
Exkurzia Diaľnica D3 – Považský Chlmec 
Diaľnica D3 ŽILINA (STRÁŽOV) – ŽILINA (BRODNO)  
Zhotovitelia - Eurovia SK, a.s., Hochtief CZ a.s., Stavby mostov Slovakia, a.s. 
Dňa 15.5.2015 sme sa polovica triedy zúčastnili exkurzie v Považskom Chlmci ,kde 
sme sa spolu s časťou 1.D a 1.C dopravili autobusom zpred školy.  
Prvá časť exkurzie sa konala v ústrednej budove výstavby diaľnice D3 Považský 
Chlmec . Najzodpovednejšia osoba nám dala krátku prednášku s prezentáciou aby 
sme si spravili obraz o ich činnosti. Úsek diaľnice je dlhý 4,25 km a budú sa na ňom 
nachádzať 2 mosty a jeden tunel. Dokončenie je plánované na jún 2017, čo sú tri 
roky po začiatku výstavby. A však ako sme sa dozvedeli, je dosť možné ,že tento 
termín sa nestihne dodržať. Po prezentácií sme sa presunuli priamo na stavbu, 
ktorej časť bola na Hričovskej priehrade, kde sme si museli niektorí obliecť 

reflexné vesty ako časť BOZ.  

 
Bola to časť stavby mosta. Presne sme videli 
detaily základov mostných pilierov , kde 
práve odsávali vodu.  
Je zaujímavé ,že keď ideme autom okolo 
takýchto pilierov tak si poriadne ani 
neuvedomujeme, čo všetko sa tam nachádza 

a aká zložitá je jeho stavba.  

 Tunel Považský Chlmec – sa začal raziť začiatkom 
marca 2015. Bude dlhý 2,2 km. Tunel sa skladá 
z dvoch tunelových rúr a bude sa raziť na šiestich 
miestach súčasne. Pri razení je používaná moderná 
Rakúska technika a to z toho dôvodu ,že kúpa 
tunelovacieho raziaceho stroja by bola zbytočná. 

Použil by sa na tento tunel a potom by mohol putovať do šrotu ,čo vzhľadom na 
jeho cenu sa neoplatí.  

                                 
                                                                                                               



Exkurzia Vodná nádrž Nosice – Priehrada mládeže 
 

Dňa 20.5. 2015 sme sa zúčastnili exkurzie v okrese Púchov , kam sme sa dopravili 
spolu s p. prof. Meriačovou a p.prof. Kuricom vlakom. Určite nám veľkú radosť 
spravila aj samotná doprava, pretože sme sa v kupé spoločne zabavili. Aj keď deň 
predtým bola v noci veľká búrka a všetci sme mali strach aby nám nepršalo tak sme 
mali chvalabohu šťastie a vonku bolo veľmi teplo a sem tam vykuklo aj slnko .  

Po príchode sme sa peši presunuli cez priehradný múr 
k úradnej budove nádrže. Zodpovedný pán nás zasvätil do 
histórie nádrže. Prečo nesie názov aj Priehrada mládeže ? Je 
to z toho dôvodu ,že v minulosti ste pred nástupom na 
Vysokú školu potrebovali mať odpracovaný istý počet hodín. 

A tak sa v tom období podieľalo na výstavbe veľa mladých ľudí. Práca to bola veľmi 
ťažká keďže veľa času robili s krompáčmi. Pred budovou bola tiež tabuľa, kde sme 

videli nákresy jednotlivých častí nádrže.  

 Po úvodnej reči sme sa presunuli pod priehradný múr, 
kde sme mohli zblízka vidieť bloky. Nádrž sa začala 
stavať v roku 1949 a jej výstavba trvala 8 rokov.  Slúži 
na vyrovnávanie prietoku Váhu a ako ochrana proti 
povodiam. Tiež sú v blízkosti vybudované kúpele 

Nimnica a súčasťou nádrže je aj vodná elektráreň.  Ak by bolo nutné otvoriť nádrž 
ručne tak by to skupine vojakov trvalo dolný blok 17 hodín a horný až 56 hodín ťažkej 
stálej práce. Pozreli sme sa na miesta, ktoré nie sú verejnosti prístupné a videli tak 
veľa zaujímavých častí.  Vypočuli sme si veľa o pomoci nádrže pri povodniach a tiež 
,že pri povodni v roku 2010 bol sekundový prietok tisícročnej vody až 5000 metrov 
kubických. Môžem povedať ,že táto exkurzia bola najlepšia a nie len preto ,že sme 
nemuseli skoro vstávať  , ale mnoho sme sa dozvedeli a sme vďační, že sme sa 
mohli pozrieť aj na vnútorné priestory nádrže a tiež sa postaviť nad jeden z blokov.  

   

ĎAKUJEME !!                                                                                       Kristína Tomčíková   I.A 



Exkurzia Liptovský Mikuláš –Výroba drevených väzníkov 
 
Dňa  21.5. 2015 sme sa polovica triedy zúčastnili spolu s 1.E na exkurzií v Liptovskom 
Mikuláši. Stretli sme sa ráno o 7:5 pred budovu školy a odtiaľ sme sa autobusom 
presunuli priamo na miesto. Počasie nám neprialo ale dážď  nám tak neprekážal keďže 
sme väčšinu času strávili vo výrobnej hale.  
Veľká škoda bola ,že sme kvôli hlasitosti strojov nepočuli nič z toho ,čo nám pán 

rozprával, ak sme nestáli  priamo pred ním čo bolo 
pri skupine 45-tich ľudí takmer nemožné.  
 
Veľkou zaujímavosť pre nás samotných určite bol 
koľajnicový závesný systém, ktorý sa tiahol cez celú 
dĺžku haly zhruba 2 metre pod jej stropom. Slúžil na 
prenášanie väčších kusov dreva alebo už 
zhotovených väzníkov.  

    

Mali sme veľké šťastie ,že sme tam boli práve v čase keď pracovníci zhotovovali jeden z 
väzníkov. Samotná výroba vyzerala veľmi jednoducho. Išlo akoby o skladačku z kusov 
dreva ,ktorú klincami upevňovali do celku. Keď bolo všetko tak ako malo byť, jednotlivé 
spoje spojili ešte kovovými doskami s hrotmi ,ktoré upevnili strojom, ktorý ich svojou 
plochou zatlačil do dreva. Na spoje použili kovové dosky z rôznymi veľkosťami  ,ktoré si 
predtým ručne umiestnili na spoj a zarovnali ich. Skladanie väzníka tak vyzeralo veľmi 
jednoducho pričom si myslím ,že predpríprava jeho kusov je zložitejšia. Mali sme však 
možnosť vidieť len odpílenie asi dvoch kusov hranolov čo nám predstavu toho čo všetko 
to odnáša moc nepriblížilo.  

        
Kvôli nepriazni počasia sme boli nútení vynechať plánovanú prehliadku mesta. 
                                                                                                                 Kristína Tomčíková   I.A 


