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Návšteva Heidrum Ferrari 
 25. 9. 2015 sa riaditeľ Ing. Anton Muška stretol na pôde 

našej školy s Heidrum Ferrari, ktorá 

zastupuje agentúru hodnotiacu 

implementáciu projektov podporených 

Švajčiarskym finančným mechanizmom. 

Cieľom návštevy bolo zhodnotiť priebeh 

a výsledky projektu Odborné 

vzdelávanie a príprava pre trh práce, ktorý je financovaný z 

prostriedkov švajčiarskeho finančného mechanizmu. Naša škola 

zabezpečuje realizáciu projektu v oblasti elektrotechniky. 

Ing. Muška skonštatoval, že tento projekt by mal slúžiť ako 

modelový príklad aj pre ostatných, ktorí majú záujem preniesť 

určité črty veľmi efektívne fungujúceho švajčiarskeho duálneho 

systému do nášho systému vzdelávania. 

SPOLUPRÁCA 

OTVORENIE 

 Predseda PSK Peter Chudík vidí veľký zmysel v podpise 

zmluvy medzi spoločnosťou SPINEA a Spojenou školou, Ľ. 

Podjavorinskej 22 v Prešove, ktorá patrí do zriaďovateľskej 

pôsobnosti kraja. 

Traja prešovskí partneri - výrobca presných reduktorov, 

spoločnosť SPINEA, Spojená škola, Ľ.  Podjavorinskej 22 v 

Prešove a Prešovský samosprávny kraj  podpísali dohodu 

vytvorenia centra odborného vzdelávania a prípravy.  

Ako uviedol riaditeľ Spojenej školy Ing. Anton Muška, 

centrum má slúžiť žiakom školy na to, aby získali lepšie 

vedomosti, zručnosti a praktické skúsenosti v oblasti 

automatizačnej techniky a výroby súčiastok pomocou CNC 

strojov. 
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Slávnostné otvorenie 

Centra odborného 

vzdelávania a prípravy 

 Spojená škola sa môže pýšiť novým Centrom odborného 

vzdelávania a prípravy, ktoré bolo slávnostne otvorené 26. 2. 

2016 za účasti predsedu PSK MUDr. Petra Chudíka, 

výkonného riaditeľa spoločnosti SPINEA, s. r. o. Ing. 

Ľubomíra Bezáka a ďalších významných hostí. 

 Centrum odborného vzdelávania pre priemyselnú 

automatizáciu a informačné technológie bude miestom 

stretávania sa žiakov našej  školy, tak aj iných satelitných 

stredných škôl a žiakov základných škôl s odborníkmi v 

oblasti automatizácie a robotizácie z radov našich učiteľov a 

zamestnávateľov, miesto s nadštandardným personálnym i 

materiálnym vybavením od firiem z oblasti elektrotechniky, 

automatizácie a robotizácie a informačných technológií.   
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Choď a foť  

  Tak sa volala 

fotografická súťaž, ktorá 

už pozná svojich 

víťazov. Odborná porota, 

ktorej predsedal známy 

fotograf Ján Štovka, 

vybrala tie najlepšie 

zábery Prešovského kraja 

v štyroch kategóriách. 

V kategórii šport vyhral najfotku náš Michal Kravec z 3. E triedy 

- a odniesol si nový tablet. Blahoželáme! 

Po stopách Ľ. Štúra 

 Po stopách Ľ.Štúra sa vybrali žiaci 2. F triedy. 

Zúčastnili sa seminárneho stretnutia v Knižnici P. O. 

Hviezdoslava v Prešove. Priamo z fondu regionálneho oddelenia 

sa dozvedeli 

informácie o 

Ľudovítovi Štúrovi, 

ktoré v učebniciach 

nenájdeme. 

Zároveň si prezreli 

výstavu k 90. 

výročiu založenia 

knižnice. 
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Pravda o drogách 

 V dňoch  6. 10. a 8. 10. 2015 sa 

žiaci našej školy zúčastnili série 

prednášok s protidrogovou tematikou 

pod názvom Pravda 

o drogách.  Preventívny program bol 

realizovaný  za účasti občianskeho 

združenia Slovensko bez drog. Lektor, Peter Remper,  viedol 

prednášku formou diskusie, počas ktorej boli  účastníkom 

rozdané brožúrky  so spracovanou protidrogovou tematikou.  

Pripomenuli sme si Európsky deň jazykov 

 Výstava „Svet v 

obrázkoch “ na ktorej boli 

jednotlivé krajiny Európy 

prezentované 

prostredníctvom 

zaujímavých fotografií 

a obrázkov.  Jazykolamy- 

zoznámenie sa s typickým 

súborom jazykolamov, ktoré boli nielen v angličtine, ale aj v 

iných európskych jazykoch • „Európske jazyky a naši žiaci“ - 

vytvorenie projektu s danou tematikou Veríme, že naši žiaci 

si tento deň užili - či už pri tvorbe projektov alebo v podobe 

čítania jazykolamov, ktoré sa bez smiechu neobišlo. 
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Matej Baloga na Majstrovstvách SR 

v cezpoľnom behu  

 4.11.2015 žiak 3.B triedy 

Matej Baloga reprezentoval našu školu 

na Majstrovstvách Slovenskej republiky 

v cezpoľnom behu v Bratislave. 

Z celkového počtu 30 štartujúcich obsadil 8. miesto. 

Gratulujeme! 

Boli sme v Kia Motors Slovakia  

 12. 11. 2015 sa naši 

mechanici mechatronici 

zúčastnili exkurzie v 

spoločnosti Kia Motors 

Slovakia - jeden z 

najvýznamnejších výrobcov 

automobilov. Absolvovali 

zaujímavú prehliadku 

výrobných hál.  

 

  



 SPOLOČNÉ SIETE 2015 / 2016  

8 

 

Martin ŽIHALA na Majstrovstvách SR získal 2. miesto  

    V búrlivom finále Silná 

ruka stredoškolákov 2015 na 

Majstrovstvách SR získal 2. miesto 

Martin ŽIHALA z 2. D triedy.  

Srdečne blahoželáme!  

Slávnostné otvorenie celoslovenskej sútaze ZENIT 

9. 2. 2016 sa uskutočnilo 

slávnostné otvorenie 

celoslovenskej súťaže ZENIT 

2016, ktorého sa zúčastnili 

primátorka mesta Ing. Andrea 

Turčanová, vedúci odboru 

školstva PSK Ing. Karol 

Lacko, PhD., Mgr. Stanislav 

Slačka - predseda 

Celoštátnej odbornej 

komisie ZENIT a mnoho 

ďalších hostí. 

Róbert Vaňo postúpil do 

celoslovenského kola v 

súťaži ZENIT 2. 12. 2015 

sa konalo na našej škole 

krajské  kolo v súťaži 

ZENIT pre odbor strojárstvo, kde svoje vedomosti  a zručnosti 
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preukázali Róbert Vaňo 1. miesto a Filip Kos 2. miesto 

v kategórii B2 a Dominik Tupta 3. miesto v kategórii B1. V 

dňoch 9. 2. - 11. 2. 2016 sa konalo celoštátne kolo súťaže 

ZENIT v elektronike, programovaní a v strojárstve. Róbert 

VAŇO sa stal víťazom v kategórii strojárstvo. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Spolupracujeme s prešovskou 

spolocnostou 

Vďaka PSK a spoločnosti SPINEA, s. r. o. vzniklo v 

priestoroch našej školy Centrum odborného vzdelávania a 

prípravy, ktoré má slúžiť žiakom školy na to, aby získali lepšie 

vedomosti, zručnosti a praktické skúsenosti  v oblasti 

automatizačnej techniky a výroby súčiastok pomocou CNC 

strojov. Spoločnosť SPINEA, s. r. o. má záujem, aby naši žiaci 

vychádzali z tejto školy úplne pripravení pre ich firmu. 
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Imatrikulácia 2015 a DOD 
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Halloween 2015 
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Darovali sme krv 
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Imatrikulácia 2015 
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Hodina deťom 2016 
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Osvienčim – Krakow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogický dozor nám robili: Papová, Kupcová, Vaníková 
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EXPRESS   PEOPLE 

 

 

Druhý ročník projektu Veľký test technického myslenia je späť! 

83 tohtoročných maturantov zo Strednej odbornej školy 

technickej v Prešove si dnes mohlo otestovať úroveň svojho 

technického myslenia. Pripravili sme pre nich aj interaktívny 

workshop "Staň sa hviezdou pohovoru", odovzdali certifikáty.. 

Bola to náročná, ale zaujímavá akcia :) Výsledky Veľkého testu 

sa študenti dozvedia už zajtra! Čo myslíte, predbehnú Koňare 

minuloročných Vraňárov? :) 
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Zatmenie Slnka 

V piatok 20. marca 2015 v dopoludňajších hodinách bude 

z nášho územia pozorovateľný vzácny prírodný úkaz – čiastočné 

zatmenie Slnka. Naposledy 2011 a nasledujúce bude r. 2021 

Výraznejšie zatmenia nás potom čakajú r.2022 (35 %) a v r.. 

2026 (86 %). Zatmenie Slnka 20. 3. 2015 bude úplné, mesačný 

tieň na zemskom povrchu prejde 5850 km. Mesiac Slnko zakryje 

na 2,5 minúty.  

Ako uvidíme zatmenie zo Slovenska 

Z nášho územia bude zatmenie viditeľné v celom priebehu len 

ako čiastočné. Začiatok zatmenia nastane o 9 h 41 min, 

maximálna fáza o 10 h 51 min a Mesiac slnečný kotúč opustí 

o 12 h 02 min.  

Pri pozorovaní musíme byť mimoriadne opatrní, aby sme si 

nepoškodili zrak, Použime dostatočne tmavý filter (zváračské 

sklo č. 12 – 14), často odporúčané diskety, CD-čka či začadené 

sklíčka sú nevhodné, pretože prepúšťajú veľa infračerveného 

žiarenia. 

Mgr. Juraj BEŇAČKA 

a 

Fero Uličný 
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BUFET – láska ku škole -ide cez žalúdok 
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Pomáhame ľuďom v núdzi 

Žiaci našej školy nezabúdajú ani na ľudí, ktorí našu pomoc 

potrebujú. Chcú preukázať svoju solidaritu a zozbierať šatstvo, 

ktoré poslúži tým, ktorí to najviac potrebujú. 

V mesiaci november 2015 prebieha na našej škole humanitárny 

projekt, ktorého cieľom je pomôcť ľuďom v núdzi a učiť žiakov 

myslieť na iných a vedieť pomáhať. 
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