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      Slovo úcta znamená  uznanie vážnosti, autority niekoho, hodnoty 

niečoho.  

      Dá sa vyjadriť akýmkoľvek spôsobom ľuďom, ktorých si pre niečo 

vážime, ktorých obdivujeme, ktorí nám obohatili náš život, ktorí pre 

nás niečo urobili, obetovali sa.  

      Najjednoduchším spôsobom  je obyčajný pozdrav, podanie ruky, 

slušné a zdvorilé správanie.  

      Prečo je dnes slovo úcta na prvej strane tohto časopisu? Pretože 

sa mi zdá, že sa začína v tejto škole vytrácať.  Mala by byť súčasťou 

nášho každodenného života.  A nehovorím iba o vzťahu žiak a učiteľ. 

Pokúsme sa všetci, učitelia aj žiaci, vstúpiť do seba a porozmýšľať 

nad týmto:  

      Zabije ma, keď sa ráno pozdravím  pri vstupe do zborovne alebo 

triedy? Odpadne zo mňa kúsoček, keď  slušne niekomu  odzdravím? 

Nezáleží na tom, či ho „mám v zuboch“ alebo nie. Odpadne mi 

z jazyka, keď si doňho radšej zahryznem, aby som predišiel 

vulgárnym slovám?   

      Takže milí kolegovia, milí žiaci! Snažme sa všetci, aby sme nielen 

poznali, čo je úcta voči človeku, ale aby sme sa s úctou pravidelne 

stretávali aj  na pôde našej školy.     

                                                                         PhDr. Zuzana Vilčková 

 

Kto ľahko stráca úctu k druhým, ten si neváži sám seba. 

F. M. Dostojevskij 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Uznanie
http://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1%C5%BEnos%C5%A5
http://sk.wikipedia.org/wiki/Autorita


Vážení zamestnanci školy, milí žiaci!  

      Práve mne pripadla úloha napísať príhovor do 

prvého čísla časopisu Poddubáčik v novom školskom 

roku. Musím sa posnažiť, aby bol prejav čo najlepší, aby 

slúžil tohtoročným maturantom ako vzor, lebo na 

slovenčine majú za sebou tematický celok o rečníctve 

a prejavoch.  

      Vraví sa, že keď sa začína niečo nové, máme šancu na 

to, aby sme napravili, čo sme pokazili v tom „starom“, aby 

sme prepáčili tým, ktorí nás v minulosti nahnevali, aby sme 

vstúpili do seba a stanovili si ďalšie nové ciele.  

      Každý z nás v minulom školskom roku niečo pokazil, 

možno nechtiac, možno náročky. Áno, štvrtáci, narážam na 

Vaše minuloročné výsledky na polroka a na konci roka. Pre 

nás učiteľov to nebola prechádzka ružovou záhradou. Už 

niekoľkokrát som práve v tomto časopise hovorila o tom, 

že naším cieľom nie je ubližovať Vám. Na druhej strane, 

komu niet rady, tomu niet pomoci. A tak to aj dopadlo – 

opravné skúšky, na ktorých sa žiaci z rôznych tried /nie 

iba štvrtáci/ zúčastnili. Chvalabohu, dopadlo to celkom 

dobre. Ale čo ďalej? Miestami sa mi zdá, že tento školský 



rok začal nie veľmi dobre a naši žiaci stále „chodia 

s džbánom po vodu“, sú neopatrní a hazardujú s krehkou 

nádobou. Ale čo ak sa raz predsa rozbije? Taký džbán sa, 

veru, ťažko zliepa dokopy. Pokúste sa teda, milí žiaci, 

pouvažovať nad tým, či to stojí za to. Či nie je lepšie 

trochu sa „nakopnúť“, doma sa aspoň pozrieť do poznámok, 

preletieť ich a ukázať vyučujúcemu, že som len lenivý, nie 

hlúpy. Stáva sa, že po neúspechu žiaci povedia: „Tí učitelia 

nás nič nenaučili! Ale nič!“ Uvedomte si, prosím, že učiteľ 

môže vysvetliť, nadiktovať, robiť s Vami cvičenia, 

opakovať s Vami. Ale Vy si musíte nad učivo sadnúť 

a naučiť sa, čo treba. Nikto Vám lievikom do hlavy nič 

nenaleje. O úspech sa musíte pričiniť aj Vy. 

      Čo sa týka ostatných žiakov z nižších ročníkov. 

Niektorí nevykročili tou správnou nohou. Kým v minulom 

roku sme ich chválili, ba aj pred Hubertom makali, ako len 

vládali, dnes sme z nich sklamaní. Musia si totiž dokazovať, 

že sú silní, lepší, prejdú cez rozum hocikomu a sami ten 

rozum niekde „odložili“ a prestali ho používať. Vyvyšujú  sa 

nad mladších, nových žiakov. Každý vie, o kom hovorím, som 

im triednou učiteľkou a mrzí ma to o to viac. Minulého roku 



mi prinášalo radosť, keď som im do katalógov zapisovala 

pochvaly od riaditeľa školy. Je to zlé, lebo to, čo konajú 

môže spôsobiť vážne problémy nielen im, ale ich konanie 

môže poškodiť škole, zamestnancom a ostatným žiakom.    

      Verím, že všetci, o ktorých som v tomto príhovore 

písala pochopili, že vždy je čas začať odznovu. Každý by 

mal dostať druhú šancu. Ale nepočítajte s tým, že príde 

tretia, štvrtá, piata...  

      Prajem všetkým zamestnancom školy a  žiakom, aby 

tento školský rok priniesol len pekné chvíle. Štvrtákom 

veľa úspechov a aj šťastia, ostatným, aby  rozum využívali 

na 100% na vyučovaní, ale aj mimo neho. Aby sme neriešili 

priestupky voči školskému poriadku, aby autobusy 

nemeškali, budíky sa nekazili a aby sme sa v triedach, na 

chodbách stretávali s dobrým slovom a vzájomným 

rešpektom.                      

                                                        PhDr. Zuzana Vilčková     

 

 

 

 



S P O M I E N K Y  N A  L E T O 

Silný vietor sa škaredo „pohral“ aj s našimi dubmi 

/máj 2014/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výlet – splav Dunajca II.OLT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



História   - splav Dunajca 

Prepravu tovaru a osôb po Dunajci datujú poľské pramene už 

od 13.  storočia. Najstaršou správou je latinský záznam 

z roku 1708. Živou spomienkou na prepravu dreva a tovaru po 

Dunajci a Wisle k Baltskému moru  je pltnícky klobúk, na 

ktorom pribudla pltníkovi za každú plavbu jedna morská 

mušľa. Pltníctvo ako turistická atrakcia prekvitá najmä od 

polovice 19. storočia.  

Výlet na Oravský hrad I. OLT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 



História  Oravský hrad  

Zachovalý rozsiahly hrad sa týči na 

strmom vápencovom brale  priamo 

nad obcou vo výške 112 m nad 

hladinou rieky Orava.  

Hrad je národnou kultúrnou 

pamiatkou.  

      Oravský hrad, kedysi sídlo Oravskej župy, vznikol v 13.-tom 

storočí na mieste staršieho osídlenia pochádzajúceho asi z rozhrania 

letopoč- 

tov.  

      Prvá písomná historická zmienka pochádza z roku 1267, kedy bol 

kráľovským majetkom. Postupne menil majiteľov. 

      O dnešný vzhľad sa postarali Thurzovci, ktorých stavebná obnova 

hrad zaradila medzi významné stavby renesančného obdobia. V roku 

1800 hrad vyhorel a bol veľmi poškodený.  

      Čoskoro však bolo postarané o jeho konzerváciu a obnovu, pričom 

Pálffyovci (poslední majitelia) sa pokúsili o čiastočnú romantickú 

úpravu. Posledná a najvýznamnejšia komplexná obnova hradu sa 

uskutočnila až v rokoch 1953 - 1968. Interiér budov sa zachoval z 

čias gotiky, renesancie a romantizmu. Najzachovalejší je interiér 

kaplnky so zariadením z roku 1752.  

 

 



 

Maturanti 2013/2014 –  maturitné skúšky 

 

  

  

 

 

 

 

 



Opäť sa na našej  škole  strieľalo... 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

14. 10. 2014 sa na strelnici pri SOŠ Bijacovce 

uskutočnila strelecká súťaž v malokalibrovom štvorboji. 

Na súťaži o putovný pohár predsedu Okresnej organizácie 

Slovenského poľovníckeho zväzu sa zúčastnili aj naši žiaci, 

a to žiaci z II. OLT – Rastislav Valkošák, Marek Majkuth, 

Jaroslav Mertoš. Strelci si počínali naozaj dobre, keď 

s počtom 973 nastrieľaných bodov z 1200 možných, 

obsadili4. miesto. No na druhých v poradí im chýbalo len 27 

bodov. Štvorbojári si za tento pekný výsledok, ale aj 

disciplínu a chuť súťažiť zaslúžia pochvalu a uznanie. 

Ing. Jaroslav Bučák sa ako jednotlivec umiestnil na 

3. mieste. 

 

                   V mene redakcie všetkým blahoželáme!  

 



F O T O A L B U M  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naši prváci 

na praxi 

Náš pán školník, 

Michal Mačák. Aj 

keď má veľa 

roboty, je stále 

veselý a usmiaty. 



 FO T O A L B U M 

  

Naši žiaci dvojročných odborov  

 

 

 

           R U D Ň A N Y 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Motorové píly   v lesnom   hospodárstve 

  V minulom čísle Poddubáčika som 

spomínal na začiatky používania motorových píl  vo svete. Na 

Slovensku sa začali motorové píly v lesnom hospodárstve 

používať  po druhej svetovej vojne, teda po roku 1945. 

Najprv to bolo sporadické, išlo hlavne o tzv. dvojmužné 

motorové píly s hmotnosťou niekoľko desiatok kg. Neskôr to 

už boli jednomužné motorové píly československej výroby, 

a to JMP  50, JMP 54,  koncom 50. rokov motorová píla 

StihlContra, neskôr stihl 50,40 ...  .V 70-tych rokoch sa do 

lesnej prevádzky dostali motorové píly Husqvarna 180 

a postupne aj novšie typy tejto značky. 

 Pre porovnanie uvádzam niekoľko základných údajov 

o týchto pílach. 

 

Jednomužná motorová píla JMP – 54 mala šikmý 

jednovalcový dvojtaktný motor s obsahom 72cm³  s výkonom 

1,5 kW/2k  pri 5000 ot,/ min. Karburátor plavákový otočný, 

spojka odstredivá dvojčeľusťová. Dĺžka lišty bola 50 cm, 

reťaz so sekacím ozubením. Mazanie reťaze ručne piestovou 

maznicou.. Váha píly 13 kg. 



 

Jednomužná motorová píla JMP – 40  bola 

vybavenábezplavákovým karburátorom, výkon píly bol 2,2 

kW/ 3k pri 4500 ot/min. Dĺžka lišty bola 40 alebo 55 cm. 

Reťaz bola s hobľovacím ozubením. Váha píly 12,5 kg. 

 

Jednomužná motorová píla  Stihl-Contra - obsah valca  106 

cm³ s          výkonom 4 kW/5,4 k  pri 6000 ot./min. Rôzne 

dĺžky lišty a hobľovacia reťaz. Mazanie reťaze  samočinné 

s automatickou reguláciou množstva oleja. Váha píly okolo 12 

kg. 

 

Vývoj píl zaznamenal obrovský pokrok. V súčasnosti je na 

trhu veľké množstvo značiek a typov motorových píl pre 

rôzne použitie.  

Od motorových píl pre rezanie palivového dreva a údržbu 

okolia domu, cez motorové píly pre poľnohospodárstvo 

a záhradníctvo až po motorové píly pre lesníctvo. 

   V našej škole používame motorové píly pre lesníctvo, 

napríklad motorová píla Stihl MS 440 má pri objeme 70,7 

cm³ výkon 4,0 kW/ 5,4k pri 13000 ot/min a hmotnosť 6,3 



kg. Ten istý výkon mala aj JMP StihlContra, ale pri 

dvojnásobnej hmotnosti.  

   Je ťažké porovnávať prvé motorové píly používané v lesnej 

prevádzke na Slovensku so súčasnými , ale aj tak je stále 

motorová píla základným výrobným prostriedkom pri lesnej 

práci. Aj z tohto dôvodu majú naši   žiaci možnosť  zakúpiť si  

profesionálnu   motorovú pílu   značiek      Stihl    a 

Husqvarna s 25% rabatom. 

                                                                                                          

Štefan Koperdák, MOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POĽOVNÍCTVO A UMENIE 

            UMENIE A POĽOVNÍCTVO 

Lov a poľovníctvo sú už od úsvitu dejín veľkým zdrojom 

inšpirácie. Lovecká a poľovnícka tematika bola a dodnes je 

súčasťou všetkých oblastí kultúry v živote človeka.  

Nachádzame ju : 

 

1/ v slovesnom umení 

V mytológii všetkých národov majú lovecké božstvá svoje 

miesto. Na Slovensku uctievame Svätého Huberta a Svätú 

Dianu ako patrónov poľovníctva. Patria tu knihy, poviedky, 

náučné publikácie, rôzne legendy a ľudové rozprávky. Zo 

známych autorov možno spomenúť Ernesta Hemingwaya 

alebo Pavla Dobšinského. 

 

2/ v hudbe 

V ľudovej, v  populárnej a aj v dychovej hudbe. Na Slovensku 

sa o rozvoj poľovníckej hudby zaslúžili Tibor Andrašovan  a 

 Pavol Poruban ako autori poľovníckych signálov. Používajú sa 

ako hudobné nástroje rohy, trúbky, lesnice... 



3/ v architektúre 

Pôvodné poľovnícke hrady a zámky, pavilóny, kaplnky 

a okrasné objekty.  

 

4/ vo výtvarnom umení 

Sem radíme sochy, drevorezby, plastiky zo skla, porcelánu a 

drahých kovov. Za zmienku určite stojí významný slovenský 

sochár Alojz Štróbl a jeho plastika zhasínajúceho jeleňa 

alebo diviaka so psami. 

 

5/ v maliarstve 

Rôzne nástenné maľby, fresky, maľby na vázach, obrazy... 

 

6/v úžitkovom umení 

Patria tu poľovnícke šperky, ozdoby na zbrane a odevy, 

ozdobné poháre, výrobky z parožia ako prívesky, kravaty, 

hodiny, kreslá ....., vymenovať všetky remeslá a výrobky sa 

hádam ani nedá. /Jedno takéto kreslo má aj pán riaditeľ vo 

svojej pracovni. / 

 

 



7/ v ľudovom umení 

Zaraďujeme sem ľudové piesne, rozprávky a muzeálne či 

etnografické zbierky. 

  

V tomto čísle časopisu Poddubáčik chceme ukázať, že aj na 

našej škole, tu v Bijacovciach, ide poľovníctvo a umenie ruka 

v ruke a že tu pôsobili a pôsobia umelci, ktorých diela 

a tvorbu si na nasledujúcich stránkach priblížime. 

 

  
 



Aj na našich školských chodbách je spojené poľovníctvo 

s výtvarným umením 

 

Minule sme písali o pánovi Jozefovi Pivovarníčkovi, našom 

zamestnancovi  a jeho koníčku - o holuboch. Ale málokto 

vie, že je aj výtvarne nadaný. Vytvoril obraz, ktorý je 

umiestnený v spoločenskej miestnosti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



!!!!!! V minulom čísle časopisu Poddubáčik sme zaviedli novú 

rubriku, ktorá sa má venovať zamestnancom a ich koníčkom. Zistili 

sme však, že začiatok školského roka všetkých učiteľov príliš 

zamestnáva, a tak sme sa rozhodli, že v tejto rubrike o koníčkoch 

predstavíme žiaka, nie zamestnanca 

Určite ho všetci poznáte a možno ste už videli ukážky jeho prác – na 

Hubertovi, na facebooku. Tento žiak sa volá Marek Majkuth a je 

žiakomII. OLT triedy.  

Pár otázok mu položil Ing. Jaroslav Bučák. 

 

Ako si sa dostal k vypaľovaniu do dreva?  

Na praxi nám zadal pán majster úlohu vymyslieť niečo 

z dreva. Ja som vymyslel podstavec na štamperlíky. Ukázal 

som to doma otcovi, tomu sa to páčilo a napadlo mu, či to 

nemôžem aj vypáliť. Tak som to skúsil so starou 

vypaľovačkou od otcovho kamaráta.   

O aké umenie vlastne ide?   

Vypaľujem do dreva, upravujem to drevo, lakujem brúsim, 

dávam drevu novú tvár.  

Aké pomôcky k tomu potrebuješ? Je to drahý koníček?  

Vypaľovačku, brúsny papier, lupienkovú pílu, stojanovú 

vŕtačku ... Na začiatok potrebujete tak 200 eur.  



Ako dlho sa tomu venuješ? 

Asi tak rok.  

Ak by si nerobil to, venoval by si sa inému umeniu? 

Akému?  

Asi nie, mňa zaujíma práve táto robota. 

 

Koľko trvá, kým vyrobíš určitý obrázok? 

Napríklad podstavec na štamperlíky  vyjde celkovo od 

vyrezania, cez nákres, vypálenie až po konečné úpravy tak 

cca 3 hodiny. Väčšinou sa to natiahne, lebo vypaľovačka si 

potrebuje oddýchnuť.  

 

Do akého dreva vypaľuješ? Aké je najlepšie?   

Najlepší je asi buk, ja používam aj lipu, borovicu, smrekovec.  

 

Aký sortiment výrobkov ponúkaš?   

Podstavec na štamperlíky, obrazy na stenu, poľovnícke 

desatoro. svietniky, barové stoličky. A snažím sa sortiment 

rozšíriť.   

 



Je po výrobkoch veľký dopyt. Kto si ich kupuje?   

Väčšinou poľovníci, lesní hospodári, známi, na chaty.. 

 

Ktoré tvoje dielo si najviac vážiš, ktoré sa 

ti najviac páči?  

Asi podstavec na štamperlíky.   

 

 

Aké motívy najčastejšie vypaľuješ?    

Poľovnícke. Alebo, aké chce záujemca. 

 

Odkiaľ čerpáš námety?   

Z internetu, z kníh s poľovníckou 

tematikou a veľkou inšpiráciou je aj samotná príroda.  

 

Máš nejaký cieľ – výzvu, čo by si chcel ešte dokázať?  

Asi skúsiť veľký obraz na stenu a použiť techniku 

frézovania, ktorá celý obraz ako keby vydvihla a dá obrazu 

nový rozmer.  

 

Ako by si sa chcel zviditeľniť, urobiť si reklamu?  

Už aj článok v tomto časopise je malá reklama. A ľudia môžu 

vidieť moje výrobky na facebooku /facebook/výrobky 

z dreva/. 

 



Myslíš si, že je umenie dôležité pre ľudí?   

Myslím, že je. Taký obrázok, svietnik vie ľudí potešiť a to je 

predsa tiež úloha umenia.  

 

Milý Marek, nech sa Ti v budúcnosti darí, nech Tvoje 

výrobky prinesú mnohým ľuďom domov, kúsok umenia 

a radosti.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20. október – Stredoeurópsky deň stromov 

 

Každoročne si 20. októbra pripomíname Deň 

stromov. Myšlienka „Dňa stromov", vznikla 

pôvodne v 19. storočí v americkom štáte 

Nebraska v hlave J. Sterling Mortona. 

Povolaním bol novinár, pričom sa vo svojich článkoch 

zaoberal hlavne poľnohospodárstvom a prírodou. 

Bol zástancom myšlienky, že prítomnosť stromov v okolí 

zlepšuje klímu ako aj pôdne vlastnosti a tieto informácie 

šíril prostredníctvom novín aj medzi širokú verejnosť. 

 

Nezostal však len pri písaní článkov, ale 4. 

januára 1872 navrhol zorganizovať „Deň 

stromov“, do ktorého sa mohol zapojiť každý, 

kto mal chuť vysadiť stromčeky vo svojom okolí. 

Postupne sa myšlienka osláv Dňa stromu 

rozšírila do celého sveta a v 

stredoeurópskych krajinách bol za dátum 

Stredoeurópskeho dňa stromov ustanovený 

20. október. 



Stromy v sebe skrývajú mnoho inšpirácie. Niektorí ľudia v 

nich nachádzajú podobnosť s človekom, ba s celým ľudským 

životom. 

  

 

Ak chcem porozumieť stromu, musíme sa pozrieť 

do zeme, 

 v ktorej sú jeho korene. Rovnako je to aj s ľuďmi. 

  

 

Dnes niekto sedí v tieni, pretože ktosi kedysi 

dávno zasadil strom. 

  

Láska je taká ako strom: vyrastie sama od seba, zapustí 

hlboké korene do celej duše a často sa ďalej zelená 

na rozvalinách nášho srdca. 

(Victor Hugo) 

 

  

Strom kvetmi a človek láskou sa nebesiam 

najviac páčia. 

 

 

  

Strom oblečený v 

peknom lístí nerodí vždy sladké ovocie.   

 

 

http://sk.wikiquote.org/wiki/Zem
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Clovek
http://sk.wikiquote.org/wiki/Dnes
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http://sk.wikiquote.org/wiki/Sadenie
http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
http://sk.wikiquote.org/wiki/Kore%C5%88
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