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Od vydania posledného čísla 

časopisu prešlo už pár mesiacov, a 

to je dôvod, prečo je druhé číslo 

2019/2020 nabité informáciami, 

akciami a súťažami. 

Prežili sme hektické obdobie 

Vianoc, prázdnin či polročného 

uzatvárania známok. Ak sa 

pustíte do čítania Strojárnika, 

dozviete sa viac o tom, ako sa nám 

vydarili akcie okolo Vianoc, naše 

exkurzie, či Technická olympiáda 

(okresné aj krajské kolo). 

Osobitná rubrika je venovaná 

súťažiam – športové výkony 

niektorých našich žiakov sú 

naozaj impozantné – svedčí o tom 

vynikajúca účasť na Polročnom 

volejbalovom turnaji. Takisto sme 

ukončili dvojtýždňový lyžiarsky 

kurz, rozdali červené stužky 

a vyhlásili víťaza v súťaži: 

Najlepšia dochádzka. Vytvorili 

sme aj špeciálnu rubriku 

„Zaujímavé“ – v ktorej sa 

venujeme téme: Falzifikát vs. 

originál.  

 

Tak, hor sa na čítanie! 
 

...vaša redakcia 
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Expozícia je venovaná jednak 

udalostiam spojených s vápenkou, ale 

tiež vojnovým zločinom, ktoré boli 

spáchané na území Slovenska. Okrem 

informačných tabúľ si žiaci mohli 

prezrieť aj viacero predmetov patriacich 

zavraždeným obetiam a dokument SNP. 

 

Neďaleko, necelých 200 metrov 

od pamätného miesta, stojí pamätník 

predstavujúci plameň pece a pred ním je 

kľačiaca bronzová socha ženy s 

rozpaženými rukami. Pripomína 

utrpenie, ktorým si prešli obete zločinu 

v Nemeckej. 

RUBRIKA       EXKURZIE 

So žiakmi IV.C, II.C a I.H sme sa 18.12.2019 vybrali po stopách SNP. Približne 

uprostred medzi Banskou Bystricou a Breznom sme navštívili nezvyčajný pamätník 

pozostávajúci z čohosi, čo pripomína betónový komín. Sú to pozostatky bývalej vápenky v 

Nemeckej, ktorá sa začiatkom roku 1945 stala svedkom jedného z najhorších vojnových 

zločinov spáchaných na území Slovenska. 

Z výkladu našej lektorky sme sa dozvedeli, že na mieste dnešného pamätného 

miesta stála továreň na výrobu vápna, tzv. vápenka. V dňoch od 4. do 11. januára 1945 tu 

uskutočnila nemecká nacistická jednotka Einsatzkommando 14 v spolupráci so 

slovenskými Pohotovostnými oddielmi Hlinkovej gardy masové popravy stoviek obetí. 

 

Návšteva pamätníka a pamätného miesta Slovenského 

národného povstania v Nemeckej 
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RUBRIKA       UDIALO SA 

Súťaž o najlepšiu dochádzku v I. 

polroku šk. roka 2019/2020 

Na začiatku školského roka 

2019/2020 vyhlásila ŽŠR súťaž: 

Najlepšia dochádzka, ktorá bola 

určená všetkým žiakom SOŠt. Po 

piatich mesiacoch získavania 

vedomostí a zručností sme zhodnotili 

ich snahu. S veľkým náskokom 

zvíťazila trieda I.C, ktorá získala 

sladkú odmenu. V deň odovzdávania 

výpisov známok za I. polrok dostali 

aj tortu, na ktorej si všetci 

pochutnali. Víťazom blahoželáme a 

všetkým prajeme, aby bol druhý 

polrok úspešnejší. 

 
 MILÍ ŽIACI, AJ DRUHÝ POLROK SA BUDE NIESŤ 

V ZNAMENÍ SÚŤAŽE O NAJLEPŠIU 

DOCHÁDZKU. TAK NEVÁHAJ A POMÔŽ SVOJEJ 

TRIEDE ZÍSKAŤ SLADKÚ ODMENU. 

TAKŽE.... VIDÍME SA V ŠKOLE. 
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22. november sa niesol 

v zelených farbách. Naši 

maturanti zo IV.C sa 

pripravovali na svoju stužkovú 

slávnosť. V spolupráci s CVČ 

všetko plánovali a pripravovali 

k dokonalosti. 

Ani sme nevedeli, 

koľko talentu sa skrýva 

v našich štvrtákoch. Predviedli 

sa ako praví gentlemani, 

organizátori a zabávači. 

Pobavili nás predovšetkým 

svojimi precízne pripraveným 

programom. Sami prezradili, 

že to bola tá najťažšia časť 

celého večera, ktorú ale, podľa 

nás, zvládli na jednotku! 

BLAHOŽELÁME! 
 

  .navždy sa  

 
 tá naša stužková! 

 

RUBRIKA       UDIALO SA 

zachová

,  
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Aj tento rok dňa 08.11.2019 

prebehli na našej Strednej odbornej škole 

„Imatrikulačky“  prvákov v réžii IV.C 

triedy. 

Žiadny prvák sa nestane riadnym 

študentom našej školy, ak 

neprejde tradičným rituálom prijímania do 

cechu stavbárskeho a strojárskeho SOŠ 

technickej Námestovo. Žiaci IV.C si 

pripravili zopár pekných a trochu 

i problematických úloh pre tých prvákov, 

ktorí si nepripravili nič. Našťastie  

 

všetci prváci bez problémov prešli 

zadanými úlohami. 

Prvým krokom bola prísaha 

vernosti a poslušnosti našej škole. 

Druhým krokom bola prezentácia 

jednotlivých kolektívov tried tak, aby 

ukázali svoju šikovnosť, kreativitu 

a schopnosť spolupráce. Tretím krokom 

boli špeciálne úlohy, ktoré preverili ich 

odvahu, priebojnosť a schopnosť nebrať 

sa príliš vážne. 

Nad jednotlivými úlohami dohliadali 

žiaci IV.C triedy. 

 

prváci stredoškolákmi 

 
IMATRIKULÁCIA 

 

Najzábavnejší program mala I.D 

trieda, najlepšiu scénku zahrali 

žiaci z I.A triedy a najlepší 

kolektív predviedli žiaci z I.C 

triedy, kde sa do programu 

zapojila celá trieda. 

Za najlepší program vyhrali žiaci 

I.A a I.C triedy výlet a nakoľko sa 

imatrikulácia niesla v znamení 

Ocsarov, dostali aj sošku Oscara 

spolu s I.D triedou.  

 

RUBRIKA       UDIALO SA 
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RUBRIKA       UDIALO SA 

LYŽIARSKY  
VÝCVIK 

V dňoch 10. – 21. 2. 2020 sa 

uskutočnil pre časť žiakov 1. ročníka 

SOŠt Námestovo lyžiarsky výcvik v 

lyžiarskom stredisku Sihelné. Po 

príchode boli žiaci rozdelení do 

niekoľkých družstiev, v rámci ktorých 

sa sústredili na zdokonalenie svojich 

lyžiarskych a snowboardových 

zručností.  

Lyžiarsky výcvik vyvrcholil 

záverečnou súťažou v slalome pre prvý 

turnus v piatok 14. 2. 2020 a pre druhý 

turnus v piatok 21.02.2020. Súťažili 

sme v dvoch kategóriách a to:  slalom 

na lyžiach a slalom  na snowboarde. Tí 

najrýchlejší sa symbolicky postavili na 

stupienky víťazov a boli odmenení 

diplomom a sladkou odmenou. Počas 

celých dvoch týždňov nás  počasie 

poriadne preskúšalo. Doprialo nám 

všetko: dážď, vietor ale nakoniec aj 

sneh a slnko. Priamo uprostred 

strediska v nádhernom oravskom 

prostredí bol výhľad z vrcholu 

neuveriteľne krásny. A svah? Úžasný a 

veľmi dobre upravený. 
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RUBRIKA       CVČ 

Tak, ako každý rok, aj tento sme sa 

zapojili do celoslovenskej kampane červených 

stužiek, ktorá je zameraná na boj proti AIDS, 

odbornými vedomosťami o HIV/AIDS, na 

prevenciu látkových a nelátkových závislostí a 

chorôb s nimi spojenými. Žiaci od svojich 

učiteľov dostali červené stužky, ktoré vyjadrujú 

solidaritu v boji proti AIDS. 

ČERVENÉ STUŽKY 

KRAKOW 

Dňa 11.12.2019 sa žiaci 1.A a 1.C triedy vďaka 

svojmu víťazstvu na imatrikulácii zúčastnili v sprievode 

svojich triednych učiteľov vianočných trhov v 

Krakowe. Počas celého dňa mali možnosť vidieť okrem 

trhov aj mnoho pamiatok. Zastavili sa na známom 

Wawelskom hrade, prešli sa po hlavnom námestí, 

jednom z najväčších v Európe - RynekGlówny, pozreli 

si suveníry v hlavnej tržnici Sukiennica a videli krásnu 

architektúru minulých čias v Starom meste. Veríme, že 

sa im tento výlet páčil, že im dal možnosť poznať 

históriu jedného z najkrajších historických miest a 

spríjemnil im, aj vďaka trhom, predvianočný čas.  
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RUBRIKA       CVČ 

V utorok, 6. 12. 2019 k nám prišiel Mikuláš, ktorý nám opäť raz pripomenul, že je 

krajšie dávať ako brať. Už od rána bolo v diaľke počuť spev, bolo cítiť vôňu 

vianočných oblátok a vzduchom sa šírila príjemná  atmosféra, ktorou sme sa nechali 

nakaziť. Keď sme Mikuláša stretli na chodbách našej školy, nebolo nám všetko 

jedno, a to práve kvôli jeho pomocníkom – čertom, ktorí si tieto chvíle naozaj 

„užívali“ a každému „nadelili“ možno aj viac, ako si zaslúžil.  

Svoju dlhú cestu začal Mikuláš v dielňach v závode 

HERN s.r.o v Námestove, neskôr zavítal do našich 

dielní a nakoniec do školy. Vošiel do každej triedy 

a každému nadelil, čo si zaslúžil. Rozdávali sladkosti, 

lízanky a iné dobroty. Nič nerobil sám, nakoľko je to 

už starší pán, mal na to svojich ľudí – anjela a čertov.  

Svoju dlhú cestu začal Mikuláš v dielňach v závode 

HERN s.r.o v Námestove, neskôr zavítal do našich 

dielní a nakoniec do školy. Vošiel do každej triedy 

a každému nadelil, čo si zaslúžil. Rozdávali sladkosti, 

lízanky a iné dobroty. Nič nerobil sám, nakoľko je to 

už starší pán, mal na to svojich ľudí – anjela a čertov. 

Čertíci si vzali „na mušku“ tých neposlušnejších 

a poriadne ich zamazali uhlím (alebo niečím, čo 

pripomínalo box na topánky). Mikuláš neobišiel ani 

našich učiteľov, ktorých odmenil sladkosťami.  
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RUBRIKA       CVČ 

VIANOČNÁ  
Vianočný čas je jedným z najkrajších 

a najočakávanejších období v roku. 

V rýchlom behu dní uponáhľaného 

školského roka nás zastaví a prinúti nás 

obzrieť sa späť. Je to čas sviatočný, čas 

výnimočný, až priam zázračný. 

Toto čaro sme si mohli vychutnať na 

Vianočnej akadémii dňa 10. 12. 2019, 

v priestoroch Domu kultúry v Námestove. 

Vianočný program je v našom CVČ už 

tradíciou, ktorá bola aj tento rok plná tanca, 

spevu, hudby, vtipných scénok a blížiacich sa 

Vianoc. Hudobníci zalahodili svojou hrou na 

saxofón, heligonku, akordeón a gitaru našim 

ušiam. Melódia sa niesla sálou kultúrneho 

domu a šírila „nákazu“ vianočnej nálady, 

ktorou sa každý nechal dobrovoľne nakaziť.  

Žiaci, ktorí účinkovali v programe, si 

dali obrovskú námahu, aby vytvorili niečo 

originálne. Krásne hudobné čísla boli 

pretkávané spevom (moderným aj operným) 

a vtipnými scénkami. 
 

     Celým programom nás sprevádzala 

moderátorská dvojica: Bianka Ondrigová 

a Dušan Bencúr. 

V našom repertoári sa objavilo hneď niekoľko 

vtipných scénok: postup ako (ne)vykradnúť 

banku (ak by vám chýbali peniaze na darčeky), 

Máša a medveď (trošku moderne spracovaná), 

malý Mirko, či scénka o pocestných. Okrem 

toho nám dych vyrazili naši tanečníci 

ukážkovou baletu.     Všetky scénky boli spolu 

„previazané“ vianočnou hudbou.  Hra na 

heligónkach, klavíri, gitare a saxofóne lahodila 

ušiam všetkých divákov, ktorí účinkujúcich 

odmenili potleskom.  

 

Veselé 
Vianoce 

AKADÉMIA 
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Tento rok sme sa rozhodli, že zavítame aj do 

Spišskej katolíckej charity Námestovo spríjemniť 

jej klientom a zamestnancom predvianočné 

obdobie vďaka vianočným pesničkám, ktoré hrali 

a spievali naši žiaci. 

Návšteva Spišskej katolíckej charity 

 

RUBRIKA       CVČ 

Dňa 17. 12. 2017 navštívili žiaci  našej školy 

Centrum sociálnych služieb Námestovo. 

Cieľom tejto krásnej akcie bolo potešiť 

starkých pred vianočnými sviatkami milým 

slovom, vianočnou scénkou, pečenými 

oblátkami a vianočným hudobným 

vystúpením. 

O tom, že sa starkým  naša návšteva páčila 

svedčil najmä úsmev na perách, radosť 

v očiach, ale aj spoločné spievanie piesní 

spolu s našimi žiakmi. 

Čas vianočný 
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Všetci žiaci našej školy 

mali možnosť prihlásiť sa 

do 2. ročníka polročného 

volejbalového turnaja, 

ktorý zorganizovala ŽŠR 

v spolupráci s CVČ pri 

SOŠt. Tí, ktorí tak urobili, 

zostavili svoje tímy a vo 

štvrtok 30. 01. 2020 si 

navzájom zmerali svoje 

sily. Bolo sa veru na čo 

pozerať. Každý chcel byť 

víťazom, a tak sa úplne 

prejavila súťaživosť 

našich žiakov. Do hry sa 

nesúťažne zapojil aj tím 

učiteľov a tím majstrov 

OV. Boli to práve majstri, 

ktorí nenašli v celej 

súťaži premožiteľa. Za čo 

im patrí: „klobúk dolu“.  

 

Polrocný  volejbalový  
turnaj 

ˇ 

Máme  

radi  

ŠPORT 

 

RUBRIKA       SÚŤAŽE 
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RUBRIKA       SÚŤAŽE 

Motiváciou neboli len vecné ceny, ale aj fakt, že kolektívny šport 

môže byť príležitosťou na zábavu a získanie nových priateľstiev. 

Víťazom sa napokon stal tím z IV.C. Blahoželáme a už teraz sa 

tešíme na ďalší ročník. 
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RUBRIKA       SÚŤAŽE 

V dňoch 12. 11. 2019 a 14. 11. 2019 sa zapojilo 80 

našich žiakov do celoslovenskej informatickej súťaže 

iBobor. Najlepšími riešiteľmi boli Peter Šelian, Michaela 

Vojtasová, Dominik Kriš, Adam Hulvák, Mokoš 

Timotej, Rebeka Orčová, Kristína Baránková, Anton 

Kutlák, Michal Baraniak, Rebeka Kuráková, Jana 

Kavoňová, Matúš Šuhaj, Marcus Vorčák, ktorí boli 

odmenení diplomami a vecnými cenami. 

Dňa 22. októbra 2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v Piškvorkách. 

Do súťaže sa zapojilo 24 žiakov, a to z I.C, III.C a I.H tried. 10 minútové duely preverili 

nielen logické myslenie žiakov, ale aj ich schopnosť zachovať si chladnú hlavu, či 

rozmýšľať niekoľko ťahov dopredu. 

Súťažiaci si zmerali sily v niekoľkých kolách, pričom postupujúci bol vždy ten z dvojice, 

kto nahral v dueli viac bodov. V poslednom, treťom kolesa proti sebe postavili 3 dvojice, 

z ktorých nakoniec 

1. miesto získala Petra Lachová, 2. miesto Martin Bachňák, 3. miesto Miloš Večerek. 

Napriek zdravej súťaživosti a odhodlaniu podať čo najlepší výkon, duely prebehli v 

priateľskej a uvoľnenej atmosfére. Všetkým účastníkom ďakujeme a víťazom ešte raz 

srdečne blahoželáme. 

Súťaživosť a odhodlanosť našich žiakov 
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Strelecká muška 

Vo štvrtok, 5. 12. 2019 sa v 

priestoroch telocvične Strednej odbornej 

školy technickej v Námestove konala 

"Strelecká muška". Tejto obľúbenej 

súťaže sa zúčastnili stredné školy, ktoré 

súperili v nasledujúcich kategóriách: 

chlapci, dievčatá - jednotlivci a družstvá. 

V kategórii dievčat (jednotlivci) sa 

umiestnila Lívia Mikosová na peknom 3. 

mieste. V kategórii dievčat (družstvá) 

skončilo na 2. mieste družstvo SOŠt v 

zložení Lívia Mikosová, Michaela 

Vojtasová, Monika Klinovská. 

 

V kategórii chlapci (jednotlivci) 

sa umiestnil na 1. mieste Jurášek Michal, 

na 2. mieste Matúš Kocúr. V kategórii 

chlapcov (družstvá) skončilo na 1. 

mieste družstvo SOŠt A v zložení 

Jurášek Michal, Vladimír Mikuláš, 

Večerek Dávid a na 2. mieste družstvo 

SOŠt B v zložení Matúš Kocúr, Jozef 

Stopjak, Martin Kutlák. 

 

Blahoželáme všetkým víťazom a 

ostatným prajeme viac šťastia a 

presných zásahov na budúci rok. 
 

RUBRIKA       SÚŤAŽE 
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Technická olympiáda 
Dňa 28. 11. 2019 sa na Strednej odbornej škole technickej v Námestove v spolupráci 

s CVČ pri SOŠt uskutočnil 10. ročník okresného kola Technickej olympiády. Súťaž 

svojim obsahom motivuje k tvorivej činnosti, vzbudzuje a podporuje technicky zručných  

a nadaných žiakov.  

 

Žiaci súťažili v dvoch vekových kategóriách: 

 

 kategória A:  žiaci 8. – 9. ročník ZŠ a 3.a 4.ročník osemročných gymnázia ako 

súťaž dvojíc  

 kategória B:  žiaci 5., 6. a 7. ročníka ZŠ a 1.a 2. ročníka osemročných 

gymnázií ako súťaž jednotlivcov  
 

RUBRIKA       SÚŤAŽE 
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RUBRIKA       SÚŤAŽE 

Technická olympiáda mala dve časti: teoretickú a praktickú. Teoretická časť prebiehala 

formou riešenia vedomostných testov.  

 

 

Praktická časť formou praktických zadaní. 

Otázky v písomnom teste a  zadania praktickej 

časti boli veľmi náročné. Body dosiahnuté 

v oboch častiach sa sčítali.  
 

Teoretická časť prebiehala 

v odborných učebniach a praktická 

časť v dielňach SOŠt. Pre 

zúčastnených žiakov a ich 

sprevádzajúcich učiteľov pripravilo 

vedenie CVČ spoločenskú miestnosť, 

prehliadku školy a jej areálu.  

V kategórií  A sa najlepšie umiestnili: 

 Richard Rusnák a Róbert Majerčík 

(okres Námestovo) 

 Andrej Planieta a Rastislav Gáll 

(okres Tvrdošín) 

 Tomáš Forgáč a Miloš Dopater 

(okres Dolný Kubín) 

 

V kategórii B sa najlepšie umiestnili: 

 Rafael Vnenčák (okres Námestovo) 

 Mário Habo (okres Tvrdošín) 

 Adam Milula (okres Dolný Kubín) 
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RUBRIKA       SÚŤAŽE 

Krajské kolo technickej olympiády 

 
Dňa 5.2.2020 sa v našej škole konal 10. ročník krajského kola technickej olympiády, 

v rámci ktorej k nám zavítala krajská komisia, ktorá dohliadala na celý priebeh súťaže. 

Súťaž pozostávala  z teoretickej časti, v ktorej si žiaci overili svoje teoretické vedomosti  

pri riešení vedomostných testov a praktickej časti, kde si vyskúšali svoju zručnosť a 

fantáziu pri tvorení kŕmidla pre vtáčiky v kategórii A a kategória B mala za úlohu 

vytvoriť poličku na kvet.  

Víťazom srdečne blahoželáme. 
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POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! 

POZOR! POZOR!  

RUBRIKA       SÚŤAŽE 
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RUBRIKA       SÚŤAŽE 
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RUBRIKA       PROJEKTY 

Erasmus+ 

CNC technológie v Európe – cesta k úspechu : 

Projekt pokračuje 

 Vďaka úspešnému projektu 

mobility jednotlivcov Erasmus+ 

s názvom: CNC technológie v Európe – 

cesta k úspechu vzniklo silné partnerstvo 

medzi našou školou a VOP CZ, s.p.   

Erasmus plus je skvelá príležitosť 

na rozvoj odborných kompetencií 

a zručností pre našich žiakov. Prečo vôbec 

treba posilňovať kompetencie? A prečo 

ich prepájať s praxou? Odpoveď spočíva v 

neustálom a rýchle sa meniacom prostredí 

podnikania, vzdelávania, rozvoja 

technológií.  Aby sme mohli reagovať na 

tieto zmeny potrebujeme sa naučiť 

neustále robiť malé zlepšenia. V tomto 

projekte sme sa snažili vytvárať možnosti 

odborného rastu našich žiakov, 

podporovať inovácie a tímovú spoluprácu.  

Po skončení prvej fázy mobility sa 

žiaci vrátili plní zážitkov a nových 

skúseností, o ktoré sa podelili vo svojich 

výstupoch a prezentáciách s ostatnými 

žiakom našej školy. Predstavili tak nášho 

mobilného partnera VOP CZ, s.p. ich 

kultúru, tradície. Netreba tiež samozrejme 

zabúdať na spoločenský rozmer a využitie 

voľného času účastníkov stáže,  

ktorí navštívili významné kultúrne 

pamiatky, oddychové miesta, zmysluplne 

využili voľný čas. Nakoniec si prevzali 

z rúk zástupkyne riaditeľa školy 

certifikáty o úspešnom absolvovaní 

zahraničnej stáže. 

 

Účastníci hodnotili priebeh a 

výsledky stáže veľmi pozitívne. Boli 

splnené všetky ciele dané v projekte, 

naplnený pracovný plán. Sú bohatší 

o odborné, ale aj osobné skúsenosti. 

 

V januári sme sa už začali 

špeciálne venovať vybraným žiakom III. 

ročníka, ktorí sa  aktívne pripravujú na 2. 

fázu mobility, ktorá bude prebiehať od 

09.03. 2020 – 20.03.2020.  

Práca na projekte je skvelým 

zážitkom, výbornou skúsenosťou 

a školou života. So spoločnosťou VOP 

CZ, s.p. sme si vytvorili silné 

partnerstvo, ktoré neostane len 

archivované v zmluvách a faktúrach 

založených v projektovej dokumentácii.   
 

„Skúsenosť z mojej práce a dvojtýždňovej návštevy vo VOP CZ  ma naučili za krátky 

čas veľmi veľa o tom, ako je dôležité neustále reagovať na zmeny okolo nás a snažiť sa 

dosiahnuť veľké ciele malými krokmi.“ 
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RUBRIKA       ZAUJÍMAVÉ 

ORIGINÁL  

 FALZIFIKÁT

? 

ALEBO  

 Čo je falošný tovar? 

Falzifikát (hovorovo „fejk“) je 

napodobenina niečoho, čo niekto vymyslel, 

vyrobil a zaplatil. Ide o tovar, ktorý má 

označenie rovnaké alebo zmeniteľné 

s ochrannou známkou, čím zavádza 

spotrebiteľa a navodzuje dojem, že je to 

originál. 
 

Čo sa najčastejšie falšuje? 

 alkohol 

 cigarety 

 spotrebná elektronika 

 oblečenie 

 obuv 

 doplnky – kabelky, šperky, 

hodinky 

 kozmetika 

 hračky 

 lieky 

 náhradné súčiastky do 

automobilov 

Ako rozpoznať falšovaný tovar od 

originálu? 

Výrobcovia napodobenín vymýšľajú rôzne 

triky, preto si treba všímať evidentné znaky, 

ktorými sa dá rozpoznať originál od 

falzifikátu: 

 Miesto predaja (tržnice, čínske e-

shopy a pod. nie sú vo väčšine 

prípadov zárukou predaja kvalitného 

značkového tovaru), 

 Balenie výrobku vypovedá o tom, čo 

sa skrýva pod obalom,  

 Príliš nízka cena býva podozrivá, 

 Kvalita materiálov a celkové 

prevedenie (napríklad pri voňavkách 

je originál vždy zabalený v celofáne), 

 Štítky a visačky sú ďalším znakom, 

podľa ktorého môžete odlíšiť 

napodobeninu od pôvodnej značky. 
 

Právomoci finančnej správy 

Ak vznikne podozrenie z porušovania 

práv duševného vlastníctva, finančná správa 

je oprávnená tovar zaistiť. So skutočnosťou 

oboznámi majiteľa ochrannej známky, ktorý 

vyhodnotí či je tovar skutočne 

napodobeninou originálnych výrobkov. 

Falošný tovar sa zlikviduje, ak majiteľ 

ochrannej známky a držiteľ tovaru súhlasia so 

zničením. Zaistený tovar končí väčšinou 

v spaľovni. V roku 2018 zaznamenala 

finančná správa 2 897 prípadov, čo 

predstavovalo 55 279 ks tovaru v hodnote 

takmer 3,5 milióna eur.  

Ak máte podozrenie, že ste kúpili 

napodobeninu, môžete kontaktovať 

finančnú správu e-mailom: 

oskufs@financnasprava.sk alebo 

telefonicky prostredníctvom „zelenej 

linky“ 0800 110 110 

Zdroj: finančná správa SR, internet 

mailto:oskufs@financnasprava.sk
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Šejkov majetok 
 

Bohatý šejk si na smrteľnej posteli zavolal svojich dvoch synov. Prezradil im, že všetok 

svoj majetok prenechá tomu z dvojice, ktorého ťava dorazí do mesta ako druhá. Bratia sa 

tak niekoľko dní len tak pofľakovali pri meste, kým nestretli múdreho starca. Ten im 

pošepkal čosi, po čom obaja rýchlo vyskočili na ťavy a trielili k mestu. Čo to bolo? 

 

 

 

  

RUBRIKA       LOGICKÉ OKIENKO 

Jednoduché logické hádanky vám poriadne zamotajú 

hlavu. Odpovede na obidve otázky napíšte do kupónu 

a hrajte o skvelé ceny.  

Ak sa ti podarí 

vylúštiť túto krížovku 

– tak neváhaj a zapoj 

sa do súťaže. 

AKO? 

Jednotlivé, vylúštené 

časti krížovky vpíš do 

kupónu, ktorý sa 

nachádza na tejto 

strane časopisu 

a odovzdaj ho! 

Možno sa šťastie 

usmeje aj na teba! 

 

KUPÓN 

Vyrieš hádanky v rubrike Logické okienko, riešenia, 

meno a priezvisko, triedu, napíš sem: 

...............................................................................................................

..................................................................................................... 

.................................................................................. 

Kupón odovzdaj p. uč. Mgr. J. Časovej a zapoj sa do súťaže o skvelé 

ceny.  
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