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Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, 
jej výsledkoch a podmienkach školy  

za školský rok 2012/2013 
(v súlade s Vyhláškou MŠ SR č.9/2006 Z .z. o štruktúre a obsahu správ, o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení) 

 

 

Kontaktné údaje školy 

Názov školy  

Technická akadémia 

Hviezdoslavova 6 

Spišská Nová Ves 

Telefónne číslo 053 / 4466249 

Faxové číslo 053 / 4466308 

Elektronická adresa skola@tasnv.sk 

Internetová adresa www.tasnv.sk 

Zriaďovateľ 

Košický samosprávny kraj 

Námestie Maratónu mieru 1 

042 66 Košice 

Riaditeľ školy RNDr. Ladislav Ruttkay 053 / 4466249, kl. 12 

Zástupcovia riaditeľa 
Mgr. Monika Hodnická  053 / 4466249, kl. 15 

Ing. Martin Kokoruďa 053 / 4466249, kl. 13 

Rada školy 
Ing. Janka Žiaranová – predsedníčka 053 / 4466249, kl. 18 

Mária Záremčanová - tajomníčka 053 / 4466249, kl. 11 

 

 

Poslanie  a vízia 
  

Poslaním Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi je vychovať vzdelaného, tvorivého 
a slušného absolventa s vlastným názorom a pozitívnym prístupom k životu. Absolventa 
pripraveného plniť si povinnosti, niesť zodpovednosť v súlade s občianstvom, schopného 
zarobiť si na živobytie a ochotného ďalej sa vzdelávať. 
 
 Školský rok 2012/2013 priniesol veľa pozitívnych výsledkov, ale zároveň patril 
k najzložitejším v histórii školy. 
 Zavádzanie nového školského vzdelávacieho programu pokračovalo v dvoch študijných 
odboroch. V experimentálnom študijnom odbore logistika bol ukončený 4. ročník a žiaci po prvýkrát 
maturovali. Vygenerovanie optimálneho zloženia predmetov, ich dotácie a obsahu bude vyžadovať 
ešte veľa úsilia a najmä vzájomnej komunikácie medzi vyučujúcimi. 
Povzbudením je zvýšený záujem o štúdium odboru a po niekoľkých rokoch oživením aj vyšší 
počet dievčat. O to väčšia je zodpovednosť všetkých zainteresovaných učiteľov, aby s obsahom 
predmetov pracovali citlivo a logistiku urobili atraktívnym a zároveň hodnotným odborom, najmä 
pre dievčatá.  
Napriek maturitnej skúške bude experimentálne zavádzanie pokračovať ešte ďalší rok. 
 Študijný odbor elektrotechnika – počítačové systémy a siete dospel v zavádzaní do  
3. ročníka. Ukazuje sa, že jeho zavedenie bolo dobrým rozhodnutím. Záujem o jeho štúdium 
rovnomerne rastie. Podarilo sa nám získať mnohých študentov z regiónu, ktorí by ináč cestovali 
za štúdiom do Popradu, Krompách alebo Košíc. 
Náročnou úlohou bude pripraviť kvalitný obsah pre 4. ročník a zároveň praktickú a teoretickú 
časť odbornej zložky maturitnej skúšky. 

Napriek tomu, že v budovaní technického zázemia sa v tomto školskom roku urobilo 
hodne, aj tu bude potrebné vynaložiť ešte veľa úsilia. 
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 Študijný odbor strojárstvo zaznamenáva už niekoľko rokov klesajúci záujem v oboch 
svojich orientáciách. Posledné prijímacie skúšky sú toho dôkazom. Je to škoda, lebo technický 
a najmä personálny potenciál, ktorý je na škole naakumulovaný sa využíva len z malej časti. 
Očakáva sa iniciatíva zo strany zainteresovaných učiteľov a príslušnej predmetovej komisie 
navrhnúť úpravy, ktoré by stavbu automobilov a najmä grafické systémy vrátili do čísel spred  
3-5 rokov. Paradoxom je, že absolventi tohto odboru sú v súčasnosti najviac žiadanými a taktiež 
hodnotenia našich absolventov sú vysoké. 
 Potešiteľný je výrazný nárast počtu žiakov študujúcich odbor mechatronika. Definovaná 
orientácia na programovanie robotov a CNC strojov je pravdepodobne pre verejnosť 
čitateľnejšia a výsledok sa prejavil v počtoch zapísaných žiakov za posledné tri roky 6 – 13 – 24 
žiakov. 
 Študijný odbor technické lýceum zaznamenalo tiež mierny nárast (9 – 12 – 16 žiakov). 
Možno priemerové kritériá pre prijímacie konanie v budúcom školskom roku vytvoria podmienky 
pre naplnenie celej triedy. 
 Pri celkovom zhrnutí prijímacích skúšok a prijímacieho konania v tomto školskom roku 
môžeme konštatovať, že dopadlo pre školu úspešne. Zapísali sme po oboch kolách celkove 
127 žiakov. V porovnaní s minulým (102 žiakov) a predminulým rokom (82 žiakov) je to nádejné 
číslo. Znamená aj zastavenie niekoľkoročného poklesu žiakov a návrat počtu žiakov na cca 
400. Najmä v súčasných zložitých podmienkach financovania škôl je to nanajvýš dôležité. 
 Musíme konštatovať, že sa vynaložilo obrovské úsilie pri propagácii školy a využili sa 
všetky formy a možnosti. V tomto smere využijeme už získané skúsenosti a vytvorený systém. 
Privítame iniciatívu a každú novú myšlienku zo strany učiteľov.  

Na druhej strane, vedenie školy bude oveľa aktívnejšie vystupovať voči negatívnym 
a neprofesionálnym prejavom zo strany niektorých učiteľov, ktorých dôsledkom sú sťažnosti zo 
strany žiakov a rodičov. Už tento školský rok priniesol posun v skvalitnení kontrolnej činnosti – 
zvýšil sa počet hospitácií zo strany zástupcov riaditeľa. Pre žiakov bol spracovaný dotazník 
spätnej väzby, ktorým vedenie školy získava informáciu o rôznych stránkach vyučovacieho 
procesu. Komplexnejšie sa začal hodnotiť skutočný počet odučených hodín zo strany 
vyučujúceho. 

Škola si postupne buduje pozíciu centra technického vzdelávania v regióne. Prispievajú 
k tomu aj mnohé mimovyučovacie aktivity. 

Týždeň vedy a techniky bol pestrou prehliadkou rôznych aktivít, ktorých snahou bolo 
zapojiť do technickej osvety nielen žiakov školy ale aj žiakov základných škôl a širšiu verejnosť. 
Je to akcia, ktorá prispieva aj k budovaniu hrdosti žiakov na vlastnú školu, na svojich 
spolužiakov. V budúcom školskom roku očakávame oveľa aktívnejší prístup zo strany aj ďalších 
učiteľov, nielen organizátorov.  

Projekt „Leonardo“ ukázal, že vieme byť spoľahliví partneri, s ktorými majú ďalšie 
zahraničné školy záujem trvale spolupracovať. Požadované úlohy naši žiaci zodpovedne zvládli 
a taktiež my sme dokázali pripraviť kvalitný vzdelávací program. Získané skúsenosti a kontakty 
budú mať dlhodobý prínos. 

Projekt „Comenius“, ktorý sa v tomto školskom roku rozbehol umožnil vycestovať do 
zahraničia ďalším študentom školy a zároveň pracovať na projekte z oblasti alternatívnych 
zdrojov energií. Budúci školský rok bude náročnejší najmä v tom, že sami zabezpečujeme 
projektové stretnutie pre sedem zúčastnených krajín. 

Projekt „Európska škola“ so školou v Alsfelde sme zrealizovali len jednostranne – 
z našej školy bol malý záujem študentov o vycestovanie. 

Z rovnakého dôvodu pricestovali k nám na poznávací pobyt len študenti z Čáslavi. Naši 
do Česka necestovali. 

V kultúrno-výchovnej oblasti tretiaci úspešne absolvovali tanečnú školu, ktorá bola 
ukončená dôstojným školským plesom.  

V mesiaci január bol za našu školu Ing. Henčekom spracovaný a podaný projekt 
s názvom „Kvalitné technické vzdelávanie – aktuálna požiadavka spoločnosti“. Je to projekt 
v rámci operačného programu Vzdelávanie, opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy za modernú. 
Celkové výdavky projektu sú takmer 300 tisíc €. Projekt je v štádiu posudzovania. Jeho 
schválením by sme sa posunuli dopredu nielen v technickej oblasti, ale najmä rozpracovaní 
učebných materiálov pre jednotlivé predmety školského vzdelávacieho programu. 
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V rámci výzvy MŠVVaŠ SR na podávanie rozvojových projektov sme podali štyri projekty. 
Projekty zamerané na propagáciu technického vzdelávania (Ing. Žiaranová) a na zdravý spôsob 
života (RNDr. Ontková) neboli schválené. Ďalšie dva projekty zamerané na grafické systémy 
„Moderné vzdelávanie v CNC s orientáciou do budúcnosti“ (Ing. Henček) v celkovej výške 3 300 € 
a projekt zameraný na podporu budovania centier odborného vzdelávania „Vybudovanie laboratória 
elektroniky a mikroprocesorovej techniky“ (Ing. Kokoruďa) v celkovej výške 15 000 € schválené boli. 
V súčasnosti sa pripravuje ich realizácia.  

K skvalitneniu prostredia a podmienok v škole by mali prispieť aj čiastočne vymenené 
okná v hlavnej budove školy.  

Záujmová činnosť žiakov bola v tomto školskom roku organizovaná v spolupráci s CVČ 
v Spišskej Novej Vsi. Model bol pre školu najmä z finančného hľadiska výhodnejší ako 
spolupráca s RCM v Košiciach. Žiaľ, pri súčasne nastavených podmienkach zo strany 
Ministerstva školstva táto spolupráca musela byť 30. júna ukončená. 

Samozrejme, najdôležitejšou aktivitou počas celého školského roku bol každodenný 
vyučovací proces. Tri štrajkové dni a ďalšia neprítomnosť niektorých vyučujúcich z rôznych 
dôvodov spôsobili, že v mnohých predmetoch nebol odučený plánovaný počet hodín. Aj tu 
budeme musieť hľadať riešenie na efektívnejšie využitie pracovného času učiteľov, eliminovanie 
uvedeného stavu a priblíženie sa počtu plánovaných hodín. 

Musíme opäť konštatovať, že nároky na prácu učiteľa sú čoraz vyššie a práca 
s niektorými žiakmi demotivujúca. Preto každý úspech žiaka školy v otvorenej súťaži je 
povzbudením a kompenzáciou častých sklamaní. Zároveň je aj tou najlepšou prezentáciou 
školy.  

 
Medzi najvýznamnejšie úspechy našich žiakov môžeme započítať: 

• Vendelín Holubčík (II.C) 
- 1. miesto v celoštátnom finále súťaže bádateľských projektov Scientia Pro Futuro  

a 3. miesto na svetovej prehliadke bádateľských projektov CASTIC v Číne 
• Marek Pramuka (IV.A) 

- 1. miesto v krajskom a 2. miesto v celoslovenskom kole SOČ 
CNC frézovačka 

 SÚŤAŽNÝ ODBOR: 09  strojárstvo, hutníctvo, doprava 
 KONZULTANT: Ing. Kokoruďa, Ing. Henček 
• Peter Tomaško, Matúš Dulovič, Marek Bosák (IV.D) 

- 1. miesto v krajskom kole a účasť na celoslovenskom kole SOČ 
Návrh Bánkiho turbíny pre malú vodnú elektráreň 

 SÚŤAŽNÝ ODBOR: 07 pôdohospodárstvo  
 KONZULTANT: Ing. Čík 
• Tomáš Mlynarčík (IV.B) 

- 3. miesto v krajskom kole SOČ 
Tvorba ovládacieho pultu pre vlakový simulátor 

 SÚŤAŽNÝ ODBOR: 01  problematika voľného času 
 KONZULTANT: Ing. Dronzek, Ing. Németh 
• Matúš Greš, Štefan Cína (IV.B) 

- 3. miesto v krajskom kole SOČ 
Renovácia historického motocykla 

 SÚŤAŽNÝ ODBOR: 09 strojárstvo, hutníctvo, doprava 
 KONZULTANT: Bc. Pribula 
• Marek Kopáč (IV.B), Peter Štefaňák (IV.A), Alexander Al Alawin (IV.C) 

- 3. miesto v krajskom kole SOČ 
Inteligentný spomaľovací prah 

 SÚŤAŽNÝ ODBOR: 10 stavebníctvo, geodézia, kartografia 
 KONZULTANT: Ing. Dronzek, Ing. Kokoruďa 
• Dárius Babík (III.A) 

- 3. miesto v krajskom kole SOČ 
Indukčný ohrev 

 SÚŤAŽNÝ ODBOR: 12  elektrotechnika a hardware 
 KONZULTANT: Ing. Dronzek 
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• Michal Počatko (II.D) 
- úspešný riešiteľ a 10. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády v kategórii C 

• Daniel Jaroš (I.A) 
- úspešný riešiteľ a 19. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády v kategórii D 

• Erika Muchová (IV.C) 
- 1. miesto v obvodnom kole 6. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku 

• Dávid Lorko (IV.C) 
- 1. miesto v obvodnom kole a postup do krajského kola olympiády v anglickom jazyku 

• Dárius Babík (III.A) 
- 1. miesto v krajskom kole a účasť v celoslovenskom kole súťaže Zenit v elektronike  

• Peter Hus (III.C) 
- 3. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v elektronike  

• Matúš Holotňák (II.C) 
- 7. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii B 

• Marek Bosák, Matúš Dulovič, Peter Tomaško (IV.D) 
- 4. miesto na medzinárodnej súťaži odborných škôl „Den strojařů“ v Horní Bečve 

• 1. miesto v okresnom kole v stolnom tenise, kategória chlapci, postup do krajského kola 
• 1. miesto v okresnom kole orientačného behu, kategória chlapci, postup do krajského kola 
• Jaroslav Vrábeľ (IV.A) 

- 1. miesto v krajskom kole ľahkej atletiky – vrh guľou 
- 2. miesto v krajskom kole ľahkej atletiky – vrh diskom. 

 
Podrobné výsledky, hodnotenia, aktivity a návrhy tvoria ďalšiu časť správy. 

 
 
 

SWOT analýza školy 
 
Silné stránky 

• kvalitný pedagogický zbor, ktorý pozná pravidlá a systém práce 
• stabilizovaný kolektív nepedagogických pracovníkov 
• pestrá – široká ponuka študijných programov 
• dobré meno a kredit školy 
• kvalitné technické zázemie – technologické centrá 
• systematická spolupráca s rodičmi žiakov 
 
Slabé stránky 

• odbory vyučované na škole – náročné na odborníkov elektrotechniky, strojárstva, 
informatiky, automatizácie – ťažké udržať v škole v súčasných podmienkach 

• nevyvážený počet chlapcov a dievčat na škole 
• zlý technický stav hlavnej budovy školy 
• nedostatok finančných prostriedkov nevyhnutných na kvalitné technické vybavenie 
 
Príležitosti 

• spolupráca s firmami 
• medzinárodná spolupráca 
• využívanie IKT 
• príprava študentov na vysoké školy – dostatok matematiky, fyziky a voliteľných predmetov 
• zriadené Centrum odborného vzdelávania 
 
Ohrozenia 

• veľké množstvo vyučovaných predmetov – cca 80, čo je náročné na špecializáciu učiteľov 
a prípravu kvalitného vzdelávacieho programu 

• nepriaznivý demografický vývoj – každoročný pokles žiakov základných škôl 
• kvalita žiakov, ich študijné predpoklady a študijné návyky sú každý rok slabšie 
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• vysoký počet gymnaziálnych tried v regióne 
• obava žiakov základných škôl zo štúdia prírodovedných a technických predmetov 
• finančná a hospodárska kríza a časté informácie v médiách o prepúšťaní v strojárskych 

firmách 
• riziká vo financovaní – problematické financovanie originálnych kompetencií 
• neustále požiadavky na technické vybavenie 
• zvýšené požiadavky na školskú administratívu. 
 
 
 

Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi  
výchovno-vzdelávacími potrebami  

 
 POČET ŽIAKOV ŠKOLY SPOLU 365 
 z toho dievčat 17 
 počet tried spolu 16 

a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 365 
 z toho dievčat 17 
 počet tried denného štúdia 16 
 Počet žiakov v nadstavbovej forme štúdia  0 
 z toho dievčat 0 
 počet tried nadstavbového štúdia 0 
 Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia  0 
 z toho dievčat 0 
 počet tried pomaturitného štúdia 0 

b) Počet žiakov v externej  forme štúdia 0 
 z toho dievčat 0 
 počet tried v externej forme štúdia 0 
 Počet žiakov vo večernej forme štúdia 0 
 z toho dievčat 0 
 počet tried večernej formy štúdia 0 
 Počet žiakov v diaľkovej forme štúdia  0 
 z toho dievčat 0 
 počet tried diaľkovej formy štúdia 0 

c) Počet žiakov s iným vyučovacím jazykom ako slovenským  

z celkového počtu žiakov / z toho dievčat 
0 / 0 

d) Počet žiakov so športovou prípravou z celkového počtu žiakov / 

z toho dievčat 
0 / 0 

e) Počet začlenených žiakov spolu / z toho dievčat 9 / 0 
f) Počet žiakov dištančnej  forme štúdia 0 
 z toho dievčat  0 
 počet tried v dištančnej  forme štúdia 0 

g) Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium 4 
h) Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení 1 
i) Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy 9 
j) Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 11 
k) Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu formu 

vzdelávania 
0 

l) Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium 0 
m) Počet žiakov, ktorí študujú podľa § 40 zákona č. 245/2008 Z.z. – 

štúdium jednotlivých vyučovacích predmetov  
0 

n) Iný dôvod zmeny – opakovanie ročníka 12 
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Údaje o počte prijatých žiakov do 1. ročníka strednej školy 
 
 Prijímacie konanie v školskom roku 2012/2013 prebiehalo na základe § 65 zákona NR 
SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a po stanovení počtu tried 1. ročníka Úradom 
Košického samosprávneho kraja. Žiaci boli prijímaní na štúdium bez vykonania prijímacej 
skúšky. Rozhodujúce pre prijatie boli:  

a) výsledky štúdia na základnej škole – brali sa do úvahy známky z predmetov slovenský 
jazyk, cudzí jazyk, dejepis, zemepis, matematika, fyzika, chémia a prírodopis. Hodnotili sa 
výsledky štúdia na konci 7. a 8. ročníka a v I. polroku 9. ročníka ZŠ.  

b) výsledky dosiahnuté v celoplošnom testovaní žiakov 9. ročníka Testovanie 9-2013 - za test 
z matematiky a zo slovenského jazyka bol žiak hodnotený percentom úspešnosti. Body sa 
žiakovi priradili podľa počtu dosiahnutých percent zaokrúhlených na celé číslo. Počet 
pridelených bodov sa rovnalo počtu percent. Maximálny počet pridelených bodov v tejto 
časti bolo 200 (100 bodov za matematiku a 100 za slovenský jazyk).  

c) výsledky dosiahnuté v olympiádach a ďalších súťažiach 
d) výsledky prijímacej skúšky – predmetmi prijímacej skúšky boli slovenský jazyk a literatúra  

a matematika. Prijímacie skúšky v oboch predmetoch sa uskutočnili formou písomných 
testov v rozsahu učiva určeného štátnym vzdelávacím programom pre základné školy. Za 
test zo slovenského jazyka a literatúry mohol žiak získať maximálne 100 bodov 
a z matematiky taktiež 100 bodov. Žiak vykonal prijímaciu skúšku úspešne ak dosiahol 
v každom predmete minimálne 20 bodov. 

 
Kritériá na prijatie 
a) o poradí žiaka v prijímacom konaní rozhodoval celkový počet (súčet) získaných bodov vo 

všetkých častiach hodnotenia 
b) prijatí boli žiaci s najvyšším počtom získaných bodov, ak sa umiestnili v poradí 

oprávňujúcom prijatie 
c) poradie prijatých žiakov sa v závislosti od počtu zapísaných žiakov posúvalo 
d) pri rovnosti bodov viacerých žiakov na poslednom mieste umožňujúcom prijatie 

rozhodovalo: 
- prednostné prijatie žiaka, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť  
- vyšší počet bodov získaných z prijímacej skúšky 

e) žiakovi, ktorý sa umiestnil v poradí, ktoré neumožňovalo prijatie, bola ponúknutá, v prípade 
voľných miest, možnosť študovať iný študijný odbor. Žiak s vyšším počtom bodov mal 
prioritu voľby študijného odboru. 

 
Prijatie bez prijímacej skúšky 
Bez prijímacej skúšky boli prijatí žiaci, ktorí v celoslovenskom testovaní dosiahli v každom 
predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %. 
 

Kód  Odbor  Plán  
1. kolo PS 2. kolo  PS 

Zapísaní 
Stav 

k 15.9.2013 Prihlásení Prijatí Prihlásení Prijatí 

2381 M strojárstvo 

- grafické systémy 

- stavba automobilov 

 

30 

15 

 

30 

24 

 

23 

16 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

7 

8 

 

8 

8 

2387 M mechatronika 30 31 28 1 1 24 24 

2675 M elektrotechnika – 

počítač. systémy a siete 
45 97 85 1 1 57 54 

3918 M  technické lýceum 15 28 25 0 0 16 16 

3919 M logistika 15 31 28 0 0 15 14 

 SPOLU 150 241 205 2 2 127 124 
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Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa 
poskytovaného stupňa vzdelania  

 
 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Priemerný prospech za školu: 2,66 2,53 2,41 2,40 2,50 
Priemerný počet vymeškaných hodín 

na žiaka za školu: 
64,46 55,06 60,67 64,02 65,30 

Priemerný počet neospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za školu: 
2,83 3,27 1,42 2,86 1,92 

Priemerný počet ospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za školu: 
61,63 51,79 59,26 61,16 63,39 
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2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Priemerný prospech za školu:

Priemerný počet vymeškaných

hodín na žiaka za školu:

Priemerný počet

neospravedlnených vymeškaných

hodín na žiaka za školu:

Priemerný počet ospravedlnených

vymeškaných hodín na žiaka za

školu:

 
 
 

Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov v študijných odboroch 
s dĺžkou štúdia 4 roky v dennej forme štúdia 

 

 

Prospech  
Počet vymeškaných hodín na 

žiaka za rok 

s vyzna-

menaním 

veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli ospravedlnené neospravedlnené 

Študijné odbory 

Ročník 

Počet 

žiakov 

spolu 

Počet 

žiakov 
% 

Počet 

žiakov 
% 

Počet 

žiakov 
% 

Počet 

žiakov 
% 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

1. 102 7 6,9 12 11,8 79 77,5 4 3,9 8187 80,26 84 0,82 

2. 79 8 10,1 18 22,8 51 64,6 1 1,3 4558 57,70 120 1,52 

3. 88 8 9,1 18 20,5 60 68,2 2 2,3 5052 57,41 180 2,05 

4. 96 2 2,1 14 14,6 71 73,9 9 9,4 5340 55,63 315 3,28 

Spolu 365 25 6,8 62 16,9 261 71,5 16 4,4 23137 63,39 699 1,92 
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Výsledky maturitných skúšok v riadnom skúšobnom období 
 
CELKOVÉ HODNOTENIE 

Kód 

odboru 
Názov odboru 

Prospeli  Neprospeli  SPOLU 

denní ostatní denní ostatní denní ostatní 

2387 6 mechatronika 16 0 0 0 16 0 

2381 6  strojárstvo 37 0 2 0 39 0 

3918 6  technické lýceum 26 0 0 0 26 0 

SPOLU 79 0 2 0 81 0 
 

 

V mimoriadnom skúšobnom období – september 2012   

Kód 

odboru 
Názov odboru 

Prospeli  Neprospeli  SPOLU 

denní ostatní denní ostatní denní ostatní 

2387 6 mechatronika 5 0 0 0 5 0 

2381 6  strojárstvo 10 0 4 0 14 0 

3918 6  technické lýceum 3 0 0 0 3 0 

3917 6 technické a informatické služby  1 0 0 0 1 0 

SPOLU 19 0 4 0 23 0 
 

 

Externá časť MS  

Predmet Počet žiakov % úspešnosti 

slovenský jazyk a literatúra 96 60,5 % 

anglický jazyk B1 75 57,0 % 

nemecký jazyk B1 20 57,2 % 

matematika 13 39,0 % 
 

 

Interná časť MS - písomná forma  

Predmet Počet žiakov Hodnotenie 

slovenský jazyk a literatúra 96 62,81 % 

anglický jazyk B1 75 47,93 % 

nemecký jazyk B1 20 51,67 % 
 

 

Interná časť MS - ústna časť  

Maturitný predmet 
Počet žiakov 

s prospechom 

1 

s prospechom 

2 

s prospechom 

3 

s prospechom 

4 

s prospechom 

5 

Priemerná 

známka 

slovenský jazyk a literatúra 8 27 26 18 2 2,74 

anglický jazyk 11 21 30 6 0 2,46 

nemecký jazyk 4 5 2 1 0 2,00 

teoretická časť odbor. zložky 14 20 27 20 0 2,53 

praktická časť odbor. zložky 32 26 12 18 0 2,05 
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Zoznam študijných odborov a ich zameraní,  
v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie,  

zoznam uplatňovaných učebných plánov 
 

Vzdelávacie  programy 

školy 

 

Počet tried a  počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 

v školskom roku 2012/2013 

1. 2. 3. 4. SPOLU 

Študijné odbory  

- denné štúdium  

Číslo schvaľovacej 

doložky MŠ SR, resp. ŠVP 
triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci triedy žiaci 

2381 6  strojárstvo 
CD-2007-4251/8559-1:093 

s platnosťou od 01.09.2007 
1 20 1 22 1 25 1,5 44 4,5 111 

2387 6  

mechatronika 

CD-2008-8278/18193-5:913 

s platnosťou od 01.09.2008 

začínajúc 1.ročníkom 
0,5 13 0,5 9 0,5 13 1 20 2,5 55 

2675 6  

elektrotechnika 

CD-2007-8075/16646-1:093 

s platnosťou od 01.09.2009 

začínajúc 1. ročníkom 
1,5 46 2 39 1 27 0 0 4,5 112 

3918 6   

technické lýceum 

CD-2006-1213/11290-7:093 

s platnosťou od 01.09.2006 

začínajúc 1.ročníkom 
0,5 12 0,5 9 1 18 1 26 3 65 

3968 6  logistika 
CD-2010-9863/21128:1-913 

s platnosťou od 01.09.2010 

začínajúc 1.ročníkom 
0,5 11 0 0 0,5 5 0,5 6 1,5 22 

CELKOM 4 102 4 79 4 88 4 96 16 365 

 
 
 

Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania  
a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť 

prijímania na ďalšie štúdium 
 

Z celkového počtu absolventov v šk. roku 2012/2013 podiel absolventov na trhu práce  

 
Pokračujú  

v štúdiu na 

VŠ 

Pokračujú 

v štúdiu  

(iné druhy 

štúdia) 

Vojenská 

služba 

(profesionálna) 

Zamestnaní 

k 30.9.2013 

Nezamestnaní 

k 30.9.2013 
CELKOM 

Počet žiakov  

v štud. dboroch 
61 0 0 30 5 96 

 
SPOLU 

počet žiakov 
61 0 0 30 5 96 

 

 

Monitoring žiakov  – absolventov študijných odborov po ukončení šk. roku 2012/2013 

Kód odboru s názvom 
Pokračujú  

v štúdiu 

Vojenská 

služba 

(profesionálna) 

Zamestnaní 

k 30.9.2013 

Nezamestnaní 

k 30.9.2013 
CELKOM 

2381 6  strojárstvo 25 0 12 2  42 

2387 6  mechatronika 11 0 10 2 23 

3918 6  technické lýceum 22 0 5 1 28 

3968 6  logistika 3 0 3 0 3 
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Údaje o počte zamestnancov a plnení ich kvalifikačného 
predpokladu zamestnancov školy  

 
Pedagogickí zamestnanci školy 

Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Vek 
do 30 

rokov 
31- 40 41- 50 51- 60 61-65 

nad 66 

rokov 

SPOLU 

všetkých 
Priemerný vek 

Počet 4 8 8 13 2 1 36 46,1 

z toho žien 3 6 5 7 0 0 21  
Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 

učiteľov:  36 

z toho externých 0 

kvalifikovaných 34 

nekvalifikovaných 2 

doplňujúcich si kvalifikáciu 0 

s 1. kvalifikačnou skúškou 15 

s 2. kvalifikačnou skúškou 13 

s vedecko-akademickou hodnosťou 0 

Priemerný počet žiakov na učiteľa 10,14 

 

 Kategórie pedagogických a odborných zamestnancov  
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36 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Nepedagogickí zamestnanci školy 

Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov 

Vek 
do 30 

rokov 
31-40 41-50 51-60 61-65 

nad 66 

rokov 

SPOLU 

všetkých 

Priemerný 

vek 

Počet 0 1 7 7 0 0 15 49,4 

z toho žien 0 1 5 6 0 0 12  
 

Počet nepedagogických 

zamestnancov: 15 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 1 

so stredoškolským vzdelaním 13 

 

Odbornosť odučených hodín 

Predmety 
Počet hodín 

týždenne 

Odborne odučené Neodborne odučené 

Počet hodín % Počet hodín % 

spoločenskovedné 98 70 71,42 % 28 28,58 % 

cudzí jazyk 224 224 100 % 0 0 % 

prírodovedné  91 91 100 % 0 0 % 

odborné  465 437 93,98 % 28 6,02 % 

SPOLU 878 822 100 % 56 0 
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Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  
 

Vzdelávanie  Vzdelávacia inštitúcia 
Názov osvedčenie, 

certifikátu 

Počet 

učiteľov 

aktualizačné 

Ústav informácií a prognóz školstva 

Bratislava 
Osvedčenie  9 

Ústav informácií a prognóz školstva 

Liptovský Mikuláš 
Osvedčenie  29 

Metodicko-pedagogické centrum 

Bratislava 
Osvedčenie  4 

Súkromné centrum PPPaP, s.r.o., Prešov Osvedčenie 6 

aSc Applied Software Consultants, 

Bratislava 
Osvedčenie  2 

Akadémia vzdelávania Žilina Osvedčenie  4 

Nova Training, s.r.o., Košice Osvedčenie 4 

Súkromné centrum špeciálno-

pedagogického poradenstva Huncovce 
Osvedčenie 2 

Národná služba pre elektronickú 

spoluprácu škôl pri ŽU Žilina 
Osvedčenie  1 

ŠIOV Bratislava Osvedčenie 1 

inovačné 

Inštitút celoživotného vzdelávania, 

Komárno 
Osvedčenie  1 

Škola plus, s.r.o., Prešov Osvedčenie 5 

Stiefel Eurocart, s.r.o., BA Osvedčenie  1 

Softimex Multimédia, s.r.o., Lubeník Osvedčenie 1 

Kariérový koučing, s.r.o., Margecany Osvedčenie  4 

Interaktívna škola, s.r.o., Prešov Osvedčenie 5 

 

Prehľad  o priebehu kontinuálneho vzdelávania a získavania kreditov pedagogickými zamestnancami  

Počet  

pedagogických 

zamestnancov, 

ktorí ešte nezískali 

kredity 

Počet 

pedagogických 

zamestnancov 

s počtom kreditov 

do 30 

Počet 

pedagogických 

zamestnancov 

s počtom kreditov 

30 (priznaný  

6% kreditný príplatok) 

Počet 

pedagogických 

zamestnancov 

s počtom kreditov 

do 60 

Počet 

pedagogických 

zamestnancov 

s počtom kreditov 

60 (priznaný  

12% kreditný 

príplatok) 

12 2 2 0 20 

 
 
 

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 

Deň otvorených dverí 

 Koncom októbra sa na našej škole každoročne uskutočňuje Deň otvorených dverí. Žiaci 
základných škôl, ich učitelia, ale aj rodičia si môžu prezrieť naše odborné učebne, laboratóriá 
a technologické centrá. Majú možnosť sledovať prezentáciu programov na počítačoch 
v moderne vybavených odborných učebniach, vyskúšať si elektronické zariadenia, prístroje 
a oboznámiť sa s prevádzkou CNC strojov a ďalších technických zariadení. Výklad učiteľov 
i študentov im ponúka komplexný pohľad na školu.  
 

Vydávanie Novín Technickej akadémie 

 Technická akadémia začala od školského roka 2005/2006 vydávať vlastné noviny pod 
názvom Strojnícke noviny. Bola zriadená učiteľská redakčná rada, ktorá koncipuje formu 
a obsah novín. Hlavným zámerom je informovanosť o dianí v škole a to aj smerom k verejnosti. 
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Prvé ročníky boli vydávané dvakrát ročne – k polroku a ku konci školského roku. Od minulého 
školského roku sa noviny vydávajú raz ročne. Na konci školského roka mapujú celoročné 
plánované a realizované aktivity školy.  

Od januára 2012 došlo k zmene názvu školy. Z toho dôvodu dochádza aj k zmene 
názvu novín. Prvé číslo novín s novým názvom – Noviny Technickej akadémie vyšlo v októbri 
2012. Ponúkajú textom a obrazovým materiálom zhrnutie školského roka a sú dôležitým 
doplnkom výročnej správy školy, pútavou kronikou a zároveň marketingovým materiálom. 
 

Burza stredných škôl 

Dňa 30. októbra 2012 sa uskutočnila Burza stredných škôl pre žiakov, učiteľov a rodičov, 
v priestoroch Základnej školy Grundschule v Gelnici. Burzy sa zúčastnilo cca 300 žiakov 
deviatych ročníkov zo ZŠ okresu Gelnica a okresu Spišská Nová Ves a 16 stredných škôl 
z okresu Gelnica, Spišská Nová Ves a Košice. Technickú akadémiu prezentovali Ing. Martin 
Kokoruďa  a Ing. Vladimír Dronzek. Prezentovali jednotlivé odbory, ktoré škola ponúka pre 
žiakov v školskom roku 2013/2014. 

Dňa 10. a 11. decembra 2012 sa uskutočnila Správna voľba povolania – Burza 
stredných škôl pre žiakov a rodičov. Burza sa uskutočnila v priestoroch SOŠ drevárskej 
v Spišskej Novej Vsi. Zúčastnilo sa jej cca 400 žiakov deviatych ročníkov zo ZŠ okresu Spišská 
Nová Ves. Technickú akadémiu prezentovali Ing. Martin Kokoruďa a 8 vybraných žiakov, ktorí 
prezentovali nielen odbory ktoré študujú, ale aj vlastné práce a objavy. 

 

Školský ples 

 Počas školského roka prebieha na škole tanečná škola, ktorú navštevujú žiaci  
3. ročníka. Ich partnerkami sú prevažne dievčatá z iných stredných škôl.  

Tanečná škola končí školským plesom v koncertnej sále Reduty. Plesu sa zúčastnili aj 
rodičia, učitelia a ďalší hostia. 
 

 

SÚŤAŽE VYHLASOVANÉ MŠ SR 

P.Č Názov súťaže 

Pri individuálnych 

súťažiach meno žiaka 

a trieda  

Súťaž konaná 

dňa 

Krajská 

úroveň 

Celoslov. 

úroveň 

Medzinár. 

úroveň 

1. 
Fyzikálna 

olympiáda 

Michal Počatko – II.D 
15.05.2013 

10.miesto - - 

Daniel Jaroš – I.A 19.miesto - - 

2. Olympiáda v NEJ Erika Muchová – IV.C 14.02.2013 6.miesto - - 

3. Zenit v elektronike 
Dárius Babík – III.A 

05.12.2012 
1.miesto - - 

Peter Hus – III.C 3.miesto - - 

4. 
Zenit 

v programovaní 

Matúš Holotňák – II.C 
06.12.2012 

7.miesto - - 

Daniel Hardoň – IV.C 18.miesto - - 

5. 
Stredoškolská 

odborná činnosť  

Dárius Babík – III.A  

12.04.2013 

24.-27.4.2013 

3.miesto - - 

Marek Pramuka – IV.A 1.miesto  2.miesto - 

Matúš Greš 

Štefan Cína – IV.B 
3.miesto  - - 

Tomáš Mlynarčík - IV.B 3.miesto - - 

Marek Kopáč – IV.B 

Peter Štefaňák – IV.A 

A. Al Alawin – IV.C 

3.miesto - - 

Peter Tomaško, 

Matúš Dulovič, 

Marek Bosák – IV.D 

1.miesto - - 

6. Stolný tenis chlapci jún 2013 3.miesto - - 

7. 

Ľahká atletika  

vrh guľou Jaroslav Vrábeľ – IV.A máj 2013 1.miesto - - 

vrh diskom Jaroslav Vrábeľ – III.A máj 2013 2.miesto - - 
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INÉ SÚŤAŽE  

P.Č Názov súťaže 

Pri individuálnych 

súťažiach meno žiaka a 

trieda 

Súťaž konaná 

dňa 

Krajská 

úroveň 

Celoslov. 

úroveň 

Medzinár. 

úroveň 

1. 
Scientia Pro Futuro 

Vendelín Holubčík - II.C 
05.07.11.2013 - 1.miesto - 

CASTIC 01.07.08.2013 - - 3.miesto 

2. 
SYGA – 

programovanie PLC 

Tomáš Spodník, 

Martin Zimnikoval-IV.A 
23.-24.4.2013 - účasť - 

3. 
Celoslovenská súťaž 

Meď 
družstvo školy 25.03.2013 - 9.miesto - 

4. 
Medzinárodná súťaž 

v ČR - Den strojařů 

Marek Bosák, 

Matúš Dulovič, 

Peter Tomaško – IV.D 

17.-19.3.2013 - - 4.miesto 

5. Zdravie na webe 

Tomáš Lipovský, 

Martin Šromovský - II.D 
11.03.2013 – 

30.04.2013 

- 11.miesto - 

Dávid Trávniček – III.C - 15.miesto - 

 
 
 

Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 
 
LEONARDO DA VINCI – MOBILITY 

Projekt Leonardo da Vinci sa venuje potrebám v oblasti odborného stredoškolského 
a ďalšieho vzdelávania, ako aj inštitúciám a organizáciám, ktoré takéto vzdelávanie poskytujú a riadia. 

Študenti strávili určitú doby v inom členskom štáte s cieľom získať nové teoretické 
a praktické odborné spôsobilosti / kompetencie. Predtým absolvovali prípravné odborné / 
jazykové / kultúrne kurzy.  
 
Projektové obdobie 2012-2014 

Projekt ponúkol 3-týždňovú zahraničnú stáž žiakov v odbornom vzdelávaní. Na projekte 
spolupracovali stredné odborné školy technického zamerania. Výsledkom stáže bol test 
z teoretickej aj praktickej časti v škole a vo firme a získanie medzinárodného certifikátu, ktorý 
potvrdzuje získané kompetencie v danom výučbovom module. Žiaci získali okrem odborných aj 
jazykové, kultúrne a sociálne kompetencie. 
 
Partnerské školy (stredné odborné technické školy) 
1. Europa-Berufsschule, Weiden, Nemecko/Bavorsko (EU-BS) 
2. Städtische Berufsschule für Fertigungstechnik, Mníchov, Nemecko (BSFT)  
3. WinNova, Pori, Fínsko (WIN) 
4. partnerské firmy v jednotlivých krajinách, ktoré spolupracujú s danými školami a ktoré 

poskytnú pre študentov potrebnú prax 
 
I. stáž (mobilita):      14.01. - 01.02.2013 
Téma/Modul: Elektropneumatika v Mníchove 

Žiaci našej školy zo IV.A sa zúčastnili mobility na strednej odbornej technickej škole 
v Mníchove. Ich stáž pozostávala z dvoch častí – teoretickej a praktickej, obidve prebiehali 
v anglickom jazyku.  
Teoretická časť – spoločné teoretické vyučovanie a získanie praktických zručností na 
odborných pracoviskách v škole.  
Praktická časť – v dvoch firmách Seidenader a Stadwerke München si žiaci vyskúšali to, čo sa 
naučili v škole. 
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II. stáž:      03.06. - 21.06.2013 
Téma/Modul: Programovanie CNC strojov – na Technickej akadémii v Spišskej Novej Vsi 

Na našej škole sme v júni prijali a poskytli výučbu 5 žiakom z Nemecka a 5 našim žiakom. 
Stáž pozostávala z dvoch častí – teoretickej a praktickej, obidve prebiehali v anglickom jazyku.  
Teoretická časť – spoločné teoretické vyučovanie a získanie praktických zručností na 
najnovších CNC-strojoch v technickom laboratóriu v škole. Vyučujúci Ing. Henček, jazyková 
spolupráca Mgr. Hudranová. 
Praktická časť – vo firme Kraken, s.r.o. si žiaci vyskúšali to, čo sa naučili v škole. 
 

V budúcom školskom roku projekt Leonardo da Vinci – Mobility pokračuje stážami 
v zahraničí. 
 
 

COMENIUS  

Cieľom projektu Comenius – Školské partnerstvá je posilniť európsku spoluprácu vo 
vzdelávaní. Projekt umožní učiteľom a žiakom z rôznych krajín pracovať spolu na jednej alebo 
viacerých témach spoločného záujmu. Zapojenie sa do partnerstva umožňuje žiakom 
a učiteľom precvičiť si cudzí jazyk a zvýšiť motiváciu k štúdiu jazyka.  

Naša škola nadviazala partnerstvo so školami v šiestich krajinách – v Nemecku, 
Chorvátsku, Slovinsku, Poľsku, Česku a Turecku. Podaný projekt bol schválený na roky 2012-2014.  
 
V školskom roku 2012/2013 prebehli nasledovné mobility: 

1. Bielawa (PL): 16.-19.10.2012  (3 učitelia) 
2. Oroslavje (HR): 14.-18.01.2013 (2 učitelia, 4 žiaci) 
3. Škofja Loka (SLO): 18.-22.3.2013  (3 učitelia, 3 žiaci) 

 
Názov projektu je Energy for culture a témou projektu sú alternatívne zdroje energie. 

Každá partnerská škola prezentuje využiteľnosť alternatívnych zdrojov vo svojej krajine a všetci 
spolupracujú na spoločnom produkte. 
 
 

PROJEKT „SPRAV SI SVOJE VOZIDLO“ 

V školskom roku 2012/2013 sa zapojilo do projektu „Sprav si svoje vozidlo“ v spolupráci 
s STU SjF Košice 9 študentov zo IV.D triedy odboru strojárstvo so zameraním na stavbu 
automobilov.  

Študenti pokračovali v dokončovaní projektu. Šiesti pracovali na projektoch vozidla 
a traja na projekte Bankiho turbíny. Žiaci Martin Hámor, Jozef Macejko a Tomáš Veľký sa 
zapojili do „strojárskej olympiády „ organizovanej STU SjF Bratislava, v ktorej sa dostali do 
výberu desať najlepších na Slovensku a prezentovali svoje vozidlo v Bratislave. 

 

 
TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY 

Termín:   05.11. až 09.11.2012 vždy od 9.25 do 13.00 h 
Miesto konania:  Centrum odborného vzdelávania, aula školy 
Zodpovední:   Ing. Kokoruďa, Ing. Farkašová, Ing. Kubovčíková 
 
Garanti prezentovaných prác:  
Ing. Kokoruďa,  Ing. Dronzek, Ing. Čík, Mgr. Štrbková, Ing. Farkašová, Ing. Kubovčíková 
Príprave študentov sa venovali aj Ing. Koťuha a Ing. Slivko. 
 
Príprava: 
Prebiehala počas októbra 2012. Zodpovední učitelia sa trikrát stretli a vytvorili najprv koncepciu, 
ktorá bola zverejnená pre vyučujúcich v zborovni a na základe ktorej bol potom vypracovaný 
program „Týždňa vedy a techniky", zverejnený v zborovni a pre študentov na školskej nástenke.  
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Dni v týždni boli tematicky orientované nasledovne: 

pondelok 05.11.2012 
- otvorenie Týždňa vedy a techniky 
- prehliadka výstavy "Technické vzdelávanie vo víre času" 
- školské kolo súťaže ZENIT v strojárstve, elektrotechnike a programovaní 
- prezentácia grafických prác, ktorými sa škola zapojila do celoslovenskej súťaže v rámci 

Týždňa vedy a techniky "Veda a technika očami mladých ľudí" návrh propagačného 
plagátu. Výstavu si počas dňa postupne pozrelo 200 študentov. 

utorok 06.11.2012 
- prezentácie projektov a prác študentov. Vyučujúci - garanti prihlásili do prehliadky  

14 študentov a 9 prác. Prezentované boli práce z elektrotechniky, logistiky, elektroniky 
a stavby automobilov. Prezentácie sa stretli s veľkým záujmom. Študenti zvládli úlohu veľmi 
dobre.   

streda 07.11.2012  
- prezentácia medzinárodných projektov LEONARDO 2012 v Nemecku, COMENIUS 2012 – 

história a súčasnosť 
- beseda o logistike s Ing. J. Legátom riaditeľom firmy ABONEX bola určená študentom  

1. až 4. ročníka odbor logistika  
- prezentácia školského vzdelávacieho systému učiteľmi z Fínska 

štvrtok 08.11.2012 
- metodická inštruktáž pre riešiteľov SOČ s prezentáciou úspešnej práce SOČ 

piatok 09.11.2012 
- Deň otvorených dverí – od 8.00 h do 14.00 h – prezentácia priestorov školy a študijných 

odborov a ďalších informácií o škole. 

Náplň Týždňa vedy a techniky v porovnaní s minulým rokom bola komplexnejšia. Týždeň vedy 
a techniky sa stretol s veľkým záujmom študentov, ktorí si spolu s učiteľmi prišli vypočuť 
a pozrieť pripravené prezentácie. Celkom to bolo 600 študentov. 
 
Sprievodné akcie 
- Počas celého týždňa mohli žiaci ZŠ navštíviť a pozrieť si odborné učebne v COV. Túto 

možnosť využilo 10 ZŠ spolu 240 žiakov, ktorí sa pod vedením Ing. Kokoruďu oboznámili 
s modernými technológiami okolo nás.  

- Študent V. Holubčík sa zúčastnil s prácou Teslov transformátor celoštátnej prehliadky 
bádateľských projektov žiakov v Bratislave získal cenu Scienta Pro Futuro a bol nominovaný 
na CASTIC 2013  -  čínsku národnú súťaž vedeckej a technickej tvorivosti mládeže. 

- RNDr. Ontková sa zúčastnila V. odbornej konferencie Quo Vadis vzdelávanie k vede 
a technike na stredných školách v Bratislave.   

- Priebeh jednotlivých akcií počas Týždňa vedy a techniky je zdokumentovaný fotografiami. 
- Medializáciu Týždňa vedy a techniky zabezpečovalo vedenie školy – plagátom 

a informačným listom boli oslovené ZŠ, televízia Reduta vyrobila reportáž, v denníku Korzár 
bol uverejnený článok, verejnosť bola informovaná aj prostredníctvom internetovej stránky 
školy a oznámením v Mestskom informátore. 

 
 

EURÓPSKE SOLÁRNE DNI 

Termín:   01.05. až 15.05.2013 
Miesto konania:  Centrum odborného vzdelávania 
Zodpovedná:   Ing. Farkašová 
 

Do priebehu  Európskych solárnych dní sme sa zapojili niekoľkými akciami. 

Vybraní študenti IV.B pod vedením Ing. Slivku navrhli a na PC vyhotovili propagačný 
materiál, ktorý mal ostatných študentov upozorniť na túto akciu. Autori piatich najlepších prác 
boli odmenení prezentačnými predmetmi. 
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Študenti 3. ročníkov, ktorí v budúcom školskom roku budú môcť študovať predmet 
Alternatívne zdroje energie sa zúčastnili prednášky o tradičných zdrojoch energie, klimatických 
zmenách  a prezentácie s názvom Využitie solárnej energie. Štvrtáci sa im predstavili v krátkych 
situačných scénkach s danou problematikou. 
Počas každého stretnutia sa mohli študenti zapojiť do Mini kvízu. Záver stretnutí prebiehal 
formou diskusie s cieľom poukázať na potrebu pôsobiť na  verejnú mienku a postoje ľudí, 
zlepšovať informovanosť a predovšetkým mladých ľudí orientovať na zhromažďovanie 
informácií a poznatkov o využívaní obnoviteľných zdrojov energie a preferovať ich využívanie. 
Najaktívnejší študenti boli odmenení prezentačnými predmetmi. 

Počas dvoch týždňov boli v priestoroch Centra odborného vzdelávania pre všetkých 
študentov a pracovníkov školy k dispozícii propagačné materiály o možnostiach využívania 
solárnej energie. V priestoroch školy a učebne Alternatívne zdroje energie si mohli študenti 
pozrieť nainštalované solárne kolektory a fotovoltický systém a  presvedčiť sa o fungovaní 
modelu fotovoltického systému, ktorý vyrába el. energiu pre verejnú sieť. 

Európskych solárnych dní sa zúčastnilo počas troch prezentačných dní celkom  
55 študentov. 
 
 

VÝMENNÝ PROJEKT EURÓPSKA ŠKOLA: SPIŠSKÁ NOVÁ VES  -  ALSFELD 

Od roku 1994 škola každoročne organizuje dvojtýždňový výmenný pobyt pre žiakov 
z Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi a žiakov strednej školy Max-Eyth-Schule 
v nemeckom Alsfelde, a to 1 týždeň v Spišskej Novej Vsi, 1 týždeň v Alsfede. Výmenný pobyt je 
určený predovšetkým pre študentov 3. ročníka.   

V rámci výmenného pobytu študenti spolupracujú na projekte „Život mladého Európana“. 
V zmiešaných skupinách spracujú v elektronickej podobe jednotlivé podtémy ako sú – životný 
štýl, voľný čas, školy, kultúrne možnosti, šport, história v Spišskej Novej Vsi a v Alsfelde. 

Okrem spomínaného projektu majú možnosť študenti spoznať kultúru a reálie danej 
krajiny, nadviazať nové priateľstvá, veľkým pozitívom je živý kontakt s nemeckým, prípadne 
anglickým jazykom.  

V dňoch 29.04. – 03.05.2013 sa uskutočnila časť výmenného pobytu s partnerskou 
školou Max Eyth Schule v Alsfelde v rámci projektu Európska škola. Z partnerského mesta 
k nám pricestovalo 10 študentov a 2 učitelia. Pripravili sme im zaujímavý program, ktorý zahŕňal 
prijatie na spišskonovoveskej radnici, prehliadku mesta i výstup na kostolnú vežu. Našim 
nemeckým hosťom sme ukázali aj krásy Spiša – navštívili sme Kežmarský a Spišský hrad, 
absolvovali sme turistiku vo Vysokých Tatrách aj v Slovenskom raji a užili sme si dobrodružstvo 
v jaskyni Zlá diera. Nechýbali ani športové aktivity a návšteva firmy Embraco. 

Nemeckí študenti zároveň v spolupráci so študentmi našej školy vypracovali v anglickom 
jazyku projekt s názvom „Život mladého Európana“, v ktorom porovnali život mladých ľudí 
v Alsfelde a v Spišskej Novej Vsi. 
 
 

VÝMENNÝ PROJEKT: SPIŠSKÁ NOVÁ VES  -  ČÁSLAV 

V dňoch 02.-08.06.2013 našu školu Technickú akadémiu v Spišskej Novej Vsi, navštívilo 
31 študentov a 2 učitelia z partnerskej školy Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola 
a Obchodní akademie, Čáslav, Přemyslava Otakara II. 938. 

Počas týždňa absolvovali program: 
- pondelok - Slovenský raj a športové popoludnie, 
- utorok - Letecké a technické múzeum, planetárium v Košiciach, 
- streda - Embraco, veža v Spišskej Novej Vsi a Spišský hrad, 
- štvrtok - prehliadka školy, hrad v Starej Ľubovni a skanzen, 
- piatok - Vysoké Tatry. 

Pobyt splnil svoj cieľ nielen po odbornej a turisticko-poznávacej stránke, ale zároveň sa 
utužila dlhoročná spolupráca medzi oboma školami. 
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Údaje o priestorových a materiálno-technických 
podmienkach školy 

 
Škola je umiestnená v ucelenom komplexe. Vyučovanie prebieha prevažne 

v špecializovaných a odborných učebniach. Celkove má škola vybudovaných 41 takýchto učební. 
K najmodernejším patria centrum informačných technológií, centrum CAD/CAM technológií 
zamerané na vyučovanie počítačovej grafiky a programovania CNC strojov, technologické centrum 
mechatroniky a technologické centrum stavby automobilov. Pre žiakov a školu slúži interná 
počítačová sieť, na ktorú sú napojené učebne výpočtovej techniky. Každý žiak má voľný prístup na 
internet. Pre vyučovanie praxe sú k dispozícii školské dielne. Okrem toho má škola telocvičňu, 
posilňovňu a ihrisko. Pre spoločenské podujatia slúži zrekonštruovaná aula. 
 Napätý rozpočet školy nedovoľoval zrealizovať opravy a rekonštrukcie v takom rozsahu, 
ako by bolo nutné. Taktiež nemohli byť naplnené všetky požiadavky učiteľov na technické, resp. 
didaktické vybavenie vyučovania.  

Snahou vedenia školy bolo hľadať a využívať rôzne formy doplnkového financovania školy. 
Boli to najmä: 
1) zapájanie sa do rôznych podporných a rozvojových projektov, ktorých výsledkom je aj 

skvalitnenie  technického zázemia školy, 
2) oslovenie možných sponzorov a podporovateľov školy, 
3) spolupráca s Centrom voľného času, ktoré pomohlo prefinancovať krúžkovú činnosť na škole, 
4) využitie fondu Rodičovského združenia na dofinancovanie aktivít, 
5) registrácia občianskeho združenia ako poberateľa 2 % z daní fyzických a 1,5 % právnických 

osôb, 
6) získanie materiálu na cvičné práce od firiem, ktoré ho produkujú pri svojej výrobe, 
7) vlastná podnikateľská činnosť školy najmä v oblasti vzdelávacích kurzov, menej už výroby, 
8) prenájom priestorov školy – najmä telocvične. 

Výsledkom týchto aktivít sú finančné prostriedky (resp. materiál), ktoré sú využité na 
opravy, rekonštrukcie, nákup materiálu ale často aj na nevyhnutné zabezpečenie bežnej 
prevádzky školy.  

 
Okrem toho, veľa práce na škole bolo zrealizovaných svojpomocne. Uznanie 

a poďakovanie za to patrí všetkým kolegom – učiteľom, ale aj technickým zamestnancom školy. 
Čo sa nám podarilo: 
• pripravili sme priestory na zriadenie nového laboratória elektroniky a mikroprocesorovej techniky, 
• sponzorsky sme získali dva dataprojektory do učebne počítačových sietí a učebne 

elektrotechniky, 
• v priestoroch COV sme vymaľovali: 

- montážnu dielňu, 
- dielňu na prípravu materiálu, 
- brusiareň, 
- veľkú dielňu na strojové obrábanie, 

• v priestoroch školy sa nám podarilo vymaľovať: 
- učebňu CHE, 
- učebňu STK, 
- učebňu STT, 
- učebňu STR, 
- učebňu FYZ, 
- kabinet VYT a učebňu VYT1, 
- raketomodelársku dielňu, 

• dokúpili sme pomôcky a prístroje do už existujúcich laboratórií elektrotechniky a elektroniky, 
• sfunkčnili sme vnútorný kamerový okruh, 
• z Úradu KSK sme získali 5 počítačov a doplnili učebne VYT2 a CIT, 
• doplnili sme inventár športových potrieb, 
• čiastočne opravili príjazdovú cestu a parkovisko školy. 
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Po zdĺhavom vybavovaní a jednaní so zriaďovateľom a najmä Krajským pamiatkovým 
úradom sme vymenili okná na dolnej chodbe v hlavnej budove a taktiež bočné okná v učebni 
SJL2 a kabinete VYT a okná v učebni VYT1. 

Rozhodnutím zastupiteľstva KSK aj naša kotolňa prešla od 01. novembra 2012 od 
správy spoločnosti Dalkia, ktorá prevzala na seba záväzky s dodávkou tepla. 

Prínosom by mal byť MŠVVaŠ schválený rozvojový projekt na budovanie COV. Zamerali 
sme ho na vybudovanie laboratória elektroniky a mikroprocesorovej techniky. Ministerstvo 
prispeje čiastkou 5 000,- €, zriaďovateľ 5 000,- € a zamestnávateľ – spoločnosť Embraco 
Slovakia taktiež 5 000,- €. K začiatku realizácie očakávame ešte príspevok od zamestnávateľa. 

Aj ďalší chválený projekt z oblasti grafických systémov s podporou Ministerstva vo výške 
3 125 € a zriaďovateľa 165 € je v štádiu prípravy. 

Najväčší náš projekt vo výške takmer 300 tisíc €, financovaný z eurofondov je v štádiu 
posudzovania a čakáme odpoveď. 
 
 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-
vzdelávacej činnosti školy 

 
Správa o hospodárení za rok 2012 – FK 09241 škola 

Zdroje financovania 

Zdroj 111-002 Zdroj 111-003 Zdroj 71 Zdroj 46 

normatívne 

finančné 

prostriedky na 

žiakov – dotácia 

zo ŠR 

nenormatívne 

finančné 

prostriedky 

dary vlastné príjmy 

738 161,00 7 428,80 230,00 8 858,52 

Spolu mzdy 449 189,89 1 445,-  2 472,50 

z toho: 

- tarifné platy 

- príplatky 

- odmeny 

 

361 668,06 

74 214,31 

13 307,52 

 

1 445,- 

  

 

 

2 472,50 

Spolu odvody do poistných fondov 163 452,27 533,93  913,57 

z toho: 

- zdravotné poistenie 

- sociálne poistenie 

- príspevok do DDP 

 

45 565,92 

110 282,05 

7 604,30 

 

144,50 

360,53 

28,90 

  

247,25 

616,87 

49,45 

Cestovné 1 209,16    

Spolu energie 45 250,67   5 359,20 

z toho: 

- elektrická energia 

- plyn 

- voda 

 

9 620,14 

28 417,64 

7 212,89 

   

5 359,20 

Poštovné a telekom. služby 1 407,89    

Poplatky SANET 

– prístup k internetu 

 

797,80 

   

Spolu materiálové náklady 19 880,13 5 434,70  87,00 

z toho: 

- interiérové vybavenie 

- výpočtová technika 

- telekomunikačná technika 

- prev. stroje a prístroje  

- všeobecný materiál 

- knihy, časopisy 

- pracovné odevy, obuv 

- softwar, licencie      

- paliva - kosačky         

 

1 013,50 

10 401,40 

75,00 

104,31 

7 654,78 

178,75 

223,35 

197,10 

31,94 

 

 

2 934,42 

 

 

2 500,28 

  

 

81,18 

 

 

5,82 
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Spolu dopravné náklady 424,90    

z  toho: 

- PHM a diaľničné poplatky  

- servis a údržba automobilov  

 

253,00 

171,90 

   

Opravy a údržba 9 316,53    

z toho: 

- údržba interiérového vybavenia 

- údržba výpočtovej techniky 

- údržba strojov a zariadení 

- opravy budov 

- upgrady 

 

 

 

681,00 

253,03 

8 382,50 

   

Nájomné 24 582,16    

 z toho: 

- prenájom CNC 
 

23 988,00 
   

Spolu služby 19 872,53 15,17 230,00 24,72 

z toho: 

- propagácia a inzercia 

- všeobecné služby 

- špeciálne služby 

- náhrady 

- posudky, štúdie 

- poplatky 

- príspevok na stravovanie 

- prídel do SF 

- dohody mimo pracovného 

pomeru 

- poistné 

- odchodné  

- pokuty a penále 

 

183,60 

3 408,00 

756,48 

432,44 

 

209,23 

7658,32 

3 870,56 

2 633,50 

 

 

695,00 

25,40 

 

 

 

 

 

 

 

15,17 

 

 

230,00 

 

 

 

 

 

 

 

24,72 

Nemocenské dávky 2 777,07    

Celkom čerpanie 738 161,00 7 428,80 230,00 8 856,99 

ZOSTATOK ÚČTU – 

ZÚČTOVANÉ ZO ŠR 
0,00 0,00 0,00 1,53 

 

Správa o hospodárení za rok 2012 – FK 09602 školská jedáleň 

Zdroje financovania 

Zdroj 41-001 Zdroj 46 

daňové príjmy vlastné príjmy 

26 100,- 9 283,65 

Č e r p a n i e   f i n a n č n ý c h   p r o s t r i e d k o v 

Spolu mzdy 17 854,46 1 713,63 

z toho: 

- tarifné platy 

- príplatky 

- odmeny 

 

14 425,40 

2 699,06 

730,00 

 

1713,63 

Spolu odvody do poistných fondov 7 309,19  

z toho: 

- zdravotné poistenie 

- sociálne poistenie 

- príspevok do DDP 

 

2011,73 

4 905,82 

391,64 

 

Cestovné  37,80 

Spolu energie  5 617,24 

z toho: 

- elektrická energia 

- plyn 

- voda 

  

3 596,24 

 

2 000,00 
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Poštovné   21,00 

Spolu materiálové náklady  823,26 

z toho: 

- interiérové vybavenie  

- prevádzka strojov  

- všeobecný materiál 

- pracovné odevy, obuv 

  

 

 

611,73 

211,53 

Opravy a údržba  181,72 

z toho: 

- údržba strojov 

- upgrade  

  

142,40 

39,32 

Spolu služby 936,35 660,19 

z toho: 

- všeobecné služby 

- príspevok na stravovanie 

- prídel do SF 

- odmeny na dohody  

 

 

760,15 

176,20 

 

408,38 

163,68 

 

88,13 

Nemocenské dávky   249,81 

Celkom čerpanie  26 100,00 9 283,65 

ZOSTATOK ÚČTU – ZÚČTOVANÉ ZO ŠR 0 0 

 
 
 

Aktivity súvisiace so schválenými  koncepciami KSK 
 
1. KONCEPCIA ROZVOJA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA NA STREDNÝCH 

ŠKOLÁCH V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI KSK  
 

Pri napĺňaní uvedenej koncepcie sa hlavné aktivity vedenia školy a učiteľov zamerali na: 
• vypracovanie kvalitného učebného plánu vyučovacích odborov – súčasť ŠkVP, 
• definovanie takého obsahu učiva jednotlivých odborných predmetov, ktorý zodpovedá 

aktuálnym požiadavkám firiem na vedomosti a zručnosti absolventa daného odboru, 
• kvalitné odučenie všetkých odborových predmetov, 
• v rámci možností školy skvalitňovanie technického a priestorového zázemia vyučovania – iná časť 

správy, 
• maximálne využitie podmienok vybudovaného COV, 
• ďalší rozvoj COV a ponuka jeho možností iným školám, 
• spoluprácu s významnými výrobnými spoločnosťami v regióne – vzdelávanie ich 

zamestnancov a získanie technického vybavenia od nich, 
• propagáciu technického vzdelávania na základných školách – viď projekt Týždeň vedy a techniky, 
• organizáciu množstva interných odborných súťaží pre žiakov školy a zapájanie sa do 

množstva ďalších odborných súťaží a projektov – uvedené, ďalšia časť správy – bod 1.1 

 

1.1 Odborné súťaže žiakov 

STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ 
 Školská prehliadka SOČ sa na pôde Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi konala 
28.02.2013 v aule školy. Úroveň prezentovaných prác hodnotila odborná porota v zložení 
RNDr. Ruttkay - predseda, RNDr. Škerlíková, Ing. Butvin, Ing. Henček.  

Zoznam prác súťažiacich v tomto školskom roku: 

P.č. Autor práce Trieda Názov práce Konzultant 
Umiest-

nenie 

01 Problematika voľného času 

1. Tomáš Mlynarčík IV.B 
Tvorba ovládacieho pultu pre 
vlakový simulátor 

Ing. Vladimír Dronzek 
Ing. Ladislav Németh 

1 
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2. Matúš Spusta IV.A MS LED Scan 100 Ing. Martin Kokoruďa 1 

3. Vladimír Fabrici IV.A 
Bicyklový rám určený na 
zjazdovú cyklistiku 

Ing. Martin Kokoruďa 
Vladimír Hučko 

2 

4. 
Georgios 
Tsilimigkas 
Radovan Šuba 

IV.A 
Rekonštrukcia hasičských 
športových terčov 

Ing. Vladimír Dronzek 3 

05 Životné prostredie, geografia, geológia 

5. Marián Slimák IV.C 
Analýza meteorologických 
prvkov z pohľadu vývoja klímy 
v SNV – Vajanského ulica 

RNDr. Jozef Labuda 
Ing. Janka Žiaranová 
Mgr. Tibor Rudán 

1 

09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava 

6. Marek Pramuka IV.A CNC Frézovačka 
Ing. Martin Kokoruďa 
Ing. Emil Henček 

1 

7. Matúš Greš 
Štefan Cína 

IV.B 
Renovácia historického 
motocykla 

Bc. Anton Pribula 2 

8. 
Michael Hricov 
Ľuboš Oravec 
Erik Hvizdoš 

IV.D Koncept úsporného vozidla 

Ing. Karol Čík 
Bc. Anton Pribula 
Mgr. Jozef Švač 

3 

9. 
Martin Hámor 
Jozef Macejko 
Tomáš Veľký 

IV.D Motokára 

Ing. Karol Čík  
Bc. Anton Pribula 
Mgr. Jozef Švač 
Ing. Bohuslav Slivko 

3 

10. 
Peter Tomaško 
Matúš Dulovič 
Marek Bosák 

IV.D 
Návrh Bánkiho turbíny pre 
malú vodnú elektráreň 

Ing. Karol Čík 3 

12 Elektrotechnika a hardware 

11. Šimon Orlovský 
Jozef Čuchran 

IV.A 
Digitálne hodiny s dátumom 
a teplomerom  

Ing. Vladimír Dronzek 3 

12. Vendelín Holubčík II.C 
Nikola Tesla a moja práca 
s VN  

Ing. Martin Kokoruďa 1 

13. Dárius Babík III.A Indukčný ohrev Ing. Vladimír Dronzek 2 

14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie 

14. 

Marek Kopáč 
Peter Štefaňák 
Alexander Al 
Alawin 

IV.B 
IV.A 
IV.C 

Inteligentný spomaľovací prah 
Ing. Vladimír Dronzek 
Ing. Martin Kokoruďa 

2 

15. Peter Hus III.C 
Vývojová doska pre 
mikrokontroléry 

Ing. Vladimír Dronzek 1 

15 Ekonomika a riadenie 

16. Ladislav Korpáč IV.D 
Technické prostriedky 
skladového systému 
stavebnej firmy ,,Širilla“ 

Ing. Karol Čík 2 

17. Štefan Budzák IV.D 
Technické prostriedky 
skladového hospodárstva 
Technickej akadémie v SNV 

Ing. Karol Čík 1 
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 Regionálna kolo SOČ sa uskutočnilo 26.03.2013 na pôde Technickej akadémie, 
Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves. Reprezentovali nás všetky práce zapojené do súťaže 
SOČ. Umiestnenie bolo nasledovné:  

P.č. Autor práce Trieda Názov práce Konzultant 
Umiest-

nenie 

05 Životné prostredie, geografia, geológia 

1. Marián Slimák IV.C 
Analýza meteorologických 
prvkov z pohľadu vývoja klímy 
v SNV – Vajanského ulica 

RNDr. Jozef Labuda 
Ing. Janka Žiaranová 
Mgr. Tibor Rudán 

postup 
na KK 

11 Informatika 

2. Šimon Orlovský 
Jozef Čuchran 

IV.A 
Digitálne hodiny s dátumom 
a teplomerom  

Ing. Vladimír Dronzek 
postup 
na KK 

14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie 

3. Peter Hus III.C 
Vývojová doska pre 
mikrokontroléry 

Ing. Vladimír Dronzek 
postup 
na KK 

15 Ekonomika a riadenie 

4. Ladislav Korpáč IV.D 
Technické prostriedky 
skladového systému 
stavebnej firmy ,,Širilla“ 

Ing. Karol Čík 
postup 
na KK 

 
Krajské kolo SOČ sa konalo 12.04.2013 v SOŠ automobilovej, Moldavská cesta 2, 

Košice. Umiestnenie bolo nasledovné: 

P.č. Autor práce Trieda Názov práce Konzultant 
Umiest-

nenie 

01 Problematika voľného času 

1. Tomáš Mlynarčík IV.B 
Tvorba ovládacieho pultu pre 
vlakový simulátor 

Ing. Vladimír Dronzek 
Ing. Ladislav Németh 

3 

07 Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo) 

2. 
Peter Tomaško 
Matúš Dulovič 
Marek Bosák 

IV.D 
Návrh Bánkiho turbíny pre 
malú vodnú elektráreň 

Ing. Karol Čík 1 

09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava 

3. Marek Pramuka IV.A CNC Frézovačka 
Ing. Martin Kokoruďa 
Ing. Emil Henček 

1 

4. Matúš Greš 
Štefan Cína 

IV.B 
Renovácia historického 
motocykla 

Bc. Anton Pribula 3 

10 Stavebníctvo, geodézia, kartografia 

5. 
Marek Kopáč 
Peter Štefaňák 
A. Al Alawin 

IV.B 
IV.A 
IV.C 

Inteligentný spomaľovací prah 
Ing. Vladimír Dronzek 
Ing. Martin Kokoruďa 

3 

12 Elektrotechnika a hardware 

6. Dárius Babík III.A Indukčný ohrev Ing. Vladimír Dronzek 3 

 
Celoslovenské kolo SOČ sa konalo 26.04.2013 v Nových Zámkoch. Organizátorom prehliadky 

bola Stredná odborná škola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky. Umiestnenie bolo nasledovné: 

P.č. Autor práce Trieda Názov práce Konzultant 
Umiest-

nenie 

09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava 

1. Marek Pramuka IV.A CNC Frézovačka 
Ing. Martin Kokoruďa 
Ing. Emil Henček 

2 
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SÚŤAŽ V TECHNICKÝCH ZNALOSTIACH 
• uskutočnila sa 22.04.2013 
• zúčastnilo sa 7 žiakov 3. ročníka 
• pripravovali Ing. Butvin, Ing. Slivko 

1. miesto    -   Dominik Tomaščák III.B 
2. miesto    -    Richard Sonoga III.A 
3. miesto    -    Jozef Gibala  III.A 

 
 

SÚŤAŽ V STROJÁRSKYCH ZRUČNOSTIACH 
• uskutočnila sa 26.03.2013 
• zúčastnilo sa 6 žiakov 3. ročníka 
• pripravovali Mgr. Švač, Bc. Pribula 

1. miesto    -    Dominik Tomaščák III.B 
2. miesto - Slavomír Kubaško III.B 
3. miesto - Adam Antoni  III.D 

 
 

SÚŤAŽ V TECHNICKOM KRESLENÍ 
• uskutočnila sa 23.04.2013 
• zúčastnilo sa 16 žiakov 1. ročníka 
• pripravovali Ing. Žiaranová, Ing. Koťuha 

1. miesto    -   František Radačovský  I.C  
2. miesto    -   Adrián Schriffel I.D 
3. miesto    -   Damián Faltin  I.A 

 

 

SÚŤAŽ  V PROGRAMOVANÍ  
• uskutočnila sa 23.04.2013 
• zúčastnilo 16 žiakov 2. a 3. ročníka 
• pripravovali Ing. Ďurašová, RNDr. Labuda 

KATEGÓRIA ŠTRUKTUROVANÉ PROGRAMOVANIE 
  1. miesto    -    Vendelín Holubčík II.C 
  2. miesto    - Peter Hus  III.C 
  3. miesto - Michal Počatko II.D 

KATEGÓRIA OBJEKTOVÉ PROGRAMOVANIE 
  1. miesto    -    Denis Urban  III.D 
  2. miesto    - Matej Sova  III.D 
  3. miesto - Marián Fiolek  III.D 
 
 

SÚŤAŽ  V POČÍTAČOVEJ GRAFIKE 
• uskutočnila sa 06.05.2013 
• zúčastnilo sa 11 žiakov 2. ročníka a III.A 
• pripravoval Ing. Koťuha 

1. miesto    -   Tomáš Zalibera II.B 
2. miesto    -    Juraj Rovder  II.A 
3. miesto    -    Jakub Kováč  II.A 
 

SÚŤAŽ  V KRESLENÍ VÝKRESOV NA PC  
• uskutočnila sa 03.05.2013 
• zúčastnilo sa 9 žiakov III.A a III.B triedy 
• pripravoval Ing. Slivko 

1. miesto    -   Richard Sonoga III.A 
2. miesto    -    Maroš Cibelenko III.B 
3. miesto    -    Ján Maniak  III.A 
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SÚŤAŽ ZENIT V STROJÁRSTVE 
Školské kolo 
• uskutočnilo sa 05.-06.11.2012 
• zúčastnilo sa 15 žiakov 2., 3. a 4. ročníka 
• pripravovala Ing. Kocurek, Mgr. Švač, Ing. Slivko, Ing. Koťuha, Ing. Farkašová 

KATEGÓRIA A – 2. ročník 
1. miesto    -      Jakub Varga  II.B                    

  2. miesto    -        Juraj Rovder  II.A 
  3. miesto -  Tomáš Zalibera II.B 

 KATEGÓRIA B – 3. ročník 
 KATEGÓRIA C – 4. ročník 

1. miesto    -   Vladimír Saksa IV.B 
2. miesto    -    Daniel Kočiš  IV.B 
3. miesto    -    Dominik Tomaščák III.B 

 
Krajské kolo 
Žiaci Vladimír Saksa a Daniel Kočiš zo IV.B postúpili do krajského kola súťaže, ktoré sa malo 
konať 07.12.2012 v Košiciach. Avšak pre komunikačný skrat sa ho nezúčastnili. 
 
 

SÚŤAŽ ZENIT V ELEKTRONIKE 
Školské kolo 
• uskutočnilo sa 05.11.2012 
• zúčastnilo sa 5 žiakov  
• pripravovali Ing. Dronzek, Ing. Vojtko 
  1. miesto -    Peter Hus  III.C 
  2. miesto    -    Dárius Babík  III.A 
  3. miesto         -   Peter Marčišovský III.C  
 
Krajské kolo 

1. miesto    -    Dárius Babík  III.A 
3. miesto - Peter Hus  III.C 
 
 

SÚŤAŽ ZENIT V PROGRAMOVANÍ 
Školské kolo 
• uskutočnilo sa 06.11.2012 
• zúčastnilo sa 16 žiakov 2., 3. a 4. ročníka 
• pripravovali RNDr. Labuda, Ing. Ďurašová 

KATEGÓRIA A 
1. miesto - Daniel Hardoň  IV.C 
2. miesto - Erika Muchová IV.C 
3. miesto -  Kacvinský  III.D 

KATEGÓRIA B 
1. miesto - Matúš Holotňák II.C 
2. miesto - Michal Počatko  II.D 
3. miesto - Mário Hamrák  II.C 

Krajské kolo 
KATEGÓRIA A 

  18. miesto    -    Daniel Hardoň  IV.C 

KATEGÓRIA B 
    7. miesto    -    Matúš Holotňák II.C 
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CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ MEĎ  
      Dňa 25.03.2013 sa 4 žiaci III.B triedy zúčastnili internetovej súťaže Meď, ktorú ako 
tradične organizuje SPŠS Bratislava. Súťaže sa zúčastnilo 11 SOŠ so študijnými odbormi  
a 7 SOŠ s učebnými odbormi v rámci Slovenska.  

Hodnotenie súťaže bolo tradičné. Poradie súťažiacich určil počet získaných bodov za 
najlepší čas. Naši žiaci sa zo 109 zúčastnených súťažiacich SOŠ so študijnými odbormi 
umiestnili v strede štartovného poľa. Najlepšie umiestnenie získali:  

  60. miesto - Dominik Tomaščák - počet bodov 50 
  76. miesto - Martin Plíhal  - počet bodov 42 
  86. miesto - Peter Vavrek   - počet bodov 37 
104. miesto - Slavomír Kubaško   - počet bodov 17 

(súťaž nedokončil pre výpadok internetu) 

CELKOVÉ UMIESTNENIE ŠKOLY 
   9. miesto (z 11-tich SOŠ SR) 
 
 

SIEMENS YOUNG GENERATION AWARD 
Divízia Automatizačnej techniky spoločnosti Siemens s.r.o. vyhlásila v školskom roku 

2012/2013 10. ročník súťaže Siemens Young Generation Award, určenej študentom stredných 
odborných škôl. Témou bolo  „1 + 1 = 3 alebo nové riešenia starých problémov“. Termín 
odovzdania prác bol 05. apríl 2013. 

Do finále postúpilo 10 prác, ktoré vybrala odborná komisia. Technická akadémia sa 
zapojila do súťaže a dostala dar SIMATIC S7 – 1214 DC/DC/DC, analógovú rozširovaciu dosku 
SB1232, prepojovací kábel k PC a programové vybavenie SIMATIC STEP7 v11 basic. 

Pod vedením Ing. Kokoruďu a Ing. Dronzeka vytvorili študenti celkovo dva projekty. Žiaci 
IV.A triedy Tomáš Spodník a Martin Zimnikoval vytvorili projekt s názvom „Semafor“ a žiak Peter 
Štefaňák vytvoril projekt „Inteligentný spomaľovací prah“. Projekt Semafor postúpila do finále medzi 
10 najlepších prác. Finále sa konalo na Žilinskej univerzite v dňoch 23. – 24. apríla 2013.  Dar od 
firmy Siemens ostáva v užívaní škole. 

 
 

„DEN STROJAŘŮ“ HORNÍ BEČVA, ČESKÁ REPUBLIKA 
        V dňoch 17. až 19.03.2013 sa žiaci IV.D triedy Marek Bosák, Matúš Dulovič a Peter 
Tomaško pod vedením Ing. Číka zúčastnili medzinárodnej súťaže odborných škôl pod názvom 
„Den strojařů“. Organizátorom súťaže bola Stredná průmyslová škola vo Vítkoviciach. Súťaže 
sa zúčastnili družstvá z rôznych škôl z Českej republiky, Poľska a Slovenska.   

Naši žiaci sa do súťaže zapojili s projektom Bankiho turbíny, s ktorou skončili na peknom 
4. mieste. 

 
 

STROJÁRSKA OLYMPIÁDA 
Dňa 14.02.2013 sa žiaci IV.D triedy Erik Hvizdoš a Tomáš Veľký pod vedením Ing. Číka 

zúčastnili finále súťaže Strojárska olympiáda. Miestom konania bola Strojnícka fakulta STU 
v Bratislave. Do finále súťaže postúpilo 40 najlepších riešiteľov, na základe rozhodnutí 
jednotlivých komisií. 

Naši žiaci súťažili v sekcií automobily, lode, kde prezentovali svoje projekty „Motokára“  
a „Úsporné vozidlo“. Žiaci účasťou v tejto súťaži získali skúsenosti, ktoré môžu zúročiť v ďalšej 
práci. Zároveň získali certifikát na odpustenie poplatkov za prijímacie konanie v prípade 
podania prihlášky na Strojársku fakultu STU Bratislava. 

 
 

INFORMATICKÁ SÚŤAŽ IBOBOR 
Hlavným cieľom tejto súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné 

technológie u všetkých žiakov. V tomto školskom roku sa uskutočnil 6. ročník informatickej 
súťaže IBobor, do ktorého sa zapojilo 29 študentov našej školy. Súťažilo sa v dvoch 
kategóriách.  
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V pondelok 12.11.2012 sa súťažilo v kategórii Senior (3. – 4. ročník), do ktorej sa zapojilo  
14 žiakov našej školy. V tejto kategórii sa najlepšie umiestnil Rastislav Sliva III.D s počtom bodov 
54,69 bodov. V kategórii Junior (1.- 2. ročník) sa súťažilo v utorok 13.11.2012. Z 15 zúčastnených 
žiakov sa najlepšie umiestnil Vendelín Holubčík II.C s počtom bodov 69,34 bodov.  

 
 

SÚŤAŽ „ZDRAVIE NA WEBE“ 
Organizátorom súťaže bola Stredná priemyselná škola elektrotechnická spolu s COV pri 

SPŠ elektrotechnickej v Košiciach. Cieľom bolo vybudovať moderný informačný portál, alebo jeho 
časť, ktorý bude zahŕňať informácie o zdravom životnom štýle a zdravom spôsobe života. Pri 
hodnotení prác sa posudzovala originalita a dizajn práce, technológie použité pri tvorbe projektu, 
zdrojový kód a obsah stránky. Súťaž prebiehala v termíne od 11.03.2013 do 30.04.213.  

Pod vedením RNDr. Ontkovej sa tejto súťaže zúčastnili študenti Martin Šromovský 
a Tomáš Lipovský z II.D triedy, ktorí sa umiestnili na 11. mieste a Dávid Trávniček z III.C triedy, 
ktorý sa umiestil na 15. mieste. 

 
 

1.2 Odborné exkurzie 

• Technické múzeum Košice – žiaci I.A 
• Planetárium Košice – žiaci I.A 
• Strojársky veľtrh Nitra – žiaci I.B a I.C 
• Embraco Slovakia Spišská Nová Ves – žiaci I.C 
• CRW Spišská Nová Ves – žiaci I.C 
• Tatravagónka Poprad – žiaci II.A a II.B 
• Panasonic Krompachy – žiaci II.D 
• SEZ Krompachy – žiaci II.D 
• Volkswagen Slovakia Bratislava – žiaci II.C a III.A 
• Kia motors Slovakia Žilina – žiaci III.A a III.C 

 
 

1.3 Aktivity  uskutočnené v COV 

Aktivita  Pre koho Počet hodín 
Počet 

účastníkov 

Metrológia Embraco Slovakia Spišská Nová Ves 231 185 

Technické kreslenie Embraco Slovakia Spišská Nová Ves 84 197 

Pneumatika Embraco Slovakia Spišská Nová Ves 27 18 

Hydraulika Embraco Slovakia Spišská Nová Ves 36 37 

Základy techniky 
SOŠ Prakovce 16 40 

Gymnázium, Javorová u., Spišská 
Nová Ves 

24 93 

 
 
 

2. KONCEPCIA ROZVOJA ŠPORTU 
 

Hlavné aktivity v tejto oblasti boli realizované: 
• na hodinách telesnej a športovej výchovy – snaha, aby žiakom odpadlo čo najmenej hodín, 

cvičili na hodinách všetci žiaci (okrem oslobodených od povinnej telesnej výchovy) a kvalita 
hodín bola pre žiakov prínosom a motivovala ich k ďalším športovým aktivitám, 

• účasť družstiev školy a jednotlivcov na majstrovstvách a ďalších súťažiach – ďalšia časť správy, 
• organizácia vlastných majstrovstiev školy v mnohých športoch – ďalšia časť správy, 
• aktívna činnosť športových krúžkov – ďalšia časť správy, 
• organizácia lyžiarskeho aj plaveckého kurzu, 
• výsledkom športových aktivít školy je obhájenie 1. miesta v súťaži športová škola roka – 

kategória chlapci v rámci stredných škôl okresu Spišská Nová Ves. 
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2.1   Okresné a krajské športové súťaže 

CEZPOĽNÝ BEH okresné kolo 2. miesto   
chlapci  1. miesto Jozef Čuchran IV.A 
  9. miesto Marek Biroš II.A 
  19. miesto Patrik Šidlovský IV.B 
     
STOLNÝ TENIS okresné kolo 1. miesto Lukáš Milan I.A 
chlapci   Samuel Uhrín I.C 
   Marcel Bendík III.B 
   Denis Urban III.D 
     
BASKETBAL chlapci 5. miesto   
     
VOLEJBAL  chlapci 3. miesto   
     
HÁDZANÁ chlapci 5. miesto   
     
FUTBAL  2. miesto   
     
FUTSAL  5. miesto   
     
FLORBAL  3. miesto   
     
BADMINTON chlapci 6. miesto   
     
ORIENTAČNÝ BEH okresné kolo 1. miesto   
chlapci  4. miesto Adam Antoni III.D 
  7. miesto Ondrej Beregházy III.C 
  8. miesto Dávid Dopirák III.D 
  10. miesto Michal Slovík III.D 
     
ĽAHKÁ ATLETIKA 100 m 3. miesto Boris Strela III.C 
okresné kolo 400 m 4. miesto Ondrej Beregházy III.C 
 800 m 2. miesto Marek Biroš II.A 
  3. miesto Michal Slovík III.D 
 1500 m 9. miesto Marek Vietoris II.B 
 3000 m 8. miesto Erik Kolárik II.D 
 skok do diaľky 2. miesto Boris Strela III.C 
  4. miesto Marián Rerko II.A 
 skok do výšky 2. miesto Adam Antoni III.A 
 vrh guľou 1. miesto Ľuboš Griger II.B 
  6. miesto Maroš Melega II.D 
 hod diskom 2. miesto  Daniel Kočiš IV.B 
 hod oštepom 3. miesto Daniel Kočiš IV.B 
 štafeta 4x100 m 3. miesto   

krajské kolo vrh guľou 1. miesto Jaroslav Vrábeľ IV.A 
 vrh diskom 2. miesto Jaroslav Vrábeľ IV.A 
    
PLAVECKÁ ŠTAFETA MESTA SNV 2. miesto 
    

ŠKOLA ROKA CELKOVO 3. miesto  
 

Celkovo zapojených 120 žiakov. 
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2.2   Ďalšie športové súťaže (na úrovni mesta) 

JUNIORSKÁ ŠTAFETA K MEDZINÁRODNÉMU MARATÓNU MIERU 
 zúčastnilo sa 10 žiakov 
     
VEREJNÉ PRETEKY V BEHU NA LYŽIACH GRAJNÁR (dorastenci)  
  1. miesto Erik Kolárik II.D 
     
VEČERNÝ BEH MESTOM zúčastnili sa 4 žiaci 
    
STOLNÝ TENIS – 8. ROČNÍK MESTSKÉHO TURNAJA CHLAPCOV SŠ 
 3. miesto Samuel Uhrín I.C 
 5. miesto Denis Urban III.D 
 6. miesto Marcel Bendík III.D 
 

SPIŠSKÉ ŠPORTOVÉ HRY DETÍ A MLÁDEŽE 

ŠACH  2. miesto Ivana Filipová II.A 
  5. miesto Ľuboš Vojtila II.A 
  7. miesto Martin Filip III.B 
     
BASKETBAL chlapci 2. miesto   
     
MALÝ SPIŠSKÝ MARATÓN 2. miesto Adam Polomský I.C 
  3. miesto Martin Bdžoch I.A 
  6. miesto Marek Biroš II.A 
     
STOLNÝ TENIS  1. miesto Marcel Bendík III.B 
  4. miesto Jozef Gibala III.A 
  5. miesto Lukáš Milan  I.A 
     
STREĽBA ZO VZDUCHOVKY 1. miesto Denis Mekiňa I.D 
  2. miesto Matej Mód I.D 
  3. miesto Dávid Kováč  II.A 
     
ĽAHKÁ ATLETIKA 100 m 1. miesto Boris Strela III.C 
  2. miesto Marián Rerko II.A 
  3. miesto Adam Polomský I.C 
 400 m 1. miesto Ondrej Beregházy III.C 
  2. miesto Andrej Compeľ I.D 
 800 m 2. miesto Marek Biroš II.A 
  3. miesto Ivan Tirpák III.A 
 vrh guľou 1. miesto Ľubomír Griger II.B 
  2. miesto Maroš Melega II.D 
  3. miesto Andrej Compeľ I.D 
 skok do diaľky 1. miesto Boris Strela III.C 
  3. miesto Marián Rerko II.A 
 skok do výšky 1. miesto Matúš Uhrinovský II.A 

 

Celkovo zapojených 60 žiakov. 
 
 

2.3   Dlhodobé športové súťaže v rámci KSK 

FUTSAL v rámci regiónu 2. miesto  
    
STOLNÝ TENIS v kraj. olympiáde 3. miesto  
 v rámci regiónu 2. miesto  

 

Celkovo zapojených 32 žiakov. 
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2.4   Školské športové majstrovstvá 

ŠACH  1. miesto Ivana Filipová II.A 
  2. miesto Miroslav Compeľ III.A 
  3. miesto Martin Filip III.B 
     
STOLNÝ TENIS chlapci 1. miesto Jozef Gibala III.A 
  2. miesto Denis Urban III.D 
  3. miesto Štefan Jerga III.D 
     
BASKETBAL chlapci 1. miesto III.C  
  2. miesto IV.C  
  3. miesto II.A  
     
VOLEJBAL  chlapci 1. miesto IV.B  
  2. miesto IV.C  
  3. miesto I.C  
     
MALÝ FUTBAL  1. miesto IV.B  
  2. miesto III.C  
  3. miesto II.B  
     
MINIFUTBAL TROJÍC  1. miesto IV.C  
  2. miesto IV.A  
  3. miesto II.B  
     
FLORBAL  1. miesto III.B  
  2. miesto III.C  
  3. miesto II.B  

 

Celkovo zapojených do školských majstrovstiev 280 žiakov. 
 

 
 

3. KONCEPCIA ROZVOJA PRÁCE S MLÁDEŽOU 
 

Snahou školy bolo rozvíjať kompetencie žiakov okrem vyučovania, odborných 
a športových súťaží, projektov, krúžkov a exkurzií (uvedené v doterajšej časti správy) 
a prostredníctvom ďalších súťaží, kultúrnych a iných aktivít – ďalšia časť správy.  
 

3.1 Jazykové a ďalšie súťaže 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA – 61. ROČNÍK 
Školské kolo 
• uskutočnilo sa 24.01.2013  
• zúčastnil sa 1 žiak – Michal Počatko II.D 
• pripravovala RNDr. Škerlíková 

KATEGÓRIA B  úspešný riešiteľ: Michal Počatko II.D 
 
 

FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA 
Školské kolo 
• prebiehalo v období október 2012 – apríl 2013 
• zúčastnili sa 2 žiaci – Michal Počatko II.D a Daniel Jaroš I.A 
• pripravovala Mgr. Kotuličová 
• riešené úlohy žiakov boli zaslané na Regionálne CVČ v Košiciach, ktoré následne pozývalo 

žiakov na krajské kolo. 
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Krajské kolo 
KATEGÓRIA C 

  10. miesto    -    Michal Počatko II.D 

KATEGÓRIA D 
  19. miesto    -    Daniel Jaroš  I.A 

 
 

OLYMPIÁDA V ANJ 
Školské kolo 
• uskutočnilo sa 11.12.2012 
• zúčastnilo sa 18 žiakov všetkých ročníkov 
• pripravovali Mgr. Tejbusová, Mgr. Ivanková 

KATEGÓRIA   -   1. a 2. ročník 
          1. miesto -    Tomáš Zalibera II.B 

           2. miesto    -    Daniel Jaroš  I.A 
            3. miesto    -    Jakub Varga  II.B 

KATEGÓRIA   -   3. a 4. ročník 
            1. miesto    -    Dávid Trávniček III.C 
            2. miesto    -    Richard Sonoga  III.A 
            3. miesto    -    Radoslav Šomšák IV.D 
 
Obvodné kolo 
   1. miesto    -    Dávid Lorko  IV.C   (KK sa nezúčastnil pre chorobu.) 
 
 

OLYMPIÁDA V NEJ 
Školské kolo 
• uskutočnilo sa 12.12.2012 
• zúčastnilo sa 13 žiakov všetkých ročníkov 
• pripravovali Mgr. Keritová, Mgr. Štrbková  

KATEGÓRIA  -  1. a 2. ročník 
  1. miesto    -    Marián Rerko  II.A 
  2. miesto    -    Marek Šarišský I.A 
  3. miesto    -    Lukáš Belay  II.A 

KATEGÓRIA  -  3. a 4. ročník 
  1. miesto    -    Erika Muchová IV.C 
  2. miesto   -   Ján Lumnitzer  III.C 
  3. miesto    -    Šefan Budzák  IV.D 
Obvodné kolo 

1. miesto    -    Erika Muchová IV.C 
 
Krajské kolo 
   6. miesto    -    Erika Muchová IV.C 
 
 

RECITAČNÁ SÚŤAŽ HVIEZDOSLAV KUBÍN 
Školské kolo 
• uskutočnilo sa 14.03.2013 
• zúčastnilo sa 9 žiakov z 2. a 3. ročníka 
• pripravovali Mgr. Nováková, Mgr. Kraus 

POÉZIA 1. miesto    -    Dávid Trávniček III.C 
2. miesto    -    Daniel Mačuga III.A 
3. miesto   -   Klaudia Kollárová III.A 

PRÓZA 1. miesto - Dominik Jančár III.A 
  2. miesto - Marián Rerko  II.A 



 32 

 

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 
Školské kolo 
• uskutočnilo sa 05.02.2013 
• zúčastnili sa všetci žiaci navštevujúci hodiny NAB 
• pripravoval Mgr. Ing. Šveda 

1. miesto    -   Peter Stančák  I.C 
2. miesto    -    Martin Iľaš  III.A 
3. miesto    -    Ondrej Beregházy III.C 

 
Okresné kolo 

3. miesto (3-členné družstvo)     
 
 

SÚŤAŽ V STROJOPISNÝCH ZRUČNOSTIACH 
• uskutočnila sa v mesiaci máj 2013 
• zúčastnilo sa 93 žiakov (absolventov predmetu ADK) 1., 2. a 3. ročníka 
• pripravovala Ing. Kubovčíková 

KATEGÓRIA A (1 rok štúdia strojopisu) 
                1. miesto    -    Marek Lorko  II.D 

           2. miesto    -   Jakub Varga  II.B 
            3. miesto    -    Dominik Kuchár II.C 

KATEGÓRIA B (2 roky štúdia strojopisu) 
                1. miesto    -    Matúš Tropko  II.A 

           2. miesto    -   Ivana Filipová  II.A 

KATEGÓRIA C (3 roky štúdia strojopisu) 
                1. miesto    -    Daniel Mačuga III.A 
 

CELKOVÉ UMIESTNENIE ŽIAKOV 
                1. miesto    -    Daniel Mačuga III.A 

           2. miesto    -   Marek Lorko  II.D 
            3. miesto    -    Matúš Tropko  II.A  
 
 

3.2 Ďalšie aktivity žiakov 

Názov aktivity    Miesto     Termín        Počet žiakov 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Týždeň vedy a techniky   aula školy, COV 05.-08.11.2012 150 
• prezentácie pre žiakov ZŠ „Moderné 

technológie okolo nás“   TA Sp. N. Ves  05.08.11.2012  200 
• výstava „Technické vzdelávanie  

vo víre času“    TA Sp. N. Ves  05.-09.11.2012   70 
• beseda o logistike s riaditeľom spol. 

Abonex – Ing. Legát   aula školy  07.11.2012    50 
• telovýchovný kurz – lyžovanie   Poráč - Brodok 08.-13.02.2013   61 
• prednáška vo vlastivednom múzeu  Vlastivedné múzeum 

„Mikrokozmos“    Sp. N. Ves  14.02.2012      43 
• Valentínska kvapka krvi   aula školy  15.02.2013    35 
• prezentácia školy    OC Madaras  15.-16.02.2013     5 
• školské kolo prezentácie prác SOČ aula školy  28.02.2013    28  
• medzinárodná súťaž Den strojařů  SPŠ Vítkovice  17.-19.03.2013     3 
• regionálne kolo prezentácie prác SOČ TA Sp. N. Ves  26.03.2013    28 
• krajské kolo prezentácie prác SOČ Košice   12.04.2013    18   
• školský ples     koncert. Sála Reduty 19.04.2013    96 
• celoslovenské finále súťaže SYGA Bratislava  23.-24.04.2013     2 
• celoslovenské kolo prezentácie prác SOČ Nové Zámky  24.-27.04.2013     4 
• filmové predstavenie „Bedári“  kino Mier  13.05.2013  213 
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• telovýchovný kurz - plavecký výcvik Mestská plaváreň SNV 21.-31.05.2013 102 
• beseda „Práva občanov EÚ“  aula školy  29.05.2013    49   
• divadelné predstavenie „Zmierenie alebo 

dobrodružstvo pri obžinkoch“  divadlo Reduta 26.06.2013  486 
• filmové predstavenie „Nedotknuteľní“ kino Mier  27.06.2013  255. 
 
 

3.3 Vzdelávacie poukazy 

• počet vydaných poukazov – 368  
• počet prijatých poukazov – 343 
• celkový počet záujmových útvarov – 28 
• krúžková činnosť zrealizovaná v spolupráci s Centrom voľného času v Spišskej Novej Vsi. 
 

Názov krúžku Lektor     

Počet 

prihlásených 

žiakov 

Angličtina hrou Mgr. Dronzeková 25 

Basketbalový krúžok Mgr. Demečko 23 

Elektronika a mikropočítače Ing. Dronzek 16 

Florbal Mgr. Demečko 40 

Internetový klub 1 Ing. Kocurek 42 

Internetový klub 2 Mgr. Kotuličová 50 

Klub priateľov matematiky RNDr. Škerlíková 20 

Konštrukcia v kocke Ing. Butvin 21 

Konverzačný seminár z nemčiny Mgr. Keritová 14 

Kreslenie a tlač výkresov Ing. Slivko 31 

Maturitná gramatika z nemčiny Mgr. Štrbková 4 

Matematika krok po kroku RNDr. Bendžalová 4 

Matematika prevažne vážne RNDr. Kresťanková 4 

Praktická elektrotechnika Ing. Krajňák 7 

Raketomodelársky krúžok Ing. Koťuha 24 

Slovenčina gombička Mgr. Hudranová 17 

Slovenský jazyk a literatúra v kocke Mgr. Bc. Kraus 12 

Stavba netradičných vozidiel Ing. Čík 23 

Stolný tenis Ing. Kocurek 9 

Tanečná škola 1 Mgr. Dronzeková 24 

Tanečná škola 2 Mgr. Dronzeková 24 

Turistikou za zdravím Mgr. Nováková 11 

Volejbalový krúžok Mgr. Maťašovský 24 

 
 

3.4 Kultúrne poukazy 

 počet vydaných poukazov – 370 pre žiakov, 36 pre učiteľov 

 využitie – na niektoré aktivity v bode 3.2 a taktiež individuálne aktivity žiakov 
 
 

3.5 Žiacka rada 

 bola zriadená 

 bez mimoriadnych aktivít. 
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Záver 
 
 Školský rok 2012/2013 opäť nebol ľahký. Uznanie patrí všetkým kolegom, ktorí svojim 
prístupom k plneniu povinností pomohli plniť hlavné úlohy školy v tomto školskom roku. 
Mnohokrát to neboli len povinnosti, ale aj zanietenie a ochota urobiť o niečo viac ako je v tej 
chvíli potrebné. Aj vďaka nim môžeme konštatovať, že škola dosiahla dobré výsledky, prispela 
k vzdelávaniu mladých ľudí v našom regióne a má svoje opodstatnenie. 
 Hlavné úlohy školy boli splnené, ale takmer v každej oblasti je priestor na skvalitnenie 
práce a výsledkov práce. To však bude náplňou plánu práce pre budúci školský rok. 
 
 Vyslovujem poďakovanie svojmu zástupcovi a zástupkyni, výchovnej poradkyni, 
vedúcim predmetových komisií a triednym učiteľom za odbornú i organizačnú pomoc počas 
celého školského roku. Ďakujem všetkým kolegom, ktorí poctivou prácou na vyučovacích 
hodinách, ale aj mimo nich, pomohli splniť úlohy v školskom roku 2012/2013. 

 

 
Prerokované a schválené v pedagogickej rade školy dňa 28. júna 2013 
 
 
 
 
 
         ............................................ 
             RNDr. Ladislav Ruttkay 
                      riaditeľ školy  

 
 
 
 
 
Prerokované a schválené v rade školy dňa 09. októbra 2013 
 
 
 
 
         ............................................ 
              Ing. Janka Žiaranová 
                        predsedníčka rady školy 


