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Na počiatku 
bolo slovo 

 

Milí študenti,  

môžem s nadšením vyjadriť pochvalu všetkým Vám, ktorí ste prijali 

výzvu vydať špeciálne číslo školského časopisu SIETE (ročenka 

Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej v Prešove), ktorá vznikla pri príležitosti 

1150.  výročia príchodu Solúnskych bratov na naše územie. 

Vznik písma, pozdvihnutie morálky, filozofické, právne a kultúrne 

pozdvihnutie povedomia našich predkov je len časť dedičstva, ktoré nám 

sv. Cyril a Metod zanechali. 

Vašou tímovou prácou sa veľký odkaz Solúnskych bratov dostáva ku 

všetkým žiakom našej školy a iste bude zaujímavo prezentovaný  práve 

Vašimi očami a vedomosťami nielen pre Vás študentov, ale aj pre Vašich 

učiteľov. 

Možno práve v tejto chvíli sa stávate učiteľmi Vy sami. 

 

Mgr. Slávka Vaníková, SJL 
 

 

 

 

 

 

 

 

Solúnski bratia 
      je názov celoslovenskej súťaže tvorivosti žiakov všetkých základných  

a stredných škôl vo výtvarnej, literárnej, mediálnej oblasti. 

Súťaž vyhlasuje Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR v 

spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska, organizačne ju zastrešuje 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. 

 

      

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=konferencia+biskupov+slovenska&source=images&cd=&cad=rja&docid=IlV7A-JIc7fJqM&tbnid=Sz-embb2-WCbMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.rodina.kbs.sk/O-nas/&ei=kyqVUYu7FMbBtQb8nIDoDA&bvm=bv.46471029,d.Yms&psig=AFQjCNEad1ZHvG3ZSXtkB_xzkDeKQicZew&ust=1368816648969468
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=iuventa+logo&source=images&cd=&cad=rja&docid=snp8AI_uNVt1zM&tbnid=Z_gARjfShEnVJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nidm.cz/k2/uznavani-nfv/prinos-neformalniho-vzdelavani&ei=aCqVUaSyIojvsgaAsoCwDA&bvm=bv.46471029,d.Yms&psig=AFQjCNEA_v_QvGUR7vMO9kFa-d88lsGi7g&ust=1368816605136016
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=ministerstvo+%C5%A1kolstva&source=images&cd=&cad=rja&docid=tRf7kFsNo3e3_M&tbnid=J_OLhFnxiIB8BM:&ved=0CAUQjRw&url=http://skolskyuradpticie.webnode.sk/&ei=_CmVUdWsOYfhtQaWkoCQDA&bvm=bv.46471029,d.Yms&psig=AFQjCNG7iK_5U6Bcs6wU5Hd__I0VwsrlTQ&ust=1368816485130445
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Solúnski bratia – čo o nich vedia 
učitelia Spojenej školy ĽP 

    v predmetoch 

 
Oslovili sme našich vyučujúcich a opýtali sme sa ich, čo vedia 

o solúnskych bratoch, čím sú pre ich daný vyučovací predmet 

výnimoční, akú zaujímavosť by nám vedeli o sv. Cyrilovi a sv. 

Metodovi povedať z pohľadu ich vedného odboru. 

 

Solúnski bratia zo svojej cesty do Solúna priniesli aj biologické 

hodnoty. Napríklad už len svojou prítomnosťou priniesli na svojom tele a 

pokožke nové kmene baktérií a mikróbov, ktoré sa v našich zemepisných 

šírkach v tom období nevyskytovali. To mohlo spôsobiť nové mutácie v 

mikrobakteriálnej ríši. Okrem toho mohli na zariadení svojich dopravných 

prostriedkov priniesť semená nových rastlinných druhov. 

Škoda, že nemohli priniesť svoju genetickú informáciu. 

 Mgr. Výbošťoková Zuzana, BIO 
 

Priniesli nám kultúru - kresťanskú kultúru. Dodnes sa nazývame 

kresťanskou Európou, budujeme na kresťanských základoch naše vzťahy, 

životy. Aj napriek globalizácii je tu živý odkaz Cyrila a Metoda .  

Naše Slovensko sa hlási k viere Cyrila a Metoda. (70-80 % podľa 

posledného sčítania ľudu.) 

  Mgr. Kmecová Ľubka, NAB 

 
Priniesli písmo – hlaholiku, vďaka ktorej sa staroslovienčina ako 

bohoslužobný jazyk stáva prostriedkom na šírenie kresťanstva v jazyku 

zrozumiteľnom našim predkom.  Náboženské liturgické knihy, výchova 

nových kňazov, boj za uznanie staroslovienčiny..., otvárajú „okná“ do 

ostatnej vyspelejšej časti Európy. Sv. Metod to  „dotiahol“ až na 

arcibiskupa a pápežského legáta na Morave, veľa si vytrpel vrátane 

väzenia za používanie staroslovienčiny. A možno aj vďaka nemu je 

Európa dnes kresťanská. Slovenský národ na to nezabúda. 

Mgr. Fedorová Gitka, DEJ 
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Význam misií sv. Konštantína a Metoda je v súčasnej dobe aktuálny 

predovšetkým v tom, že aj dnes je potrebné posilňovať identitu vlastného 

národa, jazyka a kultúry v podmienkach integrovanej Európy. 

PaedDr. Vargová Anna, OBN 

 

Putovanie byzantských vierozvestcov je obdivuhodné, vzhľadom na 

ich vek i na dopravné prostriedky. Z Grécka (Solún) svojim cestovaním 

spoznávali Taliansko (Rím, Benátky), Švajčiarsko, Nemecko (Rezno – 

Regensburg ), Veľkú Moravu. V rámci VM pôsobili na Devíne (cirkevná 

škola – výchova kňazov) a v Nitre (arcibiskupstvo) Tvrdí sa , že na 

Velehrade (ČR) Z legendy o svätom Metodovi sa napr. dozvedáme, že: 

„Veľkomoravský arcibiskup bol pochovaný v stoličnom moravskom 

chráme po ľavej strane v múre za oltárom Panny Márie. Skutočné 

hospodárske a mocenské centrum však pravdepodobne stálo práve v 

lokalite dnešného Starého Města a centra dnešného Uherského Hradišťa. 

Zaujímavosti z internetu nám približujú lokalitu : Severný až západný 

obzor lemujú zalesnené kopce pohoria Chřiby, chrániace prístupy do 

údolia. Panoráme dominuje charakteristické trojvršie, pozorovateľné z 

mnohých strán ako výrazný a nezameniteľný orientačný bod na diaľkovej 

obchodnej ceste od Jadranu k Baltu, tzv. Jantárovej ceste. Trojvršie z 

diaľky oznamovalo blízkosť hlavného mesta Veľkomoravskej ríše a 

traduje sa, že táto dominanta dala námet vzniku erbu, známemu dodnes zo 

znaku i vlajky Slovenska. Nevolá sa však Tatra, Fatra a Matra, ale Holý 

kopec, Buchlov a Modla. 

Mgr. Kofrit František, GEO 

 

„Milujem Grécko a páčia sa mi Grékyne....ale stredoveké Grékyne 

boli iste škaredé ako noc, keď neokúzlili Solúnskych bratov.“ ...Chvála 

Bohu a Pán Boh zaplať za ich prínos pre naše Slovensko. Cyril a Metod si 

zaslúžia náš obdiv i našu úctu. 

Ing. Muška Anton, riaditeľ SŠ 

 

 

  

http://sk.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1m
http://sk.wikipedia.org/wiki/Uhersk%C3%A9_Hradi%C5%A1t%C4%9B
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%C5%99iby&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Trojvr%C5%A1ie&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Jadran
http://sk.wikipedia.org/wiki/Baltsk%C3%A9_more
http://sk.wikipedia.org/wiki/Jant%C3%A1rov%C3%A1_cesta
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ve%C4%BEkomoravsk%C3%A1_r%C3%AD%C5%A1a
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vlajka_Slovenska
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Z pohľadu jazykovedy a písaných textov z 9.-10.stor., ktoré sú 

nesporným dôkazom hlbokých koreňov Slovanov, položili Solúnski bratia 

základy písomnosti v zrozumiteľnom jazyku.  

 

 

 

 po prvýkrát sa objavujú mená  a priezviská zapísané nie latinčinou, 

nie nemeckým pravopisom, ale so slovanskou výslovnosťou – čo je 

dokladom miest a území,  na ktorých žili Slovania. 

 po prvýkrát sa prepisujú a rozmnožujú knihy v staroslovienčine 

 po prvýkrát sú prví žiaci ( Sedempočetníci) vzdelávaní 

v staroslovienčine 

 po prvýkrát sme dostali dar jazyka a reči 

 

Staroslovienske texty a knihy 

   Najstaršie slovenské písomné pramene: 

 
 PROGLAS 
 Život Konštantína 
 Slovo o nájdení a prenesení ostatkov svätého Klementa (pápeža 

mučeníka) 
 Z kánonu na počesť sv. Demetra 
 Rímska Legenda 
 Pamäť a pochvala Cyrilovi Filozofovi od biskupa Klimenta 
 O obrátení Bavorov a Korutáncov - spis bavorských biskupov 
 Napomenutie k vladárom 
 Zákon súdny pre ľud 
 Život Metoda 
 Pochvalné slovo Cyrilovi a Metodovi od biskupa Klimenta 
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 Gorazdova modlitba 
 spis mnícha Chrabra O písmenách 
 Život Klimentov 
 Život Naumov  
 Kyjevské listy 
 Fuldské anály + súdobé kroniky iných redakcií, dobové 

dokumenty a listy z daného i neskoršieho obdobia 
 Povesť dávnych čias – mnícha Nestora z 11.-12. stor. 
 Aventínova kronika 16. stor 

 
 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

Preložili tieto knihy: 

 

 

žaltár -a L -i mn. -e m. zbierka (starozákonných) žalmov 

 

 misál -a m. ‹l› cirk. súbor bohoslužobných textov, modlitieb, spevov, 

predpisov o omši na jednotlivé dni, katolícka liturgická omšová 

kniha 

 

breviár
1
 -a m. ‹l› cirk. súbor modlitieb, ktoré sa denne povinne modlia 

kňazi, klerici a rehoľníci katolíckej cirkvi; kniha s týmito 

modlitbami; pren. základná, dôležitá kniha, čítanie;  

http://slovnik.juls.savba.sk/?w=zbierka&c=n9d0&d=psp&d=kssj4
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A – Byzantská ríša (861 – 863) – Carihrad( Konstantinopol)  
Koncom roku 861 sa Konštantín (resp. bratia) vrátil(i) do Carihradu, 

kde ho (ich) cisár slávnostne prijal.  

Konštantína dosadil na vysokú školu pre výchovu kňazov pri chráme 

svätých apoštolov, kde sa mal venovať svojej literárnej a pedagogickej 

činnosti. 

Metodovi ponúkol hodnosť arcibiskupa, ale ten ju odmietol. Preto ho 

vymenoval za predstaveného kláštora Polychron (na maloázijskom pobreží 

Marmarského mora).  

niekoľko mesiacov nato však prišiel na byzantský cisársky dvor 

Rastislavov posol so žiadosťou o misiu na Veľkú Moravu. 

 

B - Veľká Morava (863 – 867) 
Bratia prišli na Veľkú Moravu roku 863 alebo 864  

(podľa tradície 5. júla 863).  

http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Polychron&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/863
http://sk.wikipedia.org/wiki/864
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C - Dišputa s trojjazyčníkmi (867) 
Úspechom cyrilo-metodskej práce je dišputa solúnskych bratov s 

trojjazyčníkmi v Benátkach koncom roku 867 a obrana slovanského jazyka 

a bohoslužby. 

 

D - Misia v Ríme (867 – 869) 
Potom, ako v dišpute bratia porazili trojjazyčníkov, smerovali do 

Ríma, aby pápežovi Hadriánovi II., ktorý ich prijíma, odovzdali relikvie 

sv. Klimenta Rímskeho a súčasne si nechali vysvätiť svojich žiakov za 

kňazov a posvätiť slovanské knihy. Pápež roku 867 celú ich 

veľkomoravskú misiu schválil. 

 

Historické názvy 

 
Starovek - Byzantion 

Mesto založili najneskôr dórski Gréci z mesta Megara  v 7. stor. pred 

Kr. ako obchodné mesto a prístav. Podľa legendy mesto založil Megarčan 

Byzas, podľa ktorého mesto dostalo meno Byzantion. Gréci však mali na 

toto miesto prísť ešte oveľa skôr, podľa báje o Iásonovi a jeho 

Argonautoch.  

Na Bospore malo mesto vynikajúcu polohu a bolo predurčené na 

ďalší rast. Byzantion kontroloval námornú cestu medzi Egejským a 

Čiernym morom, odkiaľ predovšetkým Aténčania dovážali asi 1/3 svojej 

spotreby obilia. 

V čase grécko-perzských vojen ho ovládli Peržania, po skončení 

vojen sa Byzantion stalo opäť nezávislým. 

Cisár Vespasianus začlenil Byzantion do Rímskej ríše.  

Stredovek - Constantinopolis, - Konštantínopol / Carihrad 

Urobil tak až cisár Constantinus (Konštantín Veľký) - pozri nižšie. 

Dnes - Istanbul 
V roku 1930 bolo mesto premenované na Istanbul (z gréckeho 

spojenia εἰς την πόλη is tin póli do Mesta, alebo ľudovo στην πόλη, stin 

póli, do mesta, v meste); tento názov sa však v turečtine používal už prv. 

 

Byzantskí bratia putovali 2600 km, peši im to trvalo 

600 hodín, t.j. 25 dní (non-stop).  

http://sk.wikipedia.org/wiki/867
http://sk.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3ri
http://sk.wikipedia.org/wiki/Megara
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Byzas&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Argonauti
http://sk.wikipedia.org/wiki/Egejsk%C3%A9_more
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cierne_more
http://sk.wikipedia.org/wiki/At%C3%A9ny
http://sk.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cko-perzsk%C3%A9_vojny
http://sk.wikipedia.org/wiki/Per%C5%BEania
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vespasianus
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kon%C5%A1tant%C3%ADn_Ve%C4%BEk%C3%BD
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 čo jedli 

 čo pili 

 akí boli vysokí 

 koľko spali 

 akú mali životosprávu 
 

Jedálny lístok. 
Najobľúbenejšie jedlo bola 

obilná kaša, tá sa robila na 

rôzne spôsoby s rôznym korením a bylinkami. Známe sú aj takzvané 

sladké kaše, ktoré naši predkovia robievali napríklad s jahodami či 

čerešňami. Ďalej ako vieme z rôznych filmov alebo rozprávok vysoko 

postavení ľudia, šľachta, mávali veľké hostiny. Dokonca na konci 

stredoveku boli tieto hostiny také veľkolepé, že sa podávalo aj sto druhov 

jedál. Vieme, že v tejto dobe sa jedlo veľmi veľa mäsa, hlavne ošípané. 

Ľudia veľmi radi si natierali placky, neskôr chlieb s maslom, a takto si 

vychutnávali svoje jedlá. Ako nápoj sa pilo jednoznačne víno a dokonca 

sa podávali aj džúsy, tak ako aj dnes, že sa odšťavili napríklad jahody, 

čerešne, jablká a ich 

šťava sa používala ako 

klasický nápoj. 

Najčastejšie (obyčajní 

ľudia) sa pila čistá voda, 

ktorá bola buď z potokov 

alebo zo studne. 

Hygiena - 

stredovek môžeme 

označiť aj ako najviac 

nehygienické obdobie. 

Ale na obranu týchto ľudí treba povedať, že nevedeli o problémoch, ktoré 

mohli mať z toho, že boli takýto nehygienický. Zuby si vôbec neumývali, 

a najhoršie to bolo na bojiskách. Tam veľa ľudí umieralo nie na to, že ich 

zabili nepriatelia, ale preto, že neboli riadne ošetrení a boli odložení do 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=stredovaka+ka%C5%A1a&source=images&cd=&cad=rja&docid=yRqpyGCcGL0Z8M&tbnid=GtoeITKutXuCLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://zacarovanyles.blogspot.com/2012_01_01_archive.html&ei=cUSNUcPLMomctQaJw4HgBg&bvm=bv.46340616,d.Yms&psig=AFQjCNG1iy3AX3gefLXTf9iUqoPPv7k21A&ust=1368298960162879
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=stredovek%C3%AD+rytieri&source=images&cd=&cad=rja&docid=80x8diXrYw_I3M&tbnid=08I79gPffYaXbM:&ved=0CAUQjRw&url=http://zaujimavosti.net/kultura/festival-historickeho-zivota-uz-tento-vikend-na-cervenom-kameni/&ei=bQeMUa7iDonJsgbfp4DIDw&psig=AFQjCNGdbwezrXrM__vsrOOIIoYz1jPfrw&ust=1368217619901101
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nehygienických podmienok, kde umierali veľakrát na otravu krvi alebo 

boli zmrzačení tým, 

že im museli 

odrezávať končatiny. 

Stredovekí 

ľudia varili najmä 

v zavesených 

kotlíkoch z bronzu, 

železa alebo medi. 
To však nie je 

zdraviu príliš 

prospešné, a preto 

najmä šľachtici, ktorí 

jedli z týchto misiek 

trpeli demenciou 

alebo strašnými kŕčmi. Jednoznačne môžeme skonštatovať, že 

zanedbávanie hygieny bolo jedným z viacerých faktorov, prečo ľudia žili 

tak „dlho“ ako žili. 

Priemerná výška dospelého chlapa bola 160 až 170 centimetrov. 

Ale to ste si určite aj mnohí všimli, keď ste niekedy navštívili rôzne múzea 

s výstavou brnení vojakov, že tieto brnenia neboli na veľkého chlapa. 

Na záver by som chcel dodať, že po tomto, čo som Vám tu napísal 

sme zistili, že žiť v tomto období by sme asi ani nechceli. Ale treba 

povedať, že keby nie takýchto ľudí ako boli Cyril a Metod, kto vie, kde by 

sme skončili ako 

národ, a ako by si 

aj ostatné veľmoci 

v tomto období 

vážili nás 

Slovanov, 

a celkovo aj 

Veľkomoravskú 

ríšu. 

 

 

 

 

 

VLADIMÍR SLIVKA 2.A, GĽP Prešov  

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=stredovek%C3%A1+kuchy%C5%88a&source=images&cd=&cad=rja&docid=Fqb7o4EcAIltkM&tbnid=fMvZYQHEDv2rkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://trebenickezeny.blog.cz/1003&ei=hwiMUaScEczgtQbapoHwCg&psig=AFQjCNFbayzoK6_OL-tkMiUsgLAyXVwTTg&ust=1368218062998419
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Moravsko-panónske legendy  je súhrnné označenie staroslovienskych 

písomných pamiatok: Život Konštantínov, Život Metodov 

Patria k základným zdrojom informácii o začiatkoch rozvoja 

kresťanstva u nás a o dejinách Veľkej Moravy. Ich hodnovernosť ako 

zdrojov bola dokázaná ! 

-   

Veľká Morava (pre obdobie po roku 871 nazývaná aj 

Veľkomoravská ríša alebo Svätoplukova ríša; bol západoslovanský 

štát existujúci medzi rokmi 833 a začiatkom 10. stor. (asi 907). 

 Jeho centrálne územie zodpovedalo dnešnej Morave a Slovensku 

spolu so susediacim severným a stredným Maďarskom. Bol to prvý 

väčší slovanský štát vôbec. Najmä dnešné Slovensko, ale aj dnešné 

Česko (tým, že sa dnešná Morava stala v roku 1019 súčasťou Českého 

kniežatstva), ju považujú za včasného predchodcu svojej štátnosti. 

 

Štátny útvar známy ako Veľká 

Morava vznikol, keď moravské 

knieža Mojmír I. roku 833 dobyl 

Nitrianske kniežatstvo. Panovníkmi 

krajiny boli potom: 

Mojmír I. (833 – 846) 

Rastislav (846 – 870) 

Slavomír (871) 

Svätopluk (871 – 894) 

Mojmír II. (894 – ?(906/907)) 

        Centrálna Európa v 9. storočí 

 

Vláda Rastislava (846 – 870) znamenala vnútorné stmelenie a 

stabilizáciu štátu, pretože boli opätovne odrazené útoky Východofranskej 

ríše. Franské pramene tej doby spomínajú mocné, dnes už aj archeologicky 

doložené hradiskové centrá (Devín, Mikulčice a i.). Hoci toto územie bolo 

intenzívnejšie pokresťančované už asi od roku 800, povolal Rastislav 

okolo roku 863 do Veľkej Moravy z politických dôvodov byzantských 

učencov Konštantína a Metoda. Konštantín vytvoril pre potreby 

http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivot_Kon%C5%A1tant%C3%ADnov
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivot_Metodov
http://sk.wikipedia.org/wiki/871
http://sk.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1padn%C3%AD_Slovania
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C3%A1t
http://sk.wikipedia.org/wiki/833
http://sk.wikipedia.org/wiki/10._storo%C4%8Die
http://sk.wikipedia.org/wiki/907
http://sk.wikipedia.org/wiki/Morava_(regi%C3%B3n)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ma%C4%8Farsko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovania
http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://sk.wikipedia.org/wiki/1019
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Cesk%C3%A9_knie%C5%BEatstvo&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Cesk%C3%A9_knie%C5%BEatstvo&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Knie%C5%BEa
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mojm%C3%ADr_I.
http://sk.wikipedia.org/wiki/833
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nitrianske_knie%C5%BEatstvo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mojm%C3%ADr_I.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rastislav_(knie%C5%BEa)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Slavom%C3%ADr_(Ve%C4%BEk%C3%A1_Morava)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A4topluk_(knie%C5%BEa)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mojm%C3%ADr_II.
http://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDchodofransk%C3%A1_r%C3%AD%C5%A1a
http://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDchodofransk%C3%A1_r%C3%AD%C5%A1a
http://sk.wikipedia.org/wiki/Frankovia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Dev%C3%ADn
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mikul%C4%8Dice
http://sk.wikipedia.org/wiki/863
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kon%C5%A1tant%C3%ADn_Filozof
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A4t%C3%BD_Metod
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slovanského jazyka písmo, hlaholiku, obaja sa stali zakladateľmi 

slovanskej literatúry. Ich žiaci vyhnaní z Veľkej Moravy v roku 885 

vykonávali misie po slovanských územiach Európy a vytvorili aj písmo 

cyriliku. 

Za Svätopluka (871 – 894), ktorý bol vtedy najobávanejším 

nepriateľom Východofranskej ríše, boli k Veľkej Morave pripojené 

rozsiahle územia v strednej Európe. Spory jeho dvoch synov – jeden bol 

kniežaťom na dnešnej Morave, druhý na dnešnom Slovensku – krajinu 

oslabili. Útoky kočovných Starých Maďarov potom po troch bitkách pri 

Bratislave zničili ústrednú moc Veľkej Moravy. 

- 

 
Byzantská misia – Cyril a Metod 

 

Približne v rovnakom čase (861) sa Rastislav rozhodol, že definitívne 

skoncuje s východofranským vplyvom na Veľkej Morave. Obrátil sa preto 

na pápeža v Ríme s prosbou o učiteľov, ktorí by mohli vychovať lokálnych 

kňazov (podľa niektorých prameňov chcel biskupa), aby sa znížil 

východofranský vplyv v jeho ríši. Pápež nereagoval. Byzantskí kňazi, ktorí 

už dávno boli takisto činní na Veľkej Morave, navrhli Rastislavovi, aby sa 

s rovnakou prosbou jednoducho obrátil na byzantského cisára Michala III. 

Rastislav, spolu so Svätoplukom (pozri nižšie), tak urobili roku 861 alebo 

862. Michael III., ktorý sa tejto príležitosti v predvečer vznikajúcej 

východnej schizmy rád chopil, nato Rastislavovi asi roku 863 poslal Cyrila 

a Metoda. 

http://sk.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADsmo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hlaholika
http://sk.wikipedia.org/wiki/885
http://sk.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa
http://sk.wikipedia.org/wiki/Cyrilika
http://sk.wikipedia.org/wiki/Star%C3%AD_Ma%C4%8Fari
http://sk.wikipedia.org/wiki/Bitky_pri_Bratislave
http://sk.wikipedia.org/wiki/Bitky_pri_Bratislave
http://sk.wikipedia.org/wiki/861
http://sk.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1pe%C5%BE
http://sk.wikipedia.org/wiki/Byzantsk%C3%A1_r%C3%AD%C5%A1a
http://sk.wikipedia.org/wiki/Michal_III.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Schizma
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kon%C5%A1tant%C3%ADn_Filozof
http://sk.wikipedia.org/wiki/Metod
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=panovn%C3%ADci+na+Ve%C4%BEkej+morave&source=images&cd=&cad=rja&docid=gOr6dKAxEHHL3M&tbnid=VM4kruK1VjPF5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://tv.sme.sk/v/22917/ktory-velkomoravsky-panovnik-bol-najvacsi-hnup.html&ei=3FqSUbb9M8iOswbKyYHYDQ&bvm=bv.46471029,d.Yms&psig=AFQjCNGm4DD1fC0SjH4iWZ7KbFuuRC-Z0g&ust=1368632403620718
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... A preto čujte, čujte toto, Slovieni: 

dar tento drahý vám Boh z lásky daroval, 

dar Boží darom  pravodlivej čiastky je, 

dar dušiam vašim, čo sa nikdy neskazí všetkým 

tým dušiam, čo ho vďačne prijmú. 

... počujte všetci, celý národ sloviensky, 

počujte Slovo, od Boha vám zoslané, 

Slovo, čo hladné ľudské duše nakŕmi, 

Slovo, čo um aj srdce vaše posilní, 

Slovo, čo Boha poznávať vás pripraví ... 

Proglas 
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DIPLOMATICKÁ obhajoba staroslovienčiny  v Benátkach ...i na 

pápežskom dvore  

 

Po štyroch rokoch od príchodu na Veľkú Moravu (863) sa Konštantín 

s Metodom vybrali na ďalekú cestu. Keďže Konštantín nebol biskup a 

Metod ani kňaz, museli putovať do Ríma vysvätiť nových žiakov za 

kňazov, aby mohli lepšie spravovať ľud, vysluhovať sviatosti a slúžiť 

omše.  

Takisto mali v úmysle požiadať pápeža, aby schválil starosloviensku 

reč ako liturgický jazyk. Okolo roku 867 boli v Benátkach, kde sa zišli 

proti ním biskupi, kňazi i mnísi a postavili sa proti ich výučbe na Veľkej 

Morave. Ich nesúhlas pramenil v tom, že boli prívržencami vykladania 

Božieho slova iba v troch jazykoch, ktorými boli gréčtina, latinčina a 

hebrejčina. Tzv. trojjazyčníci sa na nich osočili voči ich údajnej bludnej 

výučbe, lebo neuznávali žiaden nový jazyk na šírenie kresťanstva.  

Prehovorili ku Konštantínovi takto: 

Človeče, povedz nám, prečo si zostavil teraz Slovienom písmená 

a učíš ich, ktoré nikto iný predtým nevynašiel, ani apoštolovia, ani 

rímsky pápež, ani Gregor Bohoslovec, ani Hieronym, ani Augustín? 

My totiž poznáme len tri jazyky, ktorými sa patrí v knihách chváliť 

Boha: hebrejský, grécky a latinský. 

         Konštantín – filozof im však odpovedal: 

           Či neprichádza dážď od Boha na všetkých rovnako?  

A či slnko nesvieti takisto na všetkých? Či rovnako 

nedýchame na vzduchu všetci? To sa vy nehanbíte uznávať iba 

tri jazyky a prikazovať, aby všetky ostatné národy a kmene boli 

slepé a hluché?....... Tak aj vy, ak nevydávate jazykom 

zrozumiteľné slová, akože sa bude vedieť, čo hovoríte? Budete 

hovoriť do vetra.  
...týmito a ešte ďalšími slovami zahanbil ich a odišiel, nechajúc ich. 
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GRAFOLÓGIA 
PIKTOGRAMY 

 

 
 

V stredoveku, vrcholnom období kresťanstva, kríž v úvode 
textu vyjadroval všeobecné presvedčenie, že všetko má 
svoj počiatok v Kristovi, ako je to v Novom zákone: zrejme 
práve preto, je tiež v hlaholike kríž umiestnený ako 
počiatočné písmeno A. 

V prológovom  živote Metodovom máme doložené, že 
každé písmeno v abecede bolo charakterizované slovom. 
Prvé abecedoslovo hlaholskej abecedy bolo „az“, čo je 

staroslovenské zámeno „ja“. Mohlo to vyjadrovať myšlienku o stotožnení 
sa každého kresťana s Kristom v „prvej osobe“. No môže to byť aj odkaz 
na Ježišov výrok: „Ja som cesta, pravda i život.“ (Jn 14,6) 
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Ďalšou výraznou grafémou je písmeno S – Slovo, 
ktoré svojim tvarom pripomína schému človeka. Vytvára 
piktogram ústrednej myšlienky „Slovo sa stalo telom“, 
ktorá je podstatou Nového zákona. Hore umiestnený kruh 
predstavuje nekonečného Boha – Otca a z neho zostupuje 
trojuholník ako symbol troch Božských osôb. Tým graficky 
naznačuje aj ďalšiu myšlienku: Zostúpením Božieho Syna 
na zem sa ľuďom zjavilo  

 

Tajomstvo Trojice... 

 
A  beceda sa končí znakom Svätej Trojice – Ä – jať, tento znak 

označuje aj novozákonné meno Božie  – tri seberovné Božské osoby 
– Otca, Syna a Ducha. Keďže vzývaním Trojice sa končí každá modlitba, 
aj v Konštantínovej abecede jej rislúcha najčestnejšie miesto a Trojica i 
tu všetko završuje. 

 Hlaholika je teda abeceda, ktorej alfou a omegou je Kríž a 
Trojica.  
 
Je to presne v duchu Zjavenia sv. Jána: „Ja som Alfa a Omega, 
hovorí Pán Boh… Ja som Prvý a Posledný a Živý.“  
 

 
 
 
 
 
 

trojica   nekonečno  viera 
  viera    nádej   láska 
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*KULTÚRA A UMENIE* 
„Tvoriť znamená zápasiť a milovať. Tvoriť znamená radovať sa. Pri 

ozajstnej tvorbe máme pocit deliť sa s radosťou, dávať ju ďalej 
prostredníctvom farieb a foriem. Nevyčerpateľnou studnicou inšpirácie je 
sebapoznanie a veľké bohatstvo kultúry národa a jeho histórie.“  

Mikuláš KLIMČÁK 
Osobnosť medzi nami Východniarmi 

 

Mikuláš Klimčák  (92)  

-  obdivuhodný človek, 

-  slovenský maliar (*1921, Humenné) 

 

Jeho diela vlastnili či vlastnia napríklad bývalí československí 

prezidenti - Antonín Novotný, Václav Havel, bývalý ruský prezident 

Vladimír Putin a dokonca aj Svätý otec Ján Pavol II. Klimčákovu ikonu i 

plastiku daroval rímskemu pápežovi vtedajší slovenský prezident Michal 

Kováč počas oficiálnej návštevy Vatikánu. 

Práce Mikuláša Klimčáka sa nachádzajú v slovenských múzeách, 

galériách, súkromných zbierkach. Gobelíny a obrazy zdobia priestory 

vrcholných inštitúcií Slovenskej republiky. 6 metrov dlhý a takmer tri roky 

tkaný gobelín Byzantská misia na Veľkej Morave skrášľuje historické 

múry Bratislavského hradu. Nesmrteľný bájny vták Fénix zvečnený 

majstrom do artprotisu visí v NR SR. Je to jeho dar parlamentu pri 

príležitosti vzniku Slovenskej republiky 1.januára 1993. 

 

    

Tapiséria  sv. Cyrila a Metoda Syn zeme tejto Spolupatróni Európy Epopeja slovanskej historie 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Maliar
http://sk.wikipedia.org/wiki/1921
http://sk.wikipedia.org/wiki/Humenn%C3%A9
http://sk.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_Novotn%C3%BD
http://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Havel
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vladim%C3%ADr_Putin
http://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Pavol_II.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Michal_Kov%C3%A1%C4%8D
http://sk.wikipedia.org/wiki/Michal_Kov%C3%A1%C4%8D
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vatik%C3%A1n
http://sk.wikipedia.org/wiki/Bratislavsk%C3%BD_hrad
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Bratislava_Dom_sv_Martina_Patroni_Europy_Sv._Cyril_a_Metod.jpg
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=klim%C4%8D%C3%A1k+cyril+a+metod&source=images&cd=&cad=rja&docid=bxNQp_tAirJPRM&tbnid=cDLDAq-qX0ZC3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.katolickenoviny.sk/31-2005-apostolske-svetlo-svateho-gorazda/&ei=r_eDUd_tEYrNtQau2oCQCg&bvm=bv.45960087,d.Yms&psig=AFQjCNG7-NI8Ap7JeiqHV5YOMDZhgpUBtw&ust=1367689335050157
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=klim%C4%8D%C3%A1k+cyril+a+metod&source=images&cd=&cad=rja&docid=QRIxBlaer1CI2M&tbnid=dl2aUZwcaDsZKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kultura-fb.sk/new/old/stare/&ei=NfmDUeDFDMnYswbJ2YHoDg&bvm=bv.45960087,d.Yms&psig=AFQjCNG7-NI8Ap7JeiqHV5YOMDZhgpUBtw&ust=1367689335050157
http://www.slovakia.travel/imagegallery.aspx?l=1&io=102896&igo=61640
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Bratislava_Dom_sv_Martina_Patroni_Europy_Sv._Cyril_a_Metod.jpg
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Svojim rozsiahlym dielom zasiahol takmer do všetkých oblastí 

výtvarnej tvorby. Je i autorom viacerých poštových známok.  

V poslednom roku starého Milénia vo vlastnom náklade vydal 

reprezentačné bohato ilustrované vydanie Konštantína Filozofa Proglas, 

básnického Predspevu staroslovienskeho prekladu evanjelia (v slovenskom 

preklade básnika Viliama Turčányho ), ktoré si zo Slovenska odniesli 

mnohí zahraniční štátnici ako dar prezidenta Slovenskej republiky. 

Vo svojej tvorbe chcel a chce vyjadriť svedectvo o dnešnom živote, 

svedectvo o veľkej historickej minulosti národa, svedectvo o poézii 

dnešného žitia a nadovšetko svedectvo o dejinnej oprávnenosti svojho 

ľudu na svojbytný národný a sociálny život. 

Ocenenia 

Počas svojho života dostal mnoho 

ocenení. Rímsky pápež mu udelil dokonca 

najvyššie cirkevné vyznamenanie určené 

laikom v katolíckej cirkvi. Svätý otec 

Benedikt XVI. ho menoval za rytiera Rádu 

sv. Silvestra. Ocenil ho v roku 2007 pri 

príležitosti umelcových 85. narodenín. 

 

Prezident SR 

 Ivan Gašparovič  ocenil akademického maliara Mikuláša Klimčáka 

 

Románske umenie 
Maliarstvo sa pod byzantským vplyvom sústreďovalo na nástennú 

a knižnú maľbu. V maliarstve (knižnom a nástennom) bola základom 

kresba kolorovaná farbami, v knižnej maľbe bol materiál kníh pergamen z 

oslej kože. 

 Umelecké remeslo 
Zlatníctvo, kovolejárstvo, tapisérie, rezby v slonovine a podobne 

dosiahli vysokú úroveň. 
 

  

http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Viliam_Tur%C4%8D%C3%A1ny&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADmsky_p%C3%A1pe%C5%BE
http://sk.wikipedia.org/wiki/Katol%C3%ADcka_cirkev
http://sk.wikipedia.org/wiki/Benedikt_XVI.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Maliarstvo
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=klim%C4%8D%C3%A1k+mikul%C3%A1%C5%A1+prezident&source=images&cd=&cad=rja&docid=EGDGSDOTda6RFM&tbnid=D9pShRFzqk7nYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.prezident.sk/swift_data/scripts/news_list/news_big.php?gallery_id=14056&language=&ei=Eu2JUYqbJ6mW0QW20ICACw&bvm=bv.46226182,d.ZG4&psig=AFQjCNH2jbz4TY2EgWTqUW4gUqK4IFgQ_Q&ust=1368080010942154
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Architektúra v stredoveku 

rotunda -y -túnd ž. stavba s okrúhlym pôdorysom; okrúhly románsky 

kostol(ík) 

románsky príd. ‹VM› - týkajúci sa ranej stredovekej kultúry: archit., výtv. 

r. sloh (od začiatku 11. stor. do pol. 13. stor.) umelecký sloh vyznačujúci 

sa v stavebníctve najmä nelomenými oblúkmi a valenou klenbou; r-a 

bazilika 

 
 

 

Geometrické závislosti vytvorenia pôdorysu rotundy  

http://slovniky.korpus.sk/?w=stavba&c=a664&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=bernolak&d=hssjV&d=obce&d=locutio&d=sss&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs
http://slovniky.korpus.sk/?w=okr%C3%BAhly&c=a664&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=bernolak&d=hssjV&d=obce&d=locutio&d=sss&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs
http://slovniky.korpus.sk/?w=rom%C3%A1nsky&c=a664&d=psken&d=priezviska&d=ma&d=bernolak&d=hssjV&d=obce&d=locutio&d=sss&d=un&d=kssj4&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=scs
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IMATRIKULÁCIA 

vitajte prváci 

na Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej  
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Matúš Baran a 3. B TL , Martin 

Čajko 4. G TL,  

V PRAHE SA KONALO 
MEDZINÁRODNÉ KOLO 

SÚŤAŽE Informační 
Technolog Junior 2012. 

 

Ako team sa umiestnili na 

5.mieste (z 10), ako jednotlivci 

na 11. a 12. mieste (z 20). Pod 

vedením Ing. Barana, zástupcu 

pre OV reprezentovali našu 

školu. 

 

BLAHOŽELÁME k úspešnému 

umiestneniu v konkurencii 

Čechov, Slovákov, Nemcov 

a Poliakov. 
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ZENIT 2012 
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HALOVÉ VESLOVANIE 
 

 

Medzinárodné majstrovstvá Slovenska stredných škôl v halovom 

veslovaní 

 5. 12. 2012 Banská Bystrica - Na  3. šampionáte si zmeralo sily 

celkovo 36 tímov a to v 5 kategóriách v štafetách na 4x500m. Do 

súťaže na veslárskych trenažéroch sa zapojilo 15 slovenských škôl, 

ako aj školy zo Srbska a Maďarska. 

 

Naši úspešní účastníci: 

 L. Platko 4A, P. Melichárková 4A, A. Vyhonský 4A, K. 

Nagyová 3A, L. Galdunová 3A, D. Balucha3A, M. Tokárová 3A, A. 

Demčáková 4A, N. Karolyová 3A, M. Balun 2A, P. Murcko 4E .
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             NAŠI V BRUSELI 

 
 

Europoslankyňa Katarína 

Neveďalová vyhlásila súťaž na 

tému „Najväčší vedecký objav 

nasledujúcich desiatich 

rokoch“. 

  Úlohou žiakov bolo 

vytvoriť akýkoľvek slohový  

Útvar, ktorý by sa viazal na 

danú tému, a vyjadroval by 

názor žiaka. 

 Hlavnou odmenou pre 

Jakuba Adzimu 3.C, Matúša 

Barana 3.B a Dávida 

Molitorisa 2.A bola návšteva 

Bruselu v dňoch 17. – 19. 10. 

2012 a stretnutie sa s najväčšími 

vedcami dnešnej doby. Žiaci 

mali možnosť diskutovať v 

anglickom jazyku i s 

populárnymi hercami zo seriálu 

Star Trek , zaujímavá bola  

atmosféra vedeckej konferencie, 

na ktorej vystúpili viacerí 

nositelia Nobelovej ceny za 

fyziku, medicínu i chémiu. 

 

 
 

 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=Najv%C3%A4%C4%8D%C5%A1%C3%AD+vedeck%C3%BD+objav+s%C3%BA%C5%A5a%C5%BE&source=images&cd=&cad=rja&docid=TPvYefQk7fGMVM&tbnid=RUUQD9GAWkzfhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://spojenask.edupage.org/news/?zac=40&lang=en&ei=GuCDUa2rIMXptQaV8YHAAw&bvm=bv.45960087,d.Yms&psig=AFQjCNFOGkSqG4S0RHuPQQfI0g_kjnnzRw&ust=1367683432324140


27 

 

   
 

MATURANTI 
4.A 

Triedny učiteľ: Mgr. 

František Kofrit 

Odbor: gymnázium 

Počet žiakov: 24 

 

1    Veronika Bednarčíková   

2    Zuzana Becherová   

3    Simona Bujňáková   

4    Martin Cihoň   

5    Anna Demčáková   

6    Mária Ďurašová   

7    Ivan Farkaš   

8    Mária Frohmannová   

9    Zuzana Guzaničová   

11    Anna Inašová   

13    Dominika Jadvišová   

14    Lukáš Knašinský   

15    Alexandra Kovalská   

16    Dominik Kuzma   

17    Paulína Melichárková   

18    Dávid Novotný   

19    Pavla Petričková   

20    Ladislav Platko   

21    Viktória Potočková   

22    Pavol Šimkovič   

26    Vladimír Vojtko   

27    Alex Výhonský   

29    Samuel Rerko   

30    Richard Sabol   

 

 

 

 

 

 

  4.B 

 Triedny uč.: PhDr. Daniela 

Pastirčinová 

 Odbor: gymnázium 

Počet žiakov:19  

 

1    Martina Brejová  

2    Štefánia Drobňáková 

3    Lucia Duchová  

5    Daniela Gburová 

6    Juraj Hugec 

7    Veronika Ivanková 

8    Lucia Kmecová 

9    Nikola Knapová  

10    Lucia Pastírová 

11    Denisa Pavuková 

12    Dominika Petrufová 

13    Nikola Stachurová 

14    Monika Stankovičová 

15    Michaela Šuliková 

16    Lucia Tomášová 

17    Peter Varga  

18    Dorota Vnenčáková 

19    Erik Zahorjan 

20    Martin Gajdoš 

  

http://spojenask.edupage.org/teachers/#35348
http://spojenask.edupage.org/teachers/#35348
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40121
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40122
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40124
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40125
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40126
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40129
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40130
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40131
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40134
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40136
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40138
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40141
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40142
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40143
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40144
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40145
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40148
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40322
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40150
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40153
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40159
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40160
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40785
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=42320
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40123
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40127
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40128
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40133
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40135
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40137
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40139
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40140
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40146
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40147
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40149
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40151
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40152
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40154
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40155
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40157
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40158
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40161
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=450377


 

  

4.D 

Triedny učiteľ: Ing. Viktor 

Bujdosó 

 Počet žiakov: 28  

 Odbor: mechanik 

elektrotechnik 

 

 1    Samuel Bakoň  

2    Rudolf Baláž   

3    Michal Baňas   

4    Gabriel Bartko   

6    Michal Digoň   

7    Ján Dobranský   

8    Ivan Dobroňský   

9    Štefan Fiala   

10    Jaroslav Garbár  

11    Peter Hirko   

12    Ľubomír Höger  

13    Peter Hudák   

14    Peter Kuchta   

15    Erik Kušnír   

16    Martin Kušnír  

17    Patrik Libič   

18    Tomáš Matys  

19    Marek Pavlinský  

21    Tomáš Popovec  

22    Miroslav Potočňák 

23    Viliam Radačovský 

25    Lukáš Sabol   

27    Matúš Šeteščák  

28    Norbert Šimko  

29    Kamil Balocký  

30    Ján Sendža   

31    Michal Šebeš  

33    Ján Gernát   

 

 

 

 

4.E 

Triedny učiteľ:  

Mgr. Marianna Štofková 

Odbor: programátor 

obrábacích a zváracích 

strojov a zariadení 

Počet žiakov: 20  
   
1    Marián Bednár  

2    Marek Dorčák   

3    Rastislav Fűrer   

5    Miroslav Hirka   

6    Marek Kmec   

7    Dominik Kobulnický  

8    Róbert Krehlík   

10    Jakub Luterán  

11    Pavol Mašlej   

13    Vladimír Mižišin 

14    Marek Molnár  

16    Peter Pavelica  

17    Ján Pošivák   

19    Martin Skladaný  

20    Dávid Smolko  

21    Dávid Škerhák  

22    Stanislav Dušinský 

25    Marek Pastyrčák  

26    Patrik Murcko  

27    Juraj Astrab   

 

  

http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40250
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40251
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40252
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40253
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40255
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40256
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40257
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40258
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40259
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40260
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40261
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40262
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40263
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40264
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40265
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40266
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40267
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40268
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40270
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40271
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40272
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40274
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40276
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40277
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=450208
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=35193
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=450115
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=1089546
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40162
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40163
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40164
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40165
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40166
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40167
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40324
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40169
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40170
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40172
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40173
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40175
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40176
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40178
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40179
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40180
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=35140
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=35237
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40195
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=1249082


 

  

4.F 

Triedny uč.: 

Mgr. Mária Šajgalíková 

Odbor: grafik digitálnych 

médíí 

Počet žiakov: 24 

 
1    Ľuboš Anguš  

2    Viktória Antolíková 

3    Štefan Babjak  

4    Anton Bednár  

5    Lukáš Beňko   

6    Patrik Bratko  

7    Martin Demčák  

8    Michal Frajkor  

9    Dávid Gladiš   

10    Samuel Hoffman  

11    Patrik Hric   

13    Peter Krišanda  

14    Róbert Kundrát  

15    Šimon Miženko  

16    Patrik Novysedlák  

17    Jozef Orečný   

18    Jozef Seman   

19    Miroslav Slivka  

20    René Šejirman  

21    Augustín Šmelko  

22    Michal Takáč  

23    Pavla Šoltýsová  

25    Marko Šoltés  

26    Lukáš Lechman 

  

 

 

 

4.H 

Triedny učiteľ: PaedDr. 

Peter Krajč 

Odbor: mechanik 

počítačových sietí  

Počet žiakov: 28 

 
 

3    Peter Bombík   

4    Martin Brilla   

5   Miroslav Dolinský 

6    Patrik Džama   

7    Marek Eštočin   

8    Branislav Goliaš   

9    Peter Hricko   

10   Alexander Humeňanský 

11    Juraj Jacko   

12    Roman Jacko   

13    Jakub Kobyľan   

14    Michal Kohút   

15    Michal Labaš   

16    Martin Mašlej   

17    Martin Michalič   

18    Michal Odelga   

20    Tomáš Rozkoš   

21    Peter Rusnák   

22    Maroš Sekerák   

23    Róbert Seman   

26    Šimon Karabinoš   

27    Pavol Kráľ   

28    Miroslav Petrik   

29    Tibor Sala   

30    Marek Savi   

31   Ľubomír Tarasovič   

32    Daniel Vozár   

34    Matúš Uhlár   

  

  

http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40279
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40280
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40281
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40282
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40283
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40284
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40285
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40286
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40287
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40288
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40289
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40291
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40292
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40293
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40294
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40295
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40296
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40297
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40298
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40299
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40300
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=52007
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=35250
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=518390
http://spojenask.edupage.org/teachers/#35350
http://spojenask.edupage.org/teachers/#35350
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40206
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40207
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40211
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40214
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40215
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40216
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40218
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40220
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40221
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40222
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40224
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40225
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40227
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40230
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40231
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40234
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40239
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40240
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40243
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40244
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40223
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40226
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40237
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40241
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40242
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40245
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40249
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=1250180


 

  

4.G 

Triedny uč.: PaedDr. 

Magdaléna Semanová 

Odbor: technické lýceum 

Počet žiakov: 13 
 

 
1    Lukáš Balog  

2    Peter Bednár   

3    Ján Boguský   

4    Martin Čajko   

5    Juraj Grega   

6    Erik Hlavatý   

7    Milan Juhas   

8    Michal Majerník  

9    Ján Nemčík   

10  Matúš Nižnianský 

11  Dominik Popel 

12  Patrik Richtarik 

13  Dávid Vaľko   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4.G 

Triedny uč.: 

 PaedDr. Magdaléna 

Semanová 

Odbor: mechanik 

počítačových sietí 

Počet žiakov: 17 

 

 

1   Erika Bakalárová  

2   Daniel Balucha     

3   Slavomír Brudňák   

4   Adam Bujnovský  

5   Anton Čech  

6   Samuel Dušenko  

7   Marek Dziak  

8   Dávid Hanek  

9   Igor Hudák  

10  Ondrej Lazorik  

11  Viliam Lecký  

12  Martin Moroch 

13  Marek Patočka 

14  Dominik Puškáš 

15  Lukáš Urda  

16  Tadeáš Urda 

17  Samuel Vojtko 

 

 

 

 

  

http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40301
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40302
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40303
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40304
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40323
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40305
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40306
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40307
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40308
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40309
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40310
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40311
http://spojenask.edupage.org/students/?file=student.html&student=40312


 

  

  5.A 

Triedny uč.: Ing. Ivan Geci 

Odbor: mechanik 

mechatronik 

Počet žiakov: 31 

      

1    Tomáš Balucha   

2    Patrik Bednár   

3    Augustín Borz   

5    Rastislav Falatek   

6    Dominik Figura   

7    Pavol Frajt   

8    Dominik Gajdoš   

9    Jaroslav Garnek   

10   Martin Gosť   

11   Martin Guman   

13   Kristián Havrilla   

14   Jozef Hocľár   

15   Jakub Hovanec   

16   Ján Hric   

17   Marek Hrin   

18   Marek Husovský   

19   Lukáš Chovanec   

20   Ján Inaš   

22   Dušan Jura   

23   Štefan Kacvinský   

24   Michal Lorinc   

25   Dominik Mazúr   

26   Ján Onofrej   

27   Dávid Pončák   

28   Jakub Popjak   

30   Štefan Šechný   

31   Marek Šingľár   

32   Matúš Švábik  

 

 

 

 

 

33   Jakub Tkačik   

34   Samuel Torma   

35   Kristián Tomeček 
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