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Prednáška o radikalizácii mládeže 

   Dňa 22.9.2016 sa žiaci 

našej školy zúčastnili prednášky 

amerického  experta Christiana 

Piccioliniho na tému extremizmus. Bola 

to spoveď človeka, ktorý si prešiel 

celým procesom radikalizácie. Od 

úplnej oddanosti myšlienkam 

extrémizmu, až k vytriezveniu, prehodnoteniu dovtedajšieho 

života a boju proti akejkoľvek jeho podobe.   

Svoj životný príbeh spísal po rokoch  do memoárov s 

názvom Romantic Violence: Memoirs of an American 

Skinhead  a v roku 2010 sa stal spoluzakladateľom organizácie 

Life after Hate (Život po nenávisti). Prostredníctvom nej 

sa  venuje osvetovým aktivitám proti radikalizácii mládeže a 

pravicovému extrémizmu.  

Prednáška prebiehala v anglickom jazyku, takže žiaci si 

mohli precvičiť aj svoje znalosti z tohto jazyka. Na záver bola 

beseda, kde mohli žiaci klásť otázky v anglickom jazyku.  

 Žiaci taktiež spoznali novovymenovaného amerického 

veľvyslanca Adama Sterlinga. 

Spolupráca s firmami 

29. 9. 2016 sa uskutočnilo 

stretnutie 

s 18 firmami 

elektrotechnického a 

strojárskeho priemyslu. 

Diskutovalo sa o spolupráci s 

našou školou.  



IT junior 2016 

 

V medzinárodnej súťaži IT junior 2016 v Prahe sme 

zahviezdili a získali 2. miesto, a to vďaka žiakom z 3. F triedy 

Patrikovi Mesarčovi a Marekovi Ferencovi. 

Stredoškolská Odborná Činnosť 

 Dňa 31. 3. 2017 sa žiaci našej školy 

zúčastnili na krajskom kole prehliadky 

SOČ.  Slávka Salomonová a Branislav 

Brunári zo 4.A triedy so svojou prácou 

„Hospodárenie pomocou vertikálnej zelenej 

záhrady“ obsadili 3. miesto. Gratulujeme a 

ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy . 

 

  



OLYMPIÁDA V ANJ 

  18. januára 2017 sa konalo obvodové kolo 

Olympiády v anglickom jazyku. Erik 

JAVORSKÝ zo 4. F triedy obsadil 2. miesto.  

1. miesto v celoštátnej 
súťaži Meď 2017  

 Naši žiaci v celoštátnej súťaži Meď 

2017 sa umiestnili na 1. mieste Michal 

Šebej Kovaľ z 1. B triedy a na 2. mieste Štefan Kuchár z 3. E 

triedy. Zároveň sa naša škola umiestnila na 1. mieste 

(započítavali sa výsledky piatich najlepších žiakov) a získala 

250 € na nákup zariadenia určeného na tvorbu rozvodov 

technických zariadení budov prostredníctvom medených 

rúr.  

Súťaž SYGA 
zameraná na 

automatizačnú techniku 

 V dňoch 21. - 22. 4. 2017 sa v 

Bratislave uskutočnil 14. ročník 

celoslovenskej súťaže Siemens Young 

Generation Award (SYGA), ktorá 

vyvrcholila finálovým dňom v 

zážitkovom centre vedy Aurelium. 

Cieľom súťaže SYGA je dať žiakom 

možnosť pripraviť sa na prax, ktorá ich čaká po opustení školy.  

Naši žiaci  Patrik Bednár a Jakub Jakubko zo 4. B triedy v rámci 

tejto súťaže za projekt modelu veľkokapacitného parkoviska, kde 



sa vodičom zobrazuje najbližšie voľné parkovacie miesto, získali 

cenu magazínu Quark. Cieľom ich riešenia, pri ktorom využili 

PLC automat Siemens S7-1214c, je šetriť čas vodičom a znížiť 

emisie v podzemných garážach. 

Škola v múzeu 

 Žiaci 3.A triedy vymenili školské lavice 

za priestory 

Krajského 

múzea v 

Prešove, kde 

zažili 

vyučovaciu 

hodinu trocha 

inak. 

Opakovali nadobudnuté vedomosti z 1. 

svetovej vojny a zároveň spoznávali vojnové 

cintoríny východného Slovenska.  

Choď a foť 2016 

 Choď a foť 2016 je fotografická 

súťaž najkrajších fotiek Prešovského 

kraja. Michal Kravec sa umiestnil na 

2 mieste v kategórii šport. Fotografie 

vyberala odborná porota, kde 

predsedom súťaže je známy fotograf 

Ján Štovka. Vernisáž sa uskutoční 

16.11.2016 v Divadle Jonáša 

Záborského.  



 Študujte na našej SOŠ T 
zážitkovo 

-TASR- školský servis - S Van, 29. novembra 2017  

V 1. Európskej súťaži SAME 

WORLD „Moja trieda hrá udržateľne“ sme sa dostali do 

európskeho finále. Naša škola predložila dobrý príklad v 

environmentálnom vzdelávaní s názvom Kráľovstvo paradoxov 

(Kingdom of paradoxes).Priblížili sme celoškolské aktivity 

vedúce k 

udržateľnosti.  

 

Humanitárna 

zbierka pre 

Inštitút Krista 

Veľkňaza v 

Žakovciach. 

Filozofiu a prax 

recyklácie v 

komunitnom 

centre 

„žakovských 

bezdomovcov“, 

exkurzia, diskusia, 

výroba RECY- 

lavičiek, živá 

zelená stena, a 

pod. aktivity, ktoré 

sme zrealizovali. 

Za umiestnenie 

sme získali vecnú 

cenu v hodnote 



200 € a balíček s 

drobnými predmetmi s 

projektovým logom. 

Táto aktivita ešte 

postúpila na 

hodnotenie Európskej 

hodnotiacej komisii 

SAME WORLD o 

najlepšiu európsku 

vzdelávaciu aktivitu 

environmentálneho 

vzdelávania k 

udržateľnosti, do výberu o hlavnú cenu súťaže – cestu do Sintry 

v Portugalsku. 

 V európskom finále 

bola veľká konkurencia: 

Grécko, Taliansko, 

Estónsko, Slovensko, 

Bulharsko, Slovinsko, 

Španielsko, Nemecko, 

Maďarsko. 

 Zo 112 projektov 

„dobrých príkladov k 

udržateľnosti“ 9-tich 

európskych krajín a najlepších 26 hodnotených projektov 

Slováci získali 8., 10. a 17. miesto. 

 Viac o projektoch 

na:https://www.facebook.com/SlovakCentreForCommunication

AndDevelopment/?  

 

  



Juraj BEŇAČKA - AMOS SYMPAŤÁK 

Náš kolega JURAJ BEŇAČKA sa môže od 8. mája 2017 hrdiť 

titulom AMOS SYMPAŤÁK,  ktorý získal v rámci 

celoslovenskej súťaže o najobľúbenejšieho učiteľa na Slovensku 

Zlatý Amos. 

      

Atletický štvorboj 

Dňa 16.9.2016 sa uskutočnil 

Atletický štvorboj pre žiakov 

gymnázia, kde si zmerali sily v 

disciplínach beh na 100 m, hod 

granátom, vrh guľou, skok do diaľky, beh na 

800 m, 1500 m a 3000 m.  

3. miesto vo futsale 

Naši chlapci sa 3. 11. 2016 zúčastnili finálového turnaja 

majstrovstiev okresu vo futsale. Po dvoch remízových zápasoch 

a jednej prehre sme obsadili konečné 3. miesto. 

 

 

 



1. miesto v bedmintone 

 Dňa 16.11.2016 sa v telocvični na 

Bernolákovej ulici v Prešove odohralo 

okresné kolo v bedmintone družstiev 

žiakov a žiačok stredných škôl. Súťaže 

sa zúčastnilo 7 chlapčenských a 9 

dievčenských tímov. Družstvo žiakov 

našej školy v zložení Branislav Brunári 

(4.A) a Jakub Hrabek (3.E) obsadilo 1. miesto a vybojovalo si 

postup do krajského kola. Na turnaji štartovali aj Otília 

Babuščáková (4.A) a Bianka Bodnárová (2.A) v súťaži dievčat. 

Úspešní na Majstrovstvách SR! 

 23. 11. 2016 sa Zuzka Straková z 

3.A triedy a Martin Žihala z 3. D triedy 

sa zúčastnili Majstrovstiev SR "Silná 

ruka stredoškolákov" v Banskej 

Bystrici. 

Výsledky: dievčatá do 60 kg - Zuzka Straková  4. miesto   

chlapci do 70 kg - Martin Žihala 3. miesto 

Mikulášsky beh 

Aj vďaka spoločnosti SPINEA 

zažil Prešov 4.12.2016 Mikulášsky beh, na 

ktorom sa zúčastinili žiaci našej školy - z 1. 

A Adam Tomeček a z 2. B triedy Tomáš 

Vaško, Matej Grohoľ a Dominik Sabo. Večerný nesúťažný 

zážitkový beh mal trať dlhú 3 km a zúčastnilo sa ho viac ako 250 

bežcov. Trať viedla cez ulice Hlavná, Svätoplukova, Kmeťovo 

stromoradie, Metodova a späť na Hlavnú.  



Lyžiarsky kurz 
prvákov 

  V krásnom prostredí 

Tatranskej Lomnice sa. 

začiatočníci  naučili lyžovať, 

pokročilí si svoju techniku 

zdokonalili a všetci žiaci absolvovali lyžiarsky kurz úspešne.  

FLORBAL 

 Už tretíkrát  sa podarilo našim 

žiakom postúpiť na Školské 

majstrovstvá Slovenska stredných 

škôl vo florbale, ktoré sa tentokrát 

konali v dňoch 24. - 25. 4. 2017 v 

Trenčíne. V silnej konkurencií 

vybojovali naši žiaci 6. miesto.  

orientačný beh 

Dňa 18.5.2017 sa konali preteky v 

orientačnom behu PSK. Našu školu 

reprezentovali žiaci na trati dlhej 2350 

m a žiačky 1970 m s počtom 

kontrolných stanovíšť 13 a 16 kontrol.  

Umiestnenie a postup na Majstrovstvá SR, ktoré sa budú konať v 

Piešťanoch 13. - 14. 6. 2017 si vybojovali: Branislav Leško z 

3.B a žiaci  3.A. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



S Van, 28. decembra 

2016 

Byť 

mamou v 

16-tich, či 

vžiť sa do 

radosti z 

narodenia 

Božej Lásky 

bolo úlohu 

študentov . 

Moderné poňatie a spracovanie tradičného betlehemského 

príbehu sa podujali (s veľkou radosťou) uskutočniť študenti 1. 

ročníka na strednej škole. Je to výnimočná iniciatíva, ktorá sa od 

stredoškolákov už neočakáva. Pripraviť vianočný program pre 

učiteľov, nehanbiť sa, nemať predmety ZŠ - hudobnú, výtvarnú, 

nebyť profesionáli (ako iní spolužiaci vo folklórnych súboroch). 

Aj napriek tomu priniesť DOBRÚ NOVINU zaujímavým 

spôsobom. Posolstvo vianočných sviatkov sa dá podávať aj 

netradične. Anjelskí trúbači prišli z dielní odborného 

vyučovania, mladá rodinka bola práve na prechádzke sídliskom 

veľkomesta, a kráľ štýlu REGGAE priviedol učňov pokloniť sa 

dieťatku.  

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2017 želajú Všetkým 

ľuďom dobrej vôle študenti 1.F. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



·   

  

Dnes sme v priesoroch T-Systems privítali študentov z Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov. 

Vypočuli si informácie o firme a dozvedeli sa viac aj o duálnom vzdelávaní. 12. apríl 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/Spojená-škola-Ľ-Podjavorinskej-22-Prešov-310917488948038/
https://www.facebook.com/ITdualedu/photos/a.149502675402386.1073741828.132905583728762/247025455650107/?type=3&permPage=1


svetovú výstavu o kozmonautike  - gyroskop, skafander, družice 
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