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„Projekty sú výsledkom spolupráce operačných programov Integrovaný regionálny
operačný program, Operačný program Ľudské zdroje a Operačný program
Integrovaná Infraštruktúra. Vďaka nim je možné vystavať nové budovy, vzdelávať
zamestnancov škôl, získať moderné materiálno-technické vybavenie a zároveň úzko
prepájať školy a zamestnávateľov s cieľom zvýšenia kvality odborného vzdelávania
prípravy v PSK a jeho zosúladenia s potrebami trhu práce,“ dodal M. Majerský.
V Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove sa finančné zdroje EÚ podľa Heilovej
využijú na prestavbu haly praktického vyučovania, rekonštrukciu telocvične a
rozvodov, ako aj na modifikáciu a terénne úpravy areálu školy.
Celkové oprávnené výdavky na investičné akcie v tejto spojenej škole boli schválené
vo výške viac ako 7,4 milióna eur,“ dodala Heilová.
„Vďaka tomu získa moderný, efektívny a hlavne kvalitný priestor na vzdelávanie a
prípravu svojich žiakov. Vynovené a doplnené bude elektrotechnické laboratórium a
dielne pre elektrotechniku, učebne pre metrológiu, strojárske dielne odborného výcviku,
ako aj dielne pre programovanie, pneumatiku a hydrauliku.
ZDROJ: Dnes24.sk, 15. október 2021
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DIAMANTOVÁ CENA DOFE PRE 3 ŽUPNÉ ŠKOLY - ICH RIADITELIA
ZÍSKALI JEDINEČNÉ MANAŽÉRSKE VZDELANIE
Vďaka programu Diamantová cena DofE si riaditelia a učitelia zo šiestich škôl z
východného Slovenska vyše 6 mesiacov zlepšovali svoje manažérske a komunikačné
zručnosti. Náš riaditeľ Mgr. HOLUB a teamliderka Mgr. PRIŠČÁKOVÁ sú v klube!
Riaditelia škôl počas programu absolvovali štyri workshopy - Vytvorenie vízie,
Budovanie a riadenie efektívnych tímov, Fundraising, a Wellbeing.
Okrem strategického
prístupu k vedeniu
školy sa naučili, ako
efektívne viesť tímy
na svojich školách,
ako zvládať stres, či
aké sú možnosti
financovania
rôznych školských
projektov .
V stredu sa oslávilo
úspešné ukončenie
pilotného
ročníka
tohto programu na
slávnostnom
podujatí, kde si svoju
diamantovú
cenu
prevzali aj tri školy
PSK. Zároveň ich
slávnostne privítali v
tzv. Diamantovom
klube DofE:
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad
Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov
GJAR (Gymnázium Jána Adama Raymana) Prešov
BLAHOŽELÁME.

zdroj: https://bit.ly/2WyssjY, 1. októbra 2021
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V dňoch 9. 4. - 22. 4. 2022 sa žiaci našej školy v rámci
projektu ERASMUS+ zúčastnili na pracovno-poznávacom
pobyte v írskom Dubline. Žiaci boli ubytovaní v rodinách,
kde mali možnosť zdokonaliť sa v angličtine a pracovali v
rôznych írskych firmách. Vo voľnom čase navštívili
množstvo kultúrnych a historických pamiatok Dublinu,
mohli obdivovať krásu írskeho pobrežia a parkov. Pobyt sa
vydaril a všetci odchádzali domov plní krásnych nových
zážitkov a dojmov.
V januári boli v Dubline naši kolegovia Richard Pisarský
a Ladislav Mišík sa zúčastnili jazykového pobytu v meste
– učiteľská mobilita - a po návrate nám predviedli ako sa
tam vzdelávali.
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Pomoc Ukrajine
POMOC BOLA NALIEHAVÁ . DETI UTEKALI Z VOJNY .
NEMALI SO SEBOU NIČ.
Spojená škola Tarasa Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským v Prešove prijala
najviac ukrajinských žiakov, ktorí museli opustiť svoje domovy pred hrôzami vojny.
Aktuálne sa tu učí vyše 130 žiakov, väčšina na jej organizačnej zložke Základná škola.
Približne 20 mladých však zasadla aj do lavíc org. zložky Gymnázium.
Mgr. Ján holub (riaditeľ SŠĽP),
Mgr.Slávka Vaníková, Mgr.Miroslava
Priščáková odovzdali riaditeľovi Ing.
Igorovi Andrejčákovi a ukrajinským
deťom zbierku kresliacich pomôcok a
finančný dar 200,- eur. Žiaci, učitelia a
majstri SOŠT ĽP, vyjadrili podporu
nielen deťom, ale aj svojim kolegom na
spojenej škole s vyučovacím jazykom
ukrajinským.
Ubytovacie kapacity zaisťoval PSK. AJ
naši študenti, ako dobrovoľníci pomohli
montovať postele pre utečencov. „Do
tejto akcie bolo zapojených približne 50
žiakov z dvoch prešovských škôl –
Stredná odborná škola dopravná a
Stredná odborná škola technická.

5

Školská ročenka 2021/2022, ročník 14, SPOJENÉ SIETE

DIGIS meeting – Riga, Latvia
Workshop – Praha, CZ
DigiS Workshop - Drones / Virtual reality
Od 20. 6. do 24. 6. 2022 v Prahe 11 žiakov našej školy sa zúčastnilo workshopu
DigiS - absolvovali tréning praktických zručností s dronami, v programovaní,
prevádzke a vývoji virtuálnej reality. Vyskúšali si tréningové lety a súťaž v
presnom lietaní.
PRVÝM špecifickým cieľom
je vytvoriť novú európsku
normu odbornej kvalifikácie pre
tieto povolania:
1. Programátor a operátor
dronov.
2. Programátor a vývojár
aplikácií virtuálnej reality
V rámci projektu sa identifikujú a
opíšu digitálne zručnosti, ktoré si
vyžaduje dopyt na trhu. Prieskum
pomôže definovať spoločné
kvalifikačné minimum.
DRUHÝM špecifickým cieľom
je vypracovať/vylepšiť učebné
osnovy pre nové kvalifikácie a pripraviť podklady pre ich poskytovanie
poskytovateľmi odborného vzdelávania a prípravy.
Projekt bude zahŕňať nové 2-ročné programy odborného vzdelávania a prípravy.
Na ich realizáciu sa vytvorí platforma otvorených online kurzov a vypracujú sa
usmernenia a metodiky na ich realizáciu napostgraduálnych školách.
TRETÍM cieľom projektu je pilotné overenie nových učebných osnov v
riešených kvalifikačných oblastiach s cieľom získať spätnú väzbu od cieľových
skupín a posúdiť kvalitu nových programov.
Online dištančné kurzy sa budú ponúkať prostredníctvom webových seminárov,
online cvičení a elektronických testov. Praktická príprava a spoločná certifikácia
sa budú pilotne realizovať za účasti učiteľov a študentov z partnerských krajín
projektu odborného vzdelávania a prípravy.
Zdroj: https://erasmusplus-digis.com/sk/o-digis-sk/
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Za svoje staviteľské počiny v prostredí hry Minecraft vybojovali pre seba a
svojich spolužiakov výlet do zábavno-vzdelávacieho centra Energoland v
Mochovciach.
Počas prehliadky viac než 40 exponátov v sebe žiaci nezapreli hlad po poznaní.
Skvelými výkonmi pri stavbe elektrární preukázali nielen predstavivosť a
originalitu, svojimi zručnosťami tiež potešili svojich spolužiakov.
Druhú priečku v Energocrafte obsadil 17-ročný Lukáš Pavlík, 3.D zo
Spojenej školy Ľudmily Podjavorinskej v Prešove. Svoj tím nazval Yonteam a
prostredie jadrovej elektrárne s podrobnou konštrukciou reaktora detailne vytváral
okolo 130 hodín. Porotu ohúril aj zavážacím strojom či bazénom vyhoretého
paliva. „Na celom projekte som makal asi 3 mesiace,“ priznal počas prehliadky
Energolandu. „K jadrovej som prirobil aj solárnu elektráreň. Nešlo však iba o
samotnú stavbu, pretože najprv som si musel naštudovať, ako taká elektráreň
vlastne vyzerá a pochopiť jej fungovanie. Veľa informácií som čerpal z kníh aj na
internete,“ priznal mladý
Šarišan, ktorý za svoj
výkon vyhral aj hernú
konzolu Xbox Series X.
Chce si ju poriadne užiť
spolu s kamarátmi. Na
záver ešte prezradil, že
doposiaľ „na kompe“
obľuboval športové hry,
najmä závody F1, takže
si chce zvuk vysokých
otáčok a poriadnu dávku
adrenalínu vyskúšať aj na
novom Xboxe.
10. mája 2022,
zdroj: https://energoland.sk/strieborni-abronzovi-vyhercovia-sutazeenergocraft-zavitali-s-
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Po Nežnej revolúcii sa uskutočnili voľby a za riaditeľa bol zvolený od 1. 2. 1990 Ing. Anton
Muška. Zriaďovateľom SOUE sa od 1. 4. 1991
stalo Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré
prispelo k tomu, že v roku 1992 bola ukončená
dostavba školy. Došlo k zlepšeniu podmienok
pre vyučovanie telesnej výchovy a športu na
škole. Tým nastali priaznivé podmienky pre
zriadenie GYMNÁZIA so špeciálnym
zameraním na telesnú výchovu, ktoré
v Prešove chýbalo. SOUE a G požiadalo
o spojenie škôl. Od 1. 7. 2005 vznikol jeden
právny subjekt SPOJENÁ ŠKOLA, ktorá je
rozpočtovou organizáciou. Zriaďovateľom
školy je PSK.
Po 30-ročnej existencii gymnázia, ktoré malo
v každom ročníku po 2 triedy, sa chceme
zamyslieť a zbilancovať jeho existenciu.
Športovo nadaní žiaci dosiahli úspechy doma i v zahraničí. Zahraničné hokejové kluby,
Policajná akadémia, Fakulta Telesnej výchovy, Fakulta zdravotníctva, či Slovenská televízia.
Všade našli uplatnenie a zaiste to boli ich najkrajšie roky v škole. Napríklad naša Kvetka sa
po rokoch vrátila na Spojenú školu, ale už ako učiteľka ANJ - TSV.
Mgr. Kvetoslava Orlovská – Sopková. : roky štúdia na našej škole: 1998 - 2002 , bola už
v roku 1997 prvý raz juniorkou ako majsterka Slovenska na Slovensku. Do roku 2008
nasledovalo desať ďalších titulov MS. Majsterka v badmintone nás tak rozohrala, že ešte aj
dnes je badminton na našej škole IN.
Mgr. Dominik KRIŽ: roky štúdia na našej škole: 2006 – 2010
Novinár - športový redaktor/moderátor/komentátor
Ako si spomínate na štúdium na našej škole, respektíve aká je Vaša osobná skúsenosť?
Pochádzam z Humenného, preto môžem povedať, že som sa vďaka štúdiu v Prešove
definitívne osamostatnil. V spôsobe života, ale aj v príprave na vyučovanie, čo mi neskôr
pomohlo pri štúdiu na vysokej škole.
Aký najväčší úspech ste zatiaľ vo svojej práci dosiahli?
Osobne za najväčší úspech považujem, že som si ten svoj cieľ splnil. Práve na strednej škole
som spolužiakovi počas úspešnej futbalovej kvalifikácie na MS v 2010 povedal, že by som
raz chcel robiť to, čo robí Marcel Merčiak s Ľubošom Hlavenom. No a dnes chodíme na
priame prenosy v jednom aute… Navyše som mal minulý rok v kinách film. Dokument
Hokejový sen o Lacovi Nagyovi, z čoho sa taktiež teším.
OSTÁVAJÚ UŽ LEN SPOMIENKY !
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Vernisáž o „Bosakovom meste“
SLOVÁK S PODPISOM NA AMERICKEJ BANKOVKE
Pod záštitou Ing. Rudolfa Bosaka,– žiaci našej školy navštívili
vernisáž výstavy s názvom Michal Bosak – európskoamerický filantrop a bankár, ktorou nás osobne sprevádzal
Dozvedeli sme sa o živote a plánoch podnikateľa a finančníka.
Prezreli sme si Bosakov dom, kde je dnes Knižnica POH.
Budova v tvare pretiahnutého písmena U na prednej fasáde so
skulptúrnou výzdobou bohýň Pokoj a Láska, Hojnosť,
Sporivosť a Veda, pripomína etické hodnoty, ktoré sú aj dnes
aktuálne. Žiaci 1. B s Mgr. Vaníkovou sa obohatili o
nové vedomosti formou globálneho vyučovania.
Dňa 7.júna 2022 v južnom parku v centre Prešova, pri
príležitosti 115. výročia podpisu na dolárovkách 5,- 10,- a 20,USD bola vernisáž o „Bosakovom meste“
Michal Bosák sa narodil 10. decembra 1869 v obci Okrúhle,
okres Svidník. V roku 1897 založil v Olyphante súkromnú firmu
First National Bank a agentúru lodnej spoločnosti, neskoršie aj
súkromnú banku s cestovnou agentúrou. v roku 1912 vo Wilkes
Barre štátnu banku so základným kapitálom stotisíc dolárov. V
roku 1915 založil štátnu banku v Scrantone.
Michal Bosak sa zapájal aj do spoločensko-politického diania v
USA. Podporoval mnohé slovenské investície a stal sa
popredným činiteľom zahraničného odboja. Patril k signatárom
amerického memoranda v roku 1914 - 1915, Pittsburskej
dohody, k tvorcom agitačného fondu Slovenskej ligy v Amerike
na podporu oslobodenia Slovenska a po roku 1918 sa stal
veľkým autonomistom. Od roku 1920 vydával týždenník
Slovenská obrana v Serantone. Tam aj 1. februára 1937 zomrel.
V rokoch 1923 -1924 dal M.Bosak vybudovať „najkrajšiu“
secesnú budovu Americko-slovenskej banky - Bosakov dom
- v strednej Európe, kde mal na poschodí aj svoj byt a plánoval
dožiť svoj veľmi zaujímavý život v tomto srdci Šariša. No
politické okolnosti do vyhnali späť do USA.
Čítajte viac:
https://korzar.sme.sk/c/4953619/bosakma-meno-na-dolaroch-aj-na-dome-vpresove.html
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ŠPORT
Už druhý rok sa uskutočnil nohejbalový turnaj o pohár riaditeľa Spojenej školy v Prešove

pre zamestnancov stredných odborných škôl. Naši učitelia po výborných výkonoch skončili
nakoniec na krásnom 2. mieste.
Pentapolitana 2022 -sme sa v Sabinove zúčastnili súťaže stredoškolákov v netradičných športových
disciplínach s medzinárodnou účasťou. Družstvo chlapcov obsadilo pekné 5. miesto. Ďakujeme za vzornú
reprezentáciu
KOČAZ 22 – putovali sme na Kvašnú vodu aj na Kapušiansky hrad. Po COVIDovej prestávke to bol
poriadny výkon.
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Z KRONIKY SOUE
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Teambuilding 2022
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Letný tábor – gaming smart camp
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