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Noc výskumníkov 2014 našla víťaza v Prešove 

 

Vedu 

s literatúrou 

dokážu prepojiť 

na Spojenej 

škole ĽP. 

Zameranie 

školy na 

najnovšie 

technológie 

dokáže podnietiť 

aj estetické 

zážitky. Budúci 

MPS píše 

vedecké dobrodružstvá. 

Prešov 12. októbra (SkolskyServis.sk) - Európska noc 

výskumníkov 2014 sa niesla v duchu motta: Veda je 

dobrodružstvo ! Literárna súťaž Hlas ľudu bola príležitosťou pre 

všetky zvedavé deti a mladých ľudí, aby vytvorili príbeh o tom, 

aké dobrodružstvá môžu vedci a výskumníci vo svojej práci 

zažiť a čo všetko sa im na ceste za objavmi môže prihodiť. V 

piatok, 26. septembra boli počas Noci výskumníkov priamo na 

hlavnom pódiu v Starej tržnici v Bratislave vyhlásení víťazi 

všetkých festivalových súťaží. Tým, ktorí si nemohli ceny aj 

osobne prevziať boli odoslané poštou. 

 

Z nového tabletu sa tešil Jakub Šmalec 2.C, žiak 

Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej Prešov, ktorý získal 3. 

miesto v kategórii SŠ s prácou „Vnímanie dobrodružstva.“  
-S Van- 
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Navš tí vil na š š vajč iaršky veľvyšlaneč 

   

14. 11. 2014 navštívil našu 

školu švajčiarsky 

veľvyslanec J. E. Alexander 

Wittwer s delegáciou v rámci 

Švajčiarsko-slovenského 

projektu Odborné 

vzdelávanie a príprava pre trh 

práce, vďaka ktorému sa má viac absolventov uplatniť na trhu 

práce.

Švajčiarsky veľvyslanec a riaditeľ školy Ing. Anton Muška vo 

vzájomnom rozhovore  skonštatovali veľmi dobrú 

úroveň švajčiarsko-slovenskej spolupráce a podčiarkli 

ochotu a zámer pokračovať v nej aj naďalej. 
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Festival - Prešov číta rád - oslovil 

študentov Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej 

25. september 2014 sa Gymnazisti a etikári zúčastnili na 

Galavečere v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove  

O 18:00 hod. sa začala talkshow s hosťami festivalu. Boli 

nimi spisovateľky Jana Bodnárová, Marta Fartelová,Karin 

Krausová, Michaela Ella Hajduková, Toňa Revajová, ktoré 

zaujímavo rozprávali o živote spisovateľa - o svojej vlastnej 

životnej ceste. Na fotografiách nám ukázali svoj pracovný stôl, 

alebo miesto kde a ako píšu, kde sa rodia príbehy a knihy. 

 Slávnostnú atmosféru spríjemnil Dievčenský spevácky zbor 

GAUDEAMUS pri Pedag. a sociálnej akadémii Prešov. 

 Moderátorom bol známy Dado Nagy, ktorý pripravuje 

relácie do RTVS. Boli sme obohatení o kultúru, vedomostí a 

neformálne stretnutie s našou učiteľkou slovenčiny p.Mgr. 

Vaníkovou.  

 

Výnimočné bolo i trojdňové čítanie kníh zavesených v 

autobusových linkách MHD a zriadenie knižnice na stanici SAD, 

kde si môžme krátiť čakanie čítaním. 

 

 

 

 

 

 

  

Galavečer venovaný literatúre 
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Jakub Miščík v 

rámci zmluvy, 

ktorú získal na 

prestížnej súťaži 

Elite Model 

Look 2014, 

odletel na 2-

mesačný pobyt . 

Želáme mu, aby 

na ceste pri 

získavaní 

skúseností v 

modelingu, jeho 

kariéra napredov

ala a získal ešte 

veľa úspechov. 

6. 11. 2014 v B. 

Bystrici vyhlásil 

Inštitút pre 

dobre 

spravovanú 

spoločnosť 

výsledky 

celoslovenskej 

súťaže Vychytaj 

problémy 

svojho mesta, 

Anne Ľuníková 

z 2. E , získala 

2. miesto v 

kategórii 

Najlepšia 

fotografia.  

 

 

 

 

Ďakujeme Vám 

za pomoc a 

spoluprácu pri 

podpore 

celonárodnej 

verejnej zbierky 

Biela pastelka 

2014, ktorou ste 

pomohli 

slabozrakým a 

nevidiacim 

spoluobčanom. 

Peňažné 

prostriedky 

budú použité na 

špeciálne 

programy pre 

zrakovo 

postihnutých.  
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Sme majstri Slovenska 

vo FLORBALE 

Družstvo žiakov našej  školy 

zdvihlo nad hlavu 

najcennejšiu trofej 

Majstrovstiev SR vo florbale 

žiakov SŠ – získali sme 1. miesto. Úspech je zaslúžený, 

pretože sme skupinu zdolali bez jedinej prehry. Za 

vzornú reprezentáciu školy ďakujeme týmto žiakom: 

Kristián Horvát, Samuel Chalupa, Vladimír Slivka (4.A 

), Martin Bodnárik, Ondrej Hrabek, Pavol Komka (4. C 

), Martin Krasničan (3.A ), Jozef Zvolenský (3. C ), 

Richard Repčák, Daniel Sedlák (3. D ), Martin 

Letkovský (1.A ), Jakub 

Hrabek (1. E). 

FUTSAL o pohár FVT 

Dňa 16.4.2015 sa naši 

žiaci zúčastnili 1. ročníka 

turnaja dekana Fakulty výrobných technológií vo 

futsale. Po výborných výsledkoch žiaci Daniel Hreha, 

Jaroslav Husivarga, Jozef Zvolenský, Matej Balun, 

Alexander Fusek, Jozef Špyrka, Šimon Haluska a Dávid 

Schvarc tento turnaj nakoniec vyhrali. Ďakujeme za 

vzornú reprezentáciu našej školy a prajeme veľa 

športových úspechov.  
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Príma deň na strednej škole 

 

Máme 

víťazov súťaže pre 

žiakov stredných 

odborných škôl o 

najlepšiu fotku s 

témou ,,Príma deň na 

škole“ v rámci projektu Odborné vzdelávanie a príprava 

pre trh práce. 

 

1.miesto: Príma deň v škole by 

bol, keby bol predmet hranie 

hier 

Autor: Peter Leško, 1. E trieda 

- výhra: Nikon D3200 + 

Objektív 18-55  
2.miesto: Škola skateboardu 

Autor: František Uličný, 1.E 

trieda - výhra: Nikon 

COOLPIX L330 
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Detská onkológia Košice ĎAKUJE 

   

 

  Spoločnosť detskej onkológie Košice ďakuje žiakom, 

rodičom a pedagógom Spojenej školy v Prešove za 

morálnu a finančnú podporu . 
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Tréning zvládania 

agresívnych žiakov 

Pedagogickí pracovníci 

našej školy úspešne 

absolvovali Tréning 

zvládania agresívnych 

žiakov, ktorého cieľom 

bolo zabezpečiť 

starostlivosť, sociálnu 

oporu a bezpečnosť ľudí, 

ktorí sa ocitnú 

v krízových situáciách 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop na tému 

Nezamestnanosť 

absolventov na 

Slovensku a jej 

príčiny 

12. 2. 2015 sa konal v 

Spojenej škole workshop 

na tému Nezamestnanosť 

absolventov na Slovensku 

a jej príčiny. Poodhalil 

priority, ktoré musia 

absolventi spĺňať, aby sa 

im podarilo zamestnať sa. 

Viac na:  
http://www.hlavnespravy.sk/na-

nezamestnanost-absolventov-

strednych-odbornych-skol-ma-

vplyv-aj-vyber-studia-

odboru/552251/ 

 

 

 
 

  

http://www.hlavnespravy.sk/na-nezamestnanost-absolventov-strednych-odbornych-skol-ma-vplyv-aj-vyber-studia-odboru/552251/
http://www.hlavnespravy.sk/na-nezamestnanost-absolventov-strednych-odbornych-skol-ma-vplyv-aj-vyber-studia-odboru/552251/
http://www.hlavnespravy.sk/na-nezamestnanost-absolventov-strednych-odbornych-skol-ma-vplyv-aj-vyber-studia-odboru/552251/
http://www.hlavnespravy.sk/na-nezamestnanost-absolventov-strednych-odbornych-skol-ma-vplyv-aj-vyber-studia-odboru/552251/
http://www.hlavnespravy.sk/na-nezamestnanost-absolventov-strednych-odbornych-skol-ma-vplyv-aj-vyber-studia-odboru/552251/
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Postúpili sme do celoštátneho kola SOČ 

 

Frederika Girčáková z 2. A triedy v krajskom kole SOČ 

s prácou Permakultúrne pestovanie zemiakov sa 

umiestnila na 1. mieste. 

 Žiaci Jakub Adzima z 5. A triedy a Filip Kos - Jakub 

Lipták zo 4. B triedy získali 2. miesto, čím si vybojovali 

postup do celoštátneho kola SOČ v Piešťanoch. 

Súťažiacim blahoželáme a želáme veľa úspechov v 

celoštátnom kole SOČ. 

 

DIGI ŠKOLA na kolesách 
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Adventné stretnutie s Mikulášom 

"Symbolmi 4 sviečok – LÁSKA, MIER, 

POKOJ,NÁDEJ budeme 

posilnení celé adventné 

obdobie. Bola to výzva tohto 

adventného obdobia pre 

nás“, povedali moderátori 

Marek Gadžinovský a Denis 

Godla. 

„Advent mával svoj 

duchovný aj materiálny rozmer. Bol veľmi intenzívny, 

patrili k nemu mnohé zvyky, ktoré sa dedili z generácie 

na generáciu, jeho súčasťou bol pôst, modlitba a 

almužna.“ 

Takto sa prihovorili svojim spolužiakom a učiteľom 

Spojenej školy ĽP Prešov, chlapci z 3.E, ktorí pripravili 

s Mgr. S. Vaníkovou poetické pásmo. Zvyky, tradície, 

pranostiky a porekadlá 

priblížili prezentáciou s 

hovoreným slovom a 

príjemnou melódiou. 

Symbolmi štyroch 

sviečok – LÁSKA, 

MIER, POKOJ a NÁDEJ budeme posilnení celé 

adventné obdobie. Ak je človek v núdzi a prosí o 
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almužnu nemá klesať na duchu, ale má byť vynaliezavý, 

nápaditý, kreatívny...a tak sa mu iste bude dariť viac. 

Jeho snaženie bude odmenené. Darovať lásku, úsmev, 

svoj čas, otvoriť srdcia pre pochopenie iných. „Bola to 

výzva tohto adventného obdobia pre nás“, povedali 

moderátori Marek Gadžinovský a Denis Godla. 

Obrovský potlesk si vyslúžil Lukáš Záhorák (4.A), 

ktorý excelentne zahral príbeh muža s chlapcom, ktorí 

nemajú peniaze na lístok na vlak. 

V úlohe Mr. Beana nadchol všetkých prítomných k 

ochote pomáhať a robiť radosť druhým. Maxi sviečky a 

maxi adventný kalendár vyrobili druháci etikári. 

Šikovnosť praktických zručností študentov SOŠ T na ul. 

Ľ. Podjavorinskej v Prešove si môžu pozrieť všetci 

zvedaví nielen cez Dni otvorených dverí. 

Tešíme sa na Vás 5. decembra 2014. 
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 Valentín 

     

 

Ďakujeme koordinátorke Mgr. Priščákovej Mirke 
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Poraz drogu, vyhraj turnaj - KomPrax 

  

 

 

 

 

 

 

koordinátorka: Mgr. Vybošťoková Z.  
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 i-matrikulácia 

 

 

 

 

koordinátorky: Zuzanky/ 

Vybošťoková, Šoltisová 
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 chmeľová brigáda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koordinátor: Dr. Krajč 
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 učiteľská CYKLO TOUR – koniec šk. 

roka2014/2015 

 

koordinátor: Mgr. Kofrit Ferko 
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