
Dopravák

tlač tohto 
časopisu 

sponzoruje 
spoločnosť 

Eunica media

História automobilu
Ford - Model T

Ďakujeme,

našim partnerom,
spoločnosti Eunica media, a

všetkým, ktorí si zakúpili
náš časopis, a tým podporili 

jeho rozvoj.

Partneri:
Dizajn a spracovanie časopisu: Jakub Mikoláš (mikolasjak@gmail.com)

Články spracovali študentské spoločnosti 
Special One a Zircon Eyes



História automobilu
Ford - Model T

Leto prichádza

Vonku je už konečne teplo,

Nečuduj sa veď začína leto,

To obdobie patriace slnku a vode,

polonahým ženám, studenému pivu a modrej oblohe,

žabky na nohách, okuliare na oči,

nech toto čarovné obdobie nikdy neskončí.

Každá voda je dobrá keď je vonku 30 v tieni,

Aj tak sa vždy vraciame plný spomienok 

a do hneda opálený.

Leto, letko, letecko-najlepsie obdobie.

Žijeme len raz A to práve teraz tak nech to každý vie.

Marlin’s Friends
Výťažok z tohto časopisu 

pocestuje pre deti do Kambodže.



Mobilná 
škola šmyku.

Bude to súboj Dávida s Goliášom? 
Warrios nemali ľahkú cestu kedže už dlhé roky sa potvrdzuje že 
Západná konferencia je ťažšia ako Východna konferencia. Vo 
finále ma viac skúsený tím Cleveland ale na tom nič nemení že 
Golden State sa neposnaží tento fakt vyvrátiť. Golden State má 
šancu na titul po dlhých 40 rokov. „Prečo nie my? Nastal čas, 
čakalo sa dlhých štyridsať rokov,“ vykrikoval šťastný Stephen 
Curry.

Kto vyhrá ? Golden State Warriors s MVP hráčom Stephenom 
Currym alebo Cleveland Cavaliers s tímovo hrajúcim LeBronom 
Jamesom. Nechajme sa prekvapiť. Všetko to začína 5.6.2015 o 
3:00 na Nova športe. 



V priestoroch Dopravnej akadémie v Žiline sa v dňoch 18.05.2015 
– 05.06.2015 uskutočnil  2. ročník Mobilnej školy šmyku. Akcia sa 
konala pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja 
Ing. Juraja Blanára a riaditeľa Krajského riaditeľstva Policajného 
zboru  v Žiline plk. Mgr. Ivana Špánika. Hlavným partnerom 
projektu bol Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis.

LeBron James to nemal až také ťažké na 
ceste do finále. V prvom kole jednoznačné 
zdodali Boston Celtics 4:0 a LeBron s 
Irvingom  sa iba rozohrievali na ceste do 
finále. 

V dalšom kole sa im snažil postaviť do 
cesty Chicago Bulls.  Ako už odborníci 
predpovedali, bola to najlepšia séria 
na východe v tomto play-off. Dobre 
organizovaná obrana Bulls mala čo 
robiť dobre hrajúcimi Cavs. Večne 
zranený Derrick Rose sa prebudil a začal 
konkurovať LeBronovi ako za starých 
čias. Séria bola vyrovnaná 2:2. Ale Cavs 
dobre hrajúcou lavičkou 

dokázali túto sériu vyhrať v podobe 
4:2 na zápasy. Cavs sa dostatali do 
konferenčného finále kde si zmerali sily s 
Atlantou Hawks. Atlanta sa prezentovala 
celú základnú časť s vynikajúcou obranou 
a prekvapila všetkých keď skončila prvá 
vo východnej konferencii. LeBrona ani 
táto obrana nezastrašila a doviedol Cavs 
k výhre v sérii 4:0 a LeBron bol v každom 
v zápase hráš s najviac nastrielanými 
bodmi. LeBron si kráča do svojho  6 finále 
v kariére ale uspel iba 2 krát čo určite 
chce napraviť a rozšíriť svoju zbierku na 
3 tituly. 



Mobilnej školy šmyku sa tento rok zúčastnilo 115 žiakov z 
piatich stredných škôl, ktorí sú držiteľmi vodičského oprávnenia 
skupiny B. Účastníci si mohli vyskúšať na autocvičiskuovládanie 
vozidla v šmyku pod dohľadom inštruktora Jána Bazovského. 
Okrem získavania praktických zručností pri jazde v extrémnych 
podmienkach si študenti osvojili poskytovanie predlekárskej 
prvej pomoci, ktorú predviedli žiaci Strednej zdravotníckej školy 
v Žiline. Účastníci projektu taktiež dostali odborný výklad o 
trestnoprávnej zodpovednosti v premávke od členov Policajného 
zboru v Žiline.

Cesta do finále 
Golden State to nemal vôbec ľahké v 
play – off. V prvom kole ešte poľahky 
nedali šancu New Orleans, v ktorom 
uspeli 4:0 na série.  
Už v druhom kole proti Paulovi 
Gasolovi a jeho Memphisu Grizzlies 
no nebolo také ľahké ked po prvých 
štyroch zápasoch to bolo 2:2 na série. 
Golden State sa nevzdával a Klay 
Thompson a Stephen Curry to zobrali 
do svojich rúk a doviedli sériu výťazne 
4:2 pre nich. 

Potom prišlo finále konferencie kde sa 
stretli s  Houston Rockets, ktorí ťahalo 
duo James Harden a Dwight Howard. 
James Harden ťahal svoj Houston za 
titulom ked už vyradili hned prvom 
kole obhajcu trofeje San Antonio Spurs 
a ďalšom kole nebezbečný Los Angeles 
Clippers. Už toto bola zaujímavá séria 
James Harden vs Stephen Curry. V 
prých dvoch zápasoch sa týto dvaja 
predbiehali v štatistikách a zápasy 
boli tesné ale vždy Curry vyšiel 
lepšie lebo jeho Warriors vyhrali. V 
treťom zápase sa to zlomilo ked Curry 
nastriela 40 bodov a 7 asistencií. 4 
zápas v poradí Rockets vyhrali ale ani 
to im nestačilo aby zastavili Warriors 
na ceste do finále. Séria skončila 4:1 a 
James Harden sa musel pred Curry a 
jeho tímom iba pokloniť. 



Hlavnou príčinou vzniku projektu je, ako povedal pán Bazovský 
„U nás na Slovensku púšťame do premávky neskúsených vodičov. V 
autoškole nadobudnú málo respektíve žiadne zručnosti ohľadom 
ovládania vozidla v šmyku a v zákrutách na klzkej vozovke. Preto 
som veľmi rád , že vznikol tento projekt, ktorý je jediný na Slovensku. 
Naším cieľom je zlepšiť zručnosti účastníkov pri vedení vozidla.“ 

Veľké poďakovanie patrí občianskemu združeniu pri DA – 
Prekonať bariéru – škola pre Európu, ktoré vypracovalo celý 
projekt, aby mohla byť škola šmyku zrealizovaná; vedeniu školy, 
pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom a samozrejme 
našim študentom, ktorí aktívne realizovali túto akciu.

Voľné pokračovanie tohto projektu nenechá na seba dlho čakať. 
V októbri 2015 pozývame zástupcov z radov stredných škôl 
žilinského okresu, aby sa zapojili do workshopu „Smelo na cesty,“ 
ktorého cieľom je zvýšiť bezpečnosť na cestách.

Kto vyhrá NBA ?
Bude to Curryho Golden State 
alebo LeBronov Cleveland ?



Electronic 
Entertainment 
Expo 2015.

Veľtrh študentských spoločností je vyvrcholením celoročného 
úsilia študentov stredných a vysokých škôl z celého Slovenska. Na 
veľtrhu prezentujú verejnosti svoje podnikateľské plány, výrobky 
a služby.

Jubilejný ročník otvoril generálny riaditeľ JA Slovensko Adam 
Šepetka spolu s  prezidentom Slovenskej republiky Andrejom 
Kiskom a ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Jurajom 
Drexlerom.

Naša študentská firma Zircon Eyes (študenti Jakub Mikoláš, Jozef 
Piatka z III.AP a študenti Anna Randová, Muzaffer Yakmaz a Viliam 
Šebeňa z III.BP) pod vedením Ing. Martiny Čelkovej sa zúčastnila 
tejto akcie dňa 26. 3. 2015 v priestoroch Avion Shopping Parku v 
Bratislave.

Profesionálne vytvorený výstavný stánok, množstvo otázok a 
odpovedí pri jeho návšteve dotvárali súťažnú atmosféru veľtrhu.

Štátna tajomníčka ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
SR Romana Kanovská ocenila našu školu za 20. rokov spolupráce 
vo výučbe vzdelávacích programov JA Slovensko aj učiteľku Ing. 
Martinu Čelkovú za tvorivý prístup a kvalitnú prácu v programe 
Aplikovaná ekonómia.



E3 (Electronic Entertainment Expo) 
je svetový veľtrh pre PC, konzolové a 
mobilné hry a súvisiace produkty. Na 
E3, top talenty videoherného priemyslu 
sú zabalené v Los Angeles Convention 
Center, spájajúcej desiatky tisíc najlepších 
a najviac inovatívnych odborníkov v 
interaktívnom zábavnom priemysle. 
Po tri dni, najvýznamnejšie spoločnosti 
predstavujú prevratné nové technológie 
a nikdy-predtým-videné produkty. 
Tohtoročné E3 sa bude konať v Los 
Angeles 15-17 Júna.

Ako každý rok sa predstavia 
najvýznamnejšie spoločnosti 

ako sú Microsoft, Sony, Ubisoft, 
EA, Nintendo, atd. Firmy budú 

prezentovať svoje nové inovácie a 
nové hry ktoré si budú návštevníci 

môcť vyskúšať. Prvú prezentáciu 
má naplánovanú Microsoft v 

pondelok 15. Júna 2015 o 18:30 
nášho času.

Veľtrh študentských 
spoločností



“Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť. 
Nemilovať múdrosť znamená stávať sa hlúpym.” 
– Ján Amos Komenský

Hráči sa môžu ponoriť do príbehu svojej obľúbenej hry aj inak 
ako len hraním singlu. Pre hráčov ktorý si obľúbili príbeh hry a 
chceli by sa dozvedieť viac spoločnosti financujú spisovateľov aby 
napísali vedľajšie príbehy niektorej hry. Sci-fi, fantasy alebo horor 
je to jedno, ak je hra populárna, možne o nej nájsť aj knihu. Od 
Zaklínača cez Assasin´s Creed až po Battlefield (áno aj Battlefield). 
Hra je možno zábavná ale pri knihe môžete vypnúť a nehať sa 
pohltiť príbehom. Takže ak máte nejakú obľúbenú hru a zaujíma 
vás jej príbeh určite sa pozrite po knihe. Lebo kniha Vám dá úplne 
iný pôžitok ako hra.

Dňa 29. 5. 2015 sa naši študenti Jozef Piatka, Jakub Mikoláš (III. AP) a 
Peter Palider (III. AM) pod vedením odbornej pedagogičky Ing. Emerencie 
Remetovej zúčastnili záverečnej prezentácie v rámci VI. ročníka súťaže 
„KIA Inovation Award“. Do súťaže sa zapojili v oblasti „Nové technológie 
v automobiloch – využitie smartfónov a mobilných aplikácií pri interakcii 
s autom“. Na tejto veľkolepej akcii predstavili svoju mobilnú aplikáciu 
„Control It“, ktorá umožňuje monitorovať vozidlo a ovládať jeho vybrané 
funkcie cez akékoľvek zariadenie.

Aplikácia je určená najmä pre firmy, ktorým môže byť nápomocná 
pri kontrole/vypisovaní knihy jázd a taktiež pri kontrole, kde sa ich 
zamestnanci nachádzajú. Ďalej je určená pre rodičov, ktorí sa boja 
o bezpečnosť svojich detí počas vedenia motorového vozidla. Táto 
cieľová skupina využije najmä funkciu obmedzenia rýchlosti, ktorá po 
nastavení maximálnej rýchlosti neumožní túto prekročiť. Medzi ďalšie 
funkcie patria: sledovanie polohy vozidla, sledovanie údajov o vozidle, 
ako aj hlásenia o poruche vozidla. Všetko funguje cez súčiastku, ktorá 
je pripojená k riadiacej jednotke vozidla a cez SIM kartu komunikuje so 
serverom a ten následne odosiela informácie do aplikácie v mobilnom 
telefóne.

Odborná komisia vybrala 3 najlepšie projekty. Naši žiaci sa v silnej 
konkurencii umiestnili na vynikajúcom druhom mieste, získali hodnotné 
vecné ceny a pre školu grant v hodnote 4000 € na nákup materiálu alebo 
aktivity súvisiace so vzdelávaním.



História 
Automobilu.

KIA Innovation 
Award 2015



Prvé vozidlá boli poháňané parou. V roku 1769 francúzsky vojak 
Nicolas Cugnotzostrojil parný voz na ťahanie kanóna (Cabriot). 
Pohyboval sa približne rýchlosťou 5 km/h a musel každých 10 
minút zastaviť, aby sa vyrobila nová para. Pre predné koleso s 
dvomi piestami vyrábal paru veľký medený kotol umiestnený 
vpredu. Lenže pri prvej jazde sa vozidlo rozbilo, pri náraze do 
steny. 

Richard Trevithick z Anglicka staval skúšobné cestné vozidlá. 
Začiatkom štyridsiatych rokov predminulého storočia 
pravidelne premávali na linkách z Londýna a do Londýna parné 
dostavníky. Boli však nemotorové, komplikované a ničili cesty. 
V roku 1859Etienne Lenoir z Belgicka zdokonalil nový, ľahší typ 
motora. 

Palivo – uhoľný plyn – spaľovalo sa vo valci, namiesto spaľovania 
uhlia mimo parného kotla. Tomuto procesu sa hovorí vnútorné 
spaľovanie. Neskôr Nicholas Otto vynašiel štvortaktný cyklus, 
čím umožnil vznik výkonnejších motorov. Už vtedy sa v Spojených 
štátoch amerických vyrábal benzín – palivo oveľa vhodnejšie na 
použitie ako uhoľný benzín. Po tom, ako sa začali konštruovať 
vozidlá, ktoré spájali novú technológiu s ideálnym palivom – 
benzínom, už nič nebránilo prudkému rozmachu motorových 
vozidiel.

Rodinný deň  - Kia Family Day
Dňa 06.06.2015 sa uskutočnil už ôsmy ročník Rodinného dňa 
spoločnosti Kia Motors Slovakia, ktorého sa zúčastnila aj Dopravná 
Akadémia. 

Pre návštevníkov si naša škola pripravila rôzne súťažné aktivity nie 
len pre deti, ale aj pre dospelých. Kým deti skladali puzzle , spájali 
elektrické obvody, alebo si vyskúšali striekanie s profesionálnymi 
pištoľami air brush, ich rodičia si zatiaľ potrápili mozgové závity 
nad hlavolamom, ktorý sme pre nich pripravili. Nakoniec sa celá 
rodina mohla zapojiť do rodinnej súťaže o skvelé ceny – prezutie 
pneumatík aj s vyvážením kolies, geometria kolies a i.

Pre rodiny boli pripravené aj ďalšie atrakcie ako kolotoče, narážacie 
autíčka alebo nafukovacie hrady. Na druhej strane závodu mohli 
návštevníci vyskúšať napríklad let balónom, wipeout, pozrieť si 
hasičskú súťaž alebo policajné vozidlá. 



Roku 1874 sa vo Viedni objavilo 
vozidlo so štvortaktovým motorom 
a štyrmi kolesami, nazývané 
prvým autom. Nejazdilo však na 
benzín, ale na uhoľný plyn, preto 
sa z neho nikdy nemohlo stať 
dobre fungujúce vozidlo. Ľudia sa 
sťažovali na hluk, ktorý spôsoboval 
primitívny motor a kovové obruče 
kolies. Jeho konštruktér Siegfried 
Marcus sa nakoniec tohto projektu 
vzdal.

Motorwagen
Projekt “Učebná pomôcka pre 
samoštúdium”- film

Projekt financovaný Nadáciou Pontis bol zrealizovaný počas 
mesiacov marec až jún v spolupráci s Ing. Monikou Švekušovou 
a s majstrami odborného výcviku p. Vladimírom Holienkom a p. 
Zdenkom Majeríkom. Vybrali sme dva tematické celky učebného 
odboru: Rovnacia stolica u karosárov a Striekacie pištole u 
lakovníkov. 

Na projekte sa podieľali žiaci III.AU ( Julian Jandrok , Jozef 
Holúbek, Radim Kardoš, Patrik Tatarka ) a II. AU (Michal Rudický 
). Spracovali sme tri filmové ukážky, ktoré budú sprístupnené 
verejnosti na našej webovej stránke.

Koordinátor projektu Ing. Dagmar Valentová



V 80. rokoch 19 storočia Karl Benz a 
Gottlieb Daimler nezávisle od seba 

skonštruovali benzínový motor. Roku 
1885 Karl Benz vyrobil trojkolesové 

vozidlo, prvý osobný automobil, 
ktorý sa verejne predával zákazníkom 

– Motorwagen. Na rozdiel od iných 
“áut” to nebol len upravený konský 

koč. Benzov automobil bol od základu 
konštruovaný ako motorové vozidlo s 

oceľovým podvozkom.
Návštevníci podujatia mali možnosť vo výstavnom stánku našej 
školy získať komplexné informácie o možnostiach štúdia v 
ponúkaných študijných/učebných odboroch, ako aj o aktivitách 
školy a žiakov.V rámci výstavy bol vyhlásený 2. ročník súťaže 
o Cenu ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 
„Maják pre dopravu – zlepšenie osobnej dopravy v regiónoch 
Slovenska“, ktorej organizačným garantom bol osobný úrad 
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Súťaž 
bola určená pre žiakov študujúcich v odbore 37 Doprava, pošty a 
telekomunikácie.

Cieľom súťaže bolo vyhľadávať talentovaných žiakov a viesť 
ich k samostatnému tvorivému mysleniu, vytvoriť priestor pre 
tvorbu ich vlastného súťažného projektu, v ktorom mohli tvorivo 
aplikovať nadobudnuté teoretické vedomosti a odborné zručnosti, 
ako aj podporiť vzťah žiakov k odboru štúdia.O tom, že uvedené 
atribúty je možné dosiahnuť, nás presvedčil Jozef Piatka, žiak 
III. ročníka študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy. 
Jeho prihlásený súťažný projekt (pod vedením Ing. Rezníčkovej 
a Ing Remetovej) na tému „Správnym pruhom k lepšej doprave 
– zlepšenie osobnej dopravy v Žiline“ bol hodnotiacou komisiou 
ocenený tretím miestom. Určite to nebolo jednoduché. Veď 
vytvoriť pútavý plagát, zaujímavú prezentáciu a obhajobu práce 
na danú tému, to si vyžaduje kus úsilia a tvorivej práce!

K dosiahnutému úspechu ocenenému žiakovi blahoželáme!



Ford - Model T

V 90. rokoch 19.storočia Francúzi René 
Panhard a Emile Levassor zostrojili prvý 
osobný automobil s motorom vpredu (dnes už 
má väčšina áut takto umiestnený motor).  Prvé 
autá boli vyrábané ručne a boli dosť drahé, 
takže si ich mohli dovoliť iba bohatí ľudia. 
Roku 1902 mladý mechanik zo Spojených 
štátov amerických založil automobilovú 
spoločnosť, ktorá niesla jeho meno – Ford. 
Toto meno sa stalo jedným z najznámejších 
na svete a Model T – najslávnejším Fordovým 
autom. Henry Fordchcel skonštruovať natoľko 
cenovo dostupné auto, aby si ho mohla kúpiť 
každá rodina. 

Mladý tvorca 2015

Nitra – krásavica na rieke Nitra, patrí k najstarším mestám na 
Slovensku, počtom obyvateľov je piatym najväčším mestom u 
nás. Prečo hovoríme o tomto meste? Práve tu sa konal v dňoch 
28. – 30. 04. 2015 v areáli výstaviska Agrokomplex 23. ročník 
výstavy Mladý tvorca 2015 pod záštitou Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky. Tejto výstavy sa zúčastnila i naša škola, ktorú 
reprezentovali učitelia – Ing. Rezníčková, Ing. Slezák a žiaci Jozef 
Piatka (III.AP), Michal Gloviak (III.AM).



V roku 1908 vynašiel systém montážnej 
linky, ktorý umožnil zostavovať 

súčasne viacero áut. Týmto spôsobom 
mohol Ford vyrábať autá lacnejšie ako 
hocikto iný. Na rozdiel od konkurentov 

ponúkal len jeden model, čím udržiaval 
nízku cenu. Model T sa začal roku 

1909 predávať za 850 dolárov, ale o 
sedem rokov neskôr klesla jeho cena 

na 260 dolárov! V priebehu niekoľkých 
rokov Ford zdvojnásobil počet áut 

v Spojených štátoch amerických. 
Továrne v Austrálii, Nemecku a vo 

Veľkej Británii tiež vyrábali Model T 
alebo “Tin Lizzie” (Plechová Líza), ako 

sa ľudovo tomuto autu hovorilo.

Do roku 1927, keď sa Model T prestal vyrábať, bolo vyrobených 
15 miliónov kusov. Najúspešnejšie auto všetkých čias je VW 
Beetle – 20 miliónov kusov do roku 1983.

Pohľad do interiéru



Superb Combi

Už po autosalóne vo Frankfurte sa objaví na 
cestách najväčšia škodovka. Vo svojom kufri 
odvezie takmer dva kubíky. Novinka, stojaca 
na modulárnej platforme MQB, chce ponúknuť 
„nové meradlá v oblasti priestrannosti, 
komfortu, bezpečnosti, konektivity a ekológie.“ 
Rázvor nového Superbu Combi generačne 
narástol o 80 mm a vozidlo je o niečo širšie 
a s kratším predným previsom. Podstatnou 
informáciou v prípade kombi verzie je

objem batožinového priestoru, ktorý sa vyšplhal 
na 660 litrov v základom usporiadaní sedadiel, čo 
je nárast o 27 litrov. So sklopenými operadlami 
druhého radu sedadiel môžu cestujúci využiť 
celkový objem 1.950 litrov. V septembri si nová 
Škoda Superb Combi odbije svoju výstavnú 
premiéru a ešte tom istom mesiaci sa nový 
model dostane na prvé trhy.


