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Nová CNC brúska -  
podporí a vylepší 

odbornú prípravu 
žiakov cieľových 

odborov 

http://skolskyservis.teraz.sk/stredne-skoly/nova-cnc-

bruska-vo-vybave-spojenej-s/46171-clanok.html 

Úlohou odborného vzdelávania je pripraviť budúcich odborných 

zamestnancov tak, aby boli pripravení zaradiť sa do pracovného procesu 

bez dodatočného preškoľovania. Pre zvýšenie efektívnosti odborného 

vyučovania a praktického tréningu je nevyhnutná spolupráca školy, 

zriaďovateľa a zamestnávateľa. Intenzívna spolupráca Spojenej školy, 

Prešovského samosprávneho kraja a firmy SPINEA, s.r.o. priniesla 

svoje plody. 

Dňa 30. novembra 2018 prevzal riaditeľ Spojenej školy, na ulici 

Ľudmily Podjavorinskej 22 v Prešove, Ing. Anton MUŠKA  ďalší 

CNC obrábací stroj, a to CNC brúsku od výrobcu Brousící stroje Kučera 

s. r. o., ktorú Spojená škola získala zo združených prostriedkov v 

hodnote 70 000.- €. Zriaďovateľ školy,Prešovský samosprávny kraj, 

na zakúpenie brúsky prispel čiastkou 40 000.- € a čiastkou 30 000.- € 

prispela firmaSPINEA, s.r.o., pre ktorú budeme pripravovať žiakov na 

veľmi presné brúsenie v študijnom odbore2411 K mechanik 

nastavovač(MN) a2426 K programátor obrábacích a zváracích 

strojov a zariadení(POaZSaZ).V Prešovskom regióne je o odborných 

zamestnancov v spomínaných odboroch veľký záujem. Riaditeľ 

Spojenej školy považuje spoluprácu so zamestnávateľmi za kľúčovú v 

procese výchovy žiakov pre prax. Zamestnávatelia oceňujú ochotu 

školy prispôsobiť sa trhu práce zameraním odborov a spôsobom 

výučby. Vzájomnou diskusiou sa snažia bojovať proti nedostatku 

odborníkov v danej oblasti Prešovského regiónu. 

  

http://skolskyservis.teraz.sk/stredne-skoly/nova-cnc-bruska-vo-vybave-spojenej-s/46171-clanok.html
http://skolskyservis.teraz.sk/stredne-skoly/nova-cnc-bruska-vo-vybave-spojenej-s/46171-clanok.html
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Na konferencii s názvom - Potreby trhu práce v odbornom vzdelávaní 

a príprave v Prešovskom samosprávnom kraji, predstavili experti 

Svetovej banky výsledky prieskumu. Ten realizovali v rámci prvej 

fázy iniciatívy Catching-up Regions. Jeho závery budú dôležité pri 

ďalšom formovaní stredného odborného školstva. Do prieskumu sa 

zapojilo 50 firiem z Prešovského kraja. 

Shahram Paksima , Svetová banka, špecialista na vzdelávanie: 

"Zamestnávatelia hodnotia súčasných zamestnancov, absolventov 

stredných škôl ako dobrých zamestnancov, ktorí vedia pracovať aj 

v zmenených podmienkach alebo vo vypätých obdobiach. Majú základné 

zručnosti v oblasti počítačovej gramotnosti, v komunikácii."  

Dotazník zisťoval, akých absolventov zamestnávatelia v kraji potrebujú, 

aby sa vedeli uplatniť. Výsledky prieskumu budú zároveň slúžiť ako 

jedno z východísk pre optimalizáciu stredných škôl v prešovskej župe. 

Štefan Chudoba, expert Svetovej banky: "Firmy očakávajú, že 

bude v Prešovskom kraji chýbať pomerne veľa technikov a prieskumy 

ukazujú, že do budúcna zhruba 1500 stredoškolákov, predovšetkým 

v oblasti technického vzdelávania bude kraj potrebovať." 

Ján Furman, vedúci odboru školstva PSK: "Bude vytvorená sieť, 

predpokladáme štyri – päť modulových škôl, ktoré vlastne budú 

nastavené práve cez svoje odbory na konkrétne potreby 

zamestnávateľov v tom konkrétnom regióne." 

V nasledujúcich mesiacoch budú aktivity expertov Svetovej banky 

pokračovať prieskumom pripravenosti stredných odborných škôl - ako 

sú pripravené reagovať na potreby trhu práce. 

Shahram Paksima, Svetová banka, špecialista na vzdelávanie: "Je 

potrebné počúvať, čo hovoria zamestnávatelia a vytvárať podmienky 

tak, aby sa zamestnávatelia mohli priamo vyjadrovať k obsahu 

učebných osnov, prípadne navrhovať ich úpravu." 

Miroslav Karaffa , Prešovská regionálna komora SOPK: "Keby 

sme koordinovane spolupracovali so školstvom, hlavne s regionálnymi 
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úradmi, tak vieme urobiť to, že ten hospodársky rast na východnom 

Slovensku bude zaujímavý a vieme sa aj vyrovnávať iným regiónom." 

 

 

Odborné vzdelávanie a zosúladenie požiadaviek s trhom práce je 

jedným zo štyroch komponentov iniciatívy Catching-up Regions, 

do ktorej bol Prešovský samosprávny kraj vybraný v rámci podpory 

menej rozvinutých regiónov. Naša škola, je jednou z 5 škôl v PSK, 

ktorá Projekt modernizácie školy bude podporený sumou 7 mil. Eur. 
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Ambasádorská škola EP 

Kancelária Európskeho parlamentu v 

spolupráci s Academia Istropolitana Nova a s 

Helsinským výborom pre ľudské práva na 

Slovensku realizuje vzdelávací program, ktorý 

je zameraný na žiačky a žiakov stredných a 

odborných škôl.  

Cieľ programu: 
Cieľom tohto programu je šíriť povedomie o Európskej únii a európskej 

parlamentnej demokracii medzi mladými ľuďmi prostredníctvom 

poskytovania aktuálnych a praktických vedomostí. Nejde len o učenie 

sa faktov o EÚ, ale aj o priamu skúsenosť s európskym občianstvom - 

čo táto skutočnosť znamená pre 

náš každodenný život a ako 

zmeniť Európu v budúcnosti podľa 

predstáv mladých ľudí. 

Žiaci, žiačky, učiteľky a učitelia, 

ktorí absolvujú program 

Ambasádorská škola Európskeho 

parlamentu, si pripomenú 

možnosti, ktoré im ponúka ich 

európske občianstvo a spoznajú 

úlohu Európskeho parlamentu v európskom rozhodovacom procese. 

Dôležitá je podpora mladých ľudí, ktorí si majú uvedomiť možnosti 

svojho konania a 

chápať význam 

účasti na 

európskych voľbách 

v roku 2019. 

 

 

Vb, Št, Pr 
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Mgr. Z. Vybošťoková  

 Mgr. M. Priščáková 

Erasmus+  

Autorkou tohtoročného 

vzdelávacieho programu  

bola Mgr. Z. Výbošťoková, 

ktorá pre svoje kolegyne 

angličtinárky a študentov 

Spojenej školy napísala projekt.  

Dva turnusy sa vzdelávali 

v Anglicku. 

Erasmus+ je nový program 

Európskej únie, ktorý podporuje 

aktivity v oblasti vzdelávania, 

odbornej prípravy, mládeže a 

športu. Program dáva príležitosť 

študentom, žiakom odbornej 

prípravy, pedagogickým 

zamestnancom, pracovníkom s 

mládežou a dobrovoľníkom 

stráviť obdobie v zahraničí a 

zlepšiť tak svoje poznatky, 

zručnosti a zamestnateľnosť.  

Cieľom Erasmus+ je pomôcť zvýšiť kvalitu výučby a učenia od 

predškolského po sekundárne vzdelávanie v školách v celej Európe. 

Poskytuje príležitosti pre ľudí pracujúcich v sektore školského 

vzdelávania, aby mohli rozvíjať svoje odborné schopnosti a 

spolupracovať s partnermi v Európe. Aktivity podporia výmenu 

osvedčených postupov a testovanie inovatívnych prístupov, ktoré riešia 

spoločné problémy, akými sú napr. predčasné ukončenie školskej 
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dochádzky, či nízka úroveň základných zručností. Realizované aktivity 

ďalej môžu posilniť väzby so svetom mimo školy a ďalšími sektormi 

vzdelávania a odbornej prípravy. 

 

 

 

ZVÝŠENIE POČTU ŽIAKOV SPOJENEJ ŠKOLY  
NA PRAKTICKOM VYUČOVANÍ 

 

Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22 v Prešove, v rámci Integrovaného 

regionálneho operačného programu, má schválenú Žiadosť 

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom Zvýšenie 

počtu žiakov Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej na praktickom 

vyučovaní.  

Prioritná os:  2 – Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným 

službám 

Investičná priorita:2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej 

prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja 

vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. 

Špecifický cieľ:2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných 

škôl na praktickom vyučovaní.Zmluva o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku č. IROP-Z-302021M550-223-14 bola podpísaná 

dňa 08.11. 2018, v centrálnom registri zmlúv bola zverejnená dňa 15.11. 

2018, účinná je nasledujúci deň po dni zverejnenia, t. j. od 16.11. 2018. 

Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je 

zlepšenie materiálno-technického vybavenia a zlepšenie priestorových 

podmienok SŠ s cieľom zvýšenia kvality odborného vzdelávania a 



SPOJENÉ SIETE 2018/19    Strana 8 

prípravy, praktických zručností žiakov a zvýšenie kvality 

poskytovaného celoživotného vzdelávania pre potreby trhu práce. 

Aktivity projektu: 

1. Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia 

učební praktického vyučovania na SŠ, Ľ. Podjavorinskej v Prešove 

2.  2. Stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných 

priestorov na SŠ, Ľ. Podjavorinskej v Prešove 

3. Realizáciou aktivít projektu sa dosiahne posilnenie systému 

odborného vzdelávania a prípravy a zvýšenie jeho atraktívnosti v 

kontexte celoživotného vzdelávania. Zlepšia sa podmienky pre 

uplatnenie absolventov odborného vzdelávania a prípravy pre 

potreby trhu práce. Zlepší sa materiálno-technické vybavenie 

odborných učební (dielne, učebne, prednášková miestnosť, sociálne 

zariadenia). Vytvoria sa technické 

podmienky pre inkluzívne 

vzdelávanie a podmienky na 

zvýšenie počtu žiakov 

zúčastňujúcich sa praktického 

vyučovania priamo 

u zamestnávateľa. Stavebnými 

úpravami a rekonštrukciou dielní, 

učební, prednáškovej miestnosti, 

zakúpením materiálno-technického 

vybavenia a riešením 

bezbariérovosti škola splní všetky 

zadefinované požiadavky 

na materiálno-technické a 

priestorové normatívy a je teda predpoklad, že bude naďalej veľmi 

kvalitnou vzdelávacou inštitúciou pripravujúcou absolventov podľa 

potrieb a požiadaviek trhu práce. 

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 02/2019 

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu:18 mesiacov 
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Celková výška oprávnených výdavkov: 913 621,36 € 

Výška nenávratného finančného príspevku: 867 940,29 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencia  YoDel 

Dňa 9. 4. 2019 sme sa v Tatranskej galérii v Poprade zúčastnili konferencie 

YoDel. 

Získali sme CENU 

POROTY za projekt 

Zelené „chill“ zóny, ktoré 

realizujeme v rámci 

programu DOFE. Získali 

sme podporu od Deutsche 

Telekom Services Europe 

Slovakia, s. r. o. 

 

Tím, ktorý sa zúčastnil 

konferencie: Mgr. M. Priščáková, Ján Kandala a Marek Tomečko z 3. D triedy a 

Tomáš Ragančík z 3. B triedy. 

Blahoželáme! 
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Mikroelektrá reň  v š kole 

Študenti využili vietor a mobily na vzdelávanie na Spojenej škole 

ĽP v Prešove skĺbili do projektu využívanie alternatívnych zdrojov 

energie a vzdelávanie.  

Cieľom nového grantového programu 

SPPravmeTo bolo pomôcť motivovať 

detia mladých ľudí vo veku 6 až 19 

rokov k aktívnemu postoju 

k prostrediu, v k vzťahov. 

Kto prišiel s nápadom? 

Bola to naša triedna učiteľka Mgr. 

Vaníková, ktorá nám nedovolila dať si 

nabiť mobilydo elektrickej zásuvky  

(cez hodinu). Nesúhlasila s našou 

„závislosťou na mobiloch“. To sa nám 

nepáčilo, protestovali sme. Rozbehla 

sa diskusia - názory, typy, rady, 

filozofovanie, ekonomické prepočty, 

globalizácia, ... došli sme až ku 

ekológii. 
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Priniesla diskusia závery? Našlo sa riešenie? 

Jediným riešením bolo ekologické nabíjanie mobilov - využitie 

alternatívneho zdroja energie. Spolužiaci zapojení do DofE (The Duke 

of Edinburgh’s International Award) majú skúsenosti 

s dobrovoľníctvom, zážitkovým vzdelávaním a aktívnym využívaním 

voľného času. Toto všetko nám ponúka realizácia nášho projektu 

„Energia z prírody“. Grantový program nadácie SPP – spravme to pre 

naše deti 2018 náš nápad vybral a podporil. 

Kto bol zapojení do realizácie? 

Zdalo sa nám, že to bude jednoduchšie. No 

prvé problémy nám pomohli riešiť pracovníci 

z firmy OSVOcomp Prešov, ktorých sme 

oslovili. Pomocnú ruku nám podal náš 

majster odborného výchovy Mgr. Ivan Ľaš, 

s ktorým sme zvárali infornačné kinetické 

tabule. Grafiku informačných plagátov urobil 

spolužiak Samo Suchovič (3. F).  

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie SPP. 

Aký máte vietor? Funguje Vám veterná elektráreň? 

Náš inovatívny ambiciózny projekt má viacero častí. Podpora 

vzdelávania – pozapájanie súčiastok – USB portov, 
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pripojenie power banky a i. Rozvíjanie komunikačných zručností – 

semináre, eventy o ekológii. Zmysluplné trávenie voľného času – na 

tomto sa stále pracuje. Takže vietor nám prináša  neustálu prácu na 

projekte a veľa pozitívnej energie.        Va 

Spojená škola chce chrániť sovy v okolí  

Cieľom projektu je chrániť sovy a priblížiť ich výskyt v lokalite 

školy, kde na tamojších tujach pozorujú zimovanie Myšiarky 

ušatej. 

Prešov 30. septembra (TASR) 

Školskú záhradu pri Spojenej škole 

v Prešove zdobí soví kútik. 

Otvorili ho v piatok a ide o jeden z 

troch víťazných projektov 

celoslovenskej súťaže Tatranskí 

rytieri. Cieľom projektu je chrániť 

sovy a priblížiť ich výskyt v lokalite školy, kde na tamojších tujach 

pozorujú zimovanie myšiarky ušatej. 

Pred dvomi rokmi postihla prešovskú školu kalamita. Jej následkom 

bolo zrútenie strechy a poškodenie stromov so sovími hniezdami. Aj to 

bol dôvod, pre ktorý sa študenti rozhodli pomôcť a postaviť sovám nový 

domov v školskej záhrade. 

"Chlapci dostali nápad, že im vybudujú hniezda, a aj keď už nebudú 

mať tie vršky stromov tak vysoko ako predtým, aspoň sa budú môcť 

niekde usídliť," hovorí triedna učiteľka Mgr. Zuzana Výbošťoková, 

ktorá spolupracovala so študentmi na projekte. 

Soví kútik tvorí desať búdok, ktoré doplnia informačné tabule o výskyte 

myšiarky ušatej. "Aj toto je interaktívne vzdelávanie. Študenti nemajú k 

dispozícii žiadny manuál, stavajú búdky len podľa modelovej predlohy, 
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čo tiež buduje ich kreativitu," doplnila Výbošťoková. Efekt 

interaktívneho vzdelávania pozitívne hodnotí aj riaditeľka Sekcie 

kontinuálneho vzdelávania Metodicko-pedagogického centra v 

Bratislave Darina Výbohová. "Žiaci 

pracujú spolu, keď sa im darí, tak sa tešia 

spolu, vytvára sa tu energia, pomáhajú si," 

povedala. 

Výstavbu a realizáciu si v prepracovanom 

projekte navrhli študenti. Vo vyhodnotení 

celoslovenskej súťaže Tatranskí rytieri 

získal prešovský projekt tretie miesto. Organizátorka súťaže Anna 

Bieliková, ktorá bola aj v komisii pri vyhodnotení, oceňuje nápad 

chrániť ohrozené druhy sovy. Odmenou v súťaži bola finančná podpora 

projektu a dobrovoľnícka pomoc hlavného partnera projektu pri jeho 

realizácii.             Vb 

 

Chutil nám Deň jazykov v SŠĽP v Prešove 

Žiaci Spojenej školy na ul. Ľ. Podjavorinskej pripravili netradičný 

Európsky deň jazykov 2018. 

Zobrali to doslovne - s chuťou.  

Prešov 2. októbra (SkolskyServis.sk) 

Doplňovačky, informácie a kvíz 

o EU boli každoročnou 

samozrejmosťou počas 

Európskeho dňa jazykov, do 

ktorého sa naša škola zapája. 

Naši hokejisti, elektrikári či 



SPOJENÉ SIETE 2018/19    Strana 14 

strojári variť nevedia. No predsa pripravili výborné tradičné dobroty – 

typické pre krajiny EU. 

Pri slovenskom stánku žiaci ponúkali a vítali spolužiakov chlebom a 

soľou. K tomu ešte syrové korbáčiky a údená parenica. Kto nemal 

desiatu, otočil aj trikrát. 

V anglickom stánku bol 

pripravený čaj s mliekom. 

„Toto by som doma nikdy 

neochutnal,“ povedal 

druhák Jožko. „Musím si 

angličtinu obľúbiť cez čaj 

s mliekom.“Nemecké 

keksíky, belgické 

pralinky, holandský syr, 

croissanty...a iné dobroty. 

Úsmevné prekvapenie 

čakalo pri francúzskom 

stánku. Slimáky. Živé. Na 

tých si nepochutil nikto , 

ale všetci mali úsmev na 

perách. 

 

 A takto to v škole má byť. Naše kreatívne 

učiteľky – jazykárky robia Spojenú školu 

na ul. Ľ. Podjavorinskej v Prešove 

neobyčajnou. Zážitkové vzdelávanie 

pripravili Mirka Priščáková, Zuzana 

Vybošťoková, Marika Šajgalíková, Jana 

Kupcová, Dada Semanová a Slávka 

Vaníková. Spoločne sa tešíme na 

„ochutnávku jazykov“ o rok.   
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Vyhlásili výsledky 
súťaže Euroscola 
2019 

Bratislava 14. decembra (TASR) 

Kancelária Európskeho 

parlamentu (EP) na Slovensku 

vyhlásila v piatok výsledky 

súťaže Euroscola 2019. Víťazom 

sa stalo Gymnázium Snina. Vo 

svojom projekte víťazný tím 

zorganizoval množstvo aktivít k 

téme európskych volieb - besedy, 

workshopy, súťaž plagátov, 

európsku čajovňu či informačný 

bod Európskej únie (EÚ) na 

škole. 

V rámci projektu si žiaci pozvali 

viacero hostí, napríklad 

prezidenta Andreja Kisku či 

europoslancov Ivana Štefanca, 

Eduarda Kukana, Miroslava 

Mikolášika a Moniku Smolkovú, 

informovala ďalej TASR Soňa 

Mellak z Informačnej kancelárie 

Európskeho parlamentu na 

Slovensku. 

Sedem víťazných stredných škôl 

sa zúčastní na pracovnom dni 

Euroscola v Európskom 

parlamente v Štrasburgu v roku 

2019.  

"Voľby do Európskeho 

parlamentu budú už na budúci 

rok v máji. Dúfame, že aj 

projekty škôl, ktoré sa zapojili do 

tohto ročníka, priblížili mladým 

ľuďom, o čom Európa je a čo im 

prináša. Ide aj o ich budúcnosť, 

preto veríme, že sa nepriaznivá 

tendencia slabej účasti mladších 

v eurovoľbách zvráti," povedal 

riaditeľ Kancelárie EP na 

Slovensku Robert Hajšel. 
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Do súťaže Euroscola sa tento rok 

zapojilo 25 stredných škôl z 

celého Slovenska. Študenti sa 

zamerali najmä na eurovoľby, 

dôvody nízkej účasti Slovákov v 

týchto voľbách či zvýšeniu 

povedomia o nich. Venovali sa 

tiež dobrovoľníckej iniciatíve 

"Tentoraz idem voliť", 

Európskemu roku kultúrneho 

dedičstva, migrácii, bezpečnosti 

ako aj ochrane životného 

prostredia. 

Tento rok bol už 13. ročníkom 

súťaže Euroscola, do ktorej sa 

počas jej existencie zapojilo viac 

ako 10.000 mladých, a niekoľko 

tisíc pedagógov a študentov 

absolvovalo pobyt v Štrasburgu. 

Euroscola – Spojená škola 

2019: EUROSCOLA 2019 

Dňa 15.2.2019 sa žiaci Spojenej 

školy zúčastnili pracovného dňa 

v Európskom parlamente v 

Štrasburgu. Podujatie sa konalo v 

rámci projektu Euroscola 2019, 

do ktorého sme boli počas 

školského roka zapojení. Žiaci si 

mali možnosť na vlastnej koži 

vyskúšať prácu europoslancov. 

Boli rozdelení do rôznych frakcií 

a spolu so študentmi z 23 

Európskych krajín diskutovali na 

vybrané témy. Návrhy a 

zlepšenia neskôr diskutovali a 

odsúhlasili v pléne počas 

simulovaného zasadnutia 

parlamentu.  

Súčasťou pracovného dňa v EP 

bola aj vedomostná súťaž 

Eurogame. V konkurencii vyše 

500 študentov z celej Európy, 

postúpili do finále hry A. 

Kužmová (4.A) a Timea 

Treťjaková (1.A). Štvorčlenné 

družstvo, v ktorom súťažila 

Timea Treťjaková sa stalo 

absolútnym víťazom súťaže. 

Ďakujeme za vzornú reprezntáciu 

školy.

 

Vb, Pr 
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Návrat ku tradícii – školský ples  

S veľkou vierou a nádejou sa 

pod vedením koordinátora 

ŽŠR Mgr. Juraja Beňačku 

a členov Žiackej školskej 

rady uskutočnil večierok. 

Prítomní boli študenti so 

svojimi partnermi, učitelia 

a riaditeľ školy Ing. Anton 

Muška. Bola skvelá hudba, 

moderátor, večera i tombola 

od našich partnerov školy. 

Napriek tomu, že sa predalo 

iba 40 lístkov atmosféra bola 

výborná.  

Ďakujeme. 
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MDŽ  
 Medzinárodný deň žien 

 

Vzdelávanie a výchova sú cieľom každej školy. Hodnoty morálne, 

sociálne, kultúrne si pripomíname milými sviatkami. Učíme sa vážiť si 

ženy, matky, babky, priateľky, partnerky. 
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v školskej záhrade 
DEŇ ZEME 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vb, Št 
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HEJ, KOLEDA KOLEDA 2018 

Adventný, vianočný i novoročný sviatočný čas spojili žiaci 3.F do 

KOLEDOVANIA pre svojich pedagógov a majstrov. Tohtoročná 

vianočná výzdoba bola nová a bohatá., bola skutočným darčekom pre 

Spojenú školu – pre našu „Ľudmilu“. 

 

    

      

 

 Va 
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EPAS 

 

Mgr. Zuzana Šoltísová 

prezentuje Spojenú školu na 

konferencii v Bratislave 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOBILFEST 

  



SPOJENÉ SIETE 2018/19    Strana 22 

Milujem svoje mesto - Milujem svoj kraj 2019 

Tretí (3.)ročník festivalu priateľstva a dobrovoľníckej 

činnosti, ktorého cieľom je dobrovoľnícka pomoc pri 

úprave a skrášlení Prešova a tentoraz aj Prešovského 

kraja.  Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy tým 

žiakom, ktorí sa tejto akcie zúčastnili.  

20.5. - 24.5.2019  ... počas maturitných skúšok.  

Jedni sa potili za zeleným stolom, druhí v uliciach 

Prešova. Náš mladý učiteľ Mgr. Maťo Kupčík je najlepším príkladom 

dobrovoľníckej činnosti.  

Ďakujeme za príkladný prístup k životu i prostrediu. 

Jozef Smetanka prišiel na MS zo SJL v tradičkom slovenskom kroji.  

Miluje svoj kroj. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.presov.sk/portals_pictures/i_005554/i_5554979.png
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EXKURZIA2019 
BB Múzeum SNP a Mincovňa v Kremnici 
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AKTIVITY 
ODBORNE HO VZDELA VANIA 

 

 

 

 

 

2018-10-09
Školenie na CNC

učitelia + majstri

2018-10-24
Slávnostné otvorenie haly vo firme 

Linak

Zúčastnili sa zástupcovia
Ing. Baran a Ing. Lacko 

2018-11-30 
Odovzdanie brúsky BSK 

školenie práce na nej
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AKTIVITY 
ODBORNE HO VZDELA VANIA 

 

 

 

 

 

2019-02-06 
Kam na vysokú

3D tlačiareň

2019-02-07 
Kam po strednej

do akej firmy

2019-03-20 Stretnutie zamestnávateľov 
zapojených do duálu
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AKTIVITY 
ODBORNE HO VZDELA VANIA 

 

 

 

 

 

2019-03-25 Riaditel Ing. 
Muška a zástupca Ing. Baran  

na jednaní World Bank na 
VÚC PSK

2019-04-05
Odozdánie šeku na 10 000 dolárov

Ing. Mišík získal grand

2019-05-02
Stretnutie firiem a rodičov

Rodičia sa mohli sfirmami rozprávať 
o duále a vybrať si firmu
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AKTIVITY 
ODBORNE HO VZDELA VANIA 

 

SOČ, ZENIT 

 

T. Ragančík, Š. Sedlačko a D. Cauner 

postúpili do celoštátneho kola súťaže ZENIT 

Dňa 19.11.2018 sa konalo v našej škole krajské 

kolo odbornej súťaže ZENIT v strojárstve, kde 

sa našim žiakom podarilo získať cenné 

úspechy: Tomáš Ragančík z 3. B triedy v 

kategórii S (pri výrobe súčiastky sa používajú základné operácie 

strojného obrábania) a Šimon Sedlačko z 3. E triedy v kategórii R (pri 

výrobe súčiastky sa používajú ručné postupy) získali 1. miesto.  

27. 11. 2018 v krajskom kole ZENIT v elektronike získal Dávid Cauner 

z 2.F triedy 2. miesto. 

Všetci traja žiaci si zabezpečili postup do celoštátneho finále súťaže. 

Držíme im palce a veríme, že sa im podarí svoj postup obhájiť aj v 

konkurencii ostatných víťazov krajských kôl. 

  

2019-05-06 U nás pred 
maturitai si robili firmy nábor:

ocenenie šikovných - SPINEA

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
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Držiteľ plakety   Sophista pro regione   2019

Prešovský samosprávny kraj ocenil najúspešnejších pedagogických 

pracovníkov a žiakov stredných škôl z celého kraja. Sophista pro 

regione – učiteľ múdrosti pre región.  Stalo sa tak vo štvrtok 20. júna 

na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove, kde si plaketu 

prevzalo spolu 21 pedagógov a 20 žiakov. Symbolicky sa tak PSK 

poďakoval za prácu a úspechy v školstve. K poďakovaniu  ocenenému 

nášmu dlhoročnému riaditeľovi Ing. Antonovi MUŠKOVI sa pripojili 

učitelia, majstri i žiaci , všetci zamestnanci Sspojenej školy a pripravili 

mu krátky film „TONO“  na rozlúčku pri odchode do dôchodku. 
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