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Milí naši skalní čitatelia i nováčikovia!     

     Vaša redakčná rada je presvedčená o tom, že tento úvodník čítate z dvoch 

dôvodov. V lepšom prípade ste učiteľ a celkom vás zaujíma, čo sme v tomto čísle 

vyprodukovali. V tom druhom ste žiak našej krásnej školy a čítate to možno zo 

zvedavosti, z nudy, ... 

     Je tu nový školský rok a každý z nás teda usadá na školskú stoličku, a vy, 

čitatelia, do lavíc našej školy. Možno po prázdninách zmenení, možno rovnakí ako 

minulý rok, no obohatení mnohým. Či už krásnym, smutným, ale stále obohatení 

emóciou, ktorú nám leto prinieslo. Ale znova je tu čas, kedy aj napriek nášmu 

častému nezáujmu sa snažíme zo seba tvoriť vzdelanejších ľudí, ktorí raz možno 

budú meniť svet. To je predsa to na čom záleží - aspoň kúskom ovplyvniť svet okolo 

nás. A práve preto je tu aj náš časopis, ktorý sa neustále snažíme vylepšovať. Stále 

má mnoho chýb, no snaží sa priniesť mnoho nových informácií zaujímavým 

spôsobom a možno vás motivovať ku krajším činom, krajším dňom. Znova sa na 

vás, žiakov, obraciam s ponukou, možno prosbou. Čím viac odlišností je medzi 

nami, tým väčší záber záujmu vo vás môžu vzbudiť články tohto časopisu. Verím 

teda, že tento rok sa znova nájdu nádejní redaktori, umelci, fantasti, ktorí vidia svet 

inak. Každý príspevok v podobe článku od vás bude tak pre nás, či vás čitateľov, 

určite obohacujúci. Zároveň sa chcem poďakovať tým, ktorí už do časopisu prispeli.  

     Dúfam, že sa vám obsah tohto čísla časopisu bude páčiť a prinesie vám niečo 

osožné. 

                             Príjemné čítanie! 
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I. Vitajte medzi nami ... 

 
     V novom školskom roku 2019/2020  sa  naša škola rozrástla o nových členov- prvákov 

(zatiaľ len bažantov :-D ). Stredná odborná škola technická má v tomto školskom roku  535 

žiakov, z ktrorých prvé ročníky navštevuje celkovo 160 žiakov v nasledovných študijných 

a učebných odboroch: 

I.A  mechanik nastavovač,  22 žiakov, TU:  Ing. Patrik Staník 

I.B operátor stavebnej výroby, 17 žiakov, TU: Mgr. Jozef Ferneza 

I.C staviteľstvo, 20 žiakov, TU:  Mgr. Martina Kotúľová 

I.D  strojný mechanik, obrábač kovov, 17 žiakov, TU:  Mgr. Ľuboš  Mikuška 

I.E  murár, tesár, 22 žiakov, TU:  Ing. Eva Maliniaková 

I.F autoopravár, 18 žiakov, TU:  Ing. Anton Michalčík 

I.G elektromechanik silnoprúdová technika, inštalatér,  22  žiakov, TU:  Ing. Ľubomír Fidrík 

I.H NŠ stavebníctvo, strojárstvo, 22  žiakov, TU:  PaedDr. Marián Slaničan 

     S našimi prváčikmi sa zoznámite aj v priebehu imatrikulácie, no my sme sa rozhodli 

zverejniť ich triedne foto, aby ste sa naozaj neopomýlili pri ich idnetifikácii na chodbách, 

v triedach, na praxi ... Nech sa páči- budúci bažanti/riadni žiaci našej školy: 
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Silná ruka 2016 stredných škôl  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Strojárnik    2019/2020 

 
  



Strojárnik    2019/2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Medzi nami dievčatami ... 1. časť 

    Určite ste si všimli, že veľkým obohatením na našej škole sú pribúdajúce dievčatá 

v jednotlivých ročníkoch. Najčastejšie ide u žiačky odboru staviteľstvo, 

teda ich ľahko nájdete v „céčkových“ triedach. Inak tomu nie je ani tento 

školský rok, keď medzi nami môžeme privítať sedem nových staviteliek 

(Dominika, Simona, Adela, Rebeka, Nikola, Natália, Adriána) a jednu 

novú žiačku v prvom ročníku nadstavbového štúdia (Romana). Nové 

žiačky sme oslovili, aby sme zistili či sa im na škole páči, aké sú ich dojmy 

z nového prostredia a všeličo iné.  

- všetky dievčatá sme oslovili s prosbou o vyplnenie krátkeho dotazníka  

a ich odpovede sme vyhodnotili nasledovne: 

I. Ako sa Ti páči v novej škole? 

- všetky dievčatá sa v novej škole cítia zatiaľ dobre, fajn alebo v pohode 

 

II. Máš už nových kámošov/ky? V čom ti už pomohli? 

- dievčatá sa rýchlo skamarátili s ostatnými žiakmi školy a najviac oceňujú pomoc 

starších žiakov s domácimi úlohami, orientáciou v škole a drobné rady do 

každodenného školského života 
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III. Ktoré predmety máš najradšej, ktoré sú pre teba zatiaľ zložité? Prečo? 

- ako najobľúbenejšie predmety dievčatá uviedli: ODK, INF, NBV  

- menej obľúbené, náročné predmety: ANJ (lebo v porovnaní so ZŠ učitelia menej 

vyžadovali, majú slabé základy zo ZŠ), FYZ (dievčatám sa zdajú poznámky 

zložité a skúšanie si tiež nepochvaľujú), OBN, EKO (veľa poznámok), GSY 

(náročné učivo, rýchle tempo) 

IV. Čo bolo pre teba najťažšie prvé dni, týždne tu? 

- kočky si dlhšie zvykali na skoršie ranné vstávanie, nových ľudí (zdalo sa im, že 

po nich pokukovali), zorientovanie sa v rozvrhu 

V. Máš už nejaký zaujímavý zážitok na škole? 

- tu sa dievčatá pousmiali, odvolávali na sa exkurziu v Banskej Bystrici, no 

nekonkretizovali 

VI. Prečo si si vybrala túto školu, odbor? 

- tak pri tejto otázke sa odpovede naozaj dosť líšili, preto sme sa ich rozhodli len 

vymenovať a zbytočne nekomentovať: „lebo ma tento odbor zaujíma a chcela by 

som sa mu venovať v budúcnosti“, „dodnes neviem, prečo som tu“, „lebo som 

musela“, „inam ma nevzali, aspoň je to bližšie ako ZA“ 

VII. Čo sa ti v škole nepáči? 

- iba jedna žiačka odpovedala, že „učitelia“, takže si bude musieť zvykať 

- iným žiačkam zas vadia nasledovné faktory: krátka veľká prestávka, časté 

sťahovanie sa na hodiny, malé skrinky v šatni, známkovanie TSV, málo košov na 

triedenie odpadu 

VIII. Čo by si u nás zmenila? 

- musíme podotknúť, že dievčatá nepotrebujú veľa zmien v novej škole (asi sú 

skromné), pretože by len zamenili anglický jazyk za nemecký, potom by zmenili 

niektorých pedagógov (Ako??? – to sme sa nedozvedeli.) a určite by chceli 

praxovať už v prvom ročníku (taaakže sú aj pracovité) 

 

Milé dievčatá, naše nové spolužiačky, ďakujeme za názory a pripomienky 

a prajeme veľa úspechov medzi nami! 
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II. Medzi nami dievčatami ... 2. časť 

     Milí čitatelia, určite ste si všimli, že v priestoroch školy sa objavila nová tvár aj medzi 

pedagógmi, z toho dôvodu sme sa rozhodli novú pani učiteľku Mgr. Lenku Garajovú tak 

trošku vyspovedať. Zároveň jej ďakujeme, za všetky informácie, ktoré nám do časopisu 

ochotne poskytla a tiež jej prajeme krásne chvíle pri výkone svojej profesie na našej škole! 

 Pani učiteľka, odkiaľ pochádzate? 

Som z Trstenej. 

 Prezradíte nám, kde ste študovali? 

Študovala som na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, odbor anglický jazyk a literatúra. 

 Učili ste aj na iných školách? 

Zatiaľ nie. 

 Aké predmety vyučujete a čo sa Vám na nich páči? 

Učím ANJ a KAJ. Vždy som mala rada angličtinu a rada rozprávam po anglicky. 

 Čím ste chceli byť v detstve? 

Vždy to bolo niečo iné, ale pokiaľ si pamätám, väčšinou to vždy skončilo pri učiteľke. 

 Ako si spomínate Vy na časy stredoškolských štúdií?  

Boli to super roky na gymnáziu. Budem na ne (väčšinou) spomínať s úsmevom. Na strednej 

škole som získala niekoľko kamarátov na celý život. 

 Máte nejaký zážitok zo svojho štúdia, na ktorý si častokrát spomínate 

s úsmevom? 

Hodiny angličtiny boli vždy skvelé a zábavné (na SŠ). Čo sa týka VŠ štúdia, zážitkov je tiež 

veľa a hodiny literatúry boli takmer vždy zaujímavé a zábavné. 

 Mali ste na strednej škole obľúbený a neobľúbený predmet? 

Obľúbeným predmetom bola samozrejme ANJ a neobľúbeným predmetom matematika. 

Doteraz mávam občas nočné mory z písomiek z matiky. 

 Máte v živote nejaký vzor, ktorý Vás ovplyvnil? 

Určite moji rodičia, a potom angličtinárky na SŠ, pretože každá ma naučila niečo nové, 

užitočné pre budúcnosť. Potom na VŠ to bola naša metodička a jej tipy, rady. 
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 Čomu sa venujete vo voľnom čase, aké máte koníčky?  

Najradšej oddychujem a spím, ale veľmi rada čítam, píšem, počúvam hudbu a najnovšie sa 

snažím zlepšiť v kreslení. 

 Ako ste spokojná s našimi žiakmi? 

Toto je moja prvá škola, takže si  v podstate stále zvykám. Samozrejme, nie vždy je to 

jednoduché. Záleží od každého žiaka, počtu žiakov v triede, skupiny, ... 

 Chceli by ste našim žiakom  niečo odkázať? 

Vážte si možnosť vzdelania, lebo to je základ do života, nech už v budúcnosti budete robiť 

čokoľvek. Nie vždy je to jednoduché, ale po čase si uvedomíte, že to predsa len bolo na niečo 

dobré.  

A tiež, keďže som tu nová, majte so mnou trpezlivosť (najmä tí, ktorých mená si stále 

nepamätám)! 

 

 

III. Úspech, ktorý stojí za zmienku ... 

 

Mládež v pohybe 

 Vymeň obrazovku za „škôlku“ 

     Mládež v pohybe - spolu dokážeme viac 2019 je grant Žilinského samosprávneho kraja, 

ktorý sa medzi našimi žiakmi stretáva s čoraz väčšou priazňou. Dôkazom toho je ďalší 

úspešný projekt z dielne ŽŠR s názvom Vymeň obrazovku za „škôlku“. Hlavným cieľom 

projektu je ukázať mladým ľuďom, žiakom SOŠt, spôsoby efektívneho trávenia voľného 

času, ktoré nesúvisia so súčasnými trendmi v podobe obrazoviek mobilov, tabletov a iných 

obrazoviek. Naopak, chceme, aby sa žiaci naučili tráviť svoj voľný čas efektívnejšie, v 

spoločnosti rovesníkov i tých v našom okolí, ktorí sa cítia osamelí. 

     Projekt pozostával z troch fáz, v rámci ktorých sme zrealizovali tvorivú dielňu a pripravili 

si tak literárne pásmo pre seniorov spojené s hrou.  

Možno ste si všimli, že 

v priestore za školou 

pri altánku sme 

v závere minulého 

školského roka len tak 

bez vysvetlenia vysadili 

ovocné stromčeky. 

Pýtate sa prečo??? Kto 

chce vedieť viac, nech 

sa páči vysvetlene 

v článku. 
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     V druhej fáze sme navštívili denný stacionár, 

škôlku pre seniorov, kde sme im spríjemnili čas 

pripraveným programom s hudobným doprovodom a 

spoločenskými hrami. Obyvateľov zariadenia sme 

ponúkli ovocím. 

     

      V priebehu milej návštevy 

sme sa obohatili o cenné rady z 

ovocinárstva, a následne sme v 

areáli školy vysadili ovocné dreviny, o ktoré sa žiaci budú starať. Tento sad sa tak stal 

symbolom novonadviazaného priateľstva juniorov so seniormi. 
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 IV. Udialo sa v novom školskom roku 

 
 EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU 

NA ŠKOLÁCH 
 

     Všetky školy na Slovensku majú aj tento rok opäť možnosť sa aktívne zapojiť do 

Európskeho týždňa športu jednoduchou formou zorganizovania športového podujatia pre 

svojich žiakov a učiteľov v termíne od 23. do 30. septembra 2019. Preto aj naša škola sa 

zapája 27.9.2019 formou turistického výstupu na Vahanov. 

Všetky registrované podujatia škôl organizované pod hlavičkou #BeActive budú zároveň 

súčasťou kampane European School Sport Day, ktorá je oficiálnou súčasťou Európskeho 

týždňa športu 2019. Takto aj naša škola sa zapojí do boja proti civilizačným ochoreniam, 

obezite srdcovocievnym chorobám... Športom za zdravím. 

 

 História bližšie k nám – Návšteva Oravského hradu 
 

Spolu so štvrtákmi našej školy sa 

každoročne vydávame po stopách histórie 

Oravy.  Tak tomu bolo aj 24. septembra 

2019. Navštívili sme jej dominantu, 

Oravský hrad, jeden z 

najnavštevovanejších hradov. Je to miesto, 

kde sme sa preniesli v čase o niekoľko 

storočí späť. Umožnilo nám pozastaviť sa, 

zamyslieť sa a v neposlednom rade 

oddýchnuť si. Aj to sú dôvody, prečo sa tu 

tak radi vraciame. 

Sprievodkyňa Katka nám priblížila, ako 

prebiehal život na hrade v minulosti. 

Previedla nás hradom a ukázala  miestnosť, 

kde sa uzatvárali rôzne dohody. Pozornosť 

pútali spoločenské miestnosti zdobené 

portrétmi vlastníkov hradu Thurzovcov, 

spálne šľachty i slúžok, zbrane 

a v neposlednom rade aj hradná studňa, 

ktorej voda, ako sa neskôr zistilo, bola 
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kontaminovaná. Ľudia žijúci na hrade boli 

preto istý čas nútení piť pivo či víno. 

Najvyššia časť hradu je vo výške 112 

metrov nad hladinou rieky Orava. Po 

prekonaní viac ako 600 schodov sa nám z 

hradu naskytol krásny pohľad na okolité 

kopce. Okrem týchto úchvatných výhľadov 

ponúka  hrad omnoho viac. Presvedčili 

sme sa o tom aj my. 

 

 

 EUROPEAN DAY OF LANGUAGES 

 EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 

 

     Z iniciatívy Rady Európy 

v Štrasburgu sa Európsky deň 

jazykov koná každoročne 26. 

septembra od roku 2001 

s cieľom poukázať na dôležitosť 

viacjazyčnosti 

a medzikultúrneho 

porozumenia, bohatú jazykovú 

a kultúrnu rôznorodosť Európy 

a podporiť celoživotné jazykové 

vzdelávanie. 

     Aj žiaci našej školy sa pod vedením p. uč. Kotúľovej do tohto dňa zapojili rôznymi 

aktivitami, v rámci ktorých dostali príležitosť oboznámiť sa aj s inými jazykmi okrem 

anglického. „As many languages you know as many times you are a human being.“ 

(T.G.Masaryk). Znalosť cudzieho jazyka nám otvára dvere nielen do sveta pracovných 

príležitostí, získavaniu nových životných skúseností, ale aj k porozumeniu iných kultúr, 

tradícií, histórie a politiky. Jazyk a porozumenie sú neoddeliteľné. 
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 Návšteva Múzea SNP v Banskej Bystrici 

 

Dňa 3. októbra 2019 sme spolu so žiakmi 

prvých ročníkov navštívili Múzeum SNP v 

Banskej Bystrici. Vybrali sme sa tak po 

stopách minulosti, ktorá pre nás, ale i celý 

svet znamenala veľké zmeny. 

Touto návštevou sme si 

pripomenuli už 75. výročie Slovenského 

národného povstania. Naši žiaci boli 

rozdelení na 2 skupiny. Lektori múzea nás 

oboznámili s udalosťami, priebehom 

a výsledkami I. a II. svetovej vojny. Hneď 

v úvode prehliadky nám bol premietnutý 

krátky dokument, ktorý opisoval ťažký 

život ľudí počas tohto obdobia. Ústrednou 

témou expozície bol protifašistický odboj 

a udalosti Slovenského národného 

povstania. Mali sme možnosť vidieť 

uniformy vojakov, fotografie, mapy, 

bojovú techniku, propagačné letáky, či 

väzenské oblečenie. Odborný výklad 

sprievodcov zaujal žiakov i vyučujúcich, 

pretože bol podaný veľmi vhodnou 

a zaujímavou formou. 

Po skončení prehliadky si žiaci 

pozreli rozsiahly parkovo 

upravený areál, v ktorom je 

vybudovaný skanzen ťažkej 

bojovej techniky používanej v 

Slovenskom národnom 

povstaní. Pri vstupe do areálu 

sa nachádza najzaujímavejší 

autentický exponát, lietadlo 

Li 2., z ktorého sme boli 

všetci nadšení. 

V dnešnej dobe akoby sa mladí ľudia 

pomaly dištancovali od histórie. Aj vďaka 

takejto exkurzii sa stretnú s konkrétnymi 

pozostatkami vojny a už to pre nich nebude 

len učebná látka z dejepisu, ale niečo 

skutočné, čo ovplyvnilo našu budúcnosť. 
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 „IMPULZY - Námestovské autorské čítania“ 

 

     Dom kultúry v Námestove organizoval dňa 07. októbra 2019 už VIII. ročník 

„Námestovských autorských čítaní“ s medzinárodnou účasťou, čím nadviazal na úspešné 

predchádzajúce ročníky, na ktorých spisovatelia propagovali slovenskú a českú literatúru 

medzi 

stredoškolskými 

študentmi. Tento 

rok v priestoroch 

mestskej knižnice 

čítali zo svojej 

tvorby básnici 

Oľga Gluštíková, 

Olina Stehlíková 

a Pavel Zajíc. 

     Žiaci IV.C, ktorí 

sa podujatia 

zúčastnili, si vypočuli krátke ukážky a dozvedeli sa niečo zo života súčasných spisovateľov. 

Cieľom autorského čítania bolo popularizovať čítanie súčasnej poézie a inšpirovať  k písaniu 

vlastnej tvorby. 

 

 

 ERASMUSDAYS 2019 – MOBILITA SPRÁVNYM SMEROM 
 

Stredná odborná škola technická v Námestove 

organizovala v rámci Erasmusdays 

a v spolupráci s Národnou transfúznou 

službou Martin akciu s názvom: Darovanie 

krvi – mobilita správnym smerom, ktorá sa 

uskutočnila 10.10.2019 v priestoroch budovy 

školy. 
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Akcia bola určená nielen pre žiakov 

a zamestnancov školy, ale aj pre všetkých 

ľudí v meste, ktorí chceli spolu s nami 

pomôcť zachraňovať životy, a tým osláviť 

a podporiť Erasmusdays. 

Pri tejto príležitosti sa môžeme zamyslieť 

nad tým, podľa čoho spoznáme dobrého 

žiaka/študenta, podľa dobrých známok? 

Ľudí, ktorí potrebujú krv, naše známky vôbec netrápia. Ich zdravie, či život závisí aj od našej 

ochoty darovať krv. Pre nich je hrdinom študent každej krvnej skupiny. Výzvu stať sa 

hrdinom sa rozhodlo prijať 43 darcov. Ďakujeme! 

 

 

 Divadelné predstavenie Smrť sa volá Engelchen 

     Žiaci tretích ročníkov v sprievode pani 

učiteliek SJL zavítali 24.10.2019 do 

Mestského divadla v Žiline, kde cieľom 

nášho záujmu bola divadelná adaptácia 

románovej predlohy Ladislava Mňačka 

Smrť sa volá Engelchen. Román sa 

považuje za jednu z najsilnejších a 

najvydarenejších próz o druhej svetovej 

vojne v slovenskej literatúre.  

     Počas druhej svetovej vojny vypálilo komando SS moravskú obec Ploština. Ladislav 

Mňačko bol ako mladý partizán svedkom týchto udalostí. V jeho najznámejšom 

protivojnovom románe Smrť a volá Engelchen autor znovu rozpráva svoj príbeh 

prostredníctvom mladého partizána Voloďu. Spočiatku dobrodružný partizánsky život je 

osudovo pretkaný láskou k záhadnej Marte. Táto žena prinesie do drsného partizánskeho 

prostredia spaľujúcu túžbu aj smrteľné nebezpečenstvo. Začína boj o holý život a záchranu 

ľudskosti. Po vojne treba chytiť vinníkov, lenže vojna nemá víťazov a porazených. Čo 

nakoniec spasí zranené duše? 
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 THE ONLINES - anglické divadelné predstavenie 

     Výsadou štvrtákov študijných odborov je každoročná návšteva anglického divadelného 

predstavenia v Dome kultúry v Námestove, ktoré Divadelné centrum z Martina koncipuje 

ako učebnú pomôcku pre žiakov i pedagógov. Inak tomu nebolo ani v októbri 2019. 

Skvelí herci nám zahrali činohernú inscenáciu v anglickom jazyku s aktuálnym názvom 

The Onlines.  

             

Príbeh sa týkal všetkých nás, lebo je o svete, v ktorom nie je všetko tak, ako vyzerá, o 

lajkoch, smajlíkoch, o prikrášlenej realite a o tom, že hľadať šťastie vo virtuálnom 

priestore nie je také jednoduché a vhodné. Predstavenie maximálne využívalo slovnú 

zásobu a frázy, s ktorými sa žiaci stretávajú v reálnom živote. Mali sme príjemný 

divadelný zážitok ,a zároveň sme si precvičili počúvanie s porozumením v autentických 

dialógoch hercov. Hra mala edukatívny charakter a hlavnou myšlienkou bolo zamyslenie 

sa nad svetom virtuálnej reality, kde je všetko prikrášlené a častokrát aj vymyslené. Ľudia 

by sa mali viac sústrediť na vzťahy v “offline” priestore. 
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V. Grant ERASMUS+ 

„CNC technológie v Európe – cesta k úspechu“ 

     Stredná odborná škola technická v Námestove sa v spolupráci s organizáciami a podnikmi 

z rôznych európskych krajín snaží zabezpečiť vysokú kvalitnú odbornú prípravu svojich 

žiakov.   

V rámci projektu „CNC technológie v Európe – cesta k úspechu“ spolupracujeme s českou 

firmou VOP CZ sp. Šenov u Nového Jičína.  Je to podnik, ktorý sa profiluje v oblasti 

vojenskej techniky, strojárskej výroby a vývoja. Dvadsať žiakov III. a IV. ročníka študijného 

odboru Mechanik nastavovač sa zúčastní odbornej pracovnej stáže v dvoch turnusoch, a to: 

07. 10. 2019 – 18. 10. 2019 a 09. 03. 2020 – 20. 03. 2020. 

Hlavné kľúčové aktivity projektu: 

1. Mobilita do zahraničia v rámci EU; 

2. Modernizácia odbornej prípravy a podpora inovácií, technických schopností; 

3. Podpora partnerstiev a spolupráce so vzdelávacími zariadeniami, podnikmi a inými 

organizáciami. 
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Samotnej stáži predchádza ešte dôkladná príprava na mobilitu, ktorá pozostáva z odbornej 

časti (Ing. Ľubomír Dendis), základných technických informácií (PaedDr. Eva Verníčková) 

a kultúrnej prípravy (Mgr. Júlia Časová). 

Realizácia projektu prepája a otvára našu školu európskemu vzdelaniu, rozširuje pracovné 

skúsenosti a znalosti našich žiakov. Takisto prispieva k posilneniu sociálnej integrácie, 

k porozumeniami medzi rôznymi kultúrami, k rozvoju sociálneho potenciálu žiakov a k ich 

aktívnemu zapojeniu sa do života. 
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VI. Voľný čas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  KUPÓN 

Meno a priezvisko 

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

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

Trieda 

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

Tajnička 

................................................................................................... 
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VII. Kultúrno-historické okienko 

Pamiatky UNESCO, to najlepšie, čo na Slovensku máme  

     UNESCO je skratka, ktorá v angličtine znie: The United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization.  

     Ide o svetovú organizáciu, ktorá bola založená 16.11.1945. Jednou z činností organizácie 

je aj vytváranie Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva národov z celého 

sveta. Pôvodný názov zoznamu v angličtine je UNESCO’s World Heritage List, Zoznam 

svetového dedičstva.   

     V zozname UNESCO sa nachádzajú rôzne kultúrne pamiatky a prírodné vzácnosti aj z 

našej krajiny, zo Slovenska. V zozname máme zapísané historické centrum Bardejova, 

Levoče, historické centrum Banskej Štiavnice a jej technické pamiatky, naše výnimočné 

jaskyne Slovenského krasu, obývanú dedinku Vlkolínec, ktorá je súčasne skanzenom 

dokumentujúcim spôsob života v minulosti s typickými drevenými domami, najväčší hrad v 

strednej Európe – Spišský hrad a okolie a najnovšie Bukové pralesy Karpát v Národnom 

parku Poloniny a Vihorlat, drevené kostolíky na severovýchode Slovenska 

(Gréckokatolícke kostoly: v Ruskej Bystrej, Ladomírovej, Bodružale; Rímskokatolícke 

kostoly: v Tvrdošíne, Hervartove pri Bardejove; Evanjelické kostoly: v Kežmarku, Hronseku, 

Leštinách). Na čakajúcej listine so žiadosťou o zapísanie do zoznamu UNESCO sa nachádza 

aj drevený oltár Majstra Pavla z Levoče, či Limes Romanus, pozostatky rímskych pevností na 

Slovensku alebo aj tokajská vinohradnícka oblasť. 

 

 

 

 
 

 

 


