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Školský rok 2014/2015  



 

Nikto nie je zbytočný na svete, 

kto uľahčuje bremeno niekomu inému. 

(Charles Dickens) 

       

      Poviete si, že je to obyčajný výrok. Ale nie je. Prečo som po ňom siahla? 

Pretože v tomto, poslednom čísle Poddubáčika sa objavia dva články o tom, 

ako sa vieme pre druhých obetovať.  

      Teší ma, že sa naša škola  v školskom roku zapojila do dvoch akcií, ktoré 

pre mnohých ľudí znamenajú tak veľa. Áno, reč je o dvoch akciách, ktorých 

cieľom bolo pomôcť. Prvou bola Valentínska kvapka krvi, druhou  Deň 

narcisov. 

       Bola som milo prekvapená, ako sa ochotne do „kvapky“ zapojili nie iba 

pravidelní darcovia, ktorí považujú takýto spôsob pomoci za samo-zrejmý, 

ale aj prvodarcovia, ktorí museli prekonať samých seba, prelknúť pocit 

neistoty, očakávanie a možno aj strach z neznámeho. Je pekné, že sa 

odhodlali a  darovali drahocennú tekutinu. Možno sa aj oni stanú 

pravidelnými darcami a budú ďalej takto pomáhať.  

       Do akcie Deň narcisov sa zapájame už dlho. Toho roku sa podarilo našim 

dobrovoľníkom vyzbierať  272,19 eur. Možno si niekto myslí, že takáto suma 

je maličká. Nejde však o to, koľko sme vyzbierali. Nejde o to, či sme 

prekonali rekordy z minulých rokov. Ide o to, že sme ešte schopní prispieť 

na dobrú vec, že nie sme  ľahostajní voči tým, ktorí sa trápia a bojujú o svoj 

holý život.  

      Aké slová dodať na záver? Nič mi nenapadá.  Snáď len obyčajné 

ĎAKUJEM.                                                                            PhDr. Zuzana Vilčková  

 



Vážení zamestnanci školy, milí žiaci! 

      Zamestnanci škôl a ţiaci sú priamymi účastníkmi 

opakujúceho sa kolobehu školských rokov a v nich 

striedajúcich sa období.  

      V súčasnosti sa nachádzame v dlho očakávanom 

období, ktoré je pre niektorých ţiakov koncom  školského roka a pre 

niektorých ţiakov koncom štúdia. Je to obdobie, ktoré pre 

zamestnancov škôl znamená plánovanie zaslúţeného oddychu – 

plánovanie dovoleniek, pre ţiakov končiacich ročníkov to znamená 

plánovanie svojej budúcnosti – práce, zamestnania.   

      Všetci spolu by sme sa teda v tomto období mali snaţiť dokončiť 

našu prácu a ţiaci svoje štúdium tak, aby nič neostalo neuzavreté. 

Ţelám všetkým pedagogickým zamestnancom, aby si ţiaci uzatvorili 

školský rok tak, ako sa patrí, aby sme nemali ţiadne opravné skúšky, 

náhradnú klasifikáciu.    

      Ţelám si, aby koniec školského roka 2014/2015 na našej škole bol 

úspešný pre všetkých nás a aby sme mohli školský rok 2015/2016 začať 

odznova.   

      Čas je neúprosne spravodlivý, kaţdému z nás meria rovnakým 

dielom a je iba na nás, ako ho vyuţijeme.   

Váţení zamestnanci školy, milí ţiaci, ţelám všetkým príjemné preţitie 

naplánovaných dovoleniek, ţiakom radostné preţitie prázdnin, aby sme 

sa opäť, s novými silami vrátili do problémov nového školského roka 

2015/2016.  

                                                        Ing. Klára Gubková, ZRTV 



Váţení kolegovia, milí moji ţiaci!  

      Konečne je tu! Vysnívaný jún a my začíname cítiť, ţe 

školský rok nám pomaly dáva zbohom a ţe si konečne 

oddýchneme. Budeme sa venovať činnostiam, ktoré máme radi a 

nebudeme myslieť na povinnosti beţného školského roka.    

      Nebudem musieť myslieť na to, ţe ten a ten nemá splnené úlohy, ţe 

ten a ten túţil po dvojke zo slovenčiny, ţe ten a ten ma nemá rád, lebo si 

myslí, ţe ja mám na svedomí jeho „neprospel“ na koncoročnom 

vysvedčení.  

      Konečne budem prázdninovať, zbierať čučoriedky, huby, budem ich 

s radosťou zavárať. Pôjdem, kde sa mi zachce. Konečne vyhodím  

z hlavy všetky školské veci. 

      Ako napísala Ing. Gubková, čas je neúprosný. A všetci dobre vieme, 

ţe prázdninový čas letí vţdy rýchlejšie ako ten školský a ţe sa to nedá 

nejako ovplyvniť.  

       Opäť sa s niektorými v  septembri stretneme a budeme opäť riešiť 

tie isté problémy. Prečo nechodíte do školy na čas, prečo vám rodičia 

nekúpia spoľahlivý budík, prečo sa neučíte, prečo ste drzý, prečo....  Je 

to tak, školský ţivot  - učiteľský i ten ţiacky, je ťaţký.   

      Prajem, Vám, milí kolegovia a Vám, moji milí ţiaci,  krásne leto, 

veľa slnečných dní a letnej pohodičky. Nech sa v septembri stretneme 

plní elánu a radosti opäť spolu bojovať na tom istom bojovom poli.  

                                                                         

                                                                              Vaša pani učiteľka  

 



Valentínska kvapka krvi 2015 

20. ročník tejto akcie bol vyhlásený Slovenským červeným krížom 

a trval od 9.februára do 13.marca 2015. Krv darovalo 24 828 ľudí 

z celého Slovenska. Po prvý krát sa odber krvi uskutočnil aj na pôde 

našej SOŠ v Bijacovciach a to v piatok 20. februára 2015. 

V priestoroch školy túto životodarnú tekutinu odoberal tím 

z Hematlogicko – transfúzneho oddelenia VNsP v Levoči pod vedením 

MUDr. Rastislava Osifa, ktorému sme položili pár otázok: 

 

Pán doktor ako ste sa k nám dostali? 

Po dohode s riaditeľom školy Ing. Pavlom Sedlákom a starostom obce 

Mgr. Jánom Pivovarničkom. 

 

Je toto jediná akcia, ktorú organizuje Červený kríž? 

Nie, ľudia môžu prísť darovať krv aj na Študentskú , či Vianočnú kvapku 

krvi, alebo kedykoľvek k nám na oddelenie v nemocnici v Levoči či inej 

nemocnici v inom meste. 

 

Kto môže krv darovať? 

Každý, kto má 18rokov, nad 50kg a samozrejme je zdravý. 

 

Ako to prebieha? 

Najprv sa urobia krvné testy či je krv vhodná, či človek nemá nejaký 

vírus HIV, hepatitídu B,C. Človek by tiež nemal v tom čase užívať 



niektoré lieky, deň pred tým by nemal požívať alkohol, ráno by mal byť 

bez jedla, a odoberieme mu cca 450 ml krvi. 

  

 

 

Ktorá skupina je najvzácnejšia? 

Každá je vzácna A, B, AB, O, RH+ aj RH- 

 

Čo s tou krvou potom robíte? 

Spracuje sa na komponenty – krvná zložka sa využije pri transfúzii, 

plazma pri výrobe liekov. Najviac krv potrebujú oddelenia ako interné, 

onkológia, chirurgia, kde po úrazoch a operáciách sa tá najviac použije. 

Zásobujeme tiež nemocnice v Krompachoch, Košiciach, Bratislave. 

 

Sú pri odbere nejaké riziká? 

Používame jednorazový materiál bez rizika nákazy. Niektorí ľudia sa 

zľaknú a môže im prísť nevoľno, ale nič to nie je. 

 

Ako to celé dnes dopadlo? 

Hodnotím to veľmi pozitívne. Zúčastnilo sa 18 darcov, jeden bol 

vyradený. Mali sme veľa prvodarcov. Dúfam, že sa takáto akcia podarí 

aj nabudúce.  

 



Niekoľko faktov o krvi    

 je to červená nepriehľadná tekutina, ktorej 

množstvo je stále. U muža je to asi 5 – 6 l, u ženy 

asi 4,5 l,  

 skladá sa z krvnej plazmy a z krvných buniek – 

krviniek,  

 organizmus znesie stratu krvi do 550 ml, náhla strata krvi nad 

1500 ml ohrozuje život,  

 0,5l darovanej krvi zachráni až 3 životy,  

 Každé 2 sekundy niekto potrebuje akútne krv.  

 8% váhy tela je krv,  na vysatie celého ľudského tela by bolo treba 

1,200,000 komárov,  

 v dospelom ľudskom tele je 160,000 km ciev.  

 

 

 

Pán starosta Bijacoviec bol nie iba 

spoluorganizátor, ale aj darcom.  

 Krv daroval cca po 40 – ty raz. 

 

 

 

  

 

 



 

Pani Tatarková darovala krv po 29- 

ty raz. Najprv musel pán primár 

urobiť vstupné vyšetrenie. 

 

 

 

                

Pán hlavný majster OVY,  

pán Koperdák, mal reprízu po 35 

rokoch. Vtedy daroval krv, keď bol 

na vojne. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Peter Baloga je tiež 

pravidelným darcom. 

 

 



 

 

           Martin Sokolský. Jeho krv obsahuje 179 

g/l hemoglobínu, pričom  normálna hodnota 

by sa mala pohybovať v rozmedzí 120 – 160 

g/l. Teda by mohol krv darovať aj dvakrát 

po sebe. 
 

 

 

 

 

 

  

               Dávidovi Zavackému trvalo 

darovanie o čosi dlhšie – 21 minút.  

Dávid chodí krv darovať pravidelne. 

 

 

 

 

            

 

 

Beňadik Novák daroval krv 

expresne rýchlo – 8 minút. 

Priemerne to trvá 10 – 15 

minút. 



 

        

Richard 

Kubuš 

 

Ján Pavľak 

 

 

 

 

 

    Naši odvážni prvodarcovia 

 

   

 

 

Imrich 

Hriva 

 

Marián 

Šurin 

 



 

Dňa 27.3.2015 som sa ja, Dávid       

Galiniak, aj  moji dvaja spolužiaci, 

Dávid Kollár a Mário Suchý z II. OLT, 

zúčastnili na Dni narcisov ako 

dobrovoľníci. 

     Najprv sme prešli po všetkých triedach, neobišli sme ani 

zamestnancov školy.  

      Boli sme v Spišskom Podhradí. Skoro celé Podhradie sme 

prešli. Okolo 10-tej sa nám už nechcelo chodiť, tak sme sa 

postavili pred podhradské kino,  lebo sme vedeli,  že tam má 

nejaká základná škola vystúpenie . Ako sme tam stáli, vyzeralo 

to,  že už nikto nepríde. Ale naopak, o asi 45 minút prišiel 

veľký nával,  že som nestíhal pripínať narcisy na hruď. Potom 

sa to kúsok upokojilo,  tak sme si vydýchli.  

      Mária Suchého sme poslali do školy, aby spočítal peniaze 

aj s pani Ing. Agátkou Kamenickou. 

Vyzbierali sme krásnych 272,19 EUR. 

Všetkým, ktorí prispeli sa chceme poďakovať a už sa tešíme 

na ďalší ročník.                            



                                                          Dávid Galiniak, II. OLT 

 

Studnička  

     

MOV Ondrej Franko spolu so žiakmi lesnej a stavebnej výroby 

zrenovovali  krásnu drevenú studničku. Umiestnili ju približne 

v strede toku potoka Margecanka. Je to potok, ktorý tečie od 

Oľšavice po Studenec.    

 

 

... postarali sa aj 

o naše zvieratká 

- opravili im 

senník. 



Drevorubač junior 2015 

      Bola to moja prvá súťaž v zručnosti s motorovou pílou. 

Súťaž sa konala 15. -16.  apríla 2015 v Banskej Štiavnici. Prvý deň 

som bol pokojný, nemal som  žiaden stres ani nič podobné. Ráno bol 

nástup, odštartovanie súťaže, každý súťažiaci si bol vyžrebovať 

poradové číslo. Ďalej nasledovalo vysvetlenie každej disciplíny 

a mala ukážka, ako sa to má správne robiť. Keď sa všetky disciplíny 

prešli, začalo sa súťažiť. Každý čakal na to, kedy príde na rad, aby 

mohol isť predviesť, čo je v ňom, čo dokáže.  

      Prvá disciplína bola „stínka na cieľ - ťažba“.  Táto disciplína sa mi 

veľmi nepodarila, ale nedopadla až tak zle. Druhou disciplínou bola 

„rozborka- zborka“, konečný čas bol 33,68 s. Potom nasledoval 

„kombinovaný rez“, asi najťažšia disciplína, aspoň z mojej strany. 

Ako posledná bola disciplína „presný rez- rez na podložke“. Bola to 

asi jedna z najľahších disciplín. Ani som nečakal, že sa umiestnim na 

2. mieste.  

Ešte v ten  večer nám dali na nástenku predbežné výsledky 

jednotlivých disciplín a jednotlivcov. Ani sa mi veriť nechcelo,  keď 

som zbadal, že ako jednotlivec som na 4. mieste a na 3. mieste bol 

iný súťažiaci s takým istým počtom bodov ako ja, len mal lepšie časy 

disciplín. Vtedy som si uvedomil, že nie som ďaleko od toho, aby 

som sa umiestnil na jednom z troch stupienkov tých najlepších 

a vyhral motorovú pílu.  



16. apríl, druhý deň súťaže, ráno sa fotilo na pamiatku  - najprv 

všetci súťažiaci a potom  družstvá. Neskôr nasledovala posledná 

disciplína „odvetvovanie“. Išlo sa od posledného a vždy sa súťažilo 

po dvojiciach. V ten deň to už bolo dosť „na psychiku“, keď má 

človek tak blízko k peknej cene. Prišiel som na rad s mojím  

súperom na treťom mieste. Vstúpili sme na stanovište, rozhodca 

nám dal pokyn na naštartovanie píl a pripravenie sa na štart. Pretek 

bol odštartovaný, mne sa celkom darilo. Keď som súpera pred 

sebou nevidel, tak som si v hlave hovoril, že sa musím držať tak, ako 

sa držím a musím čo najlepšie tú disciplínu dokončiť. Keď som 

preťal cieľovú čiaru, hneď som sa otočil, že  kde je môj súper, jemu 

ešte ostali 2 prasleny vetiev.  Nato hneď nabehli rozhodcovia, 

skontrolovali,  či nie je nejaký zárez alebo hrča viac ako 0,50mm . Ja 

som mal jeden zárez a dve hrče , no môj súper bol o trochu horší, on 

mal tri hrče a dva zárezy, ale mal ešte o 10s lepší čas odo mňa. Ale aj 

tak som ostal na 4. mieste.  

      Bola to dobrá skúsenosť a som veľmi rád, že som sa mohol 

zúčastniť na takejto súťaži.        

                                       Dávid Noga, IV. OLT                                     

                                                                                      

Na súťaži sa zúčastnili aj žiaci Tomáš 

Bartko a Dávid Zavacký, pod dohľadom 

HMOV Štefana Koperdáka. 

 

 



Výlet do jaskyne 

      Dňa 22. apríla sa žiaci z internátu vydali na výlet alebo 

exkurziu do jaskyne s názvom „Zlá diera“.  

      V ten deň sme vyrazili o 14:00, všetci oblečení 

v pracovnom oblečení, okrem jedného člena. Cesta v našom 

školskom autobuse nám trvala približne 30 minút. Počas 

cesty sa určitý naši členovia začali hádať, ale to je na 

internáte zvykom. Po príchode na stanovené miesto sme 

museli ísť približne 15 minút pešo k jaskyni. Tam sme sa 

zvítali s majiteľom jaskyne, pánom Koščom, zrejme dobrým 

priateľom nášho pána vychovávateľa. Pred vstup do jaskyne 

sme dostali na hlavy helmy, čelovky, niektorí lampáše. 

Sprievodkyňa, ktorá bola príjemným prekvapením nášho 

programu, nás zaviedla do jaskyne, kde bola ukrutná tma. 

Bez čeloviek by sme nevideli ani na krok, v jaskyni je 

nespočetné množstvo netopierov, ktoré našli útočisko v tejto 

jaskyni. Prechod jaskyňou trval približne hodinu. Jaskyňa 

mala svoje čaro, boli sme príjemne prekvapení, keď sme si 

posvietili na určité miesta v jaskyni. Keď sme vyšli z jaskyne, 

očarilo nás svetlo,  ktoré sme hodinu nevideli. Pri jaskyni sme 

si ešte chvíľu posedeli  pri ohni, ešte sme aj pomohli ponosiť 



nejaké to drevo k ohňu, ktoré sme hneď aj spálili.  Všetci sme 

boli vďační za takéto spríjemnenie času na internáte.  

    V mene všetkých internátnych žiakov ďakujem pánovi 

vychovávateľovi, Ľubomírovi Tatarkovi, že nám tento výlet 

zorganizoval a šoférovi, pánovi majstrovi, Ondrejovi 

Frankovi, že nás tam bol ochotný odviezť.                                                                    

                                                                      Jakub Švikruha, III. OLT  

 

Jaskyňa, ktorú naši žiaci navštívili, je pre verejnosť otvorená od 

roku 1999. Je to jediná sprístupnená jaskyňa v okrese Prešov, pri 

obci Lipovce. Jaskyňa Zlá Diera vznikla v kryhe vápencov a 

dolomitov, ktorá zasahuje z pohoria Branisko do prevažne 

pieskovcového pohoria Bachureň. V jaskyni zimuje okolo 250 

netopierov, ktoré patria do 12 druhov. Najpočetnejší je podkovár 

malý a netopier veľký.  

 Foto : Marián Šurin, 3. MLV 

 

  

 

 

 

 

 



 

Ţiaci 1. A – OLT mali na predmete Náuka o lesnom prostredí za 

úlohu napísať pár viet o tom, prečo majú radi les. Z domácich 

úloh vyberáme prácu Vladimíra Dorka. Text uvádzame 

v pôvodnom znení, bez zásahu redakcie.  

 

PREČO MÁM RÁD LES ? 

Jedného letného dňa som sa zobudil a ako každé ráno tak 

ako dnešné čo prvé som urobil je , že som vstal s postele 

a pozrel sa von oknom či je počasie na menšiu 

prechádzku . Pozriem z okna a čo nevidím , snček mi 

behal po zahráde , tak som rýchle vyšiel von . Bol 

nervózny , nevedel som čo mám robiť tak som sa snažil ku 

nemu nejako priblížiť ale v tom spanikáril a preskočil plot a 

utekal ako nohy mu stačili . Ja som ostál stáť ako keby 

som videl ducha a neveril som vlastným očiam , že čo za 

krásny "sen" sa mi sníval. Les.Čo je to vlastne les?Niekto 

ho vníma ako surovinu niekto ako miesto kde sa dá dobre 

privyrobiť ale nie každý ho vníma ako mieste pokoja a 

dokonalosti. Onpo vás nič nechce ani peniaze, výpočty s 

matematiky, oblečenie, auto alebo čo je ceruzka.Chce len 

jediné aby sme prišli a ostali čo najdlhšie.On je jediná vec 

ktorá dokáže časti sveta robiť krásnym a dokonalým.Nie sú 

tam postavené budovy ktoré ukazúju koľko milionov eur 

sme za nich museli dať , nie sú tam urobene žiadne 

bilbordy , že koľko čoho môžeme získať keď si zoberieme 

pôžičku, ale pritom nám dáva viac ako toto všetko stojí. 

Dodáva nám krásu na ktorú sa môžme dívať hodiny a 



neomrzí nás to , zvieratá či už pospevujúce sa vtáky alebo 

nejakú divú zver, najdeme nám v ňom sladké lahôdky či už 

nejake maliny alebo jahody alebo huby na domácu 

praženicu. Tak ptm prečo mám rad ten les ? Už len z toho 

dôvodu , že sa v ňom cítim jak doma. Je tiché,úžasne a 

same o sebe vinikajúce miesto na poobedňajší relax. 

Lepšie je ísť 20 kilometrov lesnou cestou a rozoznával 

stromy ako ísť 20 kilometrov po asfalte a pozeral sa na 

veci ktoré ten les ničia.Niekedy keď neviem radi , neviem 

odpovede a nič ma nebaví. Zoberem si ďalekohľad a idem 

ani neviem kam ale len kráčam a keď už som ďaleko od 

všetkeho od ľudí, áut tak si sadnem a počúvam , vnímam 

to ticho pozerám sa na okoloidúcu zver či už sú to 

jelene,líšky či už niečo iné . Dávam mu otázku , pýtam sa 

nezmyselné vety a on mi odpovedá .. stále tam najdem to 

čo som hľadal a idem domov spokojný . Bez zbytočných 

starostí a s kľudnou hlavov a niekedy aj menším ulovkom 

ako napr. parohmi . Stale pochybujete , že nie je prečo les 

milovať ? Choďte do neho , nekričte , nepúšťajte si 

pesničky len choďte ďaleko od všetkých a od všetkého a 

uvidíte sami , že les vám dá viac ako ostatný  

 

Poznámka redakcie: Redakcia nemá slov, najmä pani 

učiteľka slovenčiny.  

 

 

 



Zatmenie Slnka 

Na našej oblohe môžeme pozorovať rôzne zaujímavé úkazy. Medzi 

najsledovanejšie a najpopulárnejšie patria tzv. zatmenia. Môžu nastať 

dva typy zatmení, a to zatmenie Mesiaca a zatmenie Slnka. Oba môžu 

byť úplné alebo čiastočné. Čiastočných býva viac a dajú sa vypočítať 

z orbitálnych dráh jednotlivých nebeských telies.  

Zatmenie Mesiaca nastane vtedy, keď sa Slnko, Zem a Mesiac 

dostanú na svojich obežných dráhach do jednej roviny, čím Zem zacloní 

slnečný svit a tým zatemní Mesiac. Tieň je pomerne nevýrazný, 

nápadná je však zmena farby Mesiaca na oranžovú až červenú. Mesiac 

vtedy musí byť v splne. Na obyvateľov Zeme toto zatmenie nemá skoro 

žiaden vplyv, nakoľko úkaz sa odohráva väčšinou vo večerných 

a nočných hodinách. 

 Zatmenie Slnka nastane vtedy, keď sa do zákrytu dostane Zem, 

Mesiac a Slnko. Keďže Mesiac a Slnko majú na oblohe z nášho pohľadu 

približne rovnakú uhlovú veľkosť, zacloní Mesiac postupne celý slnečný 

kotúč. Vtedy hovoríme o úplnom zatmení Slnka. Takýchto zatmení je 

menej ako čiastočných (za 100 rokov je ich 66) a na oblohe poskytujú 

zaujímavé divadlo. Mesiac vtedy musí byť v nove. Na nás, 

pozemšťanov, má toto zatmenie okrem vizuálneho aj iné vplyvy. 

Poklesne teplota o 7 až 10 stupňov, obloha potemnie, zdá sa, že sa 

zvečerieva. 

 Jarná rovnodennosť tohto roku pripadne na 20. marec a je to 

zároveň aj deň, kedy nastane zatmenie Slnka. Bude pozorovateľné ako 

čiastočné v Európe, Severnej Amerike, na Blízkom Východe, v Malej 

a Strednej Ázii, v Rusku a Grónsku. Najdlhšie potrvá v Nórskom mori 

východne od Islandu, kde Mesiac zakryje Slnko na 2´47´´ .   



nás potrvá celé zatmenie 2h 20´ a v najväčšej fáze bude Slnko zakryté 

na približne 60%. Maximum zatmenia u nás (Spiš) nastane o 10 h 53´. 

 Najbližšie zatmenie pozorovateľné z nášho územia nastane 

10.6.2021, bude čiastočné a nevýrazné. Úplné zatmenie Slnka 

pozorovateľné z nášho územia nastane 7.10.2135 a potrvá 3´18´´.  

 

Slnko je obrovským zdrojom energie – aj svetelnej. Preto ho nikdy 

nepozorujte cez optiku bez filtra. Na pozorovanie zatmenia Slnka 

postačí vyvolaný negatívny film, sviečkou zadymené sklo, či 

zváračské okuliare. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepšie miesto na pozorovanie bolo nádvorie pred školským 

internátom. Pán vychovávateľ Tatarko a žiaci použili  na pozorovanie 

zváračské sklíčka. 

 

Text: Ľubomír Tatarko, Foto: Ing. Jaroslav Bučák + internet 



 

Predstavujeme chránené územia a zaujímavosti prírody okolia 

Bijacoviec (2. časť) 

Národná prírodná rezervácia Dreveník 

Dreveník sa nachádza asi 3 km juţne od Bijacoviec v tesnej 

blízkosti hradného brala Spišského hradu, s ktorým má spoločný 

geologický vývin. Toto územie patrí medzi najstaršie časti 

chránenej prírody u nás a po prvýkrát bolo vyhlásené za prírodnú 

rezerváciu uţ roku 1926. Územie NPR pokrýva značnú časť 

mohutnej travertínovej kopy, ktorá z komplexného 

geologického, geomorfologického, botanického, zoologického, 

paleontologického a archeologického hľadiska nemá u nás 

obdobu. Ide o najväčšie travertínové územie u nás, ktoré vzniklo 

spojením štyroch travertínových kôp a má tvar stolovej hory 

s trojuholníkovým pôdorysom. 

 

 

 

 

 

 



Tieto kopy rozbila sieť trhlín na bloky, ktoré zosunutím po 

flyšovom podloţí vytvorili malebné skalné mestá Kamenný raj 

a Peklo. Vznikli tu viaceré krasové javy ako škrapy, závrty 

a jaskyne. Puklinových jaskýň je na Dreveníku 24 a z nich dva 

majú stabilnú ľadovú výzdobu. V nich sa našli bohaté nálezy po 

osídlení lokality uţ v dobe kamennej. Kopa bola nepretrţite 

osídľovaná od mladšej doby kamennej aţ do stredoveku. 

 

   

 

 Na ploche zhruba 1 km2  tu kvitne okolo 470 druhov 

a poddruhov vyšších rastlín. Z chránených rastlín tu rastie 

poniklec slovenský, veternica lesná, zvonček karpatský, ľalia 

zlatohlavá, vzácny včelník rakúsky a bol tu zaznamenaný výskyt 

plesnivca alpínskeho. Ďalej tu nájdeme prilbicu jedhojovú, 

klokoč peristý, orlíček obyčajný a mnoho iných.  

                                                                   Ľubomír Tatarko  



 

Naši zamestnanci a ich hobby 

Aj v tomto vydaní časopisu pokračujeme 

v spovedaní zamestnancov našej školy. Viac 

nám o sebe a svojich koníčkoch prezradila pani Iveta 

Kokoruďová, majsterka odborného výcviku. 

1. Ahoj, Ivi , ako sa máš? 

Ak si odmyslím to zlé, tak výborne! 

 

2. Pýtam sa preto, lebo teba keď človek stretne, tak sa na to 

musí opýtať. Pôsobíš veľmi energicky. Máš naozaj toľko 

energie? 

Asi áno, keby som nemala, tak uţ tu nie som. 

 

3. Ak je tak a neunaví ťa ani práca so žiakmi, čo potom 

s toľkou energiou? 

Dám ju do záloţne!     Ţartujem, šetrím si ju na horšie časy. 

 

4. Unaví, nahnevá, rozladí ťa vôbec niečo? 

Samozrejme. Keď trpím nespavosťou. 

 

5. Kde dobíjaš túto energiu? 

Stretávaním sa so správnymi ľuďmi, v správnom čase a na 

správnom mieste – napr. aj v práci – máme super kolektív. 

 

6. Ako dlho tu pracuješ? 

V septembri tomu bude 25 rokov.  



 

7. Čo ťa na práci hnevá, teší, čo by si zmenila k lepšiemu? 

Poteší ma ak ţiaci zvládnu to, čo od nich vyţadujem, no niekedy 

naša snaha vychádza nazmar. Uvítala by som menej papierovej 

roboty a nejaké nové učebnice k daným odborom – výroba 

konfekcie.  

 

8. A čo tvoj voľný čas, ako ho tráviš? 

Ten nemám vôbec – musím si ho doslova ukradnúť a vtedy sa 

venujem ručným prácam všetkého typu – háčkovaniu, pleteniu, 

vyšívaniu, robím to hoci aj u lekára v čakárni, v  autobuse... 

9. Aké najväčšie dielo si kedy uháčkovala? 

Obrus na stôl s priemerom 1,7 metra. Trvalo mi to 9 mesiacov 

a na jeho výrobu som pouţila 6650 metrov kordonetu č.50. 

10. Neuveriteľný výkon, taká ručná práca musí byť aj veľmi 

cenná? 

Áno, cena takého obrusu s priemerom 30 cm môţe byť aj 25 – 

30 eur, ja si svoje výrobky nechávam, občas darujem známym, 

ale len ľuďom, ktorí to vedia oceniť. 

11. A teraz ešte k jednej tvojej záľube – ty si taký gurmán, 

prezradíš nám recept, ktorý by zvládli možno aj naši žiaci? 

Keďţe manţel aj syn sú poľovníci, bude to jedlo z diviny –   

 

 

 



Jelenie mäso na zelenine! 

Suroviny:  

 pláty jelenieho stehna 

 soľ, čierne korenie, rozmarín 

 vegeta, cesnak, olej 

 worchesterová omáčka 

 koreňová zelenina (mrkva, petrţlen, zeler...) 

 príloha ryţa, knedle alebo zemiaky  

 

Postup: Plátky mäsa osolíme a nakoreníme a sprudka osmaţíme 

na panvici s rozohriatym olejom, pridáme rozmarín. Plátky 

vyberieme a dáme do hrnca, podlejeme vodou alebo čiernym 

pivom, pridáme nakrájanú zeleninu, vegetu a dusíme cca 2h. 

Keď zmäkne, zelenina, tú rozmixujeme a pridáme worchesterovú 

omáčku a hotovo. Podľa gusta podávame s ryţou, opekanými 

zemiakmi, knedľami. Dobrú chuť! 

Za inšpiratívny rozhovor ďakuje Ing.  Jaroslav Bučák.   

 

 

 

 

 

 



  

Ukážky úžasných ručných prác, našej kolegyne Ivetky .  
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