na 

maturity. 

 

Je to posledný deň štvrtákov 

v školských laviciach. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

„Každý kráľ bol raz plačúcim dieťaťom, 

každá stavba bola kedysi len kresbou, 

návrhom... 

Je dôležité, kde sme dnes...“ 

(autor citátu neznámy) 

Nechýbalo ani vystúpenie našich 

trubačov a tento rok Julka Kašiarová 

zo 4.E netradične poďakovala 

príhovorom, počas ktorého hrala na 

gitare. 

Foto: Peter Lacko 
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Sobota 4. júna bola v Pelhřimove 

sviatkom loveckej hudby a poľovníctva. V 

meste sa uskutočnil 2. ročník Česko - 

slovenskej súťaže poľovníckych trubačov, 

pod záštitou ministra poľnohospodárstva 

M. Jurečka ju usporiadala Českomoravská 

poľovnícka jednota, Klub trubačov ČMMJ, 

Klub Trubačová SR a Slovenský 

Poľovnícky zväz v spolupráci s OMS 

Pelhřimov a Mestom Pelhřimov. 
 

Svoje umenie predviedlo 230 

trubačov. Súťaž bola spojená s 

poľovníckym dňom pre deti v krásnom 

prostredí Mestských sadov. Pred odbornou 

porotou prebehlo viac ako sto vystúpení 

sólistov i zoskupení. "Zlatým klincom" 

programu bol unikátny rekord - Trubačská 

štafeta, keď si 136 trubačov postupne 

odovzdávalo hudobné signály po trase 

10,792 kilometra, z Mestských sadov na 

pelhřimovské námestie. 
 

Celú akciu skomplikovala búrka s 

prietržou mračien, ale trubači to zvládli a 

signál, vyžrebovaný a zahraný na začiatku 

trasy, zaznel správne po 40:54 minútach aj 

v jej cieli na Masarykovom námestí, kde 

boli všetci aktéri rekordu odmenení 

búrlivým potleskom a zápisom do Českej 

knihy rekordov. 
 

Vyvrcholením súťaže bolo 

vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien. 

,,Náš Jakub“ zvíťazil zaslúžene. Poctivo 

trénoval pod odborným dohľadom pána 

učiteľa ZUŠ Aleša Turčana, štyri roky bol 

členom trubačského krúžku pod vedením 

Ing. Štefana Petrikoviča, je členom Zväzu 

slovenských trubačov a odborne 

spolupracuje s lektormi a hornistami SND 

Jánom a Bohuslavom Smutným. 
 

SOŠL v Banskej Štiavnici 

reprezentoval na mnohých lesníckych a 

kultúrnych podujatiach doma i v zahraničí, 

za čo mu riaditeľ SOŠL Ing. Miroslav 

 
 

 

Ďurovič pri rozlúčke so školou udelil 

osobitné poďakovanie. Usporiadateľskú 

trubačskú štafetu pre budúci rok preberie 

opäť Slovensko. 3. júna 2017 sa ,,rozozvučí“ 

Hronsek pri Banskej Bystrici. Veríme, že 

mladí trubači z Banskej Štiavnice opäť 

zabodujú. 
 
Najlepší sólisti SR: 

1. Badrna Jakub 

2. Olos Michal 

3. Jančík Karol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jakub Badrna získal dva dni po 

úspešnej maturite na SOŠL v Banskej 

Štiavnici titul Majstra SR v kategórii 

sólista na poľovný roh. Blahoželáme! 
 

Text a foto: Janka Bernáthová 
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Hrám, hráš, hráme... 
niekedy o život 

 
Nedávno sa v Banskej Štiavnici rozbehla veľká 

podpisová akcia za zrušenie hracích automatov. 

Častejšie ako inokedy sa hovorí o gamblerstve. 

O akú závislosť ide a ako vzniká? 

   

Gamblerstvo alebo patologické hráčstvo je 
v podstate diagnóza v Medzinárodnej klasifikácii 
chorôb (MKCH) definovaná ako „porucha, ktorá 
sa skladá z častých opakovaných epizód 
hazardného hrania, ktoré ovláda život 
postihnutého, na škodu sociálnych, 
profesionálnych, materiálnych a rodinných 
hodnôt a záväzkov.“ Jedná sa o tzv. nelátkovú 
závislosť, kde zaraďujeme aj závislosť na 
internete, mobile resp. workoholizmus – 
nadmerné zaujatie prácou. Medzi látkové 
závislosti  patrí  alkoholizmus, fajčenie a drogové 
závislosti.    Zaujímavé je, že gamblerstvu 
prepadajú viac muži. Percento závislých mužov 
je oveľa väčšie než percento závislých žien. 
Gambler  je slovo prevzaté z angličtiny a 
znamená  označenie hráč – kartár, hazardér. 

 

Závislí hráči pociťujú intenzívne nutkanie ku hre, 
ktoré nedokážu ovládať a jeho intenzita sa môže 
vystupňovať, keď prežívajú nejaké záťažové, 
stresové situácie. Jednoducho nedokážu odolať 
aj keď vedia, že toto ich konanie má pre nich 
negatívne dôsledky. Napätie, ktoré prežívajú 
pred hraním je tak vystupňované, že zmizne, až 
keď začnú hrať. Hranie samotné prináša  týmto 
ľuďom uspokojenie a preto prichádzajú do herní 
znovu a znovu, nech ich to stojí čokoľvek. 

Ľudia sa zadlžujú, okrádajú svoju rodinu, alebo aj 
neznámych na ulici, dopúšťajú sa trestnej 
činnosti – krádeží, lúpeží,  opúšťajú ich priatelia, 
ale aj tak nie sú schopní prestať hrať.  
Samozrejme, aj oni sami si neraz vyčítajú toto 
svoje konanie, ale znovu a znovu sa k nemu 
vracajú. Vtedy už môžeme hovoriť o skutočnej 
závislosti na hraní, teda o patologickom 
hráčstve. K tomu sa pridávajú aj iné ťažkosti. 
Postihnutí ľudia majú problémy so spánkom, 
nezaujíma ich jedlo, bývajú podráždení 
a nesústredení, čo sa potom prejavuje najmä 
v práci, kde sa dopúšťajú chýb a napr. vo 
výrobnej sfére môže dochádzať k pracovným 
úrazom a pod.   

Pre závislého je typické, že dokáže hraniu 
venovať takmer všetok svoj čas, všetky peniaze 
a neraz obetuje aj všetky vzťahy. Dôsledky sú 
teda jednak v rovine vzťahov, v rodine, v širšom 
okolí a jednak majú dopad aj na jeho zdravotný 
stav. Závislosť na hraní vzniká podobne ako iné 
závislosti. Začína nevinným hraním, občas si 
zatipuje, potom si zahrá na počítači, ale ak začne 
pravidelne chodiť napr. do herní, kde sú hracie 
automaty (práve tieto totiž vytvárajú najčastejšie 
u ľudí závislosť), dá sa povedať, že sa stáva 
potenciálnym závislým. O tom, či sa stane alebo 
nestane závislým, môžu rozhodnúť niektoré 
faktory ako je napr. jeho osobnosť, ťažkosti, 
ktoré prežíva,  životná situácia, v ktorej sa 

Najlepšie je nikdy nezačať. 

Vyber si.  Život alebo hra? 
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nachádza, ale aj rodinné zázemie – napr. ak si to 
rodina skoro všimne a získa ho pre spoluprácu, 
je šanca, že v počiatočnom štádiu môže prestať 
hrať. No pokiaľ sa vytvorí u človeka už psychická 
závislosť na hraní,  jedinou šancou je liečenie. 
Liečenie a odvykacia kúra mu môže pomôcť 
dostať sa z tohto bludného kruhu. V prípade 
patologických hráčov – po vyliečení je možná len 
abstinencia rovnako ako u liečených alkoholikov. 
Stačí raz navštíviť herňu a patologický proces sa 
spustí znovu.  
 

Má význam zrušiť herne pre  už existujúcich 

závislých? 

 

Samozrejme, najlepšou alternatívou liečby je 
prevencia. Teda predchádzanie vzniku 
závislosti. Tu môžeme hovoriť o: prevencii na 
úrovni jednotlivca (najlepšie je nehrať, ne-
navštíviť herňu), prevencii na úrovni tých, ktorí 
hazardnú hru umožňujú (neprípustnosť hry 
maloletých,  rozumné obmedzenia pre 
mladistvých aj dospelých), prevencia na úrovni 
spoločnosti (znižovanie dostupnosti a  ponuky 
hazardných hier). 
Z tohto hľadiska má nedostupnosť k hraniu 
veľký význam. Preto je zrušenie herní správnym 
riešením. Ako hovorili naši prarodičia 
„príležitosť robí zlodeja“...  
Nepochybne najlepšou a najefektívnejšou 
prevenciou patologického hráčstva, ako aj 
iných druhov závislosti či negatívnych javov, je 
nájdenie hodnotného životného zmyslu človeka 
a to v každej životnej situácii a trávenie 
voľného času prospešné telesnému 
i duševnému zdraviu. 

 

S akými prípadmi gamblerstva ste sa  stretli v 

Banskej Štiavnici? 

 

S patologickými hráčmi som sa stretla zriedkavo 
i priamo, ale najčastejšie nepriamo. Dostali sa ku 
mne deti, ktorých príbuzní – rodičia, nevlastní 
rodičia, strýkovia a známi prepadli tomuto druhu 
závislosti. Rodiny boli zadĺžené, ocitli sa na okraji 
spoločnosti. Spomínam si na jedného šikovného 
chlapca – stredoškoláka, ktorý mal problémy 
s bývaním, pretože matka prehrala byt v herni.  

Taktiež je to veľké nebezpečenstvo pre 
mladistvých a dospievajúcich, ktorí radi 
experimentujú.    Skúšajú fajčiť... a o krátky čas  
už pravidelne fajčia, ochutnajú pohárik... 
a o krátky čas pravidelne pijú alkohol, začínajú  
bojovať so závislosťou na počítačoch, internete 

a pod. Niektorí z týchto mladých ľudí sa potom 
väčšinou na nátlak rodičov  alebo školy 
odchádzajú liečiť do psychiatrických liečební.  

Túto odbornú pomoc niekedy pre svoje deti 
vyhľadajú sami rodičia, niekedy im ju 
odporúčame aj  v našom zariadení (CPPPaP v B. 
Štiavnici – Centrum pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie). 
Máme však takú skúsenosť, že  sa rodičia akosi 
hanbia za tento problém a navštívia radšej 
zariadenia mimo miesta svojho bydliska. Tiež sa 
stáva, že sú to mladí ľudia, ktorí v B. Štiavnici 
študujú a nakoľko je potrebné na liečenie ísť cez 
lekára, navštívia lekára v mieste trvalého 
bydliska, preto sa počty skutočne závislých na 
hrách strácajú a nie sú presné.       
 

Aké sú dopady tejto závislosti na celú spoločnosť 
a do akej miery je pre nás nebezpečná? 
 

Gamblerstvo má dopad  nielen na jednotlivcov 
ako takých a ich rodiny, ale aj na celú societu. 
Rodiny gamblerov nedokážu plniť svoje záväzky, 
dostávajú sa do exekúcií, prichádzajú o základné 
istoty akými je napr. bývanie. Dostávajú sa do 
patových situácií, izolujú sa, z niektorých sa 
stávajú ľudia bez domova, prichádzajú 
o zamestnanie, zanedbávajú výchovu svojich 
detí, prichádzajú rozvody, pretože manželky nie 
sú ochotné tolerovať tento neduh, deti končia 
v detských domov, liečebno-výchovných 
sanatóriách a neraz tiež v psychiatrickej liečebni. 

Je isté, že Banská Štiavnica s týmto problémom 
zápasí a zrušenie herní s hracími automatmi 
môže  pomôcť. Samozrejme, vždy budú ľudia, 
ktorí aj keby bolo v Štiavnici 150 herní, nikdy do 
žiadnej nevkročia, a sú takí, ktorým ani tento 
zákaz nepomôže. Ale väčšinu je možné v tomto 
smere ovplyvniť a to  či už v dobrom alebo 
v zlom. Myslime na to, že pre niekoho je jeho 
hra hrou o  život. 
 

Na otázky odpovedala Mgr. Mária Montillová –  

psychologička v CPPPaP v Banskej Štiavnici 

V živote nemáš k dispozícii viac životov, tak 
ho preži najlepšie ako vieš. 
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Hmotnosť mozgu človeka predstavuje 1/46 celkovej 
hmotnosti tela. Koľko váži tvoj mozog??? 



Páčilo sa Ti tohtoročné číslo 

Letokruhov? Čo by sa malo zlepšiť? 
 
 
 

Máš nápady, chuť tvoriť, veľa voľného času? Staň sa aj Ty 

súčasťou našej redakcie a pomôž nám vylepšiť Letokruhy. 
 
 

Hľadáme žiakov, učiteľov, ale aj nepedagogických zamestnancov 

školy, ktorý nám pomôžu zachrániť náš školský časopis. 
 
 

Čo je naším cieľom: 
 

 kvalitný školský časopis nabitý zaujímavosťami o prírode, 

lese, novinkách z našej školy, zo sveta lesníkov


či prezentácia úspechov našich žiakov 


 10 krásnych čísel v jednom roku (teda aby Letokruhy vyšli 

každý mesiac školského roka)
 

 

V posledných rokoch sa Letokruhy ledva držia na nohách, zdá 

sa, že školský časopis sa stáva minulosťou. 
 

Stačí, keď nám len trochu pomôžeš postaviť 

časák opäť na nohy – napr. napíšeš 1 článok, na 

chvíľu sa staneš fotografom, alebo nám 

poskytneš svoje kresby, ako ilustrácie do 

časopisu. 
 

 

V prípade akéhokoľvek záujmu spolupracovať na Letokruhoch 

(aj ak si len budúci prvák) nám napíš na 

letokruhaci@gmail.com. Uvítame každú (aj drobnú) 

pomoc alebo nápad, ako zlepšiť náš časopis. Tešíme sa na Tvoj 

mail. 
redakcia
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