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ÚVODNÉ  SLOVO 

 

       Prázdniny, leto a prvé tri školské mesiace sú už nenávratne za vami. 

Pred sebou máte už len necelých sedem. ☺ Budú to dni, počas ktorých na vás 

čaká svet získavania nových informácií, vedomostí a praktických zručností. 

Ale budú to aj dni nových priateľstiev a lások. 

Každý školský rok je niečím výnimočný. Niekto odíde, niekto zasa príde. Oso-

bitne vítame medzi nami žiakov tried prvého ročníka, pre ktorých sa naša 

škola stala novým „domovom“. Nie je ľahké vymeniť pozíciu najstaršieho žia-

ka ZŠ za postavenie najmladšieho 

žiaka SOŠ. Postupne si musíte 

zvyknúť na nových spolužiakov, 

učiteľov, triednych učiteľov, maj-

strov odborného výcviku... Sme 

pripravení urobiť všetko, aby ste 

dostali to najkvalitnejšie stredné 

vzdelanie, ale aj aby ste sa v škole 

cítili dobre. Čakajú vás ťažké dni, 

ktoré budú spojené s písomkami či 

testovaním. Nezabúdajte však, že 

škola nie je len o rôznych úlohách 

a stresoch zo skúšania.  Využite 

možnosti v oblasti mimoškolskej 

záujmovej činnosti, zapojte sa do 

športových aktivít našej SOŠ, kto-

rá je v tejto oblasti jedna 

z najlepších v Trenčianskom kraji. 

Každému z vás, milí žiaci, sú 

v tomto smere dvere otvorené. 

Dúfam, že zažijete čo najviac príjemných okamihov, upevníte vzťahy s 

učiteľmi i spolužiakmi a budete sa tešiť z dobrých výsledkov vašej práce. 

Otvára sa vám priestor na to, aby ste mohli vytvoriť to pozitívne, čo so 

sebou nový školský rok prináša. Držíme vám palce!  

Mgr. Janka Gjabelová 

Milí žiaci, najmä prváci! 





ÚSPEŠNÍ  ABSOLVENTI 

1.  Ako vnímate túto školu po toľkých ro-

koch ?  
 Po šedesátých letech jsou to perfektní učebny, 

nádherné všechno, ohromné. Skutečně jsme 

v roce 1953-1955 neměli tady to. Přesto jsme se 

vyučili a soustružení mně bavilo, práce mně baví, 

to musí bavit všechno. To se nedá nic dělat. 

3.  Aký odbor ste študovali a využili 

ste ho v praxi ?   

 Využil jsem ho, dělal jsem ho několik let 

na univerzálním soustruhu SV 18R, ty stro-

je vyráběla Kubra Trenčín. To byly nejlepší 

soustruhy, na jakých jsem pracoval. 

4.  Akých  ste mali učiteľov a maj-

strov ? 

 Vynikající učitelé a majstři. Můj první mistr 

byl Zeman, pak se jmenoval Bublávek 

v závodech K.J.  Vorošilova a v Údolí 

( ZVS ) jsme se učili . Já nevím  proč jsme 

se učili ve dvou fabrikách,  to nevím, proč 

to tak bylo a v Údolí jsme dělali závěreční 

zkoušky na soustruhu. 

2.  Ako sa vám páči naša škola s novými 

odbormi ? 

 Perfektní, to jsem ještě neviděl. Po šedesátých 

letech jsem se tady dostal, protože jsem byl 

zvědavý, jak ta Dubnice vypadá. Je to krásné 

město. My jsme se učili zcela jinde na kraji 

Dubnice, jak se jde na Trenčianskou Teplou. 

Tam bylo učiliště státních pracovních záloh 

číslo sedm. Perfektní.  

5. Aké ste mávali známky ? 

Vynikající,  i ze slovenštiny jsem měl dvojku a dostal jsem v sedmnácti letech pátou pracovní třídu.. 

Nechci se chlubit, ale jeden z šestatřiceti lidí jsem dostal pátou pracovní třídu, takže jsem to musel už 

v sedmnácti letech umět.   
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Ale byl tam chlapec, který byl cikán z Myjavy, 

Karika Rudolf, ten byl dobrý. Vynikající člo-

věk, my jsme se spolu kamarádili a tehdy ještě 

nebyla taková otázka mezi Romy a normální-

mi lidmi. Ale uměl velice perfektně.   

Byl to dobrý člověk, rád  by jsem se s nimi 

setkal, ale psal jsem na Slovensko do Čadce, 

psal jsem jim dopisy a nedošlo to. Možná už 

zemřeli někteří, protože já mám 76 let, to je 

moc. Takže jsem se s nimi nesetkal, to mě 

mrzí, protože by jsme rádi povzpomínali, že 

to bylo opravdu vynikající učiliště už v té do-

bě. Perfektní mistři, vynikající, opravdu ne-

mohu si stěžovat. Slovenský jazyk jsem měl 

rád, učili jsme se i slovenské spisovatele v té 

době. Všechno, dobré to bylo a rád na to 

vzpomínám. Byl jsem rád, že jsem se tady vy-

učil, protože co bylo tady, jsem v životě nevi-

děl.  Já jsem byl přidělen ministerstvu pracov-

ních sil do Vsetína do Moravsko-

elektrotechnických závodů a tam takové stro-

je nikdy v životě neviděli.  Až pak za dalších 

pět let to byly staré soustruhy, které měli ještě 

brzdu a takové jste neviděli a v životě neuvi-

díte, už i já jsem na   takových strojích neu-

měl dělat. To bylo neskutečné, ale byl jsem 

rád, že jsem tam byl. Jediný z těch učňů jsem  

odešel do Vsetína, ostatní zůstali tady 

v Dubnici.                 

Já jsem přišel sám s otcem, z Nemšové jsme 

přišli pěšky po Váhu, udělali jsme příjímací 

zkoušky a pak až jsem přijel dom, tak všichni 

byly zvědavý, jak to tady vypadá. Přišlo sem 

dalších 10 chlapců, kteří se tady vyučili. Slo-

váky mám rád, velice rád, to nejde jinak říct. 

Perfektní to bylo, opravdu rád na to vzpomí-

nám, a proto jsem po šedesáti letech byl zvě-

davý, jak to tady vypadá. A jsem překvapen, 

je to vynikající, opravdu, snažte se, učte se, to 

budete v životě potřebovat. Jmenuji se Sto-

jaspal Jozef a děkuji mockrát, že jste mě přiví-

tali, jsem potěšen a opravdu jsem rád, že to 

tady tak perfektně vypadá.  Děkuji.   

Josef Stojaspal 



SOŠkoloviny je školský časopis alebo pokus grafi-

kov o profesionálny výkon, snaha vytvoriť niečo, čo 

nás nielen informuje a zbližuje vo forme anekdôt, 

humoru, neformálnych rozhovorov a výpovedí, ale 

i odborne posúva a učí nás uplatňovať teóriu  

v praxi. Vízia zapojiť čo najväčší počet študentov do 

výroby každého čísla sa pomaly napĺňa. Dokonca 

mám pocit, že zápal a nadšenie niektorých nás po-

súva ďalej a s každým novým číslom sa zlepšuje-

me. Budem rád, ak sa z vlastnej iniciatívy nájdu 

ďalší nadšenci a prispejú k rozvoju nášho časopisu 

vo forme príspevkov, ale i nových nápadov. 

Pri práci na časopise sa stretávame s rôznymi situá-

ciami, kde riešime boj s časom, rozmanitosť názo-

rov a tie nakoniec musíme usporiadať do niečoho 

konkrétneho – výsledného. Je to však skúsenosť, 

ktorú, verím, žiaci ocenia, keď sa s podobnou prá-

cou stretnú v reálnom živote. Vždy sa stretneme 

s nejakými nedostatkami - sľúbeným príspevkom, 

ktorý nám nakoniec niekto neposkytne, alebo rubri-

kou, ktorú pripravoval žiak a nemôže ju do uzávier-

ky čísla odovzdať, pretože je PN... 

Aj takéto situácie riešime  pri tvorbe tohto časopisu. 

Vždy je ale potrebné nájsť riešenie, je to tímová 

práca a každý je v časopise zodpovedný za niektorú 

oblasť. Baví ma táto práca s mladými ľuďmi, osobne 

je to pre mňa také osvieženie!   

Advent a príchod Vianoc v nás evokuje koniec ob-

čianskeho roka, no vieme, že pre vás - školákov je 

to blížiaci sa čas, kedy budú hodnotené vaše výko-

ny za prvý polrok. Prajem vám, aby ste čo najlepšie 

využili čas štúdia, zdokonaľovali sa, objavovali 

v sebe to, čo je vo vás najlepšie a rozvíjali sa nielen 

profesionálne, ale i ľudsky.   

Juraj Štefanec 
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ŠKOLSKÝ  ČASOPIS 



STUŽKOVÁ 

Sme prví študenti odboru grafik digi-

tálnych médií. Naša stužková slávnosť 

bola zo začiatku hotová katastrofa. 

Najskôr sme mali mať oficiálnu stužko-

vú s rodičmi, potom hrozilo, že nebu-

deme mať nič, pretože sme sa neve-

deli dohodnúť. Ako dve baby v triede, 

sme sa so spolužiačkou rozhodli, že to 

vezmeme do vlastných rúk a niečo za-

riadime. Nakoniec sme sa všetci do-

hodli a mali sme slávnostnú večeru. 

Dopadla super, všetci sme sa dobre 

zabávali a máme plno krásnych spo-

mienok.                Natália Zimanová 
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Dňa 18.11.2014 sa v Dome kultúry 

v Dubnici nad Váhom uskutočnila 

slávnostná imatrikulácia našich pr-

vákov pod vedením Žiackej rady na-

šej školy a  s veľkou podporou Rady 

rodičov, vedenia Strednej odbornej 

školy a mesta Dubnica nad Váhom.  

Túto akciu moderovali Janka Porub-

ská a Patrik Porubčan. Pre žiakov 

sme si pripravili bohatý program 

s rôznymi disciplínami. Najskôr sme 

sa báli, že sa nenájdu žiadni dobro-

voľníci z tried. Boli sme však príjem-

ne prekvapení, keď sa žiaci začali 

prihlasovať na plnenie disciplín.  

Najakčnejšia bola trieda I.E.  Aj keď 

ich bolo máličko, predsa sa zapájali 

do súťaží s maximálnym nasadením 

a bolo vidieť, že ich to baví. 

Samozrejme, že všetky triedy dávali 

zo seba maximum, a tak vznikol veľ-

mi veľký boj o prvé miesto. Žiaci boli 

veľmi snaživí, čo nás teší. Nakoniec 

všetky disciplíny dopadli nad očaká-

vanie dobre. Zažili sme pri tom veľa 

zábavy a kopec srandy.  

Ako zlatý klinec programu sme si pri-

pravili darčeky pre triednych učiteľov – 

malé doštičky na krájanie, na ktorých  

bol vypálený krátky text. Rovno ich aj 

použili, pretože mali bonusovú disciplí-

nu, v ktorej krájali cibuľu. Bolo vidieť 

veľké nasadenie učiteľov, pretože 

chceli za každú cenu získať body pre 

svoju triedu. Pán Ing. Peter Schön sa 

dokonca tak zapálil pre túto disciplínu, 

že sa aj porezal.  

Nakoniec sme zhodnotili, že všetky 

triedy si zaslúžia sladkú odmenu, pre-

tože žiaci  bojovali z plných síl.  

Každý  prvák dostal diplom so sláv-

nostným sľubom.   



Na prvom mieste  s najvyšším počtom bodov skončila trieda I.E, k čomu im 

srdečne gratulujeme! Nakoniec sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa po-

dieľali na organizácii, hlavne členom Žiackej rady, pánovi Mgr. Karolovi Ben-

kovi, pani Mgr. Janke Gjabelovej, Rade rodičov, vedeniu Strednej odbornej 

školy v Dubnici nad Váhom, p. riaditeľovi SOŠ Ing. Miroslavovi Dziakovi, žia-

kom II.C, zvukárom Jurajovi Kováčovi a Miroslavovi Chudému. 

Veľká vďaka patrí aj primátorovi mesta Dubnica nad Váhom Ing. Jozefovi Gaš-

paríkovi a pánovi Mgr. Jozefovi Ublaničovi, riaditeľovi DUMAT-u, za poskytnu-

tie priestorov v mestskom dome kultúry. 

Dúfame, že všetci boli 

spokojní a tešíme sa opäť 

o rok. 

Patrik Porubčan  

(Predseda Žiackej školskej 

rady)  
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Laura Harušťáková, I.D  

A N K E T A 
1. Prečo si si vybral túto školu ? 

2. Si spokojný s odborom ? 

3. Spĺňa tvoja škola očakávania ? 

4. Aké sú tvoje ciele do budúcnosti ? 

1. Nemala som moc na výber. 

2. Áno. 

3. Celkom hej. 

4. Prejsť tieto 4 ročníky. 

Michal Moško, II.A  Matej Koťan, II.A  

1. Kvôli odboru. 

2. Áno, ale je moc ľahký. 

3. Ako v čom. 

4. Odísť do zahraničia. 

1. Kvôli odboru. 

2. Samozrejme. 

3. V niektorých veciach. 

4. Behať po svete. 

Helenka Júlia Kosová, I.D  

1. Inde by ma neprijali. 

2. Áno, veľmi. 

3. No. 

4. Prežiť. 

Zuzka Gajdošová, I.D  Ľubo Macek, II.C  

1.Lebo sa naskytla možnosť. 

2.Neviem. 

3.Určite. 

4.Byť bohatý. 

1. Lebo ma baví a je to sranda. 

2. Áno. 

3. Trocha. 

4. Zmaturovať a ísť do zahraničia. 



1. Koľko rokov učíte na škole? 

2. Učí sa vám na škole dobre? 

3. Zmenili by ste zamestnanie? 

4. Čo rád robíte vo voľnom čase? 

Mgr. Anna Babiarová  

1. Veľa. 

2. Nie. 

3. Áno. 

4. Podľa situácie. 

5. Lebo som bola mladá a naivná. 

6. Kozorožec. 

7. Nemám. 

8. Nepamätám si, ale asi áno. 

Ing. Jaroslava Drgová  

5. Prečo ste sa rozhodli byť učiteľkou? 

6. Aké ste znamenie? 

7. Máte obľúbené zviera a máte zviera? 

8. Keď ste boli mladý, mali ste prezývku? 

1. 2O rokov. 

2. Záleží od žiakov. 

3. Nie. 

4. Záhradka. 

5. Bola to vec náhody. 

6. Baran. 

7. Mám rada psov, ale nemám žiadneho. 

8. Mala, ale nepoviem. 

Ing. Peter Stráňava  

1. 20 rokov. 

2. Áno. 

3. Keby mi niekto 12x zvýšil plat, neváhal by som. 

4. Turistika, kino, dobrá kniha. 

5. Vyplynulo to zo situácie. 

6. Blíženec. 

7. Mali sme mačku. 

8. Už si nepamätám. 



ŽIACKA RADA INFORMUJE 

 
Dňa 06.11.2014 sa naša škola zúčastnila celoslovenského projektu s názvom 

„Študentské komunálne voľby 2014“. 

Organizátorom tejto akcie na našej školy bola Žiacka rada pod vedením jej 

predsedu  Patrika Porubčana. Žiaci si volili nového primátora mesta Dubnica 

nad Váhom. 

 

Akcia prebiehala počas dňa medzi 08:00-16:00 v miestnosti B 56. 

Od 08:00 mohli žiaci prísť odvoliť primátora Dubnice, kedykoľvek počas       

hodiny i prestávky. O 16:00 sa volebná miestnosť uzavrela a členovia komisie 

otvorili zapečatenú urnu a zrátali hlasy.  

 

Na tomto projekte sa podieľali žiaci: 

Patrik Porubčan (II.C) 

Stanislava Minarechová (I.D) 

Angelika Kramáriková (I.D) 

Lenka Dašková (I.D) 

Helena Júlia Kosová (I.D) 

 

 

V mene Žiackej rady ďakujem všetkým zúčastneným a hlavne žiačkam I.D za 

spoluprácu pri organizovaní tejto akcie. 

 

Patrik Porubčan (predseda Žiackej školskej rady)  

 

Výsledky volieb: 

Počet odovzdaných hlasov: 51 

Počet platných hlasov: 40 

Volebná účasť: 25,1 % 

LIST JEŽIŠKOVI 

, 

, 

P.S.: 
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AKTUALITY 

Výstava prác GDM:  

Dňa 10. októbra otvoril riaditeľ školy Ing. Miroslav Dziak spolu s vedúcim od-
delenia školstva Mestského úradu Mgr. Vladimírom Hanusom tretí ročník vý-

stavy prác študentov odboru grafik digitálnych médií. 

Výstava bola inštalovaná vo vestibule Domu kultúry v Dubnici nad Váhom,      
v mesiaci november a december je výstava presťahovaná do vestibulu kina 

Panorex v Novej Dubnici.   

 

 

 

Ukončenie kurzu:  

Dňa 12. júla 2014 riaditeľ školy 

Ing. Miroslav Dziak slávnostným 

vydaním osvedčení ukončil ďalší 

kurz CNC programovania - akredi-

tovaného vzdelávania dospelých.  
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Aktivita žiakov: 

V dňoch 19. až 26. septembra sa 12 našich žiakov študijného odboru gra-
fik digitálnych médií zúčastnilo spolu s pedagogickým dozorom Mgr. Iva-

nom Rajcom medzinárodnej aktivity v rámci programu Erazmus+. 

Aktivita sa konala v Jasenskej doline - chata Nezábudka. Počas pobytu mali 
žiaci bohatý program - zúčastnili sa viacerých workshopov o médiách a foto-

grafovaní, navštívili Jasenskú, Gaderskú dolinu, Múzeum slovenskej dediny a 

ďalšie múzeá. Získané vedomosti a zručnosti využijú pri výučbe teoretických a 
praktických odborných predmetov. 

V šk. roku  2013/2014 sme začali nové aktivity, v ktorých by sme radi po-

kračovali aj v tomto šk. roku, ako napríklad Kurz prvej pomoci alebo Športový 

deň. 

 

V tomto šk. roku sme ešte viac pridali a organizujeme rôzne výlety ako na-

príklad Adventná Viedeň (18.12.2014), Osvienčim ( 2015).  

Tiež sme sa zapojili do projektu študentské voľby, ktoré sú uznávaným pro-

jektom v Česku.  

 

Ďalej by sme chceli pre našich žiakov zorganizovať týždňový lyžiarsky kurz, 

ktorý by sa mal uskutočniť niekedy v období február/marec 2015.  
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AKTUALITY 

Dňa 19. novembra sa v Prie-

vidzi konali Školské maj-

strovstvá Trenčianskeho kra-

ja SŠ v zrýchlenom šachu. Turnaja 

sa zúčastnilo 27 žiakov SŠ nášho 

kraja, našu školu reprezentovali Mi-

lan Briš a Miroslav Ridoško z III.A 

triedy s pedagogickým dozorom Mgr. 

Annou Keselyovou. Gratulujeme 

našim žiakom k úspešnej repre-

zentácii našej školy. Fotografie z 

akcie sú zverejnené vo Fotoalbume 

webstránky školy. 

Dňa 19. novembra sa 

družstvo našich žiakov v 

zostave Dominik Porubský 

z I.A, Ján Fridecký z I.B, Erik Mit-

rík z I.C, Šimon Pacek z I.D, Ján 

Varček, Viktor Pandi, Denis Gaj-

doš, Patrik Urban a Daniel Kišša z 

III.B zúčastnili 17. ročníka medzi-

národného turnaja v basketbale 

chlapcov - kategória ZŠ a 

SŠ. Našim žiakom gratulujeme 

k umiestneniu na 3. mieste.  

Dňa 13. novembra sa na-
ši žiaci zúčastnili okres-

ného kola súťaže v stol-

nom tenise, ktoré sa konalo v 

Novej Dubnici. 

Družstvo chlapcov v zložení Mi-

chal Juríček, Andrej Bartoš, Ma-
rián Bartoš a Michal Trenčan ob-

sadilo 3. miesto.  

Družstvo dievčat v zložení Radka 
Kaššová, Katarína Koyšová, Si-

mona Pavlíková a Jana Porubská 

obsadilo 2. miesto. 

V dňoch 20. a 21. novem-

bra sa na výstavisku EX-

POCENTER Trenčín konala 

v ý s t a v a  s t r e d n ý c h 

škôl      STREDOŠKOLÁK 2014. 

Naša škola sa výstavy zúčastnila 

spolu s firmami - zamestnávateľ-

mi MATADOR Industries a HF 

NaJUS. V stánku sme sa prezen-

tovali výrobkami našich žiakov a 

zároveň sme sa zamerali na pro-

pagáciu možností štúdia na našej 

SOŠ.  

 
 AUTOŠKOLA SEMAFOR ponúka   V. oprávnenie na osobný automobil sk. B 
  -Kondičné jazdy  -Možnosť platby na splátky  -Poskytujeme študentské zľavy 

                          www.autoskolasemafor.sk 

VÝCVIK VYKONÁVAME NA VOZIDLÁCH  ŠKODA  FABIA  



VÝMENNÝ POBYT 

Dňa 24. novembra sme v rámci udržateľnosti projektu Cezhraničnej spolu-
práce SR - ČR usporiadali jednodňovú výmenu žiakov z partnerskej školy GJP 

a SOŠ Slavičín, ČR na našej škole. Výmeny sa zúčastnilo 7 žiakov strojárskych 

odborov z partnerskej školy spolu s dvomi pedagogickými zamestnancami. Vý-

mena mala nasledovný program: 

 Oboznámenie žiakov partnerskej školy s programovým vybavením našej 

učebne CAD/CAM systémov 
 Oboznámenie s vybavením nášho pracoviska praktického vyučovania - CNC 

dielňa, 

 Kultúrny program - návšteva Dubnického múzea.  

Zároveň sa na našej škole uskutočnilo aj pracovné stretnutie riaditeľov oboch 

škôl Mgr. Josefa Mariáša, riaditeľa GJP a SOŠ Slavičín a Ing. Miroslava Dziaka, 

riaditeľa SOŠ Dubnica nad Váhom.   

     



Prechádzka na Vršatec  

Preto, aby sme dokázali s nasadením praco-

vať a podať výkon, je dôležité vedieť aj 

správne oddychovať a relaxovať. Chcem vás 

pozvať na prechádzku po prírode, ktorá mi je 

blízka a kde sa cítim dobre. 

  Vršatské bradlá sú pokračovaním bradlo-

vého pásma, ktoré v oblasti Trenčianskeho 

kraja prechádza severným údolím Váhu. Na-

chádzajú sa severne od Ilavy, nad ob-

cou Vršatské Podhradie, pričom výrazne vy-

čnievajú z okolitého reliéfu flyšových Bielych 

Karpát. Ich dominantná poloha ich predurči-

la, aby na nich v stredoveku postavili hrad, z 

ktorého sa do dnešných čias zachovali len 

ruiny. Dnes je Vršatec prírodná rezervácia s 

roz lohou oko lo  82,4  ha.  Patr í 

do púchovského úseku bradlového pásma. 

POZVÁNKA DO PRÍRODY 
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 Začínam moju prechádzku  v Pruskom, vychádzam smerom na sad poľnými 

cestičkami, nech je to  zaujímavejšie. Asi po kilometri sa objavujem na ob-

rovskej lúke, ktorá vonia pestrými trávami a vedie ma okolo Kalvárie 

(445m.n.m.). Stromy šumia, nikde nič, len zeleň, tak zvrtnem „ciginku“ 

a veselo pokračujem ďalej. Srnky nikde, len ticho a vietor. Kráčam cestami - 

necestami, predo mnou krásne výhľady doďaleka. Vzadu vidieť Strážov, Vá-

peč, Kľak... A zrazu mi dačo skrížilo cestu - srnka! „Jo“, oživenie výpravy.  Po 

obídení Kalvárie si odbočím z hlavného chodníka na Vršatec a púšťam sa dolu 

do údolia k potoku, odtiaľ smerom hore a vychádzam na Dolných Dúžavách 

(ak nevieš, vygúgli si) . Tu som si doprial mierny oddych. A davaj ďalej! Ne-

chce sa mi už po poľných cestách, takže idem po hlavnej ceste cez Horné Dú-

žavy, rovno – rovno, serpentíny a už vchádzam do Vršatského Podhradia. Eš-

te prekonať 200 výškových metrov a budem v cieli. Vychádzam na bradlá - 

hrebeň a mám dobrý pocit zo seba, že som to dal. Pri dobrej viditeľnosti je vi-

dieť krásu prírody od Jaslovských Bohuníc až po Rozsutec v Terchovej.  

Odporúčam túto prechádzku každému, kto má rád prírodu a nebojí sa trošku 

aj „zamakať“. Celá túra trvá tak 4-5 hodín, podľa tempa, ktoré si zvolíte.  

Späť som sa rozhodol ísť autobusom...  



VIANOCE z pohľadu právnika: :))) 
- Sľuby, že príde Ježiško - šírenie poplašnej správy, §357 

Trestného zákona - 2 až 8 rokov 

- "Keď nebudeš poslúchať, nič nedostaneš!" - vydieranie, §175 
TZ - 6 mesiacov až 4 roky 

- "Keď budeš dobrý, Ježiško ti prinesie..." - podplácanie, 

§160a - až 2 roky 
- Otvorenie listu Ježiškovi - porušenie listového tajomstva, 

§182 TZ - až 2 roky 

- "Ak vydržíš celý deň nepapať, uvidíš zlaté prasiatko" - 
zanedbanie povinnej výživy, §207 TZ - 2 až 3 roky 

- Výroba vaječného koňaku - nedovolená výroba liehových 

nápojov, §285 - až 1 rok väzenia 
Suma sumáru trest odňatia slobody od 6 mesiacov až po 19 rokov súhrnne. 

Gynekológ po 48 hodinovej šichte 

vyjde na ulicu a povzdychne si:  

Konečne tváre! 

Chlapec po prvýkrát navarí frajerke 

obed. Počas hlavného chodu sa fra-

jerka spýta:  

- To mäso je z konzervy, zlatko?  

- Áno, miláčik. Bol tam nápis "pre 

vášho miláčika" a vedľa toho taký 

chutný psík. 

 - Hej, Jano, prečo si v čiernom?  

- Ale, babička nám zomrela.  

- Však som ju ešte včera videl.  

- Hej, to sme ju museli držať na okne,        

  poštárka niesla dôchodok. 

ZÁBAVA 

Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom,   www.sosdca.edupage.org 


