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Škola si dala prácu, aby v žiakoch a skrze žiakov 

pripravila a napomáhala budúcnosti ľudskej 

spoločnosti. 

Ján Kalinčiak 

 

 

Deň, keď sa niečomu naučíš, nie je už premárnený. 

David Eddings 

 

 

Ak sa učíš preto, aby si si zapamätal, zabudneš. 

Ak sa učíš preto, aby si porozumel, zapamätáš si. 

Čínske príslovie 

 

Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať. 

J. A. Komenský 

 

Ak sa chceš naučiť cudzí jazyk, nájdi si priateľku, 

ktorá ním hovorí. 

 

Čokoľvek sa učíš, učíš sa pre seba. 

 

 

 

 

 

http://citaty.in/autori/jan-kalinciak/


Milí naši žiaci! 

Sme v časovom období školského roka, kedy sme 

vyhodnotili výsledky v prospechu, v dochádzke 

a v správaní našich žiakov za 1. polrok šk. roka 

2013/2014. Aj keď sme mali spoločné stretnutie žiakov školy, vedenia 

školy a pedagogických zamestnancov za týmto účelom, nedá mi, aby 

som sa nevenovala týmto výsledkom aj v našom časopise.  

      Po každej hodnotiacej pedagogickej rade na našej škole a po 

dlhoročných skúsenostiach na našej škole, ma vždy chytá hrôza nad 

prístupom našich žiakov k štúdiu. Veľmi ma mrzia slabé až 

nedostatočné výsledky našich žiakov v prospechu a v dochádzke do 

školy.  

      Malo by to, ale mrzieť Vás, milí naši žiaci. Použijem niekoľko 

výsledkov zo štyroch tried študijného odboru Operátor lesnej 

techniky. Výsledky v prospechu máme také, že ani jeden žiak nemá 

„prospel s vyznamenaním“, že ani jeden žiak v 1. až 3. ročníku nemá 

„prospel veľmi dobre“ a iba traja žiaci z triedy IV. A majú výsledok 

„prospel veľmi dobre“. V každej z tried v 1. až 3. ročníku sú žiaci, 

ktorí „neprospeli“, alebo sú „neklasifikovaní“. Výsledky žiakov, ktorí 

„prospeli“ sú rovnako veľmi slabé. Sústavne si kladiem otázku, „Ako 

chcú žiaci študijného odboru úspešne ukončiť štúdium a urobiť 

maturitnú skúšku?“. Prenasleduje ma iba jedna odpoveď, „neúspešná 

maturitná skúška“ a potom by ma zaujímal  Váš postoj. „Kto bude na 

vine? Učiteľ, žiak rodič......?!“ Zlepšenie prospechu je žiaľ, milí naši 

žiaci, iba vo Vašich rukách. Nikto sa nebude za Vás učiť, ani učitelia, 



ani rodičia, ani kamaráti.  Výsledky v prospechu, úzko súvisia 

s dochádzkou žiakov do školy. Ako chceme mať výsledky, keď 

nechodíme do školy?! Veď čo sú to za výsledky, keď v triede III.A 

a IV.A je priemerný počet vymeškaných hodín na jedného žiaka nad 

100? Ako chceme úspešne zmaturovať???  

 

      Na záver by som ešte chcela povedať niekoľko slov žiakom IV.A 

triedy. V marci 2014, konkrétne 18. a 19. marca 2014, Vás čaká prvá 

časť maturitnej skúšky, a to externá časť a písomná forma internej 

maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z anglického 

jazyka. Nikto za Vás testy ani prácu nenapíše. Záleží iba na Vás, ako 

sa na tieto dni pripravíte. Verte mi, čím je výsledok tejto časti 

maturitnej skúšky lepší, tým schodnejšie sú ďalšie časti maturitnej 

skúšky.  

 

      Želám si, aby sa žiaci našej školy nad sebou zamysleli a urobili 

všetko pre to, aby výsledky v 2. polroku šk. r. 2013/2014 boli oveľa 

lepšie a aby žiaci IV. A triedy urobili radosť sebe, nám učiteľom, ale 

hlavne svojim rodičom tým, že úspešne ukončia štúdium na našej 

škole v riadnom termíne od 2. do 6. júna 2014.  

                                                                     Ing. Klára Gubková, ZRTV 

 

 

 



Milí žiaci III. OLT a ostatní žiaci! 

       Po dnešnom dni /10.2.2014/, keď sme spolu strávili dve 

hodiny – SJL a OBN, som plná pocitov. Bohužiaľ, len tých 

negatívnych. A to ma vedie k tomu, aby som napísala „pár 

teplých slov“. Aj článok Ing. Gubkovej ma  trošku inšpiroval.  

Jednoducho nechápem, že žiaci, ktorí tak biedne dopadli na 

polroka /konkrétne hovorím o III. OLT/, sú nepoučiteľní 

a hazardujú so svojím osudom. Myslím tým to, že by asi všetci 

chceli úspešne prekročiť prah tretieho ročníka a nakuknúť do 

toho štvrtého.   

      Určite by chceli. Ale robia pre to niečo? Nič. Absolútne nič. 

Mám pocit, že jediný, kto sa pripravuje na hodinu, som ja. 

Zošiť, kniha, pero – to sú neznáme pojmy. Niekedy sa nejaký 

ten zošit nájde – na jeho začiatku slovina, uprostred 

ekonomika, náuka o lesnom prostredí a vzadu zase nejaký 

predmet.  

      Je nepochopiteľné, že študent na strednej škole sa 

nedokáže naučiť na písomku, aj napriek tomu, že mu učiteľ 

nadiktuje okruhy, ba neraz aj konkrétne otázky. 

A v niektorých prípadoch hovoríme o veciach, ktoré poznáte 

zo základnej školy, my učivo zopakujeme a kde – tu si 



pridáme nejakú novú informáciu. Ale nepoznať systém 

slovenských hlások? A tvrdiť, že „t“ je krátka samohláska? 

A o takýchto Vašich „preklepoch“ by iste vedeli svoje povedať 

aj učitelia odborných predmetov. To je už priveľa, nemyslíte?  

       Odpoveď na otázku „Prečo ste sa neučili?“ znie: „Nemal 

som čas, nechcelo sami, mal som inú robotu.“ Uvedomujete 

si, že ide o Vašu budúcnosť? Vy ste súhlasili s tým, že budete 

v študijnom odbore a že sa budete musieť popasovať 

s maturitnou skúškou. A nehovorím len o slovenčine, 

angličtine /ktoré niektorí považujú za zbytočnosť/, ale aj 

o odborných predmetoch, na ktorých budete v budúcnosti 

možno stavať, ktoré budú potrebné pri Vašej práci.   

            Dnes je 11. 2. 2014. Pokračujem v článku, lebo som 

čakala na reakciu žiakov, ktorí dostali ešte jednu šancu – 

naučiť sa a znova odpovedať. Nemenovaný žiak  včera na 

slovenčine nevedel, čo je spoluhláska a čo je samohláska. Tak 

som mu povedala: „Dobre, zajtra sa prihlásite znova.“ Čo 

myslíte, ako to dopadlo? Naučil sa, odpovedal ? Áno, 

odpovedal. Stál pri tabuli, hľadal pomoc medzi ostatnými a po 

tabuli písal hlúposti. Dostal päťku. Čo ma na tom štve? Že  

spred tabule odchádzal s úsmevom na tvári.   



      Druhý žiak, nevedel včera, čo sú ľudské práva a kto sa nimi 

zaoberá. Tiež dostal druhú šancu. Nevyužil ju síce na 100% 

percent, ale sa posnažil. A dokázal mi, že nie je až taký 

neschopný. Som si však istá, že táto jeho snaha mu dlho 

nevydrží.  

      Na občianskej náuke sa snažím nezaťažovať žiakov 

dlhočiznými poznámkami /u niektorých je aj pol malej strany 

obrovské množstvo/. Nepomáha ani to. Je to katastrofa, keď 

žiaci majú  na vysvedčení 5-ky aj z tohto predmetu. Najlepšie 

je pýtať sa, na čo nám OBN je a či to už aj z OBN sa dávajú 

päťky. Odpovedám: „Áno, dávajú. A budú sa dávať naďalej, 

kým sa žiaci nezačnú učiť a nezačnú byť zodpovední.“ Práve 

OBN má viesť žiakov k tomu, aby sa aspoň trochu vedeli 

správať, aby aspoň trochu pochopili, že učiteľ, majster, 

administratívne pracovníčky, školník, pani upratovačka – 

všetci sme tu pre našich žiakov a všetci sa snažíme, aby sa tu 

žiaci mali dobre. Nezaslúžime si, aby sa nám za chrbtom 

vyškierali, robili si z nás bláznov a naschvál robili v triede 

neporiadok. Chceme predsa žiť, vychádzať a správať sa k sebe 

ako ľudia.  



      Milí žiaci III. OLT a ostatní žiaci! Ako Ing. Gubková aj ja 

verím, že sa nad sebou zamyslíte a prehodnotíte svoj vzťah 

k učeniu, k sebe, k svojej budúcnosti  a k tým, ktorí sa snažia 

o dušu spasenú.  

PS: Štvrtáci, držte sa!!!                                           

 

  PhDr. Zuzana Vilčková         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Motorové píly    v lesnom     

hospodárstve 

 

   Spiľovnanie a odvetvovanie  

stromov patrí  medzi najnamáhavejšie práce v ťažbe dreva.  Preto už 

dávno bola snaha nahradiť ručné rezanie mechanizovaným. Prvé 

mechanické píly sa objavili už koncom 19. storočia   na 

veľkoplošných holoruboch  v rovinatom teréne. Boli to zariadenia 

poháňané parným motorom na princípe návratného pohybu pílového 

listu, vážili niekoľko sto kilogramov, boli veľmi nepohyblivé a práca s 

nimi bola pomalá. Neskôr, začiatkom 20. storočia, boli mechanické 

píly poháňané  pneumatickým, spaľovacím i elektrickým motorom . 

 

 

Okolo roku 1915 sa podarilo na princípe švédskej píly „Sektor" 

vyrobiť prvú reťazovú motorovú pílu. Odvtedy vývoj motorových píl 

rýchlo napreduje.    



O najnovších trendoch vo vývoji motorových píl oboznámil žiakov 

našej  školy,  na prezentačnej akcii firmy Husqvarna,  dňa 29 januára 

2014 Ing. Jiří Vorlíček, školiaci a technický manažér  Husqvarna 

Česko, s.r.o. .                                          

    Vývoj motorových píl sa v súčasnosti zameriava na znižovanie 

emisií výfukových  plynov. Medzi najnovšie trendy patrí elektronicky 

riadený karburátor  (AUTO-TUNE). Ďalej je to zavedenie motora X-

torq do väčšiny typov motorových píl Husqvarna. Ide o motor 

s predvyplachovaním spaľovacieho priestoru motora  čistým 

vzduchom. Novinkou sú aj akumulátorové motorové píly. V ďalšej 

časti žiakov oboznámil s vývojom olejov pre mazanie 2-taktných 

motorov a ich vplyvom na výkon motorovej píly a predviedol ukážku 

diagnostiky karburátora motorovej píly diagnostickým zariadením 

AUTO-TUNE. 

        Na záver prezentácie si žiaci v praxi  odskúšali najnovšie 

modely motorových píl značky Husqvarna.   

  

Text a foto: Štefan Koperdák 



 

    Na škole máme novú učebňu informatiky. Bude slúžiť aj na 

vyučovanie ostatných predmetov. Je v nej interaktívna tabuľa, nové 

počítače, rýchlejší internet. Dúfame, že nebude aktívna len tabuľa, ale 

aj všetci žiaci, ktorí sa v nej budú učiť.  

    Na príprave učebne a na úprave priestorov sa podieľali majstri 

odborného výcviku a aj žiaci niektorých odborov.  Podlahu kládli 

žiaci pod odborným dohľadom MOV Františka Zavadského. 

    Náš fotoaparát zachytil usilovných žiakov stavebnej výroby pod 

vedením MOV Ondreja Franka. 
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 Interaktívna tabuľa  

 Hlavný prínos interaktívnej tabule spočíva v 

zjednodušení a zefektívnení prípravy učiteľa 

na konkrétnu vyučovaciu hodinu, lepšej 

názornosti prezentácie, možnosti sieťového a 

internetového prepojenia a aktívnej účasti aj na diaľku. 

Interaktívne tabule umožňujú viesť vyučovanie aj s využitím 

počítača priamo  

od tabule a dopĺňať premietaný obraz poznámkami či ilustráciami 

a rovno do nich vpisovať pomocou interaktívneho pera a výberu 

nástroja z panela nástrojov. Pracovať sa dá priamo na tabuli a 

rovno od nej  súčasne ovládať počítač a v ňom jednotlivé aplikácie.  

      Interaktívna tabuľa kombinuje výhody klasickej tabule, 

dotykovej obrazovky a počítača v jednom. Po jednoduchom 

prepojení USB káblom tabuľa sníma pohyby interaktívneho pera, 

gumy alebo prsta a prenáša ich priamo do počítača. Jediným 

dotykom na povrchu tabule je možné ovládať počítačové 

aplikácie, spustiť pripravenú 

hodinu a potom vyzvať žiakov, aby 

pomocou interaktívneho pera 

doplnili chýbajúce výrazy, 

podčiarkli či zvýraznili určité javy 

atď.  Skrátka je možné žiakov aktívne zapojiť do hodiny.    

Poznámky napísané na tabuľu sa neskôr dajú jednoducho uložiť 

do pamäte počítača a rozoslať študentom.   



„Život nevyžaduje, aby sme boli najlepší. 

Žiada, aby sme sa o to najlepšie usilovali.“ 

      Predsa sme sa dočkali toho, že naši maturanti nosia pripnuté 

stužky. Je to fajn. Nebola to síce žiadna veľká oslava, ale sme hrdí 

na našich štvrtákov, že sa k niečomu prinútili. Mali výborných 

pomocníkov – pán učiteľ Mulík uvaril niečo pod zub, pani učiteľka 

Vilčková vytvorila stužky a pán triedny Bučák sa postaral o to, aby 

mali kde chlapci jesť a aby im mali kde pripnúť stužky. Nechcem byť 

kritická, ale je slušné sa aspoň ukázať v škole, keď vieme, že 

prípravy sú v plnom prúde. Samozrejme, česť výnimkám! 

      Všetko bolo fajn, chlapci vyobliekaní, hrdí na to, že sú 

v maturitnom ročníku. A dokonca bolo aj poďakovanie žiakov a kvety 

pre vedenie školy.    

      Nech je zelená stužka symbolom nádeje, zodpovednosti 

a lepšieho prístupu k vlastnej budúcnosti.   

 

                 Marek Horňák   Pavol Kovalčík  Juraj Makový  



Urob si sám 

Aj keď je zima roku 2013/2014 k zveri milostivá, 

ktovie aká bude tá nasledujúca. 

Tak ,či onak, zver  podľa zákona o poľovníctve č.274 z roku 2009 

sme povinní chrániť pred nepriaznivými vplyvmi, a teda hlavne pred 

nedostatkom prirodzenej potravy. 

A tak sa v hlave pána majstra, Štefana Koperdáka, zrodila prvotná 

idea. 

Tú, za pomoci štvrtákov, Petra Balogu a Martina Fiľu, pretavil do 

reality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Kŕmne zariadenie so zásobníkom pre jadrové krmivo 

šikmá drevená 

strieška pokrytá 

lepenkou 

vyvŕtaný 

otvor 

pre krmivo 

bútľavý 

smrekový 

výrez 

drevená 

podložka 



 

 

Násyp jadrového krmiva, môže to byť jačmeň, 

pšenica, kukurica.... 

 

 

Materiál a pomôcky: smrekový bútľavý výrez, zvyšné dosky, latky, 

rezivo, lepenka, plech, klince, píla, sekera. 

Náklady na výrobu: mohli by sme ich symbolicky zaokrúhliť na 

1euro, pretože naozaj všetky pomôcky a materiál sú bežne dostupné 

v každej domácej dielničke.  

Takéto kŕmne zariadenie môže byť súčasťou kŕmnej linky, alebo môže 

slúžiť ako technické zariadenie na vnadisku. V našom prípade poslúži 

v školskej zvernici. Je nielen funkčné, ale aj estetické, vyrobené 

z prírodných materiálov a zapadne tak vynikajúco do lesného 

prostredia. 

 Na záver, chceme zaželať pánovi Koperdákovi  množstvo ďalších 

takýchto kreatívnych nápadov a veľa šikovných žiakov ako 

spoľahlivých pomocníkov.  

 

 

 Text a foto:  

Ing. Jaroslav Bučák 



Nedávno mi prišiel takýto mail. Deti mali v škole 

napísať slohovú prácu o svojich rodičoch. Tak 

čítajte. 

 

Rodičia sa delia na dve časti : matku a otca.  

 

Matka sa ešte rozdeľuje na ženu v domácnosti a v zamestnaní. Doma 

sa potom ešte skladá z manželky, matky, kuchárky, upratovačky, 

práčky, nakupovačky, účtovníčky, vychovávateľky... ostatné si 

nepamätám, ale mama toho vie vymenovať viac, ako napr. slúžka, 

otrok a iné. Matka sa vyznačuje tým, že sa zázračne nachádza na 

viacerých miestach naraz, vie v jednej chvíli myslieť na sto vecí, 

pričom desať vecí robí súčasne. Vidím na vlastné oči, ako po návrate 

zo zamestnania dá variť vodu na sporák, zatiaľ čo zamiesi cesto na 

rezance. Pritom jej ide práčka, do ktorej chodí vymieňať bielizeň, mne 

vymýšľa vety oznamovacie, rozkazovacie, opytovacie a našu Olinku 

skúša z veľkej násobilky. Že potom prebalí malého Karolka a zarobí 

mu na Sunar s krupicou, to ani nezbadám. Dve oči mi na to nestačia. 

Lebo keď potom zasadnem k večeri, už je namletý mak aj orechy na 

varené rezance a ja mám na kolenách teplákov zašité nové diery. 

Olina má umyté vlasy a bielizeň je rozvešaná na balkóne. Darmo si 

mamu potajme obzerám. Mama má naozaj len dve ruky ... a predsa, 

keď príde domov z roboty, má v jednej veľkú a malú kabelku, v 

druhej dve sieťovky s nákupom a v tretej ... nie, veď som  už povedal, 

že má len dve ruky, ale nesie aj Karolka s fusakom.     

 



Otec sa neskladá ani nerozdeľuje.  

Nachádza sa v zamestnaní a doma,  

 ale doma ho nájdete málokedy. Okrem 

raňajkovania a večerania, keď sedí pri 

stole, vyskytuje sa  

v obyčajne v kresle, alebo na gauči 

 a býva zakrytý novinami. Zanecháva 

po sebe vždy tie isté stopy :roztvorené, 

prevrátené noviny a cigaretový popol, niekedy aj v popolníku. Na 

rozdiel od mamy, hoci má tiež dve ruky, prichádza domov s rukami 

prázdnymi. Či vie násobilku, neviem, ale písať asi nevie, lebo žiacku 

knižku mi ešte ani raz nepodpísal. Ani to ešte nie je preskúmané, 

prečo patrí do skupiny rodičov, keď na rodičovské  združenie vôbec 

nechodí.  Pán učiteľ povedal, aby sme sa pri písaní tejto úlohy 

zamysleli nad prácou svojich rodičov.  

      V škole prideľujú žiaka, ktorý riadne nepracuje, čiže neučí sa, 

dobrému a usilovnému žiakovi, aby sa pri ňom niečo naučil. A tak si 

myslím, že pri sobáši prideľujú mužov ženám, aby ich ženy niečomu 

dobrému naučili a mali na nich dobrý vplyv. Mojej mame sa to zatiaľ 

žiaľ nepodarilo.  

       

Takto to vidí žiak na ZŠ. A čo Vy? Nech je to akokoľvek, nezabudnite 

na svoje mamy 8. marca, je totiž Medzinárodný deň žien. A pusa na 

líčko či objatie syna určite potešia každú mamu.                         

                                                                                  Zdroj: Internet  



V kreslení pokračujú ďalej... 

Dávid Galiniak  a Dávid Kollár z I. A- OLT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



!!!!!!!!    Nová rubrika školského časopisu 

Poddubáčik sa bude venovať zamestnancom školy 

a ich voľnočasovým aktivitám a záujmom.   

      Dnes Vám predstavíme MOV, pána Jozefa 

Pivovarníčka a jeho koníček –  chov holubov.   

      Boli sme zvedaví, čo toto hobby obnáša, chceli sme Vám priniesť 

zopár nových poznatkov, zaujímavé informácie a možno aj inšpiráciu.  

 

 

Na úvod by som sa Vás opýtal, aký je rozdiel medzi holubom 

a hrdličkou?  

Asi taký, ako medzi vranou a havranom. Tieto vtáky sú si podobné, 

ale sú to rozdielne druhy.  

 

Aký je pôvod holubov?  

Predchodca  holubov domácich bol holub divý. V súčasnosti divo žije, 

napríklad holub hrivnák. Z divých holubov bolo krížením 

vyšľachtených cca 100 rôznych druhov holubov, sú to holuby poštové, 

letúne, chované pre mäso...  Priekopníckou krajinou v krížení holubov 

je Belgicko. 

 

Ako dlho sa venujete chovu a aký druh holubov chováte?  

Venujem sa tomu asi štyridsať rokov  a chovám poštové holuby.  

 

 



Koľko holubov máte v chove?  

Šesťdesiat kusov, v súčasnosti chovám  holuby pre potešenie. 

Venujem ich kamarátom, ktorí s nimi pretekajú.  

 

Zúčastňujete sa aj Vy na súťažiach?  

Momentálne nie, chce to veľa času a peňazí, ale v minulosti som mal 

zopár úspechov. Napríklad 2. cena z regionálnej súťaže poštových 

holubov na dlhú trať – 700 kilometrov. Alebo 1. cena z oblastnej 

súťaže, tiež na dlhú trať – 700 kilometrov. Holuby boli vypustené 

v Nemecku (Gera, Stendal), odtiaľ sa mali vrátiť späť v čo najkratšom 

čase.  

 

Je starostlivosť o holuby náročná?  

Určite áno. Potrebujete ich kŕmiť, napájať, starať sa o hygienu 

a zdravie. A ak sa chcete s nimi zúčastňovať na súťažiach, musíte ich 

aj trénovať.  

 

Čím ich kŕmite?  

Závisí to od sezóny, aj od toho, či ide o holuby závodiace. V zime je 

to asi 50 % jačmeň, 20 % kukurica a zvyšok repka, slnečnica, hrach.  

Predkladám im aj vodu s vitamínmi a jeden až dvakrát týždenne 

jablčný ocot pre tlmenie chorôb. Ak ochorejú, tak im podávam aj 

lieky. Je to nákladný špás.  

 



Keď sme pri chorobách, čím najčastejšie trpia holuby? Počul som, 

že sú nečistotné a ich trus je agresívny a môže byť zdrojom 

rôznych chorôb. Je to pravda?  

Najčastejšie trpia salmonelózou a kokcidiózou a trichomoniózou. 

Náchylné sú na vírusové ochorenia, voči bakteriálnym sú 

imúnnejšie.Chcem povedať, že žiadna choroba, ktorou trpia holuby, 

nie je prenosná na človeka. Čo sa týka trusu, ten vôbec nie je 

agresívny, naopak trus holuba, je ako  hnojivo veľmi výživný, 

napríklad obsahom fosforu sa mu vyrovná len ovčí trus. Mestské 

holuby sú zle kŕmené a ich trus je vodnatý. Agresívnejší trus môže 

mať bocian, ktorý musí stráviť žabu.  

 

Ako je to s obchodom a biznisom v chove holubov?    

V súčasnosti sa holubárčenie stáva koníčkom bohatých ľudí. Holuby 

sú veľmi drahé. Osobne som videl holuba, ktorého cena bola 3300 eur 

a nedávno padol rekord, keď čínsky podnikateľ zaplatil za holuba 

310 000 eur.  

 

Akého najdrahšieho holuba ste kúpili Vy? A predávate ich?   

Môj najdrahší stál v prepočte cca 270 eur. Niekedy som holuby 

predával, ale dnes panuje veľká nedôvera kvôli falšovaniu 

rodokmeňov.   

 

 

 



Živia sa tým niektorí ľudia, alebo je to iba hobby?  

Živia sa tým ľudia najmä v Nemecku, v Belgicku a v Holandsku. 

Holuby sa tam stávajú predmetom stávok, ako dostihové kone.  

 

V prvej a v druhej svetovej vojne boli holuby používané na prenos 

správ. Ako sa holuby orientujú?  

Zatiaľ je potvrdené, že sa orientujú podľa Slnka, Mesiaca a hviezd, 

geomagnetických polí. Ostatné možnosti sú predmetom skúmania a 

bádania. Holuby si dokonca vytvárajú akúsi mapu okolitého 

prostredia. 

 

Skúste nám povedať nejaké perličky o holuboch.  

Tak, napríklad, dožívajú sa 12- 18 rokov, strmhlav dokážu letieť 

rýchlosťou 300km/h. Mäso holuba  je veľmi diétne, polievka  sa 

využíva pri liečbe astmy a alergií, nutrične sa približuje ľudskému 

materinskému mlieku. Bzukot včiel a hrkútanie holubov majú 

upokojujúce účinky.  

 

Viete, prečo je holubica symbolom mieru?  

Aj Duch svätý je zobrazovaný v podobe holubice.  

 

Chcete niečo dodať na záver?  

Kto sa tomuto koníčku začne venovať, už sa ho nikdy nezbaví. Je to 

droga v dobrom slova zmysle.  

 



Ďakujeme za rozhovor a prajeme pánovi Pivovarníčkovi  a jeho 

holubom pevné zdravie a veľa úspechov.  

 

    

Naľavo slávny obraz maliara Pabla Picassa, vpravo Duch svätý,  

je tiež zobrazovaný ako holubica. 

S pánom Pivovarníčkom sa rozprával Ing. Jaroslav Bučák.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Medailová bilancia Slovenska na olympijských hrách 

(letných aj zimných) v ére samostatnosti od roku 1993: 

 

ZOH Lillehammer 1994: bez medaily 

 

OH Atlanta 1996: 3 medaily (1 - 1 - 1) - 43. miesto 

Michal Martikán (vodný slalom) - 1. miesto 

Slavomír Kňazovický (rýchl. kanoistika) - 2. miesto 

Jozef Gönci (streľba) - 3. miesto 

 

ZOH Nagano 1998: bez medaily 

 

OH Sydney 2000: 5 (1 - 3 - 1) - 38. miesto 

Peter a Pavol Hochschornerovci (vodný slalom) - 1. miesto 

Michal Martikán (vodný slalom) - 2. miesto 

Martina Moravcová (plávanie) - 2 x 2. miesto 

Juraj Minčík (vodný slalom) - 3. miesto 

 

ZOH Salt Lake City 2002: bez medaily 

 

OH Atény 2004: 6 (2 - 2 - 2) - 29. miesto 

Elena Kaliská (vodný slalom) - 1. miesto 

Peter a Pavol Hochschornerovci (vodný slalom) - 1. miesto 

Michal Martikán (vodný slalom) - 2. miesto 

Jozef Krnáč (džudo) - 2. miesto 

Jozef Gönci (streľba) - 3. miesto 

K4: Richard Riszdorfer, Michal Riszdorfer, Erik Vlček, Juraj Bača 

(rýchl. kanoistika) - 3. miesto 

 

 



 

ZOH Turín 2006: 1 (0 - 1 - 0) - 21. miesto 

Radoslav Židek (snoubording) - 2. miesto 

 

OH Peking 2008: 6 (3 - 2 - 1) - 25. miesto 

Michal Martikán (vodný slalom) - 1. miesto 

Peter a Pavol Hochschornerovci (vodný slalom) - 1. miesto 

Elena Kaliská (vodný slalom) - 1. miesto 

Zuzana Štefečeková (streľba) - 2. miesto 

K4: Richard Riszdorfer, Michal Riszdorfer, Erik Vlček, Juraj Tarr 

(rýchl. kanoistika) - 2. miesto 

David Musuľbes (zápasenie) - 3. miesto 

 

ZOH Vancouver 2010: 3 (1 - 1 - 1) - 17. miesto 

Anastasia Kuzminová (biatlon) - 1. miesto 

Anastasia Kuzminová (biatlon) - 2. miesto 

Pavol Hurajt (biatlon) - 3. miesto 

 

 

OH Londýn 2012: (0 - 1 -3 ) - 59. miesto 

Zuzana Štefečeková (streľba) - 2. miesto 

Danka Barteková (streľba) -3. miesto 

Michal Martikán (vodný slalom) - 3. miesto 

Peter a Pavol Hochschornerovci (vodný slalom) - 3. miesto 

 

Celkovo: 8 - 11- 9 

 

ZOH Soči 2014: (1 - 0 – 0)  

Anastasia Kuzminová (biatlon) - 1. miesto 

 

Spracoval: Ing. Ján Mulík  

 



Zasmejme sa.....  

  

Prečo spadne stena, keď sa k nej postaví blondínka? 

-Múdrejší ustúpi! 

  

 

Učiteľka hovorí žiakom:  

-Ten, kto si myslí, že je najsprostejší v triede, nech sa postaví. 

Postaví sa malý Dežo.  

Učiteľka sa ho pýta: - Dežo, ty si myslíš, že si najsprostejší  

v triede? 

-Nie, pani učiteľka, len mi bolo trápne, nechať Vás tu samú 

stáť! 

  

 -Deti,ako robí ovca? 

-Bééé! 

-A ako robí kohút?       

 -Kikirikí! 

-A sviňa robí ako? 

-Rozdajte si papiere. Skupina A,B,A,B...   

  

- Pán veliteľ, kedy už dostaneme tie hrebene? 

- Aké hrebene, človeče? 

- Veď ste nám už včera vraveli, že máme prečesať okolie.  
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