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Prázdninová búrka na úvod 

Po silnej búrke, ktorá sa prehnala Prešovom, vyhlásili v meste o 

16.00 h mimoriadnu situáciu. Ako TASR informovala hovorkyňa 

mesta Veronika Kmetóny Gazdová, z dôvodu silnej veternej 

smršte strhlo, resp. poškodilo na viacerých rodinných domoch a 

verejných budovách strechy. Najviac sa to týka ulice Vansovej, 

Východnej, Ľudmily Podjavorinskej a ďalších. 

 Búrka zasiahla aj našu školu. Na brigádu boli z dovolenky 

stiahnutí učitelia i majstri. 

SUPERCELA zasiahla Prešov, 23. 7. 2017  
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Záložka do 
knihy 
V októbri2017 sme sa zapojili 

do výzvy 6. ročníka 

celoslovenského projektu pre 

stredné školy Záložka do 

knihy spája slovenské 

školy,  ktorý vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica 

v Bratislave  k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 

2017 Literárne osobnosti môjho regiónu 
Cieľom bolo nadviazanie kontaktov medzi slovenskými 

strednými školami a podpora čítania a zároveň ako súčasť 

školského projektu. 

Ďakujeme žiakom 2.D, 2.F, 3.D a 3.F triedy, ktorí vytvorili 88 

záložiek pre kamarátov zo SOŠ v Holíči. Do balíka sme im 

pribalili aj propagačné materiály o PSK a našej Spojenej škole.    
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Študenti do Európy 

Na pôde našej školy sa konala 

beseda so štátnym tajomníkom 

Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR Petrom 

Krajňákom. Podujatie bolo 

vyvrcholením aktivít realizovaných 

v rámci projektu Som zodpovedný 

euroobčan, ktorým sa naša škola zapája do súťaže Euroscola 

2018. 

O podpore zamestnávania mladých sa rozprávali študenti SOŠ 

technickej na ul. Ľ. Podjavorinskej v Prešove-Solivare. Aktuality 

k téme priniesol štátny tajomník MŠ VVaŠ, Peter Krajňák, rodák 

zo Solivaru. 

https://spojenask.edupage.org/news/#3124
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Z ministerstva k nám prišiel ústretový a neformálny káder, s 

priateľským prístupom a znalosťami osobnostne spätými s 

praxou a potrebami učiteľov i študentov. Osobné skúsenosti a 

odporúčania p. Krajňáka veľmi silno oslovili našich študentov. 

Vyzdvihol potrebu ovládania cudzieho jazyka a zapájania sa 

študentov do SOČiek. 

 „Toto sú hlavné benefity 

úspešného zamestnania sa 

mladých. Skúsenosti a zručnosti 

pri prezentovaní vlastnej SOČky 

dávajú študentovi istotu v seba 

samého, v prezentovaní 

vlastného JA a v rozvíjaní 

komunikácie. Naši - slovenskí študenti - sú málo priebojní, 

málo odvážni a slabo motivovaní k dobrovoľníctvu.“ povedal P. 

Krajňák. 

V rámci programu EUROSCOLA 2018, do ktorého sa mohli 

zapojiť študenti stredných škôl, prijal pozvanie na besedu P. 

Krajňák. BESEDOU zo štátnym tajomníkom sme oslávili i 

Deň študentstva a boja za demokraciu od koordinátoriek  

Mgr. Z. Vybošťokovej, Mgr. M. Priščákovej, Mgr. S. Vaníkovej. 

 

16. 11. 2017 – 

Spojená škola,, 

Prešov 
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Projekt Zelená škola  

je výchovno-vzdelávací program určený pre školy, ktoré chcú 

zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora 

školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i 

nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia 

reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej 

zmene. 

Realizácia programu 

podporuje na školách priestor 

na rozvoj tvorivého a 

kritického myslenia. Praktická 

a holistická environmentálna 

výchova umožňuje 

nachádzanie súvislostí a hlbšie 

porozumenie. Na školách 

zapojených v programe dochádza k zlepšeniu medziľudských 

vzťahov a atmosféry prostredníctvom spolupráce na spoločných 

cieľoch. 

 Výsledkom koordinátoriek 

Mgr. Vybošťokovej a Mgr. 

Šoltisovej pribudol v našom 

areály školy altánok, 

bylinkáreň, okrasné kríky. 

Zelené záhradu otvorila 

a pokrstila ZR Mgr. Iveta Šebová. 
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Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu 

Slovensko - DofE 

  

Medzinárodná cena vojvodu z 

Edinburghu (skrátene DofE) 

je komplexný rozvojový 

program, ktorý dáva mladým 

ľuďom vo veku 14 až 24 rokov 

šancu rozvinúť svoje 

schopnosti a charakterové 

vlastnosti pre reálny život, 

naplniť svoj potenciál a 

pomôcť im uspieť v živote. 

V programe DofE si mladí 

ľudia stanovujú individuálne 

ciele a výzvy v niekoľkých 

aktivitách a na ceste k ich 

splneniu posilňujú svoju 

zodpovednosť a vytrvalosť, 

poznávajú a prekonávajú 

sami seba a získavajú nové 

zručnosti, užitočné pre ďalší 

akademický aj pracovný 

život. Zapojením sa do 

programu sa navyše stávajú 

súčasťou medzinárodnej 

komunity. 

Účastníci programu DofE 

(tzv. “Dofáci”) si stanovujú 

vlastné ciele, ktoré sú zároveň 

výzvou pre ich osobný rozvoj. 

Program preukázateľne 

podporuje mladých ľudí na 

ich ceste, pretože je: 

Komplexný 

Dlhodobý 

Motivačný 

Rozvojový 

Personalizovaný 

Prestížny 

 

naši mentori: 

 Mgr. M. Priščáková a 

Mgr. O. Sokolovský 
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Valentínska 

kvapka krvi,  

 

Zapojili sme sa do 

celoslovenskej 

kampane  

ktorá vyzýva najmä 

mladých ľudí, aby 

darovali krv a boli 

tak nielen na 

Valentína o kvapku 

lepší. 

Všetkým darcom 

patrí veľké 

ďakujeme!!! 
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                                                                            SOČ 2018                             

 

Zapojilo sa 28 žiakov, ktorí pred hodnotiacimi komisiami 

prezentovali svoje tvorivé nápady a kreativitu. Tento rok sa 

súťažilo v siedmich kategóriách. Každý súťažiaci krátkou 

prezentáciou opísal svoju prácu a predviedol 

jej funkcionalitu. 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA 

Názov súťažného odbor: Biológia 
1.Zuzana Straková,Natália Belišová,4.A 
BioArt 

 

Názov súťažného odboru: Pôdohospodárstvo 
1. Klaudia Zborovianová  
4.A Permakultúrne pestovanie zemiakov 
2. Ivana Olejníková,Jana Kamenčíková, 
4.A Permakultúrna obnova pôdy 

 

Názov súťažného odboru: Strojárstvo, hutníctvo, doprava 
1. Erik Sokol 4.E_TL 
Porovnanie RS Intys a RS Sinumerik 840D 
pri výrobe rotačných súčiastok 
2. Matej Baloga 5.A_MM Vŕtací prípravok 
3. Pavol Papcun 4.B_MM Computer Numeric Control Pen 
4. Samuel Greš 5.A_MM 
CNC programovanie a simulácia navrhnutej 
súčiastky v RS Sinumerik 840/D pre sústruh 
EMCO Concept Turn 60 

 

Názov súťažného odboru: Stavebníctvo, geodézia, kartografia 
1.Marcela Pethöová, Veronika Jurčišinová 
3.E_TL Inteligentný dom 
2. Miroslav Andraš 4.B_MM 
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Inteligentná domácnosť, zapojenie, 
inštalácia Smart elektrických a regulačných 
zariadení 

 

Názov súťažného odboru: Informatika 
1. Patrik Tuhrin 4.E_TL Virtuálna realita 
2. Silvia Šoltisová 4.E_GDM Fotokalendár - momentové fotky 
Prešova 
3. Dávid Kočiš 4.E_GDM Corporate Identity - autá a ich predaj 
4. Alexandra Vicianová 4.E_GDM Makro - svet 
5. Martin Kuhajdík 4.E_GDM Vizualizácia 3D modelovanie 
6. Mikuláš Kozák 4.E_TL Informatika v každodennom živote 
7. Filip Guľaša 4.E_GDM Informačná  

 

Názov súťažného odboru: Elektrotechnika a hardware 
1. Jakub Petruš 1.D_ME Arduino CNC Machine 
2. Filip Oravec 4.B_MM Farebná hudba LED 
3. Jakub Jakubko 5.A_MM Bleskozvody 

 

Názov odb.: Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie 
1. Martin Červeňák 4.E_TL 
Sprievodca dotazmi v jazyku SQL v MS ACCESS 
2. Martin Jajčišin 4.B_MM Križovatka 
3. Štefan Kuchár 4.E_TL 
Spoj piesta s piestnou tyčou hydraulického 
valca - modelovanie v programe Solid Edge ST8 

 
Prvé dve miesta z každého odboru postupujú na krajskú 

prehliadku SOČ, ktorú realizuje SPŠ elektrotechnická v Prešove 
06. apríla 2018. 

Ing. Monika Kubicová 
metodik SOČ 

 

Všetkým gratulujeme! 
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DEŇ UČITEĽOV 

2018 

SPOLU RÁSŤ, 

SPOLU 

DOZRIEVAŤ 

týmto mottom a zároveň 

symbolickým darčekom potešili 

svojich učiteľov žiaci 1.F , ktorí si 

pripravili krátky hudobný pozdrav 

aj praktický darček – semienka 

Žeruchy záhradnej. Pred 

odchodom na sviatky Veľkej noci 

bolo príjemné poďakovanie za 

prácu učiteľov povzbudením. 

Nápad vznikol na hodine SJL, keď 

sme hovorili 

o zvykoch a tradíciách.   
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... a máme novú učebňu pre odbor GDM. Naši grafici 

digitálnych médii si môžu sami vytvoriť film pomocou 

green screenu, natotiť maturitné fotky na oznamká 

a informovať o dianí na škole cez Instagram. 

Ďakujeme Mgr. Jurajovi Beňačkovi 
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IMA3KULÁCIA 

Každoročne vítame nových prvákov . 
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HA - LLOWEEN 
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VIANOCE 2017 
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