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    SLOVO NA ÚVOD 

      Všetkých vás srdečne vítam pri otvorení nového, v poradí už 68. 
školského roka. Som rada, že sme sa opäť stretli a dúfam, že leto 
poskytlo vám, študentom,  ako aj mojim kolegom, vašim  učiteľom, 
dostatok času na oddych a získanie nových síl do ďalšej práce. 
Ako každý september aj teraz naša škola víta nových študentov, a to 
prvákov, ktorým sa dnes nielenže začína nový školský rok, im sa 
začína nové obdobie života, a to obdobie stredoškolské. 
Milí prváci! Čaká vás veľa nového – prostredie, spolužiaci, učitelia, 
povinnosti. Veľmi skoro zistíte, že život stredoškoláka sa výrazne 
odlišuje od života  žiaka ZŠ.  Aj keď začiatky nebudú pre vás ľahké,  
nemusíte sa báť. Pedagogický kolektív je tu na to, aby vám pomohol. 
Ja osobne vám prajem  veľa úspechov a radosti z každého dňa, ktorý 

strávite v našej škole. 
Ostatní študenti  školu poznajú, sú však už v ďalšom ročníku, čaká ich zas o trochu náročnejšie 
učivo. Dúfam však, že sa vám bude všetkým dariť a že z poznávania nových vecí budete mať 
radosť. 
Na chvíľu sa pristavím pri tých, pre ktorých je tento školský rok posledným – pri našich 
štvrtákoch. Milí maturanti! Všetci si uvedomujeme, že  vás čaká neľahký rok. Budete sa musieť 
popasovať s nástrahami štúdia, ktoré predsa len bolo narušené v predchádzajúcom školskom 
roku, kedy ste klasické vyučovanie zamenili za dištančné. Prajem vám, aby ste sa rýchlo dostali 
do správneho študijného tempa, aby sa vám podarilo úspešne zvládnuť všetky skúšky, ktoré na 
vás v priebehu 4.ročníka čakajú. Len zodpovedný prístup k plneniu povinností vám uľahčí  
cestu nielen k úspešnému zvládnutiu maturitných skúšok, ale aj na prijímacích skúškach na 
vysoké školy, či  na pohovoroch do zamestnania. 
Svojim kolegom a kolegyniam prajem, aby ich práca napĺňala, prinášala viac radostí ako 
sklamania. Viem, že je to činnosť nie vždy jednoduchá a vyžaduje veľa duševných síl. Prajem 
všetkým zamestnancom školy, rodičom, externým pracovníkom, priateľom školy i 
spolupracujúcim firmám dostatok síl a energie do ďalšej práce. Pracujme všetci tak, aby sme o 
desať mesiacov mali byť na čo hrdí. 
Bola by som rada, keby naša škola bola miestom, kde sa učitelia, študenti, i ostatní 
nepedagogickí zamestnanci  cítia dobre, miestom, kde plnenie si svojich povinností je pre 
všetkých príjemné. To však záleží od nás všetkých. 

Želám  vám všetkým zdravý, pohodový a úspešný školský rok 2020/2021. 

Ing. Iveta Marcinčinová 

riaditeľka SPŠE 
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I N F O R M Á C I E   O   Š K O L E

Dátum založenia:  - 1. september 1952 
Stupeň vzdelania:  - úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne) ISCED 3 A, ktoré

sa ukončuje maturitnou skúškou 
Študijné odbory: - 2675 M elektrotechnika

- 2561 M informačné a sieťové technológie 
- 3917 M 03 technické a informatické služby v elektrotechnike 
(školský vzdelávací program IT manažment procesov) 

Možnosti uplatnenia: - po maturitnej skúške majú absolventi predpoklady pre ďalšie štúdium na
vysokých školách technického i ekonomického zamerania alebo pre 
nástup do praxe 

Vybavenosť školy: - laboratóriá vybavené modernou výpočtovou a meracou technikou 
 - laboratóriá informačných technológií vybavené počítačovou sieťou a

internetom 
 - laboratórium vybavené komunikačnou technikou v konfigurácii pre

CCNA Standard Virtual Bundle určenou pre CISCO
 - odborné učebne pre výučbu elektrotechnických, strojárskych, 

humanitných a prírodovedných predmetov 
 - priestory pre výučbu praxe rôzneho zamerania 
 - jazykové učebne
 - telocvičňa, ihrisko, posilňovňa, workoutové a multifunkčné ihrisko 

Mimovyučovacie možnosti: - prístup k internetu  
 - legálny prístup k softvéru firmy Microsoft 
 - možnosť získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov 

v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 
 - možnosť získať certifikát E.I.C. v rozsahu elektrické zariadenia bez 

obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov 
 - možnosť získania medzinárodne uznávaných certifikátov: 

- ECDL European Computer Driving Licence Európsky
počítačový vodičský preukaz 

- CISCO Networking Academy Program certifikáty sieťových 
technológií 

- možnosť získať certifikáty KROS na účtovné programy ALFA, 
OMEGA a OLYMP 

- možnosť získať certifikáty SAP Akadémie – SAP Overview, SAP 
finančné účtovníctvo, SAP Mzdy a personalistika 

- práca v technických, športových a spoločenskovedných krúžkoch
- Centrum záujmového vzdelávania – internet, kopírovanie, skenovanie, 

beletria, odborná literatúra, odborné časopisy 
- účasť na technických, prírodovedných, humanitných a športových 

súťažiach a olympiádach 
- sprostredkovanie výučby v autoškole pre získanie vodičského

oprávnenia skupiny „B“ 
Ubytovanie:  - Školský internát pri SPŠE, Masarykova 12
Lekárska starostlivosť:    - školská dorastová a zubná lekárka
Stravovanie:  - školská jedáleň v budove školy 
Možnosti občerstvenia:    - bufet v budove školy 

- nápojový automat
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Stredná priemyselná škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov 

udelila 15.mája 2020 

Rad školy 

Erikovi Wittnerovi 

za mimoriadne výsledky v súťažiach, vzornú reprezentáciu školy a vynikajúce 
študijné výsledky 

Erik Wittner 
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Stredná priemyselná škola elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov 

udelila 15. mája 2020 

Ďakovné listy SPŠE Prešov 

Branislavovi Bilému 
Patrikovi Brindzovi 
Samuelovi Farkašovi 

Martinovi Fujdovi 
Ľubomírovi Hoffmanovi 

Richardovi Jankovi 
Adamovi Jurišovi 

Kristiánovi Kičinkovi 
Jurajovi Kováčovi 
Danielovi Kovaľovi 
Igorovi Lengelovi 
Patrikovi Ridillovi 
Kevinovi Semanovi 

za reprezentáciu školy v technických súťažiach a dlhodobý prínos pri šírení 
dobrého mena školy 
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Zľava: D.Kovaľ, J.Kováč, A.Juriš, Hoffman, M.Fujda, K.Kičinka, B.Bilý, K.Seman, I.Lengel 

Zľava: P.Brindza, P.Ridilla,  

S.Farkaš, R.Janka 
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 OCENENIE INEKO 

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove sa vyníma 
v rebríčku základných škôl, stredných škôl a gymnázií za školský rok 
2018/2019, ktorý zverejnil Inštitút pre ekonomické a sociálne 
reformy INEKO. V rámci stredných odborných škôl sa naša škola 
umiestnila medzi slovenskými školami na výbornom 1. mieste. 

Pri hodnotení kvality stredných odborných škôl sa berie do úvahy veľká množina ukazovateľov. 
Uplatnenie absolventov SŠ (absolventská miera nezamestnanosti); pridaná hodnota (PH) 
v predmete slovenský jazyk; výsledky Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI) na školách; počet 
učiteľov a žiakov vrátane informácie o počte žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 
a informácie, do akej miery učitelia využívajú digitálne technológie; podiel absolventov SŠ 
prijatých na štúdium na vysokých školách na území SR; finančné zdroje škôl; zapojenie škôl 
do vzdelávacieho programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE). Novinkou bola 
možnosť hodnotiť nielen celú školu, ale zvlášť štyri rôzne aspekty škôl: kvalitu pedagógov (ich 
odborné znalosti a motivácie pre vzdelávanie nad rámec základného učiva), prístup pedagógov 
(spôsob odovzdávania vedomostí a komunikácie so žiakmi, prístup pri domácich úlohách a 
skúšaní), stav a vybavenie školy (stav budov, tried, odborných miestností / dielní, používané 
digitálne technológie), prostredie školy a klíma (pocit žiakov z prostredia školy, jej atmosféry 
a okolia, ponuka mimoškolských aktivít). 

Ku kvalite škôl prispievajú aj mimoriadne výsledky žiakov a počet účastí škôl na súťažiach. 
Umiestnenie SPŠE v Prešove na vrchole je výsledkom výchovno-vzdelávacieho procesu v 
škole a študijných výsledkov našich žiakov, ktorí sa popri svojom štúdiu zapájajú aj do rôznych 
súťaží, v ktorých svojím úspechom reprezentujú nielen seba, ale dobré meno robia aj škole. 
Pripraviť študentov do praxe, aby svoje vedomosti a skúsenosti mohli čo najlepšie zužitkovať 
v pracovnej oblasti alebo počas štúdia na vysokých školách, je teda cieľom výchovno-
vzdelávacieho procesu pedagógov. 

Hodnotenie SPŠE Prešov z pohľadu INEKO: 

30. 3. 2020

„Táto škola patrí medzi školy, ktoré aktívne využívajú systém elektronického testovania (ide o 
testovanie, ktoré vykonáva  NÚCEM).Takúto skutočnosť považujeme za  pozitívum – 
vypovedá to podľa nás o tom, že tieto školy sú aktívne a otvorené, majú záujem o moderné 
metódy, transparentnosť a tiež dbajú na vybavenie svojej školy. 
Poznámka: táto škola využíva e-Test nielen na bežné elektronické (tzv. „školské“) testovania, 
ale navyše sa zapája aj do elektronického testovania v rámci riadnych termínov 
certifikačných meraní Testovania 9 a externej časti maturitnej skúšky.“ 

Zdroj: http://skoly.ineko.sk/skola/?ID=3110 
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Skvelá správa v týchto náročných časoch potešila nielen vedenie školy, ale i všetkých 
zamestnancov SPŠE v Prešove. 1. miesto v rebríčku je pre našu školu nielen potešením, ale aj 
podnetom do budúcnosti, aby svojou kvalitou napredovala ešte viac a aj v ďalších rokoch 
dokázala toto skvelé umiestnenie obhájiť.  

Mgr. Lucia Liptáková 

vyučujúca humanitných predmetov 

BLAHOŽELÁME ! 
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ERASMUS+ 

Už niekoľko rokov škola úspešne participuje na projektoch v rámci programu 
Erasmus+, vďaka ktorým naši študenti a pedagógovia mohli vycestovať do zahraničia a 
nazbierať cenné skúsenosti. V roku 2016 škola získala grant na projekt Educating for life, 
educate for practice (ELEP). Do projektu sa vtedy zapojilo 75 študentov a 10 pedagógov, ktorí 
dostali príležitosť na stáž v rôznych firmách v Portugalsku, Španielsku, Írsku, Veľkej Británii 
a Bulharsku. V rokoch 2016 až 2018 prebiehal na škole projekt s názvom Vzdelávanie 
o medzinárodných normách v oblasti odborného vzdelávania a vzdelávania pre podporu trhu
práce (ISTRA). Projekt bol zameraný na získanie znalostí, vedomostí a zručností o využití a
výhodách noriem, strategického významu štandardizácie pre podnikanie a
konkurencieschopnosti Európy, ako aj implementácia štandardov v podnikoch a na školách.

Projekt 3D Techniques, v ktorom bola SPŠE Prešov ako partner v rokoch 2016 až 2018, bol 
zameraný na 3D tlač a jej využitie pri tvorbe učebných pomôcok. Do projektu boli okrem SPŠE 
Prešov zapojené aj partnerské školy - SPŠE a VOŠ Pardubice a Švédska škola Fenix Kultur- 
och Kunskapscentrum Vaggeryd. Výsledkom projektu boli navrhnuté školské učebné 
pomôcky, ktoré sú voľne dostupné na internetovej stránke projektu www.3dtechniques.eu. 
Pedagógovia a študenti si môžu tieto učebné pomôcky vo forme 3D modelov stiahnuť, 
pomocou 3D tlačiarne vytlačiť a podľa návodu poskladať. Okrem učebných pomôcok v rámci 
projektu vznikli návody na stavbu a používanie 3D tlačiarne. Ďalším cieľom projektu bola 
vzájomná výmena skúseností medzi pedagógmi a študentmi z rôznych krajín, spoznávanie 
miestnej krajiny a kultúry.  

Od roku 2018 je SPŠE Prešov partnerom projektu 3D Aids for Handicapped Children. Cieľom 
projektu je medzinárodná spolupráca pri návrhu pomôcok vyrobiteľných pomocou 3D tlače pre 
handicapované deti. Do projektu sú okrem SPŠE Prešov zapojené ešte dve partnerské školy 
– VOŠ Pardubice (ČR) a Fenix kultur och kunskaps centrum Vaggeryd (Švédsko). Počas
projektu naši študenti a pedagógovia navštívili Švédsko, kde absolvovali vzdelávacie aktivity
s cieľom zdokonaliť sa v oblasti 3D modelovania a 3D tlače. Ďalšia mobilita je naplánovaná do
Pardubíc v ČR. Predpokladané ukončenie projektu je v roku 2021. Výstupom projektu sú
hotové pomôcky pre rehabilitáciu handicapovaných, ktoré budú odovzdané liečebniam v ČR
a SR.

Myslíme si, že účasť na medzinárodných projektoch je pre našu školu veľmi dôležitá z hľadiska 
odborného rastu študentov a pedagógov, ako aj z hľadiska kultúrneho obohacovania a 
zlepšovania jazykových a komunikačných zručností. Preto budeme hľadať spôsoby spolupráce 
na medzinárodných projektoch aj v budúcnosti. 

Ing. Jozef Macej 

koordinátor projektov 
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INFORMÁCIE O ŠTUDIJNÝCH ODBOROCH 
V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021 

Charakteristika školského vzdelávacieho programu ELEKTROTECHNIKA 

Príprava v študijnom odbore 2675 M elektrotechnika v školskom vzdelávacom programe 
Elektrotechnika zahŕňa teoretickú výučbu podporenú získavaním praktických zručností na 
cvičeniach.  
Štátny vzdelávací program (ŠVP) zameraný na výchovu a vzdelávanie v skupine odborov 26 
elektrotechnika na stupni 3A klasifikácie vzdelania v EÚ podľa členenia ISCED 
(International Standard Classification of Education) umožňuje absolventom získať stredné 
odborné vzdelanie v oblasti elektrotechnických odborov, spadajúcich pod túto klasifikáciu. 
Vzdelávací program poskytuje štandardy stredoškolského vzdelávania a výchovy, ktorého 
cieľom sú všeobecné odborné vedomosti, schopnosti a zručnosti absolventa pre výkon 
povolaní elektrotechnických odborov s nižším podielom praktickej prípravy. Absolvent je 
spôsobilý na výkon náročnejších pracovných činností, zvláda metódy a postupy práce, 
využíva správne pracovné prostriedky. Je určený aj pre žiakov s čiastočným zrakovým 
postihnutím (nie farbosleposť). Výstupným certifikátom vzdelávania na tomto stupni je 
maturitné vysvedčenie.  
Predpokladom pre prijatie do študijného odboru je úspešné ukončenie základnej školy. Pri 
posudzovaní uchádzačov o štúdium sa berie do úvahy prospech a správanie na základnej 
škole, výsledky z matematiky a slovenského jazyka, výsledky TESTOVANIA 9, prípadne 
úspechy v súťažiach pri splnení predpokladaných zdravotných požiadaviek. Konkretizácia 
kritérií na prijímacie skúšky vrátane bodového hodnotenia sa každoročne prehodnocuje 
a zverejňuje v súlade s platnou legislatívou. 
Výučba v prvom ročníku prebieha podľa inovovaného školského vzdelávacieho 
programu.  

1. Základné údaje o štúdiu
Kód a názov študijného odboru: 2675 M elektrotechnika

Dĺžka štúdia:  4 roky  
Forma štúdia:  denná  

Nevyhnutné vstupné požiadavky na 
štúdium:  

- podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o 
prijímacom konaní na stredné školy, 

- zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.
Spôsob ukončenia štúdia:  maturitná skúška  
Doklad o dosiahnutom vzdelaní:  vysvedčenie o maturitnej skúške  
Poskytnutý stupeň vzdelania:  ISCED 3A - úplné stredné odborné vzdelanie  
Možnosti pracovného uplatnenia 
absolventa:  

výkon činností technika konštrukčného, montážneho, 
technologického a prevádzkového charakteru  

Nadväzná odborná príprava (ďalšie 
vzdelávanie):  

ISCED 4 - pomaturitné štúdium, ISCED 5 - vysokoškolské štúdium, 
najmä technického smeru  

2. Charakteristika absolventa
Absolvent študijného odboru elektrotechnika je kvalifikovaný zamestnanec, ktorý je schopný 
samostatne vykonávať práce súvisiace s projektovaním, konštrukciou, výrobou, montážou,
ako aj prevádzkou a údržbou elektrických zariadení. Pre kvalifikované vykonávanie
uvedených činností absolvent štúdia získava široký odborný profil s nevyhnutným
všeobecným vzdelaním, dostatočnou adaptabilitou, logickým myslením a schopnosťou
aplikovať nadobudnuté vedomosti v procese riešenia problémov samostatne alebo v tíme.
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Rozsah získaných vedomostí mu umožňuje sústavne sa vzdelávať, zaujímať sa o vývoj vo 
svojom odbore štúdiom odbornej literatúry a časopisov, používať racionálne metódy práce 
technika a využívať odborné manuálne spôsobilosti. Získané vzdelanie dáva absolventovi 
predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne, v súlade s právnymi normami 
spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Po nástupnej praxi je 
pripravený na výkon technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového 
charakteru, ale aj na ďalšie funkcie v odborných útvaroch. Odbornou praxou a ďalším 
štúdiom si zvyšuje svoje zručnosti a vedomosti, čím si zvyšuje svoju odbornú kvalifikáciu. 
Absolvent študijného odboru elektrotechnika má na základe svojej prípravy všetky 
predpoklady pre zvládnutie vysokoškolského štúdia.  

3. Učebný plán

Názov ŠkVP  ELEKTROTECHNIKA  
Kód a názov ŠVP  26 elektrotechnika  
Kód a názov študijného odboru  2675 M elektrotechnika  
Stupeň vzdelania  ISCED 3A - úplné stredné odborné vzdelanie  
Dĺžka štúdia  4 roky  
Forma štúdia  denná  
Druh školy  štátna  
Vyučovací jazyk  slovenský  

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku  
1. 2. 3. 4. 

Všeobecnovzdelávacie predmety  18 15 13 13 
slovenský jazyk a literatúra  3 3 3 3 
anglický jazyk a)  3/3 3/3 3/3 4/4 
etická výchova/náboženská výchova b)  1 1 - - 
dejepis  1 1 - - 
občianska náuka  1 1 1 - 
matematika a)  4 4 4 4 
chémia  1 - - - 
fyzika  2 - - - 
telesná a športová výchova a)  2 2 2 2 
Odborné predmety  15 18 6 6 
technické kreslenie a)  2 2/2 - - 
elektrotechnika a)  6/2 4/1 - - 
aplikovaná informatika 2/2 - - - 
robotika 2/2 - - - 
prax a)  3/3 3/3 3/3 - 
programovanie a algoritmy a)  - 3/2 - - 
elektronika a)  - 5/2 - - 
elektrotechnické meranie a)  - - 3/2 4/3 
ekonomika  - - - 2 
tvorba web stránok - 1/1 - - 
pre oblasť elektroenergetiky  0 0 14 14 
programovanie a) - - - 2/2 
elektronika a) - - 2 - 
základy automatizácie - - 2 - 
elektrické stroje a prístroje  - - 2 1 
elektroenergetika a)  - - 5/1 5/1 
elektrické zariadenia  - - - 2 
riadiace systémy - - 3/2 - 
grafické systémy a)  - - - 2/2 
elektrotechnická spôsobilosť 1 
ročníkový projekt - - - 1 
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Prehľad využitia týždňov 
Činnosť  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 
Vyučovanie podľa rozpisu  33 33 33 30 
Príprava na maturitnú skúšku  - - - 1 
Maturitná skúška  - - - 1 
Časová rezerva (účelové kurzy, opakovanie učiva, 
exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie...)  7 5 5 5 

Súvislá odborná prax  - 2 2 - 
Spolu týždňov  40 40 40 37 

Poznámky k učebnému plánu:  
1. Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie 

požadovaných praktických zručností a činností formou cvičení (v laboratóriách, dielňach, 
odborných učebniach, cvičných firmách a pod.), preto sa trieda na cvičeniach delí na skupiny 
podľa súčasne platnej legislatívy. Delenie do skupín prebieha, najmä s ohľadom na bezpečnosť 
a ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky. Počet hodín cvičení z celkového počtu 
hodín je uvedený za lomkou. 

2. Predmety etická výchova / náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu študentov v skupinách 
v rozsahu 1 týždennej vyučovacej hodiny v 1. a 2. ročníku. Predmety nie sú klasifikované, na 
vysvedčení a v katalógovom liste študenta sa uvedie „absolvoval/-a". 

3. Študenti v každom ročníku absolvujú exkurzie (1 až 2 dni v školskom roku) na prehĺbenie, 
upevnenie a rozšírenie poznatkov, získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou 
výchovno-vzdelávacieho procesu. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet 
najviac súvisí s obsahom exkurzie. 

4. Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je kurz na ochranu života a zdravia (KOŽAZ) a kurz 
pohybových aktivít v prírode, ktoré sú uvedené v učebnom pláne ŠkVP.  KOŽAZ sa organizuje 
v treťom ročníku štúdia a trvá tri dni po šesť hodín. Účelové cvičenia sa uskutočňujú v prvom 

Spolu 33 33 33 33 
pre oblasť počítačových systémov  0 0 14 14 
programovanie - - - 3/3 
elektronika a)  - - 3/2 - 
základy automatizácie  - - 2 - 
počítačové systémy a)  - - 3/2 4/2 
počítačové siete a)  - - 3/2 3/2 
databázové systémy - - - 2/2 
embedované systémy - - 3/2 - 
elektrotechnická spôsobilosť 1 
ročníkový projekt - - - 1 
Spolu 33 33 33 33 
pre oblasť priemyselnej informatiky  0 0 14 14 
elektronika a)  - - 4/2 - 
základy automatizácie - - 4/2 - 
úvod do počítačových sietí - - 3/2 - 
PLC programovanie - - - 4/3 
aplikácia internetu všetkého - - - 3/3 
priemyselná informatika a)  - - - 5/3 
riadiace systémy a)  - - 3/2 - 
elektrotechnická spôsobilosť 1 
ročníkový projekt - - - 1 
Spolu 33 33 33 33 
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a druhom ročníku vo vyučovacom čase, v rozsahu šesť hodín, v každom polroku školského roka 
raz. 

5. Kurz pohybových aktivít v prírode sa koná v rozsahu piatich vyučovacích dní. Organizuje sa 
v prvom ročníku štúdia (so zameraním na letné športy) a v druhom ročníku štúdia (so zameraním 
na zimné športy). 

4. Charakteristika vzdelávania

a) Cieľom vzdelávania v študijnom odbore ELEKTROTECHNIKA so zameraním na oblasť
ELEKTROENERGETIKY je poskytnúť žiakom školy dostatočné vedomosti a zručnosti
v aplikovanej elektrotechnike, elektrických strojoch a prístrojoch, v elektroenergetike pre
všetky druhy napätí, s ktorými absolvent nachádza uplatnenie v ďalšom štúdiu či v odbornej
praxi.
Počas štúdia žiak získava vedomosti a zručnosti o elektrotechnickej výrobe, konvenčnej ale aj
alternatívnej výrobe elektrickej energie,  jej prenose, riadení rozvodných sietí – manažment
energie, CAD aplikáciách a Smart technológiách aplikovaných v elektrotechnike a
elektroenergetike, materiáloch používaných v elektrotechnike, manažérsko-ekonomických
činnostiach potrebných pre svoju činnosť, absolvent je schopný pracovať samostatne alebo
v tíme.
Absolvent môže počas štúdia získať Osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov
a niekoľko ďalších certifikátov a osvedčení, ktoré potvrdzujú jeho odborné vedomosti
a zručnosti.

b) Cieľom vzdelávania v študijnom odbore ELEKTROTECHNIKA so zameraním na oblasť
POČÍTAČOVÝCH SYSTÉMOV je poskytnúť žiakom školy dostatočné vedomosti
a zručnosti v aplikovanej elektrotechnike, aplikovanej elektronike, CAD aplikácii, štruktúre
a architektúre počítačov, operačných systémoch, sieťových technológiách, vo využívaní IKT
prostriedkov, programovaní v jazyku C, s ktorými absolvent nachádza uplatnenie v ďalšom
štúdiu či odbornej praxi.
Počas štúdia žiak získava vedomosti a zručnosti o elektronike a mikroelektronike, štruktúre
počítačových systémov, architektúre počítačov, počítačovej a sieťovej komunikácii,
manažérsko-ekonomických činnostiach, potrebných pre jeho činnosť.
Absolvent vie funkčne a efektívne produktovo navrhnúť a spravovať IT prostriedky pre
segment malého a stredného podnikania, je schopný pracovať samostatne, ale aj v tíme.
Absolvent môže počas štúdia získať Osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov
a niekoľko ďalších vo svete uznávaných priemyselných certifikátov, ktoré potvrdzujú jeho
odborné vedomosti a zručnosti.

c) Cieľom vzdelávania v študijnom odbore ELEKTROTECHNIKA so zameraním na oblasť
PRIEMYSELNEJ INFORMATIKY je poskytnúť žiakom školy dostatočné vedomosti
a zručnosti v aplikovanej elektrotechnike, aplikovanej elektronike, CAD aplikácii,
automatizácii, robotických riadiacich systémoch, s ktorými absolvent nachádza uplatnenie
v ďalšom štúdiu či odbornej praxi.
Počas štúdia žiak získava vedomosti a zručnosti o princípoch a metódach merania fyzikálnych
veličín, akčných členoch, pohonoch, systémoch základnej a procesnej automatizácie,
obchodných systémoch, konštrukcii a inštalácii automatizovaných systémov, o robotických
systémoch schopných vnímať okolie, pohybovať sa v ňom a rozhodovať, a o manažérsko-
ekonomických činnostiach, potrebných pre svoju činnosť.
Absolvent vie efektívne navrhnúť a algoritmizovať riešenia, rozpoznať hraničné
a mimotolerančné stavy nielen vo vývoji a nasadzovaní, ale aj v každodennej prevádzke
výrobných procesov. Je schopný pracovať samostatne alebo v tíme.
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Absolvent môže počas štúdia získať Osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov 
a niekoľko ďalších certifikátov a osvedčení, ktoré potvrdzujú jeho odborné vedomosti 
a zručnosti.  

Charakteristika školského vzdelávacieho programu 
 INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE 

Príprava v školskom vzdelávacom programe Informačné a sieťové technológie v študijnom 
odbore 2561 M Informačné a sieťové technológie zahŕňa teoretickú výučbu podporenú 
výučbou podporenú získavaním praktických zručností na cvičeniach.  
Štátny vzdelávací program (ŠVP) zameraný na výchovu a vzdelávanie v odbornom smere 26 
elektrotechnika na stupni 3A klasifikácie vzdelania v EÚ podľa členenia ISCED 
(International Standard Classification of Education) umožňuje absolventom získať stredné 
odborné vzdelanie v oblasti elektrotechnických odborov, spadajúcich pod túto klasifikáciu. 
Vzdelávací program poskytuje štandardy stredoškolského vzdelávania a výchovy, ktorého 
cieľom sú všeobecné odborné vedomosti, schopnosti a zručnosti absolventa pre výkon 
povolaní elektrotechnických odborov s nižším podielom praktickej prípravy. Absolvent je 
spôsobilý na výkon náročnejších pracovných činností, zvláda metódy a postupy práce, 
využíva správne pracovné prostriedky. Je určený aj pre žiakov s čiastočným zrakovým (nie 
farbosleposť), sluchovým, resp. iným telesným postihnutím, ako aj pre žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami. Výstupným certifikátom vzdelávania na tomto stupni je 
maturitné vysvedčenie a priemyselné certifikáty.  
Predpokladom pre prijatie do študijného odboru je úspešné ukončenie základnej školy. Pri 
posudzovaní uchádzačov o štúdium sa berie do úvahy prospech a správanie na základnej 
škole, výsledky z matematiky a slovenského jazyka, výsledky TESTOVANIA 9, prípadne 
úspechy v súťažiach pri splnení predpokladaných zdravotných požiadaviek. Konkretizácia 
kritérií na prijímacie skúšky, vrátane bodového hodnotenia, sa každoročne prehodnocuje 
a zverejňuje v súlade so zákonom.   
Výučba v prvom ročníku prebieha podľa inovovaného školského vzdelávacieho 
programu.  

1. Základné údaje o štúdiu
Kód a názov študijného odboru: 2561 M informačné a sieťové technológie

Dĺžka štúdia:  4 roky  

Forma štúdia:  denná  

Nevyhnutné vstupné požiadavky na 
štúdium:  

- podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o 
prijímacom konaní na stredné školy, 

- zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.
Spôsob ukončenia štúdia:  maturitná skúška  
Doklad o dosiahnutom vzdelaní:  vysvedčenie o maturitnej skúške  
Poskytnutý stupeň vzdelania:  ISCED 3A - úplné stredné odborné vzdelanie  
Možnosti pracovného uplatnenia 
absolventa:  

Výkon činností správcu, administrátora, príp. technika výpočtovej 
a/alebo sieťovej techniky, resp. iných IKT systémov. 

Nadväzná odborná príprava (ďalšie 
vzdelávanie):  

ISCED 4 - pomaturitné štúdium, ISCED 5 - vysokoškolské štúdium 
IKT a technického smeru  
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2. Charakteristika absolventa
Absolvent odboru Informačné a sieťové technológie je kvalifikovaný pracovník schopný 
samostatne vykonávať návrh, predaj a prevádzkovanie IKT riešení, vytváranie IKT riešení,
podporu a riadenie IKT riešení, plánovanie a umožňovanie IKT, t.j. rôznych počítačových či
sieťových systémov. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností získava absolvent
štúdiom široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, s dostatočnou
adaptabilitou, logickým myslením a schopnosťou aplikovať nadobudnuté vedomosti pri
riešení problémov samostatne aj v tíme. Rozsah získaných vedomostí mu umožňuje sústavne
sa vzdelávať, zaujímať sa o vývoj vo svojom odbore štúdiom odbornej literatúry a časopisov,
používať racionálne metódy práce technika a využívať odborné manuálne spôsobilosti.
Získané vzdelanie dáva absolventovi predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v
súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie.
Po nástupnej praxi je pripravený na výkon predajcu, konzultanta, technika, správcu či 
administrátora pre činnosti konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového 
charakteru, ale aj na ďalšie funkcie v odborných útvaroch. Odbornou praxou a ďalším 
štúdiom si zvyšuje svoje zručnosti a vedomosti, čím si zvyšuje svoju odbornú kvalifikáciu. 
Absolvent študijného odboru Informačné a sieťové technológie má na základe svojej prípravy 
všetky predpoklady pre zvládnutie vysokoškolského štúdia.   

3. Učebný plán
Názov ŠkVP  INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE  

Kód a názov ŠVP  25 informačné a komunikačné technológie 
Kód a názov študijného odboru  2561 M informačné a sieťové technológie 
Stupeň vzdelania  ISCED 3A - úplné stredné odborné vzdelanie  
Dĺžka štúdia  4 roky  
Forma štúdia  denná  
Druh školy  štátna  
Vyučovací jazyk  slovenský  

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku  

1. 2. 3. 4. 
Všeobecnovzdelávacie predmety  18 15 13 13 
slovenský jazyk a literatúra  3 3 3 3 
anglický jazyk a)  3/3 3/3 3/3 4/4 
etická výchova/náboženská výchova b)  1 1 - - 
dejepis  1 1 - - 
občianska náuka  1 1 1 - 
matematika a)  4 4 4 4 
chémia  1 - - - 
fyzika  2 - - - 
telesná a športová výchova a)  2 2 2 2 
Odborné predmety  16 18 20 20 
aplikovaná elektrotechnika a)  3/1 - - - 
tvorba web stránok 2/2 - - - 
programovanie a)  4/3 4/3 - - 
sieťové technológie a)  3/2 3/2 3/2 3/2 
základy IT a praxe a)  3/3 - - - 
grafika 1/1 - - 2/2 
ECDL a)  - 1/1 - - 
operačné systémy a)  - 2/2 - - 
aplikovaná elektronika a)  - 3/2 - - 
Internet vecí - 2/2 - - 
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databázové systémy - 3/2 - - 
embedované systémy - - 4/3 - 
PC architektúra  - - 2 - 
objektové programovanie - - 3/2 3/2 
serverové technológie a)  - - 3/3 4/3 
projektový manažment - - 2 2 
programovanie mobilných aplikácií - - 3/2 - 
ekonomika  - - - 2 
kybernetická bezpečnosť - - - 3 
ročníkový projekt - - - 1 
Spolu 34 33 33 33 

Prehľad využitia týždňov 
Činnosť  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 
Vyučovanie podľa rozpisu  33 33 33 30 
Príprava na maturitnú skúšku  - - - 1 
Maturitná skúška  - - - 1 
Časová rezerva (účelové kurzy, opakovanie učiva, 
exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie...)  7 5 5 5 

Súvislá odborná prax  - 2 2 - 
Spolu týždňov  40 40 40 37 

Poznámky k učebnému plánu:  
Pozri poznámky pri učebnom pláne ELE. 

4. Charakteristika vzdelávania

Cieľom vzdelávania v študijnom odbore INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE 
je poskytnúť žiakom školy dostatočné vedomosti a zručnosti v aplikovanej elektrotechnike, 
softvérových aplikáciách, programovaní, operačných systémoch, sieťových a serverových 
technológiách a databázových aplikáciách, s ktorými absolvent nachádza uplatnenie v ďalšom 
štúdiu či odbornej praxi.  
Počas štúdia žiak získava vedomosti a zručnosti o štruktúre a architektúre počítačov, teórií 
algoritmov, programovaní v jazykoch C a JAVA, open-source programovaní, bezpečnosti 
prenosu a spracovaní údajov, návrhu, vývoji a správe softvérových systémov, efektívnej 
sieťovej komunikácii, cloudových a virtuálnych riešeniach, vývoji webových a mobilných 
aplikácií, databázových systémov, manažérsko-ekonomických činnostiach potrebných pre 
otvorenú informatiku, je schopný pracovať samostatne, ale aj v tíme.  
Absolvent môže počas štúdia získať Osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov 
a niekoľko ďalších, vo svete uznávaných priemyselných certifikátov, ktoré potvrdzujú jeho 
odborné vedomosti a zručnosti.  
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Charakteristika školského vzdelávacieho programu 
IT MANAŽMENT PROCESOV 

Príprava v školskom vzdelávacom programe  IT MANAŽMENT PROCESOV v študijnom 
odbore 3917 M technické a informatické služby spája teoretickú výučbu so získavaním 
praktických zručností na cvičeniach.  
Štátny vzdelávací program (ŠVP), zameraný na výchovu a vzdelávanie v odbornom smere 39 
špeciálne technické odbory na stupni 3A klasifikácie vzdelania v EÚ podľa členenia ISCED 
(International Standard Classification of Education), umožňuje pripraviť absolventov so 
širokým všeobecno-vzdelávacím základom a s odbornými teoretickými vedomosťami 
a s praktickou spôsobilosťou tak, že je schopný vykonávať kvalifikovanú, cieľavedomú, 
samostatnú technickú a ekonomickú činnosť vo výrobných procesoch, v technickej príprave 
výroby, v materiálovom hospodárstve, v administratívnej práci, v personalistike, v 
investičnom rozvoji priemyselných odvetví národného hospodárstva a na činnosti v oblasti 
tvorby a ochrany životného prostredia.  
Vzdelávací program v zameraní 03 na elektrotechniku umožňuje absolventom získavať 
všeobecné odborné vedomosti a zručnosti a kvalifikáciu na výkon náročnejších pracovných 
činností v oblasti elektrotechniky.  
Predpokladom pre prijatie do študijného odboru je úspešné ukončenie základnej školy. Pri 
posudzovaní uchádzačov o štúdium sa berie do úvahy prospech a správanie na základnej 
škole, výsledky z matematiky a slovenského jazyka, výsledky TESTOVANIA 9, prípadne 
úspechy v súťažiach pri splnení predpokladaných zdravotných požiadaviek. Konkretizácia 
kritérií na prijímacie skúšky vrátane bodového hodnotenia sa každoročne prehodnocuje 
a zverejňuje v súlade so zákonom.  
Výučba v prvom ročníku prebieha podľa inovovaného školského vzdelávacieho 
programu.  

1. Základné údaje o štúdiu
Kód a názov študijného odboru: 3917 M technické a informatické služby

 Dĺžka štúdia:  4 roky  
Forma štúdia:  denná  

Nevyhnutné vstupné požiadavky na 
štúdium:  

- podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o 
prijímacom konaní na stredné školy, 

- zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.
Spôsob ukončenia štúdia:  maturitná skúška  
Doklad o dosiahnutom vzdelaní:  vysvedčenie o maturitnej skúške  
Poskytnutý stupeň vzdelania:  ISCED 3A - úplné stredné odborné vzdelanie  

Možnosti pracovného uplatnenia 
absolventa:  

technický zamestnanec prevádzkového charakteru v oblasti 
administratívy, účtovníctva, personalistiky, materiálového 
hospodárstva, investičného rozvoja, technicko-hospodársky 
pracovník v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia  

Nadväzná odborná príprava (ďalšie 
vzdelávanie):  

ISCED 4 - pomaturitné štúdium, ISCED 5 - vysokoškolské štúdium 
ekonomického a technického smeru  

2. Charakteristika absolventa
Absolventi skupiny študijných odborov 39 špeciálne technické odbory sú schopní vykonávať
práce asistenta technických hospodárskych pracovníkov v priemyselných odvetviach
národného hospodárstva, v súkromnom i štátnom sektore. Žiaci dokážu riešiť technické
problémy, najmä technicky myslieť, analyzovať problémy, hľadať rôzne spôsoby a cesty ich
riešenia, pohotovo sa rozhodovať. Tiež sú pripravení na výkon činnosti kontroly kvality 
životného prostredia, kontroly a posudzovania projektov  územného plánovania a riadiť
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zásahy pri ekologických haváriách. Získané odborné, právne, všeobecné a ekonomické 
vedomosti a zručnosti absolventa sú zárukou optimálnych výkonov v procese realizácie 
uvedených činností.  
Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností získa absolvent štúdiom široký odborný 
profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, s dostatočnou adaptabilitou na príbuzné 
odbory. Absolvent je  logicky mysliaci, schopný aplikovať nadobudnuté základné vedomosti, 
zručnosti a návyky pri riešení konkrétnych problémov, je schopný samostatnej práce i práce 
v tíme, sústavného samostatného sebavzdelávania s trvalým záujmom o sledovanie vývoja vo 
svojom odbore štúdiom odbornej literatúry, ovládajúci aj vybrané manuálne zručnosti. Je 
schopný využívať vedecky fundované metódy práce na zodpovedajúcej úrovni 
a cieľavedome, rozvážne a rozhodne jednať v súlade s právnymi normami spoločnosti 
a zásadami vlastenectva, humanizmu, etiky a demokracie. Absolvent získa také schopnosti 
a vedomosti a flexibilitu svojich schopností, ktoré umožňujú uplatniť sa na pracovnom trhu na 
Slovensku a v rámci Európskej únie.  
Vzdelávací program akcentuje všeobecné vzdelávanie a široko profilujúce odborné 
vzdelávanie a vytvára tak predpoklady pre celoživotné vzdelávanie a sebarealizáciu 
absolventov jednotlivých odborov.   

3. Učebný plán
Názov ŠkVP  IT MANAŽMENT PROCESOV 

Kód a názov ŠVP  39 špeciálne technické odbory  
Kód a názov študijného odboru  3917 M technické a informatické služby  
Stupeň vzdelania  ISCED 3A - úplné stredné odborné vzdelanie  
Dĺžka štúdia  4 roky  
Forma štúdia  denná  
Druh školy  štátna  
Vyučovací jazyk  vyučovací jazyk - slovenský  
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku  

1. 2. 3. 4. 
Všeobecnovzdelávacie predmety  18 15 13 13 
slovenský jazyk a literatúra a)  3 3 3 3 
anglický jazyk a)  3/3 3/3 3/3 4/4 
etická výchova/náboženská výchova a), b)  1 1 - - 
dejepis  1 1 - - 
občianska náuka  1 1 1 - 
matematika a)  4 4 4 4 
chémia  1 - - - 
fyzika  2 - - - 
telesná a športová výchova a), c)  2 2 2 2 
Odborné predmety  15 18 20 20 
technické kreslenie  3 2/2 - - 
elektrotechnika a)  3/1 3/1 3/1 3/1 
aplikovaná informatika 2/2 - - - 
administratíva a korešpondencia  2/2 2/2 - - 
podniková korešpondencia - - 2/2 1/1 
ekonomika  3 3 3 3 
tvorba a správa web stránky 2/2 - - - 
ECDL - 2/2 - - 
programovanie a algoritmy - - 3/2 - 
programovanie a spracovanie dát - - - 3/2 
účtovníctvo  - 3/2 3/2 3/2 
prax  - 3/3 3/3 -
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cudzojazyčná korešpondencia  - - 2/2 - 
elektrotechnické meranie  - - - 3/2 
projektový manažment - - - 2 
obchodné právo - - 1 - 
otvorený marketing - - - 1/1 
ročníkový projekt - - - 1 
Spolu 33 33 33 33 

Prehľad využitia týždňov 
Činnosť  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 
Vyučovanie podľa rozpisu  33 33 33 30 
Príprava na maturitnú skúšku  - - - 1 
Maturitná skúška  - - - 1 
Časová rezerva(účelové kurzy, opakovanie učiva, 
exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie a i.)  7 5 5 5 

Súvislá odborná prax  - 2 2 - 
Spolu týždňov  40 40 40 37 

Poznámky k učebnému plánu:  
Pozri poznámky pri učebnom pláne ELE. 

4. Charakteristika vzdelávania

Cieľom vzdelávania v študijnom odbore TECHNICKÉ A INFORMATICKÉ SLUŽBY V 
ELEKTROTECHNIKE je poskytnúť žiakom školy dostatočné vedomosti a zručnosti vo 
vedení administratívy,  účtovníctva, personalistike, finančného hospodárenia, efektívneho 
využívania IKT, podnikateľských zručností najmä v elektrotechnike, oblasti obchodných 
činností a práva, s ktorými absolvent nachádza uplatnenie v ďalšom štúdiu či odbornej praxi. 
Počas štúdia žiak získava vedomosti a zručnosti v ekonomických činnostiach v oblasti 
marketingu, manažmentu, mzdách, skladového hospodárstva, bankovníctva, cudzojazyčnej 
obchodnej korešpondencie, je schopný pracovať samostatne alebo v tíme. 
Absolvent vie urobiť analýzu podnikových činností, získavať poznatky z firemných procesov, 
navrhnúť systém riadenia a kontroly, osvojiť si IKT a využívať, prevádzkovať a aplikovať ich 
pre svoju činnosť. 
Absolvent môže počas štúdia získať Osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov 
a niekoľko ďalších certifikátov a osvedčení, ktoré potvrdzujú jeho odborné vedomosti 
a zručnosti.  



19

ZOZNAM ZAMESTNANCOV 

Riaditeľka školy: Ing. Iveta MARCINČINOVÁ 
Zástupca riaditeľky školy pre odborné predmety:   Ing. Martin BRODA, PhD. 
Zástupca riaditeľky školy pre všeobecnovzdelávacie  
predmety:  Ing. Marta KOLLÁROVÁ, PhD. 
Zástupca riaditeľky školy pre technicko-ekonomické 
činnosti:  Ing. Juraj BUDIŠ 

Triedni učitelia v školskom roku 2020/2021: 
Trieda  Triedny učiteľ  Trieda Triedny učiteľ 
I. A  Mgr. Lucia LIPTÁKOVÁ   III. A PaedDr. Lucia LIGUSOVÁ 
I. B  Mgr. Tomáš BOSÁK  III. B Mgr. Miroslava GAJDOŠOVÁ 
I. C  Mgr. Elena KOŽLEJOVÁ  III. C Mgr. Ján BAJÚSZ 
I. SA  Mgr. Ján VAVREK  III. SA Mgr. Štefan DANKOVIČ 
I. SB  Ing. Tibor ROLAND  III. SB Mgr. Zdenka LIŠČINSKÁ 
I. F  Mgr. Jana PAVLIŠÁKOVÁ III. F Ing. Ljuba KRIŠOVÁ 
II. A  Mgr. Mária SOLAROVÁ  IV. A Ing. Jozef HARANGOZO 
II. B  Mgr. Jana KOLLÁROVÁ  IV. B RNDr. Anna BUDIŠOVÁ 
II. C  Ing. Martin AMBROZY IV. C Ing. Anna DLUGOŠOVÁ 
II. SA  Mgr. Marta KOŽÁROVÁ  IV. SA Mgr. Vladimír HUDÁČEK 
II. SB  Mgr. Lukáš ZGOLA  IV. SB Ing. Mária HEDVIGOVÁ 
II. F  Ing. Vladimíra PASTIROVÁ IV. F Ing. Gabriela MITROVÁ 

Vyučujúci prírodovedných predmetov:  
RNDr. Anna BUDIŠOVÁ – BUA (114), Mgr. Jana KOLLÁROVÁ - KLR (114), Mgr. Marta  
KOŽÁROVÁ – KOA (114), Mgr. Zdenka LIŠČINSKÁ - LIA (114), Mgr. Mária SOLAROVÁ – 
SOA (114) 

Vyučujúci humanitných predmetov:   
Mgr. Ján BAJÚSZ – BAJ (606), Mgr. Tomáš BOSÁK - BOS (301), Mgr. Emília ČULKOVÁ – 
ČUL (225), Mgr. Štefan DANKOVIČ – DAN (301), Mgr. Miroslava GAJDOŠOVÁ – GAJ (225), 
Christopher GLEAVES – GLE (606), Mgr. Vladimír HUDÁČEK – HUD (301),Ing. Marta 
KOLLÁROVÁ, PhD. - KLA (109), Mgr. Iveta KOVAĽOVÁ – KOV (224), Mgr. Elena 
KOŽLEJOVÁ – KZA (606), PaedDr. Lucia LIGUSOVÁ – LIG (224), Mgr. Lucia LIPTÁKOVÁ 
– LIP (224), Mgr. Viktor MAČÁK – MAK (301), Mgr. Jana PAVLIŠÁKOVÁ – PAV (224), Mgr.
Jana TAKÁČOVÁ – TAK (224), Mgr. Lukáš ZGOLA – ZGO (224)

Vyučujúci profesijných (odborných) predmetov:  
Ing. Martin AMBROZY – AMB (116), Ing. Vladislav BAJUS – BAV (009), Ing. Ľubomír 
BLICHÁR – BLR (223), Ing. Martin BRODA, PhD. – BRO (109), Ing. Juraj BUDIŠ – BUD (109), 
Ing. Anna DLUGOŠOVÁ – DLU (121), Ing. Peter FRITZ – FRI (009), Ing. Peter GAŠPARIK – 
GAŠ (128), , Ing. Jozef HARANGOZO – HAR (204), Ing. Mária HEDVIGOVÁ – HED (223), 
Ing. Patrik JACKO, PhD. - JAC (009), Ing. František KOLLARČIK – KOL (116), Ing. Ondrej 
KONTURA – KOR (128), Ing. Ljuba KRIŠOVÁ – KRI (502), Mgr. Michal KUĽBAGA – KUL 
(123), Ing. Jozef MACEJ – MAC (116), Ing. Iveta MARCINČINOVÁ – MAR (107), Ing. Gabriela 
MITROVÁ – MIT (121), Vladimíra PASTIROVÁ – PAA (217), Ing. Tibor ROLAND – ROL 
(123), Ing. František RUSINKO – RUO (009), Ing. Ján SEŇAVA – SEŇ (217), Ing. Mária 
SLÁVIKOVÁ – SLA (211), Ing. Mária ŠANDREJOVÁ – ŠAA (223), Mgr. Martin ŠECHNÝ – 
ŠECH (121), Ing. Rastislav ŠENKOC - ŠNK (211), Ing. Anton VARGA – VAR (204), Ing. Peter 
VARGOVČÍK – VRG (123), Mgr. Ján VAVREK – VAV (123), Ing. Martin VUJČÍK – VUJ (123)  

Pozn.: v zátvorkách sú uvedené čísla miestností 
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Vychovávatelia školského internátu (ŠI):  
Mgr. Viera BARJAKOVÁ, Mgr. Tatiana BOSÁKOVÁ, Mário MALINOVSKÝ,  Iveta 
VINKLEROVÁ 

Nepedagogickí zamestnanci: 
Petra MICHALEKOVÁ (hospodárka školy), Anna KRIVDOVÁ (účtovníčka), Zuzana VAŇOVÁ 
(mzdová účtovníčka), Renáta PAĽUCHOVÁ (technicko-administratívna asistentka), Bc. Lenka 
SIROTŇÁKOVÁ (administratívna asistentka), Mária STAJANČOVÁ (asistentka Centra 
záujmového vzdelávania), Marta BALÁŽOVÁ (upratovačka), Eva BUGNOVÁ (upratovačka), Eva 
KENDROVÁ (upratovačka v ŠI), Mária SOPKOVÁ (upratovačka), Helena ŠPINEROVÁ 
(upratovačka), Marta UHĽAROVÁ (upratovačka), Marek FIĽAKOVSKÝ (školník), Miroslav 
KOVÁČ (školník), Marta HLAVATÁ (informátorka – vrátnička), Katarína MIHOKOVÁ 
(informátorka – vrátnička), Ján HALUŠKA – HAL (asistent) 

Pozn.: v zátvorkách sú uvedené pracovné zaradenia zamestnancov 
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ŽIACI SPŠE PREŠOV V ŠKOLSKOM ROKU 
2020/2021 

Trieda:  I. A
Triedny učiteľ: Mgr. Lucia Liptáková 
Študijný odbor: elektrotechnika 
Počet žiakov:  28 
Timotej Aftanas, Rastislav Andraščík, Frederik Bartoš, Lukáš Cmur, Alex Čech, Daniel 
Dobrovič, Nicolas Džačovský, Patrik Fabián, Kristián Fabuľa, Šimon Fertaľ, František Knapík, 
Kristián Kočiš, Viktor Krajňák, Pavol Kruľ, Juraj Lonc, Peter Machala, Dávid Maník, Andrej 
Palečko, Marek Pasnišin, Martin Sabolík, Ján Seman, Sebastián Sokol, Daniel Szittayi, Daniel 
Šichula, Kristián Šiška, Samuel Štefan, Benedikt Tomčík, Tomáš Tomko 

Trieda:  I. B
Triedny učiteľ: Mgr. Tomáš Bosák  
Študijný odbor: elektrotechnika 
Počet žiakov:  29 
Pavol Anderko, Daniel Bavolár, Michael Alexander Bodnár, Samuel Brinko, Daniel Čorňák, 
Samuel Daňák, Lukáš Dravecký, Patrik Fedin, Marián Halža, Adrián Choma, Jakub Iľko, 
Martin Klaček, Samuel Ľaš, Boris Lipták, Nikolas Materna, Matúš Miženčík, Damián Olejár, 
Dominik Pacinda, Samuel Pješčák, Oliver Sabol, Samuel Salanci, Michal Ščepita, Filip 
Tarnovský, Timotej Tóth, Rudolf Veselovský, Dávid Vihonský, Matej Jozef Vojtanek, Šimon 
Vranka, Peter Zahurák 

Trieda:  I. C
Triedny učiteľ: Mgr. Elena Kožlejová 
Študijný odbor: elektrotechnika 
Počet žiakov:  29 
Matej Bendík, Matúš Blaško, Martin Cimbala, Erik Cmorej, Radovan Čech-Špirek, Richard 
Čekelský, Samuel Darák, Marek Funtál, Brian Guman, Šimon Hachol, Daniel Hammer, Jozef 
Hudák, Róbert Kamenický, Kamil Kandráč, Tobiáš Klembara, Jakub Kočiš, Adam Makovický, 
Martin Modranský, Šimon Novotný, Slavomír Obšašník, Kristián Obšut, Samuel Onderuš, 
Jozef Ondrej, Daniel Peko, Peter Popovec, Myron Tsimprakis, Martin Vrublovský, Marek 
Záleš, Lukáš Závada 

Trieda:  I. SA
Triedny učiteľ: Mgr. Ján Vavrek 
Študijný odbor: informačné a sieťové technológie 
Počet žiakov:  30 
Oliver Andraščík, Aris Aretis, Krištof Bajus, Marek Bakoň, Jakub Bendík, Filip Bodor, Daniel 
Dudaščík, Alex Gajdoš, Filip Attila Gergely, Sebastián Ledvák, Fabián Macura, Matej Madzin, 
Lukáš Malajter, Gabriel Marcin, Karol Marušák, Tadeáš Mikolaj, Jakub Miženko, Samuel 
Moroz, Michal Novický, Gabriel Piršč, Filip Rokyta, Jakub Sedlák, Alexander Sivčo, Matej 
Straka, Šimon Šarišský, Marek Štofánik, Tobias Valek, Samuel Vargovčík, Viktor Vašák, 
Simon Zán 

Trieda: I. SB
Triedny učiteľ: Ing. Tibor Roland
Študijný odbor: informačné a sieťové technológie
Počet žiakov: 30



Oskar Baran, Branislav Baranok, Tomáš Bartko, Ivan Juraj Bulinský, Linda Čonková, Peter 
Dobránsky, Ľubomír Durkáč, Maroš Fedorkovič, Timotej Ferenc, Tomáš Gvozdiak, Alex 
Höger, Marek Homiak, Adrián Jankaj, Martin Kacvinský, Maroš Kimák, Mária Kopčáková, 
Laura Kravcová, Tomáš Lojan, Dávid Maník, Pavol Mihálik, Daniel Milerik, Tomáš Nosaľ, 
Aleš Novysedlák, Marko Olejník, Oliver Ondrija, Samuel Pasierb, Juraj Pištej, Patrik Viktor, 
Patrik Židik 

Trieda:  I. F
Triedny učiteľ: Mgr. Jana Pavlišáková 
Študijný odbor: technické a informatické služby v elektrotechnike 
Počet žiakov:  26 
Renée Anita Bebková, Martin Bednár, Marek Fek, Daniel Foltín, Marek Harvan, Samuel 
Haviar, Matej Herstek, Adrián Chovanec, Tomáš Ivan, Maximilián Jarčuška, Filip Juda, Soňa 
Konečná, Michal Kostilník, Patrik Ličák, Tobias Lichvár, Dorota Oboňová, Ľuboš Ondek, 
Stanislav Pavlenko, Patrik Pavur, Kevin Petrus, Denis Petrysyuk, Dominik Pohl, Simon Staško, 
Soňa Šarocká, Branislav Tarjan, Matúš Volček 

Trieda:  II. A
Triedny učiteľ: Mgr. Mária Solarová 
Študijný odbor: elektrotechnika 
Počet žiakov:  28 
Emanuel Angelovič, Branislav Bank, Jakub Baňas, Oliver Bončik, Patrik Čekan, Viliam Fotta, 
Ján Grec, Tomáš Greš, Marko Grešák, Filip Gurčík, Šimon Harvilko, Jakub Jacko, Eduard 
Kollár, Matúš Kvašňák, Lukáš Kvetán, Ján Lazor-Surgent, Branislav Machala, Sebastián 
Majirský, Branislav Mathia, Dávid Mikula, Martin Molčan, Damián Nigoš, Šimon Novotný, 
Oliver Oľšavský, Marek Palgut, Patrik Reňak, Alexander Španír, Pavol Vybíral 

Trieda:  II. B
Triedny učiteľ: Mgr. Jana Kollárová 
Študijný odbor: elektrotechnika 
Počet žiakov:  30 
Daniel Bačovčin, Martin Bak, Oliver Barlík, Simon Bielek, Maximilián Cverdeľ, Ján Čuha, 
Martin Dvorský, Michal Gecík, Jakub Genčúr, Maxim Glazunov, Matúš Greš, Richard 
Chlebák, Samuel Kapitančík, Jakub Koštial, Sebastián Kožej, Daniel Kuchár, Martin Maťaš, 
Oliver Midlár, Daniel Mihaľo, Anton Mizerák, Ján Molitoris, Adam Poník, Martin Sabo, 
Miroslav Salanci, Samuel Šimoňák, Samuel Štofan, Samuel Timko, Richard Valenta, Ján 
Velčko, Peter Zeleňák 

Trieda:  II. C
Triedny učiteľ: Mgr. Martin Ambrozy 
Študijný odbor: elektrotechnika 
Počet žiakov:  30 
Martin Baluďanský, Samuel Banas, Pavol Biroš, Leonard Čonka, Milan Dufala, Jakub Duňa, 
Erik Franko, Daša Furdíková, Ján Girašek, Róbert Gomboš, Damián Haladej, Michal Hanták, 
Ján Kaňuch, Michal Kimpan, Michael Kolesár, Tomáš Kolesár, Marek Kováč, Samuel Lamač, 
Matúš Mikča, Timotej Molitoris, Jakub Olejár, Filip Ondrej, Pavol Pacosa, Matúš Prokop, 
Matyáš Sajdák, Patrik Sašina, Adam Strelec, Patrik Szmolka, Roman Šafranko, Matej Urda 
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Trieda:  II. SA
Triedny učiteľ: Mgr. Marta Kožárová 
Študijný odbor: informačné a sieťové technológie 
Počet žiakov:  30 
Roman Andraščík, Michal Jozef Badida, Oliver Cuker, Simona Dobrovičová, Jakub Doža, 
Simona Dravecká, Samuel Drotár, Michal Dzurík, Jakub Džačovský, Matej Fečák, Martin 
Hanák, Matej Hanušovský, Marek Hric, Peter Huňady, Timotej Janošík, Richard Juhás, 
Kristián Kaleta, Michal Kollarčik, Jakub Komanický, Soňa Korchňáková, Richard 
Kuzmišin, Michaela Matisková, Juraj Mikita, Marcel Nemčík, Tamara Onofrejová, Jozef 
Pavlik, Jakub Rochlitz, Jakub Šepeľa, Jakub Vysočan, Dominik Zbihlej 

Trieda:  II. SB
Triedny učiteľ: Mgr. Lukáš Zgola 
Študijný odbor: informačné a sieťové technológie 
Počet žiakov:  30 
Marko Cerula, Vanessa Cisková, Martin Demčák, Kristína Gvozdiaková, Marek Hrabčák, 
Marek Ilčík, Dávid Jančuš, Kristián Kapec, Damián Knut, Daniel Lechman, Peter Leško, 
Erik Leššo, Patrik Lukáč, Kristián Majerník, Matej Olejník, Daniel Olšavský, Jakub Pavlik, 
Patrik Pichanič, Isabella Saloň, Tomáš Semančík, Miroslava Sinaiová, Samuel Skybjak, 
Vanessa Smoľaková, Jaroslav Svoboda, Jakub Šramko, Martin Štefanko, Eliáš Šujeta, 
Matej Tomko, Benjamín Verbovský, Peter Vrublovský 

Trieda:  II. F
Triedny učiteľ: Ing. Vladimíra Pastirová 
Študijný odbor: technické a informatické služby v elektrotechnike 
Počet žiakov:  28 
Peter Adam, Filip Cap, Tomáš Eröš, Slavomír Hodor, Marek Holub, Dávid Hrib, Leo Janiga, 
Tobiáš Jurka, Peter Krupa, Karin Kužmová, Mikuláš Lešiga, Jozef Ligmajer, Sophia Margita 
Lórenczová, Henrieta Lupkovičová, Adam Majdák, Daniel Melník, Tobias Mikloš, Ján 
Molnár, Dominik Obešter, Ivo Piskura, Sebastián Pribula, Michal Repčák, Marko Sedlák, 
Adrián Sendrák, Dávid Surgent, Tomáš Štapinský, Tomáš Štefanský, Samuel Štofej 

Trieda:  III. A
Triedny učiteľ: PaedDr. Lucia Ligusová 
Študijný odbor: elektrotechnika 
Počet žiakov:  29 
Marián Adam, Roman Aštary, Filip Baloga, Maroš Bosák, Tadeáš Broďai, Marek Burda, 
Adrián Čarný, Filip Dvorščák, Jakub Gašparovič, Benjamín Greško, Kristián Habiňák, Štefan 
Hrabčák, Samuel Hudáček, Adam Kačmarik, Andrej Kačmar-Maďar, Kristián Kandra, 
Michaela Kantorisová, Martin Kaňuch, Richard Klein, Norbert Krivý, Timotej Kubík, Dávid 
Matúš, Anton Roguľa, Jakub Šmihuľa, Juraj Udič, Stanislav Uličný, Oliver Václavek, Simeon 
Vansáč, Róbert Vitkovič 

Trieda: III. B
Triedny učiteľ: Mgr. Miroslava Gajdošová
Študijný odbor: elektrotechnika
Počet žiakov: 29
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Jozef Antal, Oliver Babinský, Kamil Berecký, Samuel Bujňák, Matúš Citor, Šimon Čandík, 
Peter Čarný, Matej Dinis, Marek Iľko, Brian Izsóf, Martin Jakab, Dávid Kilian, Matúš Koma, 
Peter Kostelník, Jonatán Košč, Jozef Kovalčín, Teodor Kropuch, Adam Kuchár, Lukáš 
Lichvar, Tibor Olearník, Juraj Pješčák, Fabián Redžepovič, Daniel Rusnák, Jakub Šebest, 
Nikodém Šimoňak, Kamil Škurla, Daniel Šlosár, Michal Terez, Peter Vaško 

Trieda:  III. C
Triedny učiteľ: Mgr. Ján Bajúsz 
Študijný odbor: elektrotechnika 
Počet žiakov:  30 
Peter Balog, Adam Borovička, Martin Derco, Peter Guľak, Daniel Haniš, Leo Hriseňko, Jozef 
Ilečko, Milan Kmecik, Dávid Kollár, Dominik Košč, Matúš Leukanič, Samuel Lokaj, Michal 
Madura, Samuel Malast, Adrián Mikčo, Matúš Moščovič, Dávid Orem, Jozef Orlovský, Matej 
Pekár Hudák, Šimon Rákoš, Peter Rovňák, Patrik Sedlák, Maximilián Sekerák, Jakub 
Schlosser, Marek Ščerbák, Martin Šoltys, Filip Tarbaj, Ján Vertaľ, Branislav Vojdula, Daniel 
Žula 

Trieda:  III. SA
Triedny učiteľ: Mgr. Štefan Dankovič 
Študijný odbor: informačné a sieťové technológie 
Počet žiakov:  30 
Maroš Berdis, Daniel Demko, Samuel Drobný, Dalibor Gira, Filip Greš, Timotej Hajzuš, 
Filip Halčišák, Marek Horváth, Marek Hovančák, Róbert Kopčan, Matej Koscelník, Filip 
Kušnír, Adrián Lesný, Dávid Mihalčin, Matúš Mika, Daniel Milev, Matúš Pavuk, Andrej 
Peko, Jaroslav Petrisko, Natália Petrová, Maximilián Piroh, Margaréta Renčková, Filip 
Rezák, Branislav Stanko, Matúš Szilágyi, Hugo Štoff, Filip Štutika, Samuel Gabriel Tchir, 
Tomáš Vargoško, Benjamín Vateha 

Trieda:  III. SB
Triedny učiteľ: Mgr. Zdenka Liščinská 
Študijný odbor: elektrotechnika 
Počet žiakov:  31 
Branislav Babuščák, Juraj Baňas, Jakub Baranský, Timotej Breznický, Jakub Cingeľ, Šimon 
Čarný, Richard Gaál, Samuel Harčár, Samuel Heteš, Barbora Horvátová, Patrik Ištván, 
Boris Karpjak, Filip Kuriplach, Matej Ľoch, Samuel Lukáč, Matej Mazúr, Lukáš Novák, 
Maroš Pipčak, Karolína Polačková, Marko Poľanský, Oliver Richtarik, Christian Saloň, 
Juraj Seman, Adam Stredný, Jakub Šesták, Adam Tančák, Samuel Tkáčik, Tomáš Vavrek, 
Jozef Venglovič, Lýdia Veselovská, Samuel Zápotocký 

Trieda:  III. F
Triedny učiteľ: Ing. Ljuba Krišová 
Študijný odbor: technické a informatické služby v elektrotechnike 
Počet žiakov:  30 
Matej Bačišin, Barbara Baranová, Matúš Bogdaň, Damián Didnianský, Jessica Diňová, 
Samuel Drábik, Sebastián Harvan, Adam Hodor, Jozef Hric, Richard Hric, Miroslava 
Jakabčinová, Jakub Jánoš, Nátalia Kaputová, Matúš Komanický, Patrik Koscelník, Maroš 
Kožár, Olívia Lukáčová, Peter Matkulčík, Marko Mišenčík, Michal Ňakat, Radoslava 
Onofrejová, Tobiáš Petranin, Šimon Potočňák, Samuel Riják, Timotej Sabol, Kristián Samuel 
Sabol, Ján Samseli, Samuel Spišák, Jakub Vitališ, Tomáš Žarnay 
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Trieda:  IV. A
Triedny učiteľ: Ing. Jozef Harangozo  
Študijný odbor: elektrotechnika 
Počet žiakov:  30 
Tomáš Bača, Daniel Blaščák, Jakub Blizman, Dávid Eliaš, Dušan Firment, Samuel Fogaš, 
Samuel Franko, Daniel Halas, Oliver Hofer, Adam Hrubý, Pavol Jakab, Dávid Janovič, Filip 
Kacár, Ján Kolarčík, Adrián Kušnirik, Tomáš Mekk, Andrej Mihok, Tomáš Pankuch, Matej 
Perecár, Branislav Potaš, Adrián Regeci, Michal Rejdovjan, Matúš Sekerák, Martin Seman, 
Kristián Šoltés, Lukáš Štofko, Patrik Šujeta, Matúš Tabiš, Adrián Tchurik, Martin Tóth, Marek 
Vihonský 

Trieda:  IV. B
Triedny učiteľ: RNDr. Anna Budišová 
Študijný odbor: elektrotechnika 
Počet žiakov:  30 
Juraj Blaško, Kristián Demjanovič, Ladislav Dobrovič, Matej Dzurik, Marek Fech, Vladimír 
Ferko, Orest Gluchý, Daniel Hirka, Filip Jurčo, Samuel Justiňák, Filip Kaža, Alexander 
Kolšovský, Timotej Mariňák, Kristian Michalik, Samuel Mizerák, Martin Mormák, Ľubomír 
Novotný, Dušan Onody, Oliver Pavlovský, Miroslav Pinčák, Sebastián Pribol, Adam Pribula, 
Peter Rovňák, Michal Smoliga, Tobiáš Tkáč, Slávo Vaľko, Lukáš Vangor, Richard Vereščák, 
Matúš Vranka, Michal Zachardala 

Trieda:  IV. C
Triedny učiteľ: Ing. Anna Dlugošová 
Študijný odbor: elektrotechnika 
Počet žiakov:  30 
Andrej Tadeáš Bača, Samuel Billý, Marián Drab, Ján Durkoš, Nikodém Eliáš, Samuel Gira, 
Jozef Homoľa, Jozef Horánsky, Boris Ištok, Adam Jurčišin, Dávid Koreň, Peter Leško, Štefan 
Leško, Dávid Lukáč, Šimon Mariňák, Dávid Mrúz, Oliver Pavlanin, Ján Pavlinský, Samuel 
Pčolka, Daniel Prusak, Tomáš Sikora, Adam Sivuľka, Vladimír Stračiak, Ondrej Šmihuľa, 
Adam Štofaník, Mário Šutor, Dávid Švec, Alex Timko, Maroš Varga, Michal Zima  

Trieda:  IV. SA
Triedny učiteľ: Mgr. Vladimír Hudáček  
Študijný odbor: informačné a sieťové technológie 
Počet žiakov:  30 
Dominik Bača, Jakub Bednár, Marcel Igor Bilanovič, Ondrej Brendza, Miroslav Cina, Filip 
Čmilňák, Patrik Hrabčák, Matúš Jacko, Dávid Jančík, Ján Jarčuška, Tomáš Jurašek, Dávid 
Kacvinský, Natanael Ján Knut, Jakub Kolesár, Matúš Rastislav Kuzma, René Dávid 
Lesník, Peter Maník, Peter Manko, Kristián Marhevka, Matej Mižov, Patrik Mosorják, 
Martin Nálepka, Erik Novysedlák, Filip Olejčuk, Erik Partila, Andrej Pavuk, Radoslav 
Slatkovský, Damián Špes, Alexandra Šuťaková, Slavka Triščíková 

Trieda: IV. SB
Triedny učiteľ: Ing. Mária Hedvigová
Študijný odbor: informačné a sieťové technológie
Počet žiakov: 30
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Tomáš Adamko, Juraj Brilla, Lukáš Brilla, Dávid Bunca, Tomáš Greš, Matej Haľko, Lukáš 
Jackanin, Martin Jakubec, Matej Kandráč, Lukáš Klein, Ján Kočiš, Simona Kočišová, 
Viktória Kormaníková, Martin Kostilník, Tomáš Ján Kuchár, Eva Lukáčová, Filip Majirský, 
Tomáš Marchevka, Marko Mariňák, Šimon Peter Migaš, Damián Polončák, Marián 
Popaďák, Martin Ragan, Richard Skokan, Gabriel Svat, Patrik Šalamon, Tomáš Škoviera, 
Dávid Šoltys, Adam Tomko, Adrián Villín 

Trieda:  IV. F
Triedny učiteľ: Ing. Gabriela Mitrová 
Študijný odbor: technické a informatické služby v elektrotechnike 
Počet žiakov:  30 
Richard Baško, Ján Borz, Kristína Budaiová, Matej Centko, Oskár Cvengrosch, Adrien Dráč, 
Filip Fedor, Martin Goc, Kristián Guľaša, Andrej Herstek, Daniela Chovancová, Šimon 
Kamenický, Richard Klimko, Ján Koscelník, Kristína Kostkášová, Tadeáš Lejko, Tomáš 
Machovec, Adam Mihaľ, Oliver Omachel, Dominika Onofrejová, Denis Oreško, Jakub 
Pivovar, Dominik Rokošný, Miriam Staneková, Štefan Vagaský, Martin Vaňo, Daniel Varga, 
Andrej Vyrostek, Miroslav Zachar, Damián Zacharský 

Pozn.: Žiaci, ktorých mená sú  zvýraznené ukončili ročník v šk. roku 2019/2020 
s výborným prospechom a priemerom do 1,25. 

26



ABSOLVENTI SPŠE PREŠOV  
V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020 

Trieda: IV. A
Triedny učiteľ: Ing. Anton Varga
Študijný odbor: elektrotechnika
Počet žiakov: 24

Radoslav Berdis, Adrián Bodnár, Rastislav Cenker, Adrián Čonka, Filip Fedorko, Tadeáš 
Feňak, Pavol Harčarufka, František Hric, Jakub Hricov, Michal Kolarčik, Šimon Kostelník, 
Dávid Kováč, Patrik Kramár, Patrik Matvija, Štefan Michalenko, Patrik Olejňák, Martin 
Rešetár, Miroslav Sabo, Oliver Slivka, Martin Šenitko, Miroslav Tabiš, Michal Tomčo, 
Samuel Valenčin, Jozef Verbovanec 

Trieda: IV. B
Triedny učiteľ: Ing. Peter Gašparik
Študijný odbor: elektrotechnika
Počet žiakov: 30

Marek Barnovský, Jazmína Čonková, Patrik Dvočščák, František Dziak, Samuel Farkaš, 
Matej Galdun, Patrik Gecík, Daniel Haraksim, Šimon Peter Hrúz, Pavol Hudák, Richard 
Janka, Viliam Jenča, Matúš Juraj Kobyľan, Peter Koneval, Kristián Krafčík, Filip Krajňák, 
Jozef Lazor, Ján Leškovský, Matej Novotný, Kristián Peter, Matej Priščák, Denis Redaj, 
Šimon Referovič, Adam Sitár, Štefan Stolarik, Boris Štefaňák, Jakub Tkáč, Kamil Tomčufčík, 
Richard Vitkovič, Tadeáš Zribko 

Trieda: IV. C
Triedny učiteľ: Ing. Jozef Macej
Študijný odbor: elektrotechnika
Počet žiakov: 30

Jakub Adamišín, Filip Bendík, Marek Blaňár, Patrik Brindza, Peter Cenker, Tomáš Cerula, 
Dávid Dujava, Samuel Guláš, Adam Guzan, Matej Hrubišák, Roman Hudák, Rajmund Chaľ, 
Marek Jajčišin, Michael Klamár, Martin Kľučár, Maroš Kocúr, Daniel Leško, Tibor 
Macko, Peter Magda, Matúš Machala, Šimon Maruščák, Maroš Naď, Štefan Olenočin, 
Patrik Ridilla, Matej Samseli, Martin Szüč, Samuel Škvara, Ján Šverha, Peter Trusa, Lukáš 
Vodička 

Trieda: IV. SA
Triedny učiteľ: Ing. Tibor Roland
Študijný odbor: informačné a sieťové technológie
Počet žiakov: 30

Daniel Antalík, Dáša Balážová, Richard Baloga, Maroš Baran, Jozef Duda, Marek Feťko, 
Martin Fujda, Filip Gaľa, Juraj Havrila, Ľubomír Hoffman, Štefan Horváth, Mária 
Hrehová, Adam Juriš, Miroslav Kandra, Alexandra Kažimírová, Adrián Kendra, 
Sebastián Kolarčík, Ľudmila Komárová, Juraj Kováč, Daniel Kovaľ, Andrej Pankuch, 
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Dominik Perháč, Rastislav Petrisko, Dávid Pirchala, Dávid Puškáš, Alex Removčík, Alex 
Sokol, Šimon Šmilňák, Martin Tremko, Gabriel Vaňo 
Trieda:  IV. SB
Triedny učiteľ: Mgr. Lucia Liptáková 
Študijný odbor: informačné a sieťové technológie 
Počet žiakov:  30 

Oliver Bajus, Tomáš Berežný, Branislav Bilý, Dominik Borbuliak, Dominik Bušek, Daniel 
Čučvara, Zuzana Magdaléna Fertaľová, Sebastian Hreško, Katarína Ištoňová, Katarína 
Jabconová, Kristián Kičinka, Miroslav Komár, Igor Lengel, Samuel Maľcovský, Sebastián 
Marcin, Šimon Marchevský, Martin Matta, Ján Melich, Peter Melniček, Martin 
Mochnacký, Matej Ondica, Viktória Ondrejová, Martin Pilát, Michal Popovič, Marian 
Rohun, Kevin Seman, Samuel Senderák, Dominik Mário Šoltýs, Tomáš Štucka, Erik 
Wittner 

Trieda: IV. F
Triedny učiteľ: Ing. Ondrej Kontura
Študijný odbor: technické a informatické služby v elektrotechnike
Počet žiakov: 24

Michal Bačinský, Tomáš Duhaň, Radovan Dulák, Patrik Eliaš, Jozef Fejerčák, Martin Guľa, 
Ondrej Harviľák, Dominik Ivanecký, Tibor Jackanin, Patrik Jakab, Samuel Lang, Šimon 
Letkovský, Matej Mikuš, Martin Paľo, Peter Partila, Michal Piňko, Imrich Remeta, Mário 
Spišák, Daniel Suvak, Marek Špireng, Jakub Varga, Dávid Vaščák, Boris Velička, Adam 
Volko 

Pozn.: Žiaci, ktorí sú písaní tučným písmom ukončili ročník s prospechom „prospel 
s vyznamenaním“. 
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Milí prváci, 

vitajte medzi elektrikármi a informatikmi! 

My, Vaši učitelia sme radi, že Vás budeme môcť sprevádzať na Vašej štvorročnej ceste 
svetom elektrotechniky a informačných technológií. Chceme sa stať aj Vašimi radcami i 
priateľmi. 

Čoskoro zistíte, že stredoškolské štúdium sa veľmi odlišuje od štúdia na základnej škole. 
Najmä odborné predmety si budú vyžadovať pravidelné, každodenné štúdium. Neexistuje nové 
a staré učivo. Sú tu iba poznatky, s ktorými musíte vedieť pracovať, spájať ich, vyvodzovať 
logické závery počas celého štúdia. Problémy, na ktoré narazíte, určite oveľa skôr zvládnete, 
ak sa s nimi zdôveríte rodičom, triednemu učiteľovi či vyučujúcim.  

Využite všetky možnosti svojej mladosti, talentu, zručnosti a zvedavosti vo Vašej 
každodennej práci. Iba tak môže byť vynaložené úsilie korunované úspechom.  

Držíme Vám palce, aby ste bez väčších sklamaní zvládli túto dôležitú etapu svojho 
života, úspešne došli až k maturite a naplnili svoje sny o úspešnej kariére v oblasti 
elektrotechniky, resp. IT technológií. 

Ing. Martin Broda, PhD. 
zástupca riaditeľky školy 
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ŠKOLSKÝ INTERNÁT 

           Školský internát okrem svojej primárnej funkcie ubytovania a stravovania plní aj 
významnú pedagogicko-psychologickú a výchovnú funkciu tým, že poskytuje ubytovaným 
študentom podmienky na ich prípravu na vyučovanie a rozvíjanie poznatkov získaných 
v škole. 

V školskom internáte sú vytvorené rovnaké podmienky pre všetkých študentov. Našou 
snahou je, aby tieto podmienky napomáhali rozvoj ich záujmov, nadania a talentu, zdravý 
rozvoj celej ich osobnosti a v neposlednom rade i eliminovanie neúmernej psychickej záťaže, 
ktorá na študentov vplýva. Kvalitne a zmysluplne trávený voľný čas pôsobí ako prevencia 
sociálno-patologických javov. 

Kapacita nášho školského internátu je 117 lôžok. Školský internát prešiel štádiom 
komplexnej rekonštrukcie. Študentov vítajú útulné izby a pekné prostredie v okolí internátu. 
Samozrejmosťou je internetová prípojka v každej izbe vrátane WI-FI pripojenia v celom 
objekte. Ubytovanie je riešené bunkovým systémom. V každej bunke sú tri izby so spoločným 
hygienickým zariadením. Dve izby sú trojlôžkové a jedna štvorlôžková. Izby sú vybavené 
nábytkom tak, že každý študent má svoju posteľ, písací stôl, skriňu a odkladací priestor na 
knihy. Študenti sú rozdelení do štyroch výchovných skupín, o ktoré sa starajú štyria 
vychovávatelia. 

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov, spojených s ubytovaním 
v školskom internáte je 20 €. Denný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie 
v školskej jedálni pre študentov ubytovaných v školskom internáte je 4,40 €. Príspevky sa 
uhrádzajú vopred do 15. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, 
za ktorý sa príspevok uhrádza. 

Na prízemí sa nachádza veľká spoločenská miestnosť s veľkoplošnou plazmovou 
obrazovkou s domácim kinom, ktorú študenti využívajú na sledovanie obľúbených – najmä 
športových programov. Okrem toho sa v spoločenskej miestnosti nachádza výkonná PC 
zostava, interaktívna tabuľa,  laserová tlačiareň a stolný futbal. Na prízemí je k dispozícii aj 
kuchynka  s dvomi chladničkami, ktorá slúži na rýchlu prípravu a ohrev jedál. 

Nerušená príprava na vyučovanie prebieha v internátnej študovni, v ktorej sú 
vytvorené ideálne podmienky na štúdium. Veľkej obľube sa teší kvalitne vybavená 
elektrotechnická dielňa, kde sa študenti môžu venovať príprave na odborné predmety a 
otestovať si svoje nadobudnuté zručnosti. 

Študenti ubytovaní v ŠI môžu v plnom rozsahu využívať všetky priestory, podieľať sa 
na realizácii programu výchovno-vzdelávacej činnosti, aktívne sa zapájať do života ŠI. 
Prostredníctvom Žiackej internátnej rady môžu podávať návrhy a pripomienky ku všetkým 
otázkam života v ŠI. 

 V ŠI platí zásada ponúkania pestrej, príťažlivej a kvalitnej výchovno-vzdelávacej 
činnosti s rešpektovaním dobrovoľnej účasti študentov a dodržiavaním individuálneho 
prístupu. Naším cieľom je odviesť žiaka od záhaľky a nudy. 

Školský internát je zapojený do projektu „ Zdravá škola,“ prostredníctvom ktorého sa 
vychovávatelia snažia rozvíjať telesný a psychosociálny potenciál ubytovaných študentov.  

Okrem toho ponúkame bohatú kultúrno-výchovnú, vzdelávaciu a záujmovú činnosť, 
napr. zábavno-súťažné kvízy, diskusie a besedy. Pravidelne pozývame na kultúrne podujatia 
hostí z iných školských internátov. 

V oblasti rekreačno-relaxačnej ponúkame možnosť pravidelne navštevovať krúžok 
kondičného posilňovania a futbalový krúžok. Pre príležitostných záujemcov ponúkame 
možnosť využívať vo vymedzených hodinách telocvičňu, posilňovňu a ihrisko na školskom 
dvore, ktorého súčasťou je aj novovybudované workoutové ihrisko. Zúčastňujeme sa na 
priateľských športových zápasoch v iných školských internátoch. 
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Stála pozornosť je venovaná poradenskej činnosti v oblasti aktuálnej spoločenskej 
problematiky – fajčenia, alkoholizmu a užívania drog, a preto úzko spolupracujeme 
s pedagogicko-psychologickou poradňou. 

Na pravidelných spoločných komunitách, kde riešime každodenné problémy 
školského a internátneho života, ponúkame možnosť vykročiť na cestu osobnej zrelosti 
formou osvojenia zásad prosociálneho správania, tréningu empatie, asertivity a kultúrnej 
komunikácie. 

Celoročne pružne reagujeme na bohatú  ponuku mestských kultúrnych zariadení, 
divadiel, kín, galérií, knižníc a planetária. 

 Voľný čas - kategória plná rozporov a odlišného chápania. Je to kategória, ktorá je 
dominantná pre prácu v ŠI. V poňatí pedagogiky sa voľný čas chápe ako príležitosť 
k odpočinku a zábave i ako možnosť vykonávania zmysluplnej aktivity. 

Mgr. Tomáš Bosák 
vedúci predmetovej komisie výchovy 
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RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE 

Rodičovské združenie pri Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej na Plzenskej 
ulici č. 1 v Prešove je dobrovoľné združenie rodičov alebo iných zákonných zástupcov žiakov 
školy. Rodičovské združenie je ustanovené podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov 
v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb.  v znení neskorších predpisov 
na dobu neurčitú. 

Cieľom rodičovského združenia je v spolupráci s pedagogickými zamestnancami 
a orgánmi štátnej správy a samosprávy zabezpečovať: 

• ochranu práv detí, ktoré sú zakotvené v Deklarácii práv dieťaťa medzinárodnej
organizácie UNESCO s dôrazom na rešpektovanie jeho osobnosti

• ochranu záujmov rodičov týchto detí, vyplývajúcich z ich prvoradej zodpovednosti
za výchovu a vzdelávanie detí v zmysle zákona o rodine

• posudzovanie výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu spolu s vedením školy,
vyjadrovať sa  k metodike tejto práce a aktivizovať rodičov na odstránenie prekážok
optimalizácie tohto procesu na škole

• ochranu žiakov pred negatívnymi metódami vo výchovnom  a vzdelávacom procese,
stresovými situáciami a pred ich nadmerným zaťažovaním

Členom združenia môžu byť rodičia alebo iní zákonní zástupcovia detí navštevujúcich 
školu, ktorí súhlasia so stanovami rodičovskej rady. Členstvo vzniká písomným vyjadrením 
súhlasu formou podpisu na Prihláške za člena rodičovského združenia. 

Výkonný výbor rodičovského združenia:  Ing. Marianna Šofranko Minarovičová, predseda 
Ing. Marianna Leukaničová, podpredseda 
p. Martina Kužmová, podpredseda

Ing. Peter Fritz 
koordinátor  
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RADA ŠKOLY 

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné 
záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov v oblasti výchovy 
a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje s k činnosti školy 
z pohľadu školskej problematiky. 

Viac informácií na http://www.spse-po.sk/skola/12/skolska-samosprava/12/rada-skoly 

Zloženie Rady školy pri SPŠE Prešov 

Predseda RŠ: 

Ing. Anna Dlugošová – pedagogický zamestnanec 

Podpredseda RŠ:  

Ing. Peter Gašparik – pedagogický zamestnanec 

Zuzana Vaňová – ostatný zamestnanec 

Monika Klimková – rodič 

Ing. Miriama Šofranko- Minaričová – rodič 

Ing. Marianna Leukaničová – rodič 

Ing. Štefan Ploskoň –  za zriaďovateľa 

Ing. Stanislav Kahanec – za zriaďovateľa 

PhDr. Marián Damankoš, PhD.  – za zriaďovateľa 

PhDr. Jozej Kičura – za zriaďovateľa 

Richard Klimko – zástupca žiakov 

Ing. Anna Dlugošová 

predsedníčka Rady školy 
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ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA SPŠE PREŠOV 

              Žiacka školská rada SPŠE (ďalej len ŽŠR) v Prešove je 
osobitným orgánom školskej samosprávy Strednej priemyselnej 
školy elektrotechnickej (SPŠE), Plzenská 1, Prešov, ktorá 
reprezentuje žiakov školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k 
vedeniu školy. Poslaním ŽŠR je reprezentovať žiakov SPŠE a 
zastupovať ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, 
vyjadrovať sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam 

školy v oblasti výchovy a vzdelávania, voliť a odvolávať zástupcu do Rady školy, voliť 
a odvolávať členov a predsedu ŽŠR, informovať vedenie školy, pedagógov a žiakov školy 
o aktivitách a práci ŽŠR, pracovať tímovo, zvolávať zasadnutia, zvyšovať propagáciu ŽŠR
a SPŠE, podieľať sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku, organizovať a koordinovať
mimoškolské akcie a prichádzať s návrhmi, ako získať čo najviac financií pre činnosť ŽŠR,
podieľať sa na tvorbe mimoškolských aktivít, ktoré sú určené nielen pre žiakov, ale aj pre
pedagógov školy. Svojou činnosťou a nápadmi prispieva k obohateniu študentského života v
našej škole.
Štatút ŽŠR je k dispozícii na stránke školy www.spse-po.sk alebo priamo na http://www.spse-
po.sk/web/skola/42/ziacka-skolska-rada.

Do 15.10.2019 ŽŠR pracovala pod vedením Ing. Vladimíry Pastirovej. V  mesiaci september 
2019 realizovala v spolupráci s vedením školy, triednymi učiteľmi, študentmi školy a PSK na 
pôde SPŠE Prešov voľby na doplnenie členov ŽŠR, voľby predsedu Žiackej školskej rady 
pri SPŠE a zástupcu žiakov školy do Rady školy SPŠE po výzve PSK. Voľby boli 
vyhlásené 12. septembra 2019.  Samotné voľby sa uskutočnili 17. septembra 2019, 
organizovala a za ich priebeh zodpovedala zvolená výberová komisia zložená z členov ŽŠR.  
ZLOŽENIE ŽŠR v školskom roku 2020/2021 

1. Predseda ŽŠR: Richard Klimko, III. F
2. Členovia ŽŠR:

Matej Mazúr, II. SB 
Natália Kaputová, II. F 
Samuel Franko, III. A 
Andrej Tadeáš Bača, III. C 
Simona Kočišová, III. SB 
Adrien Dráč, III. F 
Marek Barnovský, IV. B 
Alexandra Kažimírová, IV. SA 
Erik Wittner, IV. SB 
Adam Volko, IV. F 

Na základe výsledkov volieb ŽŠR menovala do funkcie zástupcu žiakov do Rady školy 
SPŠE, Plzenská 1, 080 47  Prešov  Richarda Klimka, predsedu ŽSR, študenta III. F triedy. 

Od 15.10.2019 začala ŽŠR pracovať  pod vedením novej koordinátorky Mgr. Jany 
Kollárovej. Zorganizovala viacero akcií, ktoré žiakom SPŠE v Prešove spríjemnili školské 
chvíle. V novembri, pri príležitosti Dňa študentov, ŽŠR pripravila Imatrikuláciu prvákov, 
ktorou jej členovia privítali všetkých žiakov prvých ročníkov za spolupráce školskej kapely 
Spesh Floyd do cechu elektrikárov. Po imatrikulácii sa prváci pridali k ostatným žiakom školy 
a zúčastnili sa na filmovom predstavení v ZOC MAX. 

35



     V decembri ŽŠR zorganizovala dve veľké akcie. Mikuláš spolu s anjelmi a čertmi so 
sladkou odmenou navštívil všetkých žiakov a zamestnancov školy. Vianočná kvapka krvi 
pomohla Národnej transfúznej službe SR v Prešove doplniť zásoby najvzácnejšej tekutiny. 

Vo februári čakala na vrátnici školy poštová schránka, z ktorej v Deň sv. Valentína členovia 
ŽŠR roznášali milé „valentínky.“ V tomto mesiaci  ŽŠR zorganizovala ešte dve akcie. 
V rámci DOD pripravili členovia Popoludnie so ŽŠR, na ktorom sa študenti, ale aj uchádzači 
o štúdium na SPŠE v Prešove mohli dozvedieť informácie o činnosti ŽŠR. Priebeh volieb si
študenti všetkých ročníkov našej školy mohli vyskúšať na Simulovaných voľbách do NR SR.

 V marci, v rámci Medzinárodného dňa žien, členovia ŽŠR obdarovali a potešili všetky 
študentky kvietkom.  

Najväčšia a obľúbená akcia nielen medzi študentmi, Majáles,  sa v tomto  školskom roku 
neuskutočnila, ale veríme, že v tom budúcom  sa stane akciou s vysokou účasťou nielen 
študentov, ale aj učiteľov, rodičov a absolventov SPŠE. 

Žiacka školská rada sa už teraz teší na nových prvákov a množstvo nápadov, ktorými obohatia 
študentský život. 

Ing. Vladimíra Pastirová 
koordinátorka ŽŠR (do 15.10.2019) 

Mgr. Jana Kollárová 
koordinátorka ŽŠR (od 15.10.2019) 
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PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ 

Názov: Podnikateľská činnosť SPŠE Prešov 
Sídlo: Plzenská 1, 080 47 Prešov 
Konateľ: Ing. Iveta Marcinčinová   
IČO: 00161829 
DIČ: 2020521811 
IČ DPH: nie je platcom DPH 
Banka: ŠTÁTNA POKLADNICA 
IBAN:  SK27 8180 0000 0070 0051 6367   

Predmet podnikania 

Predmet podnikania podnikateľskej činnosti je podmienený výpisom zo živnostenského 
registra Okresného úradu v Prešove č. 707 – 8743: 

● zámočníctvo – výroba učebných pomôcok
● oprava elektrických zariadení do 1000 V pre objekty triedy A
● výroba elektrických zariadení rozvodových nn pre objekty triedy A
● obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
● ubytovanie v domovoch mládeže
● prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu
● montáž a údržba elektrických zariadení
● vzdelávacia činnosť a poradenstvo v elektrotechnike
● montáž nábytku

Hlavné zámery podnikateľskej činnosti 

Hospodársky výsledok podnikateľskej činnosti po daňových povinnostiach zostáva v plnom 
rozsahu ako doplnkový finančný zdroj pre ďalší rozvoj školy a skvalitnenie prípravy na výkon 
odborných činností a na prípravu na štúdium na vysoké školy. 

Ing. Iveta Marcinčinová 
riaditeľka školy 
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NADÁCIA SPŠE PREŠOV 

Názov:  Nadácia SPŠE Prešov 
Sídlo:  Plzenská 1, 080 47 Prešov 
IČO:  17077532 
DIČ:  2020556241 
Číslo účtu:  SK08 0200 0000 0000 2473 2572   VÚB  Prešov 
Dátum  založenia: 17. apríl 1991
Účel:  Podpora výchovy a vzdelávania na SPŠE Prešov spočívajúca

v nasledujúcich  aktivitách:
a) podpora výchovy a vzdelávania žiakov školy v oblasti

odbornej, jazykovej a umeleckej
b) podpora ďalšieho vzdelávania
c) podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne

postihnutých
d) podpora profesionálneho rastu zamestnancov
e) modernizácia materiálno-technickej základne školy
f) podpora medzinárodnej spolupráce
g) ochrana a podpora zdravia a zdravotného životného štýlu
h) ochrana a tvorba životného prostredia
i) tvorba a vydávanie učebných materiálov
j) organizovanie verejno-prospešných akcií (výstavy, súťaže,

školenia, kurzy a pod.)
k) organizovanie akcií súvisiacich s propagáciou školy na

verejnosti
Predseda správnej rady: Ing. Slavomír Kožár, MBA 
Správca:  Ing. Juraj Budiš 
Členovia správnej rady:      Mgr. Marek Soták 

Ing. František Kollarčik 
Ing. Ljuba Krišová 

Revízor: Petra Michaleková 

Ing. Juraj Budiš 
správca nadácie 
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ŠKOLSKÁ PSYCHOLOGIČKA 

Milí študenti, 
aj v školskom roku 2020/2021 bude vzdelávacia činnosť školy obohatená 

o psychologické aktivity školskej psychologičky. Jej základnou úlohou je byť tu pre všetkých,
ktorí potrebujú psychologické poradenstvo. Klientom sa môže stať ktokoľvek, kto sa bude
nachádzať v ťažkej životnej situácii, nebude si vedieť rady s nejakým problémom alebo sa bude 
chcieť len porozprávať či niečo o sebe zistiť.
Náplň práce školského psychológa

Náplňou práce je poskytnutie individuálnej psychologickej podpory žiakom a učiteľom, 
predchádzanie negatívnym javom (frustrácia, strata motivácie, záškoláctvo a pod.), udržiavanie 
vhodnej školskej klímy a optimálnych vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi, žiakmi navzájom 
a učiteľmi navzájom, rozvíjanie sociálnych kompetencií a zručností žiakov a orientačné 
diagnostikovanie žiakov s problémami v učení a správaní a žiakov talentovaných a nadaných. 
Prácu školskej psychologičky možno rozdeliť na: 

• preventívnu činnosť – screeningové aktivity, konzultácie s učiteľom, spolupráca
s vedením školy pri zabezpečovaní optimalizácie výchovno - vzdelávacieho procesu,
zlepšovanie medziľudských vzťahov v škole a v triede, optimalizovanie metód učenia
žiakov, zabezpečovanie psychohygieny učenia, predchádzanie negatívnych javov na
školách ako násilie, šikanovanie, intolerancia, záškoláctvo, vyčerpanosť, strata
motivácie a pod.,

• identifikačno-diagnostickú činnosť – psychologické vyšetrenia na požiadanie školy
alebo zákonného zástupcu, identifikácia žiakov nadaných, trvale a prechodne
neprospievajúcich a učiacich sa pod svoje možnosti, žiakov s  poruchami správania,
žiakov so špecifickými potrebami, úzkostných a nezrelých žiakov, skupinové
a individuálne testovanie,

• intervenčnú činnosť – besedy a prednášky, rozhovor, hranie rolí, psychologické hry,
zlepšovanie sociálnych a komunikačných zručností,

• konzultačnú činnosť pre učiteľov.
Psychológ je vo svojej práci zodpovedný za zachovanie dôvernosti informácií o klientoch

alebo výsledkoch vyšetrenia, chráni práva a dôstojnosť jedincov, ktorým poskytuje 
psychologické služby, teda žiakov, učiteľov, rodičov, rešpektuje klientovo právo dobrovoľného 
vstupu do vzťahu či účasti na psychologických službách a pracuje so žiakmi, učiteľmi a rodičmi 
nestranne.  

Konzultačné hodiny školskej psychologičky 
na základe dohody e-mailom 

Kontakt: 
psycholog@spse-po.sk 
bosakova@spse-po.sk   

Mgr. Tatiana Bosáková 

školská psychologička 
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ŠKOLSKÝ PORADCA 

Je toho na vás veľa? Myslíte si, že ste si vybrali nesprávny študijný odbor? Máte 
problémy s učením? Neviete si poradiť s množstvom učiva? Kam ísť po ukončení školy? 

Je tu pre vás školský poradca, ktorý zastrešuje: výchovné poradenstvo, kariérové 
poradenstvo, problematiku výchovy a vzdelávania, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, 
koordinátora primárnej prevencie drogových závislostí, finančnú gramotnosť a informatizáciu 
a vzdelávanie prostredníctvom informačno-komunikačných technológií. 

V oblasti výchovného poradenstva poskytujeme žiakom a ich zákonným zástupcom 
konzultácie v problémových oblastiach života na škole. Komunikácia a spolupráca sa 
uskutočňuje  s vedením školy, školským psychológom, s pedagógmi, s triednymi učiteľmi, so 
žiakmi (práca s nadanými, talentovanými, integrovanými alebo problémovými žiakmi), s 
Centrom pedagogicko–psychologického poradenstva a prevencie a s Úradom práce, sociálnych 
vecí a rodiny. 

Kariérové poradenstvo na škole sa realizuje  veľmi intenzívne. Našou prvoradou úlohou 
je, aby študent rozvíjal svoje schopnosti a zručnosti a vedel ich uplatniť na trhu práce. Hľadáme 
nové možnosti, metódy a formy vyučovania. Snažíme sa zvyšovať motiváciu pre kariérny rast 
študenta a jeho ďalšieho vzdelávania po ukončení štúdia. Naším hlavným cieľom je rozvíjať 
odborné (profesijné), sociálne, osobnostné a komunikačné kompetencie študentov. 
Realizujeme konzultácie so študentami, rodičmi, učiteľmi, diskutujeme s firmami, zástupcami 
rôznych organizácií a agentúr, a tak umožňujeme  získať prehľad trhu práce formou kariérnych 
dní, odborných workshopov, testovania, certifikácií. Obľúbené sú aj  rozhovory s úspešnými 
absolventami školy, exkurzie a besedy. 

V oblasti primárnej prevencie drogových závislostí úzko spolupracujeme s inštitúciami 
prevencií, políciou a snažíme sa monitorovať tieto javy v škole. Prevencia sa vykonáva  formou 
besied, svedectiev ľudí, ktorí so závislosťami bojovali a projektov zameraných na danú 
problematiku. 

Medzi najčastejšie sa vyskytujúce problémy na začiatku štúdia patria napr. adaptácia 
študenta do prostredia a systému školy, nároky kladené na študenta a problémy s motiváciou. 

Možnosti odbornej pomoci treba využiť včas, aby sa problémy zbytočne neprehlbovali 
a  neznepríjemňovali váš pobyt na pôde SPŠE. 

Ing. Anna Dlugošová 

školská poradkyňa 

Kontakt: dlugosova@spse-po.sk 
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INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE 
NA NAŠEJ ŠKOLE 

Študijný odbor elektrotechnika 

V prvom ročníku študenti pracujú s výpočtovou technikou na hodinách robotiky, 
aplikovanej informatiky a čiastočne na elektrotechnike. Na hodinách aplikovanej 
informatiky sa zoznámia s internetom, operačným systémom a prácou s kancelárskym balíkom 
Office. Prvé kroky v programovaní urobia prostredníctvom stavebníc LEGO na hodinách 
robotiky. V predmete elektrotechnika sa stretnú aj so simulovaním činností elektrotechnických 
obvodov pomocou vhodného softvéru. 

V druhom ročníku využívajú informačné a komunikačné technológie (IKT) na hodinách 
elektrotechniky, výpočtovej techniky, technického kreslenia, elektroniky, praxe. Zvládnu 
programovanie v jazyku C, kreslenie strojníckych výkresov, ďalšie simulovanie činností 
elektrotechnických obvodov a tvorbu plošných spojov pomocou PC. 

V treťom ročníku nadviažu na predchádzajúce vedomosti v oblasti práce so simulačným 
programom, programujú obvody ARDUINO a PLC. V zameraní na počítačové systémy sa 
oboznámia aj s počítačovými sieťami a databázami. 

Zároveň vo vyšších ročníkoch v odborných predmetoch využívajú špeciálne softvéry 
podľa zamerania triedy na určitú oblasť elektrotechniky – LabView, EAGLE, PC Schematic, 
MULTISIM, TIA a ďalšie. 

IKT je využívané aj na tvorbu prezentácií, ktoré sú vyžadované v predmetoch 
technického a aj humanitného zamerania. 

Študijný odbor informačné a sieťové technológie 

Tento študijný odbor je zameraný na informačné a komunikačné technológie (IKT) vo 
väčšine odborných predmetov - tvorba web stránok, programovanie, sieťové technológie, 
softvérové aplikácie, operačné systémy, serverové technológie, počítačová architektúra, 
databázové aplikácie, prax. Všetky tieto predmety sú špecializované na vybranú 
problematiku, ktorá je zrejmá už z názvu. Najväčší dôraz je kladený na programovanie v jazyku 
Java a sieťové technológie Cisco (CCNA). Študenti sa tiež dozvedia o moderných trendoch 
vývoja v IKT, ako sú Internet vecí (IoT), webové a mobilné technológie. Dôležitou súčasťou 
vzdelávania je v súčasnosti aj oblasť počítačovej a sieťovej bezpečnosti. Základy sieťovej 
bezpečnosti tvoria neoddeliteľnú súčasť vzdelávania.  

IKT je využívané aj v prírodovedných a humanitných predmetoch na vyhľadávanie 
informácií požadovaných pri tvorbe prezentácií, referátov, či zadaní. 

Študijný odbor IT manažment procesov 

V prvom ročníku študenti pracujú s prostriedkami IKT na hodinách aplikovanej 
informatiky, tvorbe web stránok, administratívy a korešpondencie a čiastočne na 
elektrotechnike. V týchto predmetoch sa zoznámia s internetom, operačným systémom, 
prácou s aplikáciami MS OFFICE, návrhom web stránok, s výpočtom matematických úloh 
pomocou vhodného softvéru. Ďalej sa učia písať texty hmatovou metódou (desiatimi prstami), 
no stretnú sa aj so simulovaním činností elektrotechnických obvodov pomocou vhodného 
softvéru. 

Vo vyšších ročníkoch sa s informačnými a komunikačnými technológiami stretávajú na 
hodinách výpočtovej techniky, administratívy a korešpondencie, účtovníctva, 
elektrotechniky a praxe. Pokračujú v práci s kancelárskym balíkom Office, vo výpočtoch 
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matematických úloh, učia sa spracovať hospodársku korešpondenciu, kresliť technické 
výkresy, ale čaká ich aj ďalšie simulovanie činností elektrotechnických obvodov. Pracujú na 
projektoch, ktoré obsahujú predvýrobné, výrobné, materiálové a marketingové plány. Naučia 
sa využívať účtovnícky softvér na spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva. 
Oboznámia sa so základmi algoritmizácie a programovania v jazyku C. V treťom ročníku je 
kladený dôraz na zvládnutie algoritmického myslenia a programovania v jazyku C. Základy 
programovania využijú v poslednom ročníku pri návrhu a programovaní databáz s prepojením 
na webovú aplikáciu. Do výučby je zaradená aj problematika SAP. 

Výučbu máme zabezpečenú pomocou viac ako 200 počítačov v špecializovaných a odborných 
učebniach pripojených do školskej siete. Používame: 
- operačný systém MS Windows (7, 10)
- operačný systém GNU/Linux (Ubuntu)
- kancelársky balík MS Office 2016
- prehliadač MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome
- vývojové prostredie Eclipse , Lego, NetBeans
- HTML editor PSPad
- kresliaci balík Dia, Gimp
- CAD balíky PCSchematic, Eagle, Autodesk Inventor
- elektrotechnické balíky LabView, Multisim, Keil μvision, Step7, Wincc, Eagle
- komprimačné programy 
- antivírusové programy 
- programy pre písanie desiatimi prstami
- sieťový simulátor Packet Tracer
- virtualizačný softvér VirtualBox, VMware
- účtovnícky softvér Olymp, Omega, SAP
- databázový systém MS SQL a MS SQL management studio
- iné.

Ing. Martin Vujčík 
vedúci predmetovej komisie počítačových systémov 
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Študenti SPŠE na Network Academy Games 2020 

V utorok 19.5.2020 sa pod záštitou ASC TUKE Košice 
uskutočnil jubilejný 15. ročník súťaže NAG 2020 
organizovanej pre študentov programu Netacad v oblasti 
konfigurácie sieťových zariadení, ktorého sa opäť zúčastnili aj 
študenti SPŠE v Prešove. Cieľom programu sieťových 
akadémií, ktorý je na slovenských školách od roku 1999, je 
hľadať a rozvíjať talenty v oblasti sieťových technológií. Len 

na Slovensku je doň zapojených päť univerzitných pracovísk a viac ako 80 stredných škôl. 
Ročne pripravia viac ako 600 expertov na úrovni priemyselného certifikátu CCNA a od roku 
1999 bolo do programu zapojených takmer 50 000 študentov stredných a vysokých škôl.  

Tento rok z dôvodu obmedzení v súvislosti s COVID-19 sa súťaž uskutočnila online 
formou. Ako poznamenal v úvodnom slove zástupca T-Systems „Všetky súťaže boli zrušené, 
ale sieťari zareagovali a NAG pretransformovali do online priestoru“. Súťaž prebiehala 
v dvoch kategóriách. Kategória ”SŠ” - súťaž jednotlivcov - študentov stredných škôl. 
Kategória ”VŠ” - súťaž jednotlivcov - študentov vysokých škôl. Súťažiacich preveril on-line 
vedomostný test (časový limit max. 30 minút), ale najmä praktická časť súťaže (časový limit 
max. 60 minút), konfigurácia topológie pomocou programu Packet Tracer. Počet účastníkov 
bol neobmedzený. Tento rok sa preto zúčastnilo až 83 súťažiacich, ktorí absolvovali obe časti 
súťaže. Pri riešení úloh na segmentoch laboratórnej siete museli účastníci preukázať vedomosti 
na úrovni medzinárodnej priemyselnej certifikácie CCNA. Nad transparentnosťou a 
hodnotením dohliadala odborná hodnotiaca komisia. 

Aj my sme využili možnosť a prihlásili do súťaže väčší počet súťažiacich (cca 15). V 
celoslovenskej konkurencii študentov sieťových akadémií si vykonfiguroval pekné 6. miesto 
Juraj Kováč zo 4.SA. V prvej polovici sa taktiež umiestnili Martin Fujda 4.SA – 25. miesto 
a Kristián Kičinka 4.SB – 31.miesto. Tretiakom ešte chýbajú vedomosti z CCNA4, ale aj 
napriek tomu sa nestratili. 

Našim študentom gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník tejto súťaže. Celkové výsledky súťaže 
NAG 2020 sú uverejnené na webovej stránke: https://netacad.sk/nag2020-vysledky/ 

Ing. Martin Vujčík 
inštruktor LCNA 
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KYBERSÚŤAŽ 

AFCEA Slovakia, slovenská pobočka AFCEA 
International  spolu s odbornými partnermi organizujú v 
školskom roku 2019/2020 prvý ročník celoslovenskej súťaže v 
kybernetickej bezpečnosti určený hlavne pre študentov 
stredných škôl.  

V prvom kole, ktoré prebehlo koncom roka 2019 
v online forme, z celkovo 1906 zúčastnených stredoškolákov sa 
našim štvrtákom veľmi darilo a v TOP25 sa ich umiestnilo až 8, 
čo je najviac na Slovensku. 

Koncom februára a začiatkom marca 2020 sa uskutočnilo druhé on-line kolo súťaže 
kybernetickej bezpečnosti, ktoré organizuje AFCEA Slovakia, slovenská pobočka AFCEA 
International  spolu s odbornými partnermi. Do druhého kola sa z našej školy kvalifikovalo 50 
študentov. V druhom kole bolo potrebné vyriešiť 10 úloh z oblasti sieťovej komunikácie, 
programovania, či šifrovania, všetky určitým spôsobom súvisiace s kybernetickou 
bezpečnosťou. 

Aj keď sme mali neoficiálne informácie o dobrom výsledku, oficiálne výsledky 
prekonali všetky očakávania. V dvadsiatke postupujúcich do finále sa ocitlo 11 našich 
študentov. V prvej desiatke ich je 8. V prvej trojke sú dvaja a máme aj víťaza, ktorým je Peter 
Melniček zo 4.SB. Aj napriek súčasnej situácii sa organizátori nevzdávajú možnosti usporiadať 
3.kolo prezenčne, hoci termín nie je určený.

Oficiálne výsledky sú na stránke súťaže v sekcii aktuality: 
http://www.kybersutaz.sk/assets/files/Finalisti%20pre%20tretie%20kolo%20sutaze%20v%20
KB.pdf.  

Ďalšie informácie sú dostupné na http://www.kybersutaz.sk/sutaz.html. 

Finalisti pre tretie kolo súťaže v KB 
škola meno priezvisko body 
SPŠE Prešov Peter Melniček 85 
Gymnázium Trnava Marek G 60 
SPŠE Prešov Matej Ondica 58 
SPŠE Prešov Samuel Senderak 53 
SPŠE Prešov Kevin Seman 49 
SPŠE Prešov Michal Popovič 43 
SPŠE Prešov Martin Mochnacký 40 
SPŠE Prešov Rastislav Petrisko 34 
SOŠ Bánovce Martin M 31 
SPŠE Prešov Dáša Balážová 24 
SŠ Nové Zámky Andrej K 23 
SOŠT Humenné Ondrej H 23 
SPŠE Prešov Richard Baloga 21 
SPŠE Prešov Adam Juriš 20 
SPŠE Prešov Štefan Horváth 20 
SŠ Nové Zámky Krisztián S 18 
SŠ Nové Zámky Adam H 18 
SOŠ Košice Dávid V 16 

Ing. Martin Vujčík 
  vedúci predmetovej komisie počítačových systémov 
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Bronz z regionálneho turnaja FLL 

         V januári 2020 sa v košickom Kulturparku konalo jedno zo siedmich regionálnych kôl 
projektovej robotickej súťaže FLL (First Lego League) na Slovensku. V ňom našu školu 
v konkurencii 18 tímov z Prešovského a Košického kraja reprezentoval tím Speshari v zložení 
Filip Ondrej, Patrik Sašina, Michal Dzurík, Adam Strelec, Michael Kolesár, Damián Haladej, 
Martin Baluďanský (všetci I.C), Jakub Šepeľa (I.SA), Daniela Chovancová (3F), Matej Mazúr 
(2.SB). 

Súťažilo sa v štyroch disciplínach – Tímová spolupráca, Robot Dizajn, Výskumný projekt 
a Robot Game. Náš tím mal v tejto súťaži 8 nováčikov a všetci Speshari bojovali naozaj 
príkladne. Najhodnotnejší výsledok sme dosiahli v disciplíne Výskumný projekt – 3.miesto. 
Projekt ecoCITY podporujúci ekologický rozmer budovania lepších miest pre život zaujal 
porotu natoľko, že ho navrhla na udelenie „Špeciálnej ceny za Inovačné riešenie.“ Na diaľku 
sa s nami tešil aj hlavný autor ecoCITY Samuel Farkaš (4.B), ktorý na súťaži chýbal. Tri 
najlepšie projekty dostali priestor na verejnú prezentáciu pre všetkých účastníkov súťaže a veru 
záujem o mobilnú aplikáciu ecoCITY bol skutočne veľký.  

Pretože sme boli ako škola oslovení zorganizovať 
regionálne kolo tejto súťaže na budúci rok, zaujímali sme 
sa aj o organizačnú stránku tohto zaujímavého podujatia. 

Spoločná pizza dochutila naše záverečné interné vyhodnotenie celého doterajšieho snaženia 
krúžku robotiky. 

Ing. Peter Vargovčík, Ing. Martin Ambrozy 

koordinátori 
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 OLYMPIÁDA V INFORMATIKE 

Olympiáda v informatike je súťaž v programovaní, 
ktorá má štyri kolá. V domácom kole riešia súťažiaci dve 
praktické a dve teoretické úlohy. Riešenia úloh 
odovzdávajú cez portál súťaže: http://oi.sk do stanoveného 
termínu. Súťaž má dve kategórie: A pre starších a B pre 
mladších študentov. Iba z kategórie A sa dá postúpiť do 

celoštátneho kola, preto aj mladší študenti môžu riešiť úlohy kategórie A. V krajskom kole 
súťažiaci riešia štyri teoretické úlohy, ktoré môžu tematicky nadväzovať na úlohy domáceho 
kola. Celoštátne kolo je dvojdňové. Prvý deň riešia riešitelia teoretické úlohy, druhý deň 
praktické úlohy. Najlepší z nich sú vyhlásení za víťazov. Približne desať najlepších riešiteľov 
následne Slovenská komisia Olympiády v informatike (SK OI) pozve na týždňové výberové 
sústredenie. Podľa jeho výsledkov SK OI vyberie družstvá pre Medzinárodnú olympiádu v 
informatike (IOI) a Stredoeurópsku olympiádu v informatike (CEOI). Vyhlasovateľmi OI 
sú Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v garancii a spolupráci so Slovenskou 
informatickou spoločnosťou a Slovenskou komisiou Olympiády v informatike.  

V školskom roku 2019/2020 sa do krajského kola prebojoval iba jeden náš študent, 
Rastislav Petrisko zo IV.SA triedy. V krajskom kole riešilo súťažné úlohy 12 súťažiacich, 
z toho 7 v kategórii A a 5 v kategórii B. Úspešní riešitelia, ktorí získali viac ako 10 bodov, boli 
iba piati, náš reprezentant medzi nimi nebol. Pevne veríme, že v budúcnosti sa bude našim 
študentom dariť oveľa viac. 

Ing. Mária Hedvigová 
vedúca predmetovej komisie programovania 

46



KOREŠPONDENČNÝ SEMINÁR Z PROGRAMOVANIA 

Korešpondenčný seminár z programovania je 
súťaž v riešení algoritmických úloh, určená 
pre žiakov stredných škôl. Organizuje ju 
Univerzita Komenského v Bratislave. 
Pozostáva z troch rôzne náročných kategórií. 
Vždy v septembri a vo februári sa začína 

odznova. Žiaci sa môžu zapojiť kedykoľvek, stačí sa zaregistrovať a vyriešiť aspoň jednu 
súťažnú úlohu. Po každom polroku sú najúspešnejší riešitelia pozývaní na týždňové 
sústredenie, kde sa môžu veľa užitočného naučiť a zabaviť sa. 

Úlohy korešpondenčného seminára z programovania v školskom roku 2019/2020 
riešilo 110 študentov z celého Slovenska a medzi nimi piati študenti našej školy - Vanesa 
Smoľáková z I.SB triedy, Matúš Rastislav Kuzma z III.SA triedy, Tomáš Greš a Martin 
Ragan z III.SB triedy a Marko Poľanský z II.SB triedy. 

Ing. Mária Hedvigová 
vedúca predmetovej komisie programovania 

KORESPONDEČNÍ SEMINÁŘ Z INFORMATIKY 

Korespondenční seminář z informatiky, je celoročná súťaž 
organizovaná študentami Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v 
Brne. Cieľom seminára je zoznámiť riešiteľov so zaujímavými 
oblasťami informatiky a precvičiť programátorské, matematické 
a logické myslenie. Seminár je prispôsobený nielen úplným 
začiatočníkom, ktorí si na jednoduchých príkladoch precvičia danú 
problematiku, ale aj skúseným riešiteľom, ktorí sa pokúsia pokoriť 

hlavné súťažné úlohy. Koncom školského roka sú vyhlásené výsledky a najlepší riešitelia sú 
pozvaní na týždenné sústredenie K-SCUK. Úspešní riešitelia seminára (tí, ktorí dosiahnu aspoň 
60 % celkového počtu bodov) sú zároveň prijatí na Fakultu informatiky MU bez prijímacích 
skúšok. 

V školskom roku 2019/2020 sa do tejto súťaže zapojilo 295 študentov stredných škôl 
v Čechách a na Slovensku, z toho 6 študentov z našej školy. Najúspešnejšími riešiteľmi 
do 150 miesta boli Matej Ragan – III.SB, 26. miesto, Tomáš Greš – III.SB, 101. miesto, 
Matej Mazúr – II.SB, 112. miesto a Filip Štutika – II.SA, tiež 112. miesto. Ďalej v rebríčku 
nájdeme  Kristiána Kičinku a Petra Melnička, oboch zo IV.SB triedy. 

Ing. Mária Hedvigová 
vedúca predmetovej komisie programovania 
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SÚŤAŽ O NAJLEPŠIU POČÍTAČOVÚ HRU 

V októbri školského roka 2019/2020 bol na našej škole vyhlásený 6.ročník súťaže 
o najlepšiu počítačovú hru.
Rozhodnúť o víťazovi v tejto súťaži mohli všetci, a to hlasovaním v ankete prístupnej pre
všetkých žiakov našej školy. Do súťaže sa prihlásilo šesť hier, ktoré sa na základe internetového
hlasovania vyhodnotili nasledovne:

1. Dávid Bunca III.SB s hrou RollingCar – 38 hlasov
2. Erik Partila III.SA s hrou Ballz – 21 hlasov
3. Šimon Čarný II.SB s hrou NightTime – 19 hlasov
4. Samuel Farkaš, Šimon Hrúz, Matúš Kobyľan, Daniel Haraksim IV.B s hrou

CryptoJump – 11 hlasov
5. Jazmína Čonková IV.B s hrou Čarodejnica – 8 hlasov
6. Michal Dzurík I.SA s hrou LogicGame – 3 hlasy

Najlepšie hry každoročne registrujeme do súťaže IHRA organizovanej Prírodovedeckou
fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Keďže nás tento rok zastavil v ďalšom 
súťažení COVID - 19, súťaž IHRA bola pre rok 2020 zrušená. Dúfam, že na budúci rok sa naši 
žiaci budú môcť zúčastniť na  súťaži v Košiciach a znovu získajú pekné ocenenia. 

Ing. Mária Šandrejová 
koordinátorka súťaže 

SÚŤAŽ  PALMA 

PALMA je súťaž určená pre programátorské talenty slovensko-českého dosahu. Aj 
tento rok sa na nej  zúčastnili študenti stredných škôl od Košíc až po Plzeň, ktorým chutí nielen 
programovanie, ale aj s ním úzko spätá matematika.   

Organizátorov z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
určite prekvapila vysoká účasť tímov práve z našej školy. Medzi 17 zúčastnenými v prvom 
decembrovom domácom kole bolo až 6 tímov z SPŠE Prešov. Najlepšie si počínali Patrik 
Mosorják a Matúš Rastislav Kuzma z III.SA, ktorí vybojovali 5.miesto. V tesnom závese za 
nimi na 6. mieste skončili ich spolužiaci Jakub Bednár a Peter Manko. Patrik potom odcestoval 
do Anglicka na štúdium, no ešte viac druhé aprílové domáce kolo poznačila zúriaca pandémia. 
Do súťaže, ktorá je skutočnou výzvou, sa zapojil už iba jeden náš tím v zložení Tomáš Greš a 
Martin Ragan z III.SB, ktorý po čestnom boji obsadil 11. miesto.  

Finálové kolo 2020, na ktoré sú pozývaní najlepší riešitelia domácich kôl, sa nakoniec 
kvôli koronavírusovým obmedzeniam neuskutočnilo. 

         Ing. Peter Vargovčík 
vedúci vzdelávacej oblasti informačných technológií 
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ZENIT V PROGRAMOVANÍ 

Slovná skratka ZENIT v sebe zahŕňa zručnosť, elán, nápaditosť, iniciatívu, tvorivosť. 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Štátnym 
inštitútom odborného vzdelávania vyhlasuje každý rok súťaž „ZENIT v programovaní“.  
Súťaž ponúka žiakom stredných odborných škôl a gymnázií možnosť overiť si svoje získané 
vedomosti a prezentovať sa v školských, krajských a celoštátnych súťažiach v programovaní.  
V školskom roku 2019/2020 sa uskutočnil už 36. ročník. 
Súťažilo sa v PROGRAMOVANÍ  kategória A – žiaci 3. a  4. ročníka, 
v PROGRAMOVANÍ  kategória B – žiaci 1. a  2. ročníka. Programovalo sa v jazykoch 
C/C++, Java alebo Python podľa vlastného výberu súťažiaceho.  
V kategóriách WEBDEVELOPER, GRAFIK súťažili žiaci  1.- 4. ročníka. Súťaže sa 
zúčastnilo 97 študentov v kategórii A, B  a  27 študentov kategórii Webdeveloper a Grafik.  

Poradie Grafik Trieda 
1. Daniela Chovancová III.F
2. Wittner Erik IV.SB
3. Matúš Juraj Kobyľan IV.B

Poradie Web developer Trieda 
1. Samuel Farkaš IV.B
1. Patrik Mosorják III.SA
3. Patrik Jakab IV.B

 Poradie Programovanie B Trieda 
1. Marek Horváth II.SA
2. Filip Greš II.SA
3. Marek Hovančák II.SA
3. Maroš Berdis II.SA

 Poradie Programovanie A Trieda 
1. Tomáš Greš III.SB
2. Matej Kandráč III.SB
3. Juraj Brilla III.SB

Naši úspešní riešitelia školského kola okrem kategórie Webdeveloper, ktoré sa tento rok 
z technických príčin nekonalo, nás reprezentovali na krajskom kole 19.11. 2019 a 20.11. 2019 
v Prešove. 
V programovaní v kategórii A sa Tomáš Greš  umiestnil na 5. mieste a Matej Kandráč  na 6. 
mieste. 
V programovaní v kategórii B sa Maroš Berdis  umiestil na 2. mieste,  Marek Horváth 
na 3. mieste a Filip Greš na 4. mieste. 
V kategórii GRAFIK sa umiestnila na 1. mieste Daniela Chovancová, ktorá nás 
reprezentovala aj  v Košiciach na celoštátnom kole 11.2. až 13. 2. 2020, kde sa umiestnila 
na 6. mieste.  

Ing. Gabriela Mitrová 
koordinátorka 
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              AMAVET - Festival vedy a techniky  

Festival vedy a techniky organizovaný AMAVETom je každoročná jesenná krajská súťažná 
prehliadka, ktorá prezentuje tie najlepšie vedecko-technické práce z rôznych oblastí, ako sú 
biológia, chémia, medicína, spoločenské vedy, ale aj informatika, počítačové inžinierstvo a 
elektrotechnika. Aj tohto roku sa naši študenti so svojimi projektami úspešne zúčastnili tejto 
súťaže.  
V kategórii informatika a počítačové inžinierstvo: 
Samuel Farkaš (4.B) a Daniela Chovancová (3.F) predstavili mobilnú aplikáciu a webovú 
stránku ecoCITY, v ktorej poukazujú a motivujú ku ekologickejšiemu spôsobu života v 
modernom meste. Ich projekt získal 1. miesto a postúpil na celoslovenské kolo, získal 
špeciálnu cenu od UPJŠ v Košiciach a špeciálnu cenu od firmy Robus za najlepšie grafické 
spracovanie posteru. 
Veselovská  Lýdia a Horvátová Barbora (2.SB) prezentovali svoju prácu Zostavte si 
vlastného robota s Arduinom, s ktorým tiež úspešne postúpili na celoslovenské kolo. 
Martin Ragan a Matej Kandráč (3.SB) zaujali účastníkov svojím  projektom Solar System, 
ktorý má perspektívu využitia v edukačnom procese fyziky. 
V kategórii elektrotechnika: 
Andrej Bača (3.C) vyhral 1. miesto za praktickú realizáciu myšlienky Prenosu dát po 
distribučnej sieti 230/400V s využitím technológie POWERLINE a postup na celoslovenské 
kolo Festivalu vedy a techniky AMAVET a taktiež špeciálnu cenu TUKE. 

AMAVET - Junior Internet 

Dňa 24. – 25. 4. 2020 sa uskutočnila dištančnou formou IT  veľmi známa súťaž Junior 
Internet. Ani v tomto ročníku nechýbalo zastúpenie zo Strednej priemyselnej školy 
elektrotechnickej v Prešove. Našu školu reprezentovali Igor Lengyel zo IV. SA triedy 
v kategórii Junior App s aplikáciou Doggocity Prešov – obsadil vynikajúce 1. miesto a 
dvojica študentov zo IV. SB triedy v kategórii Junior Learn – Kristián Kičinka a Dominik 
Bušek s webovou aplikáciou – Edukačný portál – získali špeciálnu cenu komisie. 
Chlapci sa úspešne dostali do najužšieho výberu 50-tky projektov mladých vývojárov. 
Z dôvodu aktuálnych bezpečnostných opatrení museli všetci účastníci súťaže obhajovať svoje 
projekty pred odbornou porotou prostredníctvom aplikácie Zoom. 
Bola to pre nich výborná skúsenosť a ukázalo sa, že táto súťaž sa vie prispôsobovať, chce 
napredovať a má svoje postavenie aj medzi známymi firmami. 

Ing. Gabriela Mitrová 
koordinátorka 
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ECDL  
European Computer Driving Licence 

Od roku 2004 je naša škola akreditovaným testovacím centrom (ATC) projektu ECDL 
- European Computer Driving Licence (https://www.ecdl.sk).

„Európsky vodičský preukaz na počítače“ alebo tiež „Počítačový pas“ je medzinárodne 
uznávaný systém na overenie základných zručností v oblasti využívania informačných 
technológií. Overovanie prebieha z tematiky, ktorú je možné zhrnúť do oblastí: 

− základy informačných a komunikačných technológií (M1),
− základy práce s počítačom (M2),
− spracovanie textu (M3),
− tabuľkový kalkulátor (M4),
− používanie databáz (M5),
− prezentácia (M6),
− základy práce online (M7),
− bezpečnosť pri práci s IKT (M12),
− práca s obrázkami a grafikou (M9).

Tematika je zaradená do štandardných certifikačných modulov Base, Intermediate
a Advanced, pričom je prípustná tiež čiastková certifikácia. Skúšky je možné vykonať 
v ľubovoľnom  poradí tém. Po úspešnom absolvovaní testov získa uchádzač Certifikát ECDL. 

V školskom roku 2019/2020 mali možnosť v rámci IT akadémie naši študenti vykonať 
zadarmo testy zo 4 modulov. Do testovania sa zapojilo 91 študentov z tried II.SA, II.SB a II.F, 
za modul M2 (Základy práce s počítačom) získalo certifikát 87 študentov, za modul M3 (MS 
Word) 76 študentov, za modul M3 (MS Excel) 63 študentov a za modul M6 (MS PowerPoint) 
získalo certifikát 79 študentov.  

Projekt ECDL funguje vo viac ako 100 štátoch sveta. Predstavuje základné meradlo 
zručností pri práci s počítačom. Je podporovaný prestížnymi spoločnosťami z oblasti IKT a tiež 
štátnymi inštitúciami. Certifikát ECDL je medzinárodne uznávaný. 

Ing. Anna Dlugošová 
akreditovaný skúšobný komisár ECDL 

Ing. Mária Hedvigová 
vedúca predmetovej komisie programovania 
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ZENIT V ELEKTRONIKE XXXVI. ROČNÍK 

V školskom roku 2019/2020 sa uskutočnil už XXXVI. ročník tejto súťaže, ktorej cieľom 
je v plnom rozsahu preveriť praktické aj teoretické vedomosti nielen našich študentov v oblasti 
elektroniky. Súťažiaci sú delení do kategórií nie podľa odbornosti, ale podľa vekovej kategórie, 
t.j. kategória A: študenti 3. – 4. ročníka a kategória B: študenti 1. – 2. ročníka.

Túto súťaž vyhlasuje Ministerstvo školstva SR so Slovenskou komisiou ZENIT 
v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania. Má postupový charakter -  školské, 
krajské a celoštátne kolo a pozostáva z dvoch častí: teoretickej a praktickej. 

1. teoretická časť – obsahuje 30  otázok z elektroniky, ktoré musí súťažiaci vypracovať
v určitom časovom limite
2. praktická časť – podľa priloženej schémy zhotoviť výrobok, t.j. navrhnúť pre zadané
elektronické zapojenie plošný spoj s využitím PC. Na plošnom spoji zrealizovať zadané
zapojenie a zhotovené zapojenie odskúšať. Zaujímavosťou tohto ročníka celoštátneho kola bol
návrh elektronického zariadenia podľa zadaných parametrov s použitím určitej skupiny
súčiastok.

Teoretická časť školského kola sa konala dňa 24.10.2019 a praktická časť 29.10.2019. 
Súťažiaci sa umiestnili nasledovne: 

Kategória A: študenti 3. – 4. ročníka 
1. miesto Andrej Tadeáš Bača študent III.C  triedy 
2. miesto  Samuel Guláš              študent IV.C  triedy 
3. miesto  Patrik Brindza  študent IV.C  triedy 

Kategória B: študenti 1. – 2. ročníka 
1. miesto Adam Borovička študent II.C  triedy 
2. miesto  Brian Izsóf              študent II.B  triedy 
3. miesto  Juraj Udič             študent II.A  triedy 

Do krajského kola, ktoré sa konalo dňa 28. 11. 2019 na Spojenej škole – Ľ. 
Podjavorinskej v Prešove, postúpili študenti Andrej Tadeáš Bača za kategóriu A a Adam 
Borovička za kategóriu B, kde nás úspešne reprezentovali a obaja získali 1. miesto. Týmto si 
chlapci zabezpečili účasť v celoštátnom kole tejto súťaže. 

Celoštátne kolo sa konalo v dňoch 10. 2. - 13. 2. 2020 na pôde Strednej odbornej 
školy automobilovej, Moldavská cesta 2 v Košiciach. Naši študenti sa v konkurencii 
najlepších elektronikov z celého Slovenska nestratili a úspešne reprezentovali nielen svoju 
školu, ale aj Prešovský samosprávny kraj. Andrej Tadeáš Bača sa umiestnil na krásnom 3. 
mieste v kategórii A a Brian Izsóf (ako náhradník) na 4. priečke v kategórii B nesúťažne. 
Chlapci na súťaži získali cenné skúsenosti a Andrej Tadeáš Bača hodnotnú spájkovaciu stanicu 
značky METCAL.  

Ing. Martin Ambrozy 
koordinátor súťaže ZENIT v elektronike 
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    GENIALITY  SHOW  EXPERT  

 Aj naši študenti sa môžu stať EXPERTMI 

  Jednou z možností, ktorá ponúka ukázať študentom vo svojom okolí  to, čo iní nevedia, je 
celoslovenská vedomostná súťaž EXPERT GENIALITY SHOW, organizovaná spoločnosťou 
Talentída, n.o., Bratislava,  určená žiakom ZŠ i študentom SŠ. Súťaž podporuje ich  logické 
myslenie a súťaživosť. Po zhodnotení výsledkov žiak či študent získava pre seba spätnú väzbu 
o svojich vedomostiach a tiež motiváciu získavať ďalšie informácie a vzdelávať sa.  Súťaž
EXPERT spočíva vo vypracovaní testu z 2 súťažných tém podľa vlastného záujmu, ktoré si
študenti vyberajú zo 6 tém.
           Súťaž sa koná v mesiacoch november alebo december a každoročne sa do nej zapája niekoľko 
tisíc žiakov a študentov z celého Slovenska. Naši študenti v nej pravidelne dosahujú vynikajúce  
výsledky.   
            Aj v budúcom školskom roku sa tešíme na všetkých, hlavne z radov budúcich prvákov, ktorí 
prispejú k šíreniu dobrého mena školy prostredníctvom tejto súťaže. 

     PaedDr. Lucia Ligusová 

vedúca predmetovej komisie humanitných predmetov 
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SPOLUPRÁCA S VSD, a.s. 

SPŠE Prešov dlhodobo spolupracuje so spoločnosťou Východoslovenská distribučná, 
a.s. (ďalej VSD). Každoročne spoločne realizujeme niekoľko aktivít, ktorých cieľom je lepšie
spoznať VSD ako atraktívneho zamestnávateľa a prepojiť teóriu s praxou.
K týmto aktivitám patria:

Energetika v praxi 
Naši študenti tretieho a štvrtého ročníka každý rok absolvujú exkurziu na Cvičnom poli, 

ktoré postavila VSD vo svojej ďalšej partnerskej škole - SOŠE v Poprade – Matejovciach. 
Študenti sa tu oboznamujú s praktickým výcvikom na vn a nn časti vedenia, prezrú si všetky 
prvky distribučnej siete, môžu vidieť rôzne spôsoby vyhotovenia elektrických prípojok, môžu 
si vyskúšať praktický postup pri zaistení pracoviska s využitím skratovacích súprav, atď. 
Cieľom exkurzie je zlepšiť kvalitu vyučovacieho procesu študentov študijného odboru 
elektrotechnika so zameraním na oblasť elektroenergetiky, získanie nových odborných 
poznatkov a taktiež vylepšenie odborných zručností. Doprava na exkurziu je hradená zo 
sponzorského daru VSD.a.s. 

Vyučujúci predmetu elektroenergetika každý rok organizujú v spolupráci s VSD a.s. pre 
študentov 4. ročníka aj exkurziu v elektrickej stanici.  

Zaži energiu 
Naša škola sa už tradične zúčastňuje na podujatí s názvom Zaži energiu, ktoré sa koná 

priamo na  základných školách v Prešovskom kraji a je určené žiakom posledného ročníka ZŠ. 
Cieľom podujatia je zaujímavou formou poukázať na dôležitosť práce v energetike a na to, že 
sa oplatí študovať zameranie elektroenergetika na našej škole. V tomto školskom  roku sa akcia 
uskutočnila 28. 1. 2020 na ZŠ Komenského v Sabinove a na ZŠ Šmeralova v Prešove. 

Vzdelávanie učiteľov 
Pre pedagógov našej školy a ďalších partnerských škôl pripravuje VSD odborné 

stretnutia, ktorých cieľom je odprezentovať novinky v oblasti energetiky a prostredníctvom 
ukážok svojich pracovných postupov ešte viac priblížiť prax pedagógom. Pracovníci VSD 
každoročne prichádzajú s originálnymi nápadmi pri organizácii týchto stretnutí. V tomto 
školskom roku sa stretnutie kvôli mimoriadnej situácii neuskutočnilo. 

Súťaže organizované VSD 
Naša škola spolupracuje so spoločnosťou VSD a.s. pri príprave a realizácii týchto súťaží 

pre študentov: 
a) vedomostná súťaž pre nižšie ročníky – táto súťaž je určená študentom 1. a 2.

ročníka, koná sa priamo v škole, má dve časti, teoretická časť je realizovaná vo
forme testu zo základov elektrotechniky, najlepší študenti postupujú na
praktickú časť, prví traja získavajú hodnotné ceny.

b) tímová súťaž pre vyššie ročníky, ktorá je zameraná na overenie praktických
zručností študentov. Téma súťaže je každý rok iná.
Súťaže sa zúčastňujú 3- členné tímy zložené zo študentov 3. a 4. ročníkov,
cieľom je vyhotoviť funkčný výrobok, s ktorým sa tímy prezentujú vo finále
súťaže, napr. v priestoroch Slovenského technického múzea v Košiciach.

V tomto šk. roku sa tieto súťaže prvýkrát po dlhých rokoch neuskutočnili kvôli mimoriadnej 
situáciu a prerušenému vyučovaniu v školách. 
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Učebnica 
K skvalitňovaniu vzdelávacieho procesu prispela VSD aj vlastnou učebnicou – 

Príručkou energetiky pre stredné školy – ktorej autormi sú zamestnanci VSD Ing. PhDr. Ján 
Romaňák, a Ing. Marián Mačák. Túto novú učebnú pomôcku sme zaradili do vyučovania po 
prvýkrát pred 5 rokmi. 

Absolventský program VSD pre stredoškolákov – Practice 
VSD ponúka pre absolventov našej školy nástupný absolventský program Practice, 

ktorý pripravuje absolventov na pozíciu elektromontérov výstavby distribučných sietí 
a elektrikárov prevádzky distribučných sietí. Program trvá 6 až 8 mesiacov a absolvent sa počas 
neho pripravuje na cieľovú pozíciu pod dohľadom skúseného mentora. Practice program je 
klasickým nástupným programom s atraktívnymi benefitmi.  

Štipendijný program VSE Fellows a nástupný absolventský program VSD pre 
vysokoškolákov – Trainee 

Pre tých absolventov, ktorí sa chystajú ďalej študovať, VSD odporúča odbory na FEI 
TU Košice (elektroenergetika a automatizované elektrotechnické systémy). Pre študentov II. 
stupňa týchto odborov ponúka štipendijný program VSE Fellows, ktorý je zároveň vstupnou 
bránou pre nástup do spoločnosti VSD na pozície technikov. Štipendijný program okrem 
financií a možnosti rozvoja, ponúka hlavne istotu zamestnania po ukončení štúdia, keďže 
štipendisti sú viazaní odpracovať minimálne rok v spoločnosti VSD ako trainees. Nástupný 
absolventský program Trainee, ktorý trvá 12 mesiacov, slúži na prípravu absolventov VŠ na 
pozície technikov v oblasti prevádzky sietí, projektového manažmentu, automatizácie či 
riadenia distribučnej sústavy. 

Ing. Jozef Harangozo 
vedúci predmetovej komisie elektroenergetiky 
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  STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ (SOČ) 

ŠKOLSKÉ KOLO SOČ NA SPŠE PREŠOV 25. - 27. 2. 2020 

Aj v tomto školskom roku bola organizovaná súťaž SOČ (stredoškolská odborná 
činnosť), počas ktorej sa mohli študenti pochváliť výsledkami svojej mnohohodinovej práce.  

          Študenti sa mohli zapojiť do 17 rôznych súťažných odborov. Túto možnosť využilo 45 
študentov,  ktorí prihlásili do súťaže 40 prác v štyroch súťažných odboroch.  

Výsledky školského kola SOČ: 

Súťažný odbor: 11 Informatika 

Miesto Meno a priezvisko Trieda Názov súťažnej práce 

1. Igor Lengel IV.SB Mobilná aplikácia s využitím OPEN DATA 
Prešov 

postup do 
krajského 
kola SOČ 

2. 
Samuel Farkaš 

Matúš Juraj 
Kobyľan 

IV.B Asistent pre ľudí s ochorením diabetes 
mellitus vo forme mobilnej aplikácie 

postup do 
krajského 
kola SOČ 

3. Michal Popovič IV.SB LendIt - vypožičiavanie eKolobežiek (PC 
aplikácia) 

Súťažný odbor: 12 Elektronika, hardware a mechatronika 

Miesto Meno a priezvisko Trieda Názov súťažnej práce 

1. Patrik Ridilla IV.C Prenosný 100W bluetooth reproduktor 
ovládaný Arduinom 

postup do 
krajského 
kola SOČ 

2. Daniel Kovaľ IV.SA Moderný bezpečnostný elektronický zámok 
postup do 
krajského 
kola SOČ 

3. Radovan Dulák IV.F Dron ovládaný Arduinom 
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Súťažný odbor: 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie 

Miesto Meno a priezvisko Trieda Názov súťažnej práce 

1. Kristián Kičinka 
Dominik Bušek IV.SB Webová Aplikácia - Edukačný Portál 

postup do 
krajského 
kola SOČ 

2. Adam Juriš IV.SA CCNA testovacia hra 
postup do 
krajského 
kola SOČ 

3. Matej Novotný IV.B Pexeso 

Súťažný odbor: 15 Ekonomika a riadenie 

Špeciálne ocenenie 

OHK odporúčala postup prácdo krajského kola SOČ z prvých dvoch miest. 

Miesto Meno a priezvisko Trieda Názov súťažnej práce 

1. Daniela 
Chovancová III.F Návrh funkcionalít a propagácie aplikácie 

ecoCITY 
postup do 
krajského 
kola SOČ 

2. Šimon Letkovský IV.F Manažment konfliktu a zvládanie námietok 
postup do 
krajského 
kola SOČ 

3. Tibor Jackanin IV.F Náklady na život 

Meno a priezvisko Trieda Názov súťažnej práce 

Matej Samseli IV.C CNC fréza na obrábanie mäkkých materiálov 
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Výstava prác SOČ 2020 

         V tomto školskom roku sa konala   
súťaž SOČ v rámci školy, aj preto bolo 
možné 10.3.2020 zrealizovať   výstavu 
prác v učebni OUF. Táto udalosť bola 
zavŕšením tejto súťaže.   

          Na výstave boli prezentované 
práce v kategóriách Informatika, 
Elektronika, hardware, mechatronika, 
Ekonomika a riadenie a Tvorba 
didaktických pomôcok. Súťažiaci sa 
mohli pochváliť tým, čo dosiahli,  pred 
študentmi našej školy. Určite tieto práce budú inšpiráciou  aj pre študentov nižších ročníkov, 
ktorých čaká o pár rokov zavŕšenie štúdia.  Počas výstavy dochádzalo k praktickým ukážkam 
výrobkov a výmene skúseností, názorov, vylepšení v danej oblasti.  
        Veľké poďakovanie patrí úspešným riešiteľom jednotlivých prác za ich čas strávený 
počas výstavy a odbornej hodnotiacej komisii za  výber prác pre túto výstavu. 
        Veríme, že v budúcom školskom roku sa stretneme s oveľa vyšším  počtom súťažných 
prác a hojnejším zastúpením prezentujúcich, ktorí preukážu svoju kreativitu a praktické 
zručnosti.   

Zlatá a strieborná vlna na Krajskej prehliadke SOČ 

       Po školskom kole SOČ sa študenti našej školy 
zúčastnili na Krajskej prehliadke SOČ, ktorá sa mala 
uskutočniť na Spojenej škole J. Henischa v Bardejove. 
Nakoľko v čase konania prehliadky už platil zákaz 
zhromažďovania, práce boli hodnotené OHK na základe 
poslanej  písomnej dokumentácie a príloh v podobe videí, 
o ktoré mohla požiadať OHK súťažiacich.  Z našej školy sa
jej zúčastnili 11 študenti s 9 prácami.
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        Ich práce  aj v tomto  ročníku potvrdili svoje kvality pri realizácií projektov. To sa ukázalo 
v odbore 11 Informatika, v ktorej obsadili popredné priečky v podobe prvého a druhého 
miesta. V odbore 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie sme získali prvé 
miesto.   

       V odbore Informatika získali prvé miesto 
Samuel Farkaš a Matúš Juraj Kobyľan zo IV.B 
triedy s prácou „Asistent pre ľudí s ochorením 
diabetes mellitus vo forme mobilnej aplikácie.“ 
Študenti vyvinuli túto  aplikáciu tak , aby  
upozornila diabetikov o prekročení množstva 
glukózy v krvi. Aplikácia prehľadne registrovala 

nutričnú hodnotu prijatej stravy, na základe ktorej upravovala stravovacie 
návyky, pitný režim a fyzickú aktivitu. Samotná aplikácia bola navrhnutá 
pomocou technológie React Native a framework NestJS pre tvorbu 
serverovej aplikácie s podporou návrhu dizajnu aplikácie, kde bola požitá 
technológia Adobe XD. Všetky údaje boli ukladané do databázy MySQL. 

       Na druhom mieste sa v odbore Informatika umiestnil Igor 
Lengel zo IV.SB triedy s prácou „Mobilná aplikácia s využitím 
OPEN DATA Prešov.“ Cieľom tejto práce bolo vytvoriť 
mobilnú aplikáciu, ktorá bude slúžiť hlavne obyvateľom mesta 
Prešov využitím OPEN DÁT. Igor  vytvoril aplikáciu 
pomáhajúcu pri inzercii a hľadaní zatúlaných psov. Táto 
aplikácia rieši služby týkajúce sa chovu a starostlivosti o psov, 
veterinárne ambulancie a útulky, ktoré budú v aplikácii použité 
pre ľahšie nájdenie potrieb pre domácich miláčikov. Pre tvorbu 
aplikácie bolo použité Android Studio a platforma Google 
Firebase. 

Úspešných riešiteľov sme mali aj v odbore 14 
Tvorba učebných pomôcok, didaktické 
technológie, v ktorom obsadili naši študenti 
Kristián Kičinka a Dominik Bušek zo IV.SB 
triedy výborné  prvé miesto s prácou „Webová 
Aplikácia - Edukačný Portál.“ Cieľom práce 
bolo vytvorenie atraktívnej webovej aplikácie, 
resp. webového portálu, ktorý by pomáhal pri 
výučbe odborných a humanitných predmetov 

v škole. Portál by slúžil na distribúciu vzdelávacích materiálov, ako sú prezentácie, pracovné 
listy a vytváranie testov učiteľmi pre študentov, ich následná aplikácia a vyhodnocovanie online 
so zameraním na podporu klasifikácie študentov. Grafický dizajn edukačného portálu bol 
vytvorený vo vektorovom návrhovom nástroji Adobe XD. Základ aplikácie stojí na PHP 
framework Laravel. Údaje, s ktorými študenti pracovali, boli ukladané do databáz a samotná 
aplikácia bola spustená na externom serveri. Funkcie aplikácie využívajú naši študenti.  

Všetkým zúčastneným študentom, ktorí reprezentovali našu školu na Krajskej prehliadke SOČ, 
ďakujeme za ich čas, snahu a účasť na tejto prehliadke. Zároveň chceme zaželať všetkým 
postupujúcim do Celoštátnej prehliadky SOČ veľa šťastia a úspechov. 
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Študenti sa umiestnili v jednotlivých súťažných odboroch nasledovne: 
Súťažný odbor: 08 Cestovný ruch, hotelierstvo gastronómia  

Miesto Meno a priezvisko Trieda Názov súťažnej práce 

4. Michal Popovič IV.SB LendIt - vypožičiavanie eKolobežiek (PC 
aplikácia) 

Súťažný odbor: 11 Informatika 

Miesto Meno a priezvisko Trieda Názov súťažnej práce 

1. 
Samuel Farkaš 
Matúš Juraj 
Kobyľan 

IV.B Asistent pre ľudí s ochorením diabetes 
mellitus vo forme mobilnej aplikácie 

postup na 
celoštátnu 
prehliadku 
SOČ 

2. Igor Lengel IV.SB Mobilná aplikácia s využitím OPEN DATA 
Prešov 

postup na 
celoštátnu 
prehliadku 
SOČ 

Súťažný odbor: 12 Elektronika, hardware a mechatronika 

Miesto Meno a priezvisko Trieda Názov súťažnej práce 

4. Patrik Ridilla IV.C Prenosný 100W bluetooth reproduktor 
ovládaný Arduinom 

4. Daniel Kovaľ IV.SA Moderný bezpečnostný elektronický zámok 

Súťažný odbor: 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie 

Miesto Meno a priezvisko Trieda Názov súťažnej práce 

1. Kristián Kičinka 
Dominik Bušek IV.SB Webová Aplikácia - Edukačný Portál 

postup na 
celoštátnu 
prehliadku 
SOČ 

4. Adam Juriš IV.SA CCNA testovacia hra 

Súťažný odbor: 15 Ekonomika a riadenie 

Miesto Meno a priezvisko Trieda Názov súťažnej práce 

4. Daniela 
Chovancová III.F Návrh funkcionalít a propagácie aplikácie 

ecoCITY 

4. Šimon Letkovský IV.F Manažment konfliktu a zvládanie námietok 
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Bronzový úspech na celoštátnej prehliadke SOČ 2020 

      Dlhoročnou tradíciou býva účasť študentov našej školy 
na Celoštátnej prehliadke SOČ, ktorá sa realizovala 
dištančnou formou dňa 7. 5. 2020. 

      Naša škola mala zastúpenie v dvoch kategóriách 
s počtom troch prác. V kategórii Informatika nás 
reprezentovali Samuel Farkaš a Matúš Juraj Kobyľan z IV.B 
triedy s prácou „Asistent pre ľudí s ochorením diabetes 

mellitus vo forme mobilnej aplikácie“ a  študent Igor Lengel z IV.SB triedy s prácou „Mobilná 
aplikácia s využitím OPEN DATA Prešov.“  Obidve práce sa umiestnili na štvrtom mieste. 

      V kategórií Tvorba učebných a didaktických pomôcok nás reprezentovali študenti 
Kristián Kičinka a Dominik Bušek z IV.SB s prácou „Webová Aplikácia - Edukačný Portál“. 
      Táto práca ukázala svoje kvality a praktický prínos v oblasti zvýšenia kvality vzdelávacieho 
procesu v ktoromkoľvek vyučovacom predmete. Práve ona  sa umiestnila na bronzovej pozícií 
v rámci tejto kategórie. 

K úspechom všetkým súťažiacim gratulujeme. Všetkým účastníkom a reprezentantom 
SPŠE Prešov ďakujeme za vzornú reprezentáciu. Veríme, že účasť na celoštátnej 
prehliadke SOČ bola pre našich študentov prínosom a možnosťou prezentovať svoje 
zručnosti, schopnosti a kreativitu. 

Ing. Ondrej Kontura 
koordinátor SOČ 

64



„Zlato sa skúša ohňom, talent matematikou.“       (L. Pacioli, asi 1445 – 1514) 

SÚŤAŽE V PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOCH 

Matematika je stará dáma, ale veľmi aktívna. Matematika je všade, bez nej sa nepohneme 
ani v obyčajnom každodennom živote. Kto je dobrý v matematike, je vynikajúci vo všetkom. To 
sú tri myšlienky, ktoré zdôrazňuje profesor Anatolij Dvurečenskij z Matematického ústavu SAV 
pri svojom vysvetľovaní významu jednej z najstarších vied na svete.  
Určitá elementárna matematická schopnosť je človeku daná do vienka. Je to prirodzená schopnosť, 
na ktorú sa však zabudne, ak sa nerozvíja. Je na nezaplatenie mať v škole kvalitného učiteľa. Veľa 
záleží i od veku. Keď sa prešvihne obdobie 12 – 15 rokov v živote mladého človeka, potom už je 
neskoro. Na vyhľadávanie a podporu matematických talentov sa na Slovensku organizuje veľa 
matematických súťaží pre žiakov a študentov, korešpondenčné semináre či matematické 
olympiády. 

ELEKTROmatik 

Naša škola zareagovala na túto výzvu matematických kapacít a už niekoľko rokov 
organizujeme pre žiakov základných škôl matematickú súťaž ELEKTROmatik. 
V utorok 18.2.2020 bolo súčasťou  DOD na pôde našej školy školské kolo 6. ročníka matematickej 
súťaže ELEKTROmatik. Dve domáce kolá riešilo sedemnásť   4-členných  tímov žiakov 
základných škôl a štyri najúspešnejšie  z nich - PROMAT, BJKL1, SIBIR a MORE postúpili do 
školského finále. Súťaž trvala 60 minút čistého času, počas nej dostávali súťažiaci každých 20 
minút novú sériu  úloh podobných domácemu kolu. Medzi sériami bola prestávka približne 10 
minút. Úlohou súťažiacich bolo v danom časovom limite odovzdať čo najviac správne vyriešených 
úloh za 2, 3, 4 alebo 5 bodov. Chcelo to správnu taktiku, vhodné rozdelenie úloh medzi členov 
tímu. Po celý čas prevládala príjemná súťaživá atmosféra, pracovné, ale tvorivé napätie. Víťazom 
sa stal tím zložený z najmladších súťažiacich   SIBIR zo ZŠ Sibírska. Na 2. mieste sa umiestnil tím 
BJKL1 zo ZŠ na Bajkalskej ulici. Trojicu najlepších doplnil tím  PROMAT zo ZŠ Československej 
armády, všetky z Prešova. Najlepšie tímy boli za svoje výborné výsledky ocenené beletriou pre 
mládež, všetkých súťažiacich potešili reklamné predmety, ktoré do súťaže venovala Nadácia školy 
pri SPŠE a firma Macmillan. Gratulujeme! 

Víťazmi sa stali všetci už len tým, že sa dostali do finále a ukázali, že majú pozitívny vzťah 
k matematike. S viacerými sa, dúfame, stretneme v našej škole ako s budúcimi  študentmi.  
Oceňujeme ich chuť a zanietenosť urobiť niečo pre svoje zdokonalenie vo voľnom čase, ich snahu 
vynikať medzi spolužiakmi. Ich učiteľom matematiky ďakujeme za ochotu, za schopnosť 
motivovať, za vedenie a podporu pri riešení úloh na úkor svojho voľného času. 

V školskom roku 2019/2020 mali všetci naši študenti možnosť zapájať sa do riešenia 
rôznych prírodovedných súťaží. Rozvíjali sme starostlivosť o talentovaných študentov, kým 
nedošlo k mimoriadnej situácii  zapríčinenej šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým 
koronavírusom  COVID–19, čo znamenalo   prerušenie vyučovania a zákaz organizovania 
školských súťaží a predmetových olympiád. 

Ostali sme stáť doslova pred dverami našej internej matematickej súťaže π-day. 
Organizujeme ju pri príležitosti čísla π 14.marca pre študentov 1.ročníka.  

65



MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 

      A v tomto školskom roku sa študenti našej školy zapojili do riešenia úloh MO. Vanesa 
Smoľaková, študentka I. SB, sa stala úspešnou riešiteľkou školského kola matematickej olympiády 
kategórie C. Postúpila do krajského kola, ktoré sa, žiaľ, kvôli pandémii koronavírusu COVID–19 
neuskutočnilo. 

MATEMATICKÝ KLOKAN 

      Už niekoľko rokov sa naši študenti zapájajú do najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže 
na svete MATEMATICKÝ KLOKAN. Táto súťaž sa snaží nadchnúť pre „ myslenie“ čo najviac 
študentov. Výhodou súťaže je, že sa do nej môže zapojiť každý bez ohľadu na známku. Nájdu sa 
tam úlohy, ktoré nevyžadujú nadrilované vzorce a postupy, ale „zdravý sedliacky rozum.“ 

      Súťaži Matematický klokan vždy predchádzala Matematická konferencia, ktorej hlavným 
obsahom bola príprava študentov, ktorí sa plánovali zapojiť do súťaže Matematický Klokan. 
Nemožnosť zorganizovať matematickú konferenciu na SPŠE v Prešove v roku 2020 z dôvodu 
opatrení pre zamedzenie šírenia vírusu COVID-19 rozhodne nenaruší dlhodobú tradíciu týchto 
konferencií, na ktorú v budúcom roku určite nadviažeme. 

      Vzhľadom na už spomínané okolnosti sa nepodarila účasť našich študentov ani v Náboj-i, 
medzinárodnej matematickej súťaži pre päťčlenné tímy stredoškolákov, o ktorú prejavili záujem. 

     V školskom roku 2019/2020 sa do 23. ročníka súťaže  Matematický Klokan  prihlásilo 201 
našich študentov. Súťaž sa mala uskutočniť 27.3.2020, ale v tomto období už bolo vyučovanie 
prerušené. Organizátori to ale nevzdali a súťaž sa uskutočnila v netradičnom júnovom čase, a to 
online formou.  

V kategórii Junior O34  v pondelok 8. júna 2020 sa z  86 prihlásených zapojilo 49 študentov našej 
školy. Z prihlásených 115 študentov prvého a druhého ročníka v kategórii Kadet O12 si v štvrtok 
11. júna 2020 nakoniec zasúťažilo 115 študentov. Výsledky súťaže pre jednotlivé kategórie budú
sú zverejnené od 29. júna 2020 na stránke organizátora súťaže www.matematickyklokan.sk.
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      Najlepší riešitelia v kategórii Junior O34 z celkového počtu súťažiacich ( úspešnosť aspoň 75%) : 

Meno Priezvisko Trieda Body Percentá Percentil Poradie 

Andrej Pavúk 3.SA 103 85,8 99,2 6.-9. 

Martin Nálepka 3.SA 103 85,8 99,2 6.-9. 

Erik Partila 3.SA 103 85,8 99,2 6.-9. 

Dominik Borbuliak 4.SB 100 83,3 98,7 10.-13. 

Miroslav Cina 3.SA 100 83,3 98,7 10.-13. 

Radovan Dulak 4.F 96 80 97,7 19.-21. 

Vladimír Stračiak 3.C 96 80 97,7 19.-21. 

Martin Mormák 3.B 95 79,2 97,4 22.-23. 

Mário Šutor 3.C 95 79,2 97,4 22.-23. 

Slavka Triščíková 3.SA 94 78,3 97,1 24.-26. 

Richard Skokan 3.SB 93 77,5 96,7 27.-29. 

Filip Olejčuk 3.SA 93 77,5 96,7 27.-29. 

Adam Tomko 3.SB 92 76,7 96,4 30.-31. 

Martin Jakubec 3.SB 90 75 96,1 32.-34. 

 Ďalších 5 študentov malo percentil viac ako 90% ( predbehli 90% riešiteľov). 
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 Najlepší riešitelia v kategórii Kadet O12 z celkového počtu súťažiacich ( úspešnosť aspoň 75%) : 

Meno Priezvisko Trieda Body Percentá Percentil Poradie 

Martin Baluďanský 1.C 114 95 99,6 5.-11. 

Samuel Drobný 2.SA 114 95 99,6 5.-11. 

Adrián Lesný 2.SA 109 90,8 99,1 12.-22. 

Filip  Halčišák 2.SA 109 90,8 99,1 12.-22. 

Filip  Kušnír 2.SA 109 90,8 99,1 12.-22. 

Róbert Kopčan 2.SA 109 90,8 99.1 12.-22. 

Maroš Berdis 2.SA 109 90,8 99,1 12.-22. 

Samuel 
Gabriel Tchir 2.SA 109 90,8 99,1 12.-22. 

Adam Stredný 2.SB 104 86,7 97,3 40.-56. 

Erik Franko 1.C 104 86,7 97,3 40.-56. 

Timotej Breznický 2.SB 104 86,7 97,3 40.-56. 

Jakub Šesták 2.SB 104 86,7 97,3 40.-56. 

Maroš Pipčák 2.SB 104 86,7 97,3 40.-56. 

Samuel Heteš 2.SB 104 86,7 97,3 40.-56. 

Filip  Tarbaj 2.C 103 85,8 96,4 57.-70. 

Tobiáš Jutka 1.F 103 85,8 96,4 57.-70. 

Daniel Žula 2.C 103 85,8 96,4 57.-70. 

Filip  Ondrej 1.C 103 85,8 96,4 57.-70. 

Matej Koscelnik 2.SA 103 85,8 96,4 57.-70. 

Richard Juhás 1.SA 102 85 95,9 71. 

V tejto kategórii ďalších 17 študentov malo percentil viac ako 90% ( predbehli 90% riešiteľov). 
Vzhľadom na tohtoročnú online formu súťaže nebolo vyhodnotené poradie škôl, z ktorých sa študenti 
zapojili. 

Mgr. Marta Kožárová 
vedúca predmetovej komisie prírodovedných predmetov 
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ANGLICKÝ JAZYK 

Učiť sa cudzí jazyk predstavuje vždy náročnú úlohu, avšak pri správnom prístupe je to zábavné, 
získate praktickú znalosť, ktorá vám umožní hlbšie spoznať a pochopiť ľudí z iných kultúr, ich 
zvyky, tradície a, samozrejme,  v neposlednom rade sa zlepšia aj vaše pracovné možnosti.  
Požiadavky pre vzdelávanie v anglickom jazyku vychádzajú zo spoločného Európskeho 
referenčného rámca pre jazyky, ktorý popisuje rôzne úrovne ovládania cudzích jazykov. 
Vzdelávanie v cudzom jazyku v našej škole smeruje k dosiahnutiu úrovne B1/B2. Náš koncept 
výučby je postavený na troch základných princípoch: 

• reálnosť – dôraz na kontakt so živým cudzím jazykom
• praktickosť – dôraz na praktické využitie jazyka
• efektivita – dôraz na systematické napredovanie a udržanie nových vedomostí

Pri výučbe anglického jazyka sa snažíme uplatňovať moderné formy a metódy výučby a 
zároveň využívame aj klasickú metódu (kombináciu základov gramatiky a konverzácie), ktorá 
sa doteraz vždy ukázala ako najjednoduchšia a najrýchlejšia.  
Hlavný dôraz kladieme na vedomosti potrebné pre každodenný život – rozprávanie 
a porozumenie. Veď učiť sa cudzí jazyk znamená priamo ho praktizovať v reálnom živote 
a v reálnych situáciách. Rozprávať, aj keď s chybami, je vždy lepšie, ako mať zábrany 
komunikovať v cudzom jazyku. Počas vyučovacích hodín využívame moderné metódy a formy 
výučby ako sú napríklad EduScrum či CLIL.  
V minulých školských rokoch sa všetci naši študenti tretieho a štvrtého ročníka každý týždeň 
pravidelne stretávali v rámci predmetu anglický jazyk s anglicky hovoriacim vyučujúcim. 
Keďže sa táto forma vyučovania osvedčila, výučba cudzieho jazyka bude týmto spôsobom 
pokračovať aj v tomto školskom roku. Okrem toho majú študenti prvého a druhého ročníka 
možnosť zúčastňovať sa krúžku „Talk to me,“ kde si svoje znalosti komunikácie môžu ďalej 
zlepšovať a prehlbovať.  
Okrem všeobecného jazyka má v našej škole svoje opodstatnenie aj výučba odborného 
cudzieho jazyka s odbornými témami zameranými presne pre daný študijný odbor. Počas štúdia 
na vysokej škole to študenti iste ocenia, pretože najnovšie poznatky z odboru sa často dajú nájsť 
iba v cudzojazyčnej literatúre, resp.  v odborných časopisoch.  
Študenti odboru ITM sa v treťom ročníku oboznamujú s cudzojazyčnou korešpondenciou 
v anglickom jazyku, kde si rozširujú svoje schopnosti písomnej komunikácie pri učení sa 
správnej formulácie odbornej korešpondencie.  
Počas školského roka organizujeme osvedčené aktivity, ktoré spestrujú vyučovanie cudzích 
jazykov ako: Európsky deň jazykov, Olympiáda v anglickom jazyku, návšteva divadelného 
predstavenia v anglickom jazyku, súťaž Elesparks pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka 
základných škôl, návšteva cudzojazyčného oddelenia s beletriou, ale aj rôznymi učebnicami  
v anglickom jazyku i účasť v súťaži Maxitest. Pohotovo reagujeme na ponuky, ktoré 
prichádzajú do školy a o ktorých sme presvedčení, že budú prínosom pre našich študentov. 
Zapájame sa aj do medzinárodných projektov Erasmus+. Naši študenti tak mali v minulosti 
možnosť absolvovať v treťom ročníku 3-týždňovú zahraničnú odbornú prax v rámci projektu 
Erasmus+, kde si precvičili nielen svoje odborné vedomosti a zručnosti, ale aj komunikačné 
zručnosti z cudzích jazykov.  
Anglický jazyk sa učí z licencovaných učebníc English File v malých skupinách nielen 
v klasických triedach, ale aj v moderných jazykových učebniach. Dané učebnice študentom 
počas ich štúdia poskytuje škola, žiaci si zakupujú k tejto učebnici len pracovný zošit. Na 
vyučovacích hodinách sa zároveň pracuje aj s učebnicou YES, v ktorej nájdu študenti maturitné 
témy a k nim prislúchajúce cvičenia na počúvanie a čítanie s porozumením a na rôzne 
gramatické štruktúry. Pracujeme aj s internetovými kanálmi, ako napr. YouTube a mnohými 
ďalšími webovými stránkami, ktoré sú zamerané na poskytovanie edukačných materiálov 
vhodných na spestrenie vyučovania anglického jazyka  

Mgr. Miroslava Gajdošová 
vedúca predmetovej komisie cudzích jazykov 
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ELEsparks – súťaž družstiev ZŠ v anglickom 
jazyku 

Jednou z podmienok plynulého prechodu žiakov zo 
základnej školy na strednú je aj  ich zmysluplná 
spolupráca. Naša SPŠE  je v tom príkladom pre iné 

stredné školy. 

Predmetová komisia cudzích jazykov pripravila už 6. ročník súťaže družstiev v anglickom 
jazyku pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka ZŠ - ELEsparks. 
V školskom roku 2019/2020 sa zaregistrovalo 37 trojčlenných družstiev z Prešova, Sabinova, 
Lipian a Žiliny. Súťaž pozostávala z dvoch domácich kôl, v ktorých žiaci absolvovali on-line 
testy. Obidve domáce kolá úspešne vypracovalo 26 družstiev. Sedem  tímov  s najvyšším 
počtom bodov bolo pozvaných k nám, kde v príjemnom prostredí pripravených učební 
prebiehalo školské kolo súťaže. Ich úlohou bolo spoločnými silami úspešne zvládnuť 
počúvanie a čítanie s porozumením, pár gramatických cvičení, porozprávať príbeh podľa 
obrázka a napísať esej na zadanú tému.  
Súťažné tímy ukázali veľmi dobrú znalosť angličtiny, žiaci boli sebavedomí, tvoriví a 
vynaliezaví v riešení jednotlivých úloh.   
Tí najlepší boli odmenení hodnotnými cenami, ktoré do súťaže venovala Nadácia SPŠE 
a vydavateľstvo MacMillan. A ktorí to boli? 

1. miesto: Rychlikcejo   ZŠ Bajkalská, Prešov
2. miesto: Dank Engines  ZŠ Bajkalská, Prešov
3. miesto: Hot Hogs  ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany

     Ako samotní účastníci  povedali, takáto súťaž na pôde strednej školy bola pre nich novou 
skúsenosťou, umožnila im porovnať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť 
svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie. Akcia sa konala v rámci Dňa otvorených dverí, 
takže prítomní mali možnosť prezrieť si školu, vnímať jej atmosféru a zoznámiť sa 
s možnosťami štúdia. 

Veríme, že aj v ďalšom ročníku ELEsparks privítame šikovných mladých angličtinárov, ktorí 
prídu ukázať svoju jazykovú pohotovosť, tvorivosť, hravosť a zmysel pre prácu v tíme. 

Mgr.Emília Čulková 
vyučujúca predmetov cudzích jazykov 
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EKONOMIKA 

Ekonómia je vedná disciplína, ktorá skúma, ako spoločnosť využíva vzácne zdroje na 
výrobu statkov a služieb a ako sa tieto statky a služby prerozdeľujú medzi rôzne skupiny ľudí. 
Ekonomika je súhrn nástrojov, inštitúcií, princípov a vzťahov, prostredníctvom ktorých sa 
uspokojujú ľudské potreby. Na ekonomiku sa pozeráme ako na systém, činnosť a vedu. Je 
neoddeliteľnou súčasťou života každého človeka. Poznať zákonitosti fungovania trhu, poznať 
právne formy podnikov na Slovensku, vedieť, ako podnik rieši základné ekonomické otázky, 
pochopiť hodnotenie výkonnosti národného hospodárstva a mnoho iných zaujímavostí zo sveta 
ekonomiky je pre vzdelaného  človeka nutnosťou. 

Predmetová komisia ekonomiky preto pripravuje každoročne pre študentov zaujímavé 
aktivity, krúžky a e-learningové vzdelávanie, ktoré im nielen pomôže spoznať tajomstvá tejto 
vednej disciplíny, ale majú možnosť získať certifikáty, ktoré im pomôžu uplatniť sa na trhu 
práce:  

● Certifikát Online ekonómie,
● Certifikát Kros, a. s. Omega – pre podvojné účtovníctvo,
● Certifikát Kros, a. s. Olymp – pre mzdy a personalistiku, 
● Certifikát Kros, a. s. Alfa – pre jednoduché účtovníctvo,
● Certifikát SAP Overview,
● Certifikát SAP Finančné účtovníctvo.

Čo je SAP? 
Táto skratka znamená „Systémy Aplikácie Produkty“. Spoločnosť bola založená v roku 

1972 a je uznávaným lídrom v poskytovaní riešení pre všetky typy spoločností a na všetkých 
veľkých trhoch. Má viac ako 12 miliónov používateľov, 96 400 zariadení a viac ako 2000 
partnerov. Je jedným z najväčších medzipodnikových softvérových spoločností. Silnou 
stránkou SAP portfólia je jeho celosvetové použitie. Je navrhnutý tak, aby uspokojil informačné 
potreby pre všetky veľkosti a typy obchodov, spoločností, podnikov – malé, miestne, národné 
až medzinárodné. SAP je: 

● multi – kultúrny,
● multi – menový,
● multi – bilančný.

Je navrhnutý tak, aby uspokojil informačné potreby pre všetky odvetvia priemyslu, napr. 
● výrobné podniky,
● finančný sektor,
● služby,
● verejný sektor.

Ing. Ljuba Krišová 
predseda predmetovej komisie ITM 
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CERTIFIKÁCIA SAP OVERVIEW, SAP FI BASICS 
A  

OLYMP - MZDY A PERSONALISTIKA 

Študenti tretieho ročníka odboru ITM v rámci predmetu PXA v školskom roku 2019/2020 
ukončili záverečným testovaním vzdelávanie v oblasti  školenia SAP ACADEMY - SAP 
Overview, SAP BASICS a OLYMP – Mzdy a personalistika.  
Softvér SAP je založený na systéme klient – server a v začlenení internetu do komunikačného 
systému je v súčasnosti najviac používaný na obchodovanie prostredníctvom internetu a 
riadenie organizácií cez WAN siete.  

Študenti postupne prechádzali jednotlivými časťami určených  školení v SAP a nadobudli tak 
vedomosti, zručnosti a znalosti  v ovládaní popredného svetového softvéru na súčasnom trhu. 
Získali teoretické vedomosti o vzniku a dôležitosti SAP, o prehľade v systéme SAP, o SAP 
podnikových informačných systémoch. Taktiež získali kompetencie v spustení klientskeho 
programu SAP EA, v prihlasovaní a odhlasovaní v SAP, kompetencie s  popisom obrazovky, 
prácou s kódmi transakcií, s pohybom zo SAP poľa na pole, s vkladaním dát, s vyhľadávaním 
dát pomocou match kódov, s prácou s kontextovým menu a s prácou v režimoch, v ovládaní 
používateľského nastavenia SAP, s možnosťami spracovania dát, s prácou s layoutami 
(zobrazeniami) v SAP, ako tlačiť v SAP a ako používať nápovedu. Nadobudli základné  
vedomosti, zručnosti a znalosti  pri práci s konkrétnymi transakciami, pri nastavení 
parametrov pre účtovné doklady, pri nastavení parametrov užívateľa v transakciách, naučili sa 
ako nastaviť kontrolné súčty pre účtovanie,  ako skontrolovať dobu otvorenia účtovných 
období,  ako založiť účty a analytické účty Hlavnej knihy, ako skontrolovať existenciu účtov 
v Hlavnej knihe, ako založiť účty s predlohou, ako účty v Hlavnej knihe blokovať a zmazať. 
Nadobudli zručnosti v zaúčtovaní dodávateľských a odberateľských faktúr v prostredí SAP, v 
založení nového odberateľa a dodávateľa, v zobrazení zostatkov na účtoch Hlavnej knihy 
a ako zistiť, či prebehlo správne realizovanie zadaných účtovných dokladov v Hlavnej knihe 
a realizovanie založenia nových dodávateľov a odberateľov.  

Mzdový softvér OLYMP (Kros, a. s.) je určený na tvorbu a spracovanie miezd 
prostredníctvom mzdového programu - popredného ekonomického softvéru na súčasnom trhu 
na spracovávanie miezd a personalistiky. Študenti získali zručnosti a znalosti v nastavení 
mzdových procesov pre nový zakladajúci podnik, v oblasti personalistiky zamestnancov, 
zadávania jednotlivých zložiek miezd so zameraním na výpočet úkolových a časových miezd, 
na prácu nadčas a nadčasové príplatky, na náhradu mzdy za dovolenku, na odmeny 
a príplatky zamestnancov, na výpočet dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov, na 
daňové bonusy a nezdaniteľné časti základu dane pre zamestnanca, na výpočet priemerov na 
dovolenky a nadčasy, denné vymeriavacie základy a na spôsoby vystavenia a tlače mzdových 
dokumentov. 

Certifikát SAP Overview získali títo študenti III. F triedy (25): Baško, Borz, Budaiová, 
Centko, Cvengrosch, Guľaša, Herstek, Chovancová, Kamenický, Klimko, Koscelník, 
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Kostkášová, Lejko, Mihaľ, Omachel, Onofrejová, Oreško, Pivovar, Rokošný, Staneková, 
Vagaský, Varga, Vyrostek, Zachar, Zacharský. 

Certifikát Olymp – mzdy a personalistika získali 16 študenti III. F triedy: Baško, Budaiová, 
Centko, Herstek, Chovancová, Kamenický, Koscelník, Kostkášová, Lejko, Omachel, 
Onofrejová, Rokošný, Staneková, Vagaský, Vyrostek, Zachar. 

Certifikát SAP FI BASICS získali títo študenti III. F triedy (19): Baško, Borz, Budaiová, 
Centko, Dráč, Fedor, Guľaša, Herstek, Klimko, Koscelník, Kostkášová, Lejko, Machovec, 
Mihaľ, Pivovar, Rokošný, Staneková, Vaňo, Varga. 

Srdečne blahoželáme! 

Ing. Vladimíra Pastirová 
koordinátorka 
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Olympiáda Podnikový hospodár 
Celoslovenské kolo – obsadili sme aj prvé miesto! 

            V školskom roku 2019/2020 sa šiesti študenti –  Jozef Fejerčák, Mário Spišák a 
Martin Paľo (4.F), Erik Wittner a Igor Lengel (4.SB) a  Dominik Perháč (4.SA) zúčastnili on-
line celoslovenského kola Olympiády podnikový hospodár. Táto súťaž s celoslovenskou 
pôsobnosťou bola určená pre študentov maturitného ročníka stredných škôl ekonomického 
zamerania, stredných škôl neekonomického zamerania a stredných škôl zameraných na 
služby. Cieľom súťaže bola popularizácia ekonómie ako vedného a študijného odboru a 
podpora celospoločenských snáh o zvyšovanie finančnej gramotnosti mladých ľudí.  
          Organizátori po ukončení súťaže urobili čiaru za 42. miestom. Všetci úspešní riešitelia 
do 42. miesta boli automaticky prijatí na 1. stupeň bakalárskeho štúdia na 
Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. 

Všetci naši študenti sa umiestnili v skupine úspešných riešiteľov a získali sme aj 
umiestnenie na PRVOM MIESTE. VZHĽADOM NA ROVNAKÝ POČET BODOV 
ORGANIZÁTORI UDELILI 5X PRVÉ MIESTO.  Úspešní študenti získali  diplomy 
a zaujímavé ocenenia. 
Na prvých miestach sa umiestnili: 

1. 
miesto 

Martin PAĽO, 4. F Prešov SPŠE 

1. 
miesto 

Vladimíra BIELIKOVÁ Handlová SOS 

1. 
miesto 

Simona KUZMÍKOVÁ Spišská 
Nová Ves 

Hotelová akadémia 

1. 
miesto 

Laura KOSCELNÍKOVÁ Prešov Hotelová akadémia 

1. 
miesto 

Viktória LIPTÁKOVÁ Košice Súkromná stredná odborná 
škola 

VÝSLEDKY CELOSLOVENSKÉHO KOLA ZA NAŠU ŠKOLU: 

1. miesto Martin PAĽO, 4. F 
12. miesto Erik WITTNER, 4. SB 
14. miesto Mário SPIŠÁK, 4. F 
16. miesto Jozef FEJERČÁK, 4. F 
28. miesto Igor LENGEL, 4. SB 
41. miesto Dominik PERHÁČ, 4. SA 

Srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v ich ďalšom vzdelávaní! 

Ing. Jozef Lukáč, PhD. 
koordinátor Olympiády podnikový hospodár 

Ing. Vladimíra Pastirová 
koordinátor Olympiády podnikový hospodár na SPŠE 

Ing. Slavomíra Stašková, PhD. 
prodekanka pre rozvoj fakulty, projekty a styk s verejnosťou 
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Krúžok  Mzdy, personalistika, korešpondencia, ATF a SAP 

     Študenti školy môžu využiť záujmové vzdelávanie poskytované formou krúžku  Mzdy, 
personalistika a korešpondencia, ATF a SAP. Tento  umožňuje  všetkým zúčastneným získať 
znalosti a skúsenosti z oblasti administratívy a korešpondencie v slovenskom aj anglickom 
jazyku, z kancelárskeho písania na PC a zo mzdovej problematiky. Frekventanti sa naučia 
písať, respektíve zdokonalia sa v desaťprstovej metóde písania na klávesnici PC 
prostredníctvom programu ALL TEN FINGERS, spoznajú pravidlá úpravy a písania 
obchodných, úradných, osobných i zamestnaneckých listov podľa normy STN 01 6910 v 
slovenskom aj anglickom jazyku.  
    Najväčší záujem je o mzdový softvér OLYMP a SAP. Na konci záujmového vzdelávania 
absolvujú účastníci  záverečný súvislý príklad na spracovanie a výpočet miezd v programe 
OLYMP, čím majú  možnosť získať certifikát o úspešnom absolvovaní.  Tento vystavuje naša 
škola v spolupráci so spoločnosťou KROS, a. s..  
     Softvér SAP umožní žiakom školy získať vedomosti a zručnosti v ovládaní popredného 
svetového softvéru uplatňovaného na súčasnom trhu a zároveň je to   možnosť získavania 
certifikátov v danej oblasti v spolupráci našej školy s IT Valley - SAP ACADEMY. Tento 
softvér je v súčasnosti najviac používaný na obchodovanie prostredníctvom internetu a na 
riadenie organizácií cez WAN siete.  

Ing.Vladimíra Pastirová 
vedúca krúžku 

           Krúžok tanca   SpeshDance 

      Krúžok je určený tým študentom, pre ktorých túžba po pohybe a pocit vnútornej radosti a 
spontánnosti je najprirodzenejšou súčasťou študentského života. Úlohou tanečného krúžku je 
vytvoriť tanečnú skupinu SpeshDance, podchytiť študentskú tanečnú prirodzenosť, fantáziu, 
hudobné cítenie, zmysel pre rytmus, spev, priestorovú orientáciu, pohybovú pamäť študentov 
a výsledok zakomponovať do školských aktivít realizovaných v škole i mimo nej, čo znamená 
nacvičovať tanečné choreografie na také podujatia, ako sú napr. Imatrikulácia, Vianočná 
besiedka, Deň učiteľov či Majáles. 

Ing. Vladimíra Pastirová 
vedúca krúžku 
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IMPULZ, občianske združenie 
Plzenská 1, 080 47  Prešov 

      Občianske združenie IMPULZ vzniklo 01. 03. 1999 pri Strednej priemyselnej škole 
elektrotechnickej v Prešove. Aktívne začalo združenie pracovať až v roku 2017. Členmi 
združenia a spoluorganizátormi jednotlivých aktivít sú profesori a študenti školy. Je to 
spolok neuzavretého počtu členov, preto jeho členovia medzi sebou  radi privítajú  aj nové 
tváre.  
Medzi primárne ciele IMPULZ-u patrí: 

• vychovávať mládež v duchu humanity a demokracie pre ďalšie zaradenie sa do
života pri rešpektovaní Charty dieťaťa a ľudských práv,

• napomáhať rozvoj záujmov, vedomostí, zručností a návykov v mimoškolskej
činnosti mládeže,

• organizovať školský aj mimoškolský život žiakov škôl podporujúci zdravie
v školách a ochranu životného prostredia,

• rozvíjať spoluprácu medzi podobnými združeniami,
• organizovať akcie súvisiace s propagáciou cieľov združenia,
• podporovať zahraničné styky v rámci medzinárodných vzdelávacích projektov,
• svojou činnosťou aktívne sa podieľať na makroriadení škôl.

       V školskom roku 2019/2020 sa uskutočnili dva projekty v spolupráci s Meet and Code, 
ktoré podporil program Techsoup Slovensko, za finančnej podpory spoločností SAP a Haus 
des Stiftens. Finančné prostriedky boli poskytnuté prísne účelovo na krytie nákladov 
súvisiacich s realizáciou projektu „Nakóduj si svoj nápad“ a „Juniori seniorom,“ t. j. 
realizáciou programovacích podujatí počas Európskeho týždňa programovania v čase od 5. do 
20. októbra 2019, kde cieľovou skupinou boli deti a mládež vo veku od 8 do 24 rokov. Na
týchto projektoch, ktoré sa v našej škole konali v septembri, sa zúčastnilo 38 študentov
druhého, tretieho a štvrtého ročníka pod vedením Daniely Chovancovej z 3. F triedy.
Organizáciu podujatia zabezpečili študenti Richard Klimko z 3. F a Adam Volko zo 4. F.

      Občianske združenie finančne podporilo súťaže „Zenit v programovaní“ a „Zenit 
v elektronike.“ Ďalšie finančné prostriedky boli poskytnuté na ocenenie študentov štvrtého 
ročníka za mimoškolskú činnosť a popredné umiestnenie na celoslovenských súťažiach. 
       V súčasnosti má občianske združenie 35 členov. Naďalej ostávame spoločenstvom 
s neuzavretým počtom členov. 
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Ing. Ljuba Krišová 
štatutárny zástupca  IMPULZ, o. z. 
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TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

Šport a pohyb je významným fenoménom dnešnej doby a jeho dôležitosť vystupuje do 
popredia z roka na rok vo väčšej miere. Každá spoločnosť by mala pre jeho realizáciu vytvoriť 
čo najlepšie podmienky, aby sa mohli naplniť jeho funkcie a ciele. Dôležitý je hlavne zdravotný 
(prevencia proti súčasným civilizačným ochoreniam), ale aj spoločenský význam športu 
a pohybu, o čom sme sa mohli presvedčiť aj v poslednom období. Mal by tvoriť významnú časť 
každodenného života spoločnosti a každého z nás. 

Cieľom PK TSV je pravidelné cvičenie ako vhodný prostriedok na udržanie zdravia 
a zlepšenie kvality života. Taktiež chceme podnietiť mládež, aby pochopila význam športu pre 
život. Podstatou je obnovenie záujmu o šport, aktivácia všetkých vekových skupín a účelné 
využívanie voľného času.  

Poslaním školy je pravidelne pristupovať k zabezpečovaniu realizácie povinných 
vyučovacích hodín vo vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb pre všetkých žiakov. 

V rámci našej činnosti sa snažíme pripraviť pestrú ponuku mimoškolských aktivít pre 
žiakov školy a postupne tak zvyšovať záujem o šport a pohyb. Taktiež je v našom záujme 
zavádzať do výučby a krúžkovej činnosti nové prvky a športy. Aj v tomto školskom roku sme 
organizovali množstvo mimoškolských súťaží pre našich žiakov a až do núteného ukončenia 
aktivít v marci sme stihli uskutočniť medzitriedne turnaje vo futsale, volejbale, vianočný 
volejbalový turnaj o putovný pohár SPŠE či stolnotenisový turnaj. Nechýbal tradičný  
volejbalový zápas učiteľov a žiakov. Nevynechali sme ani našich kolegov, pre ktorých sme 
zorganizovali volejbalový a bowlingový turnaj. Už tradične sme sa zapojili aj do charitatívnych 
športových podujatí ako Lear run a Mikulášsky beh. 

Pravidelne sa zapájame do súťaží, organizovaných SASŠ. Aj v tomto roku sme dosiahli 
pekné výsledky ( pozri reprezentáciu školy ). 

Dôležitou súčasťou života školy je organizovanie kurzov. Zorganizovali sme lyžiarsky 
výcvikový kurz pre II. ročník, KOŽAZ pre III. ročník a účelové cvičenia pre I. a II. 
ročník.  

V priebehu októbra a novembra 2019 sa vedeniu školy v spolupráci s Prešovským 
samosprávnym krajom podarilo vybudovať multifunkčné športové ihrisko v priestoroch 
školského dvora. Zásluhou podpory vedenia školy sa nám taktiež podarilo zrekonštruovať 
školskú posilňovňu. 

Mgr. Štefan Dankovič 
vedúci predmetovej komisie TSV 
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ŠPORTOVÉ NAJ... 2019 – 2020 
Reprezentácia školy 

JEDNOTLIVCI 
CEZPOĽNÝ BEH 

Polončák Damián III. miesto krajské kolo 

KOLEKTÍVY 
CEZPOĽNÝ BEH 

Polončák, Terez, Homoľa III. miesto okresné kolo 

FUTSAL 

Berdis, Duháň, Demko I. miesto okresné kolo 

Homoľa, Riják, Derco II. miesto v skupine krajské kolo 

Kolarčík, Svat, Blaščák 

Kramár, Marchevka  

VOLEJBAL 

Timko, Brilla J., Brila L.,   I. miesto okresné kolo 

Gluchý, Kuchár, Velička, 

Jackanin, Barnovský, Barlík 

Hriseňko, Harčár 

STOLNÝ TENIS 

Dujava, Macko, Mikuš  II. miesto okresné kolo 

Vodička 

BEDMINTON 

Brilla J., Karpjak, Štefanko I. miesto okresné kolo 

III. miesto krajské kolo 

Mgr. Štefan Dankovič 

vedúci predmetovej komisie TSV 
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Škola podporujúca zdravie a zdravý životný štýl 

Projekt „Škola podporujúca zdravie a zdravý životný štýl“ je medzinárodný projekt. Vo svete 
sa rozvíja na podnet Svetovej zdravotnej organizácie od roku 1986. Na Slovensku sa začal 
presadzovať ako Národný projekt škôl podporujúcich zdravie od roku 1992 a v školskom roku 
1994/1995 sme sa do tohto projektu zapojili aj my.  

Cieľom projektu je viesť žiakov k zdravému spôsobu života poskytovaním poznatkov  
a návodov so zámerom ovplyvniť postoje a podnietiť každodenné zodpovedné správanie voči 
svojmu zdraviu. 

Predpokladáme, že realizovaním programu bude dochádzať k zlepšeniu medziľudských 
vzťahov a školskej klímy prostredníctvom spolupráce na spoločných cieľoch. Chceme 
motivovať čo najväčší počet študentov, zamestnancov školy a zákonných zástupcov 
k realizácii dlhodobých, praktických, ale aj vzdelávacích aktivít, ktoré majú reálny pozitívny 
dopad na zdravý životný štýl, životné prostredie školy a jej okolia. 

Akcie v školskom roku 2019/2020: 

• Vitamíny máme radi (október 2019)
• Svetový deň behu – beháme na TEV (november 2019)
• Zdravie k Vám domov (február 2020)
• Nadýchni sa (máj 2020)

Každoročne organizujeme aj: 

• Deň vody (marec 2020)
• Deň Zeme (apríl 2020)
• Deň narcisov (apríl 2020)

Najväčšiu priazeň má akcia „Vitamíny máme radi“, ktorú tradične organizujeme v jeseni. 
Tejto akcie sa zúčastňujú všetky triedy SPŠE v Prešove. Úlohou študentov je doniesť ovocie 
a zeleninu, ktorou sa prezentuje ich trieda. Pred vyučovaním si študenti jednotlivých tried 
pripravia výstavu na im určených stoloch, kde sa následne cez veľkú prestávku koná  aj 
ochutnávka vitamínov.  

Študenti tento rok prekvapili krásnou výstavou čerstvých vitamínov, ako aj chutnými 
pochutinami, ktorých základ tvorili jablká, hrušky, mrkva, tekvica... Nechýbali ani domáce 
sirupy či čerstvé šťavy. Každý si v daný deň prišiel na svoje. 

Aktivity spojené s Dňom vody a Dňom Zeme sme  v tomto školskom roku nemohli realizovať 
v škole. Študenti si však tieto významné dni pripomenuli prostredníctvom prezentácií v rámci 
dištančného vzdelávania na hodinách chémie. 

Mgr. Jana Kollárová 

koordinátorka ŠPZaZŽŠ 
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Ukážky z akcie - Vitamíny máme radi (október 2019) 
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CENTRUM ZÁUJMOVÉHO VZDELÁVANIA 

Škola v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove a Rodičovským 
združením pri SPŠE, Plzenská 1, Prešov zriadila dňa 4. 12. 2007 Centrum záujmového 
vzdelávania v priestoroch školy, ktoré má štatút chráneného pracoviska. V uplynulom šk. roku 
bola realizovaná modernizácia jeho priestorov, boli doplnené nové pracovné stoly, sedačky 
a úložné priestory pre knižničný fond. Vyšší pracovný komfort prinesie aj moderné tlačové 
centrum. 

Hlavným cieľom Centra záujmového vzdelávania je 
- záujmové vzdelávanie pre žiakov školy,
- poskytnutie žiakom školy aktívny oddych a využitie voľného času,
- rozvíjanie schopností, nadania a záľub žiakov,
- pomoc pri príprave na výučbu a voľbe povolania.

Zamestnanec Centra záujmového vzdelávania zabezpečuje v rámci svojej pracovnej 
náplne 

- výpožičný servis v školskej knižnici, ktorej súčasťou je beletria, odborná literatúra,
odborné časopisy, katalógy a denná tlač,

- dozor, ochranu a realizáciu pri záujmovom vzdelávaní žiakov školy,
- dozor, ochranu a výchovu pri aktívnom oddychu žiakov.

Ing. Juraj Budiš 
zástupca riaditeľky školy 
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STRAVOVANIE 

Stravovacie služby pre školu zabezpečuje    Súkromná školská jedáleň 
Volgogradská 3 
080 01 Prešov 
Tel. 051 77 111 01 
Mobil 0911 984 609 
Mobil 0911 984 608 
E-mail: ssjpo@ssjpo.sk

Prihlásením sa a vypísaním zápisného lístka dostane každý stravník tzv. „Prihlášku na 
stravovanie,“ na ktorej bude mať svoje prihlasovacie meno a heslo na internetovú stránku 
www.infostrava.sk, kde pomocou stravovacieho informačného systému bude zverejnený 
jedálny lístok najneskôr vo štvrtok týždeň vopred s možnosťou výberu z dvoch hlavných jedál. 

Zmeny, ako napr. odhlásenie sa zo stravy alebo výber jedla, môžete uskutočniť 
najneskôr do 12:00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa.  

ID TAG, príp. ISIC karta nahrádzajú stravné lístky počas celej doby stravovania sa 
v našej jedálni. Priložením ID TAGu k čítaciemu zariadeniu, ktoré je umiestnené pri výdajnom 
okienku, vám systém obsluhy oznámi oprávnenosť výdaja a druh objednaného jedla. Cena ID 
Tagu je 1,50 €. Ďalej sa platí registračný poplatok, ktorý je 2,00 € na školský rok. Stravné sa 
platí na mesiac dopredu. Pri každej platbe je potrebné uviesť variabilný symbol, ktorý je 
zároveň aj prihlasovacím menom na infostravu a dostanete ho v prihláške na stravovanie. 

Ďalšie bližšie informácie ohľadom výberu jedál, odhlasovania sa zo stravy a spôsobu 
platenia stravného budú na Prihláške na stravovanie. 

Bc. Katarína Kačmárová 
riaditeľka Súkromnej školskej jedálne 
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ŠTIPENDIÁ 

Podľa § 149 ods. 3 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní poskytuje naša škola 
štipendiá žiakom na základe písomnej žiadosti podanej žiakom alebo jeho zákonný zástupcom 
riaditeľovi školy.  

     Poskytnutie sociálneho štipendia je podmienené: 

1. výškou životného minima, výškou príjmov za predchádzajúci kalendárny rok
a priemerným prospechom žiaka,

2. poskytovaním dávky v hmotnej núdzi a príspevkami k dávke v hmotnej núdzi
z ÚPSVaR a priemerným prospechom žiaka.

Tlačivo „ Žiadosť o poskytnutie štipendia žiakom stredných škôl a špeciálnych škôl“ si môžete 
vyzdvihnúť na hospodárskom oddelení alebo stiahnuť na www.uips.sk/stipendia. 

Petra Michaleková 
hospodárka školy 
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ŠKOLSKÝ ÚRAZ 

Čo je školský úraz? 

Školský úraz je poškodenie zdravia žiaka, ak sa stal: 
a) pri výchovno-vzdelávacej činnosti alebo nepovinnej činnosti organizovaných školou alebo

v priamej súvislosti s ňou,
b) pri činnostiach, ktoré nie sú uvedené v písmene a) ak ich žiak vykonal na príkaz alebo so

súhlasom učiteľa alebo povereného zamestnanca školy.
Školským úrazom nie je úraz žiaka, ktorý sa stal pri praktickom vyučovaní, odbornej praxi 

vykonávanej u fyzickej alebo právnickej osoby na základe dohody, brigády alebo inej činnosti. Takýto 
úraz sa považuje za pracovný úraz. 

Registrovaný školský úraz je úraz, ktorý je dôvodom neprítomnosti žiaka v škole na základe 
stanoviska ošetrujúceho lekára trvajúcej viac ako tri dni alebo smrť žiaka.

Ako postupovať pri školskom úraze? 

Žiak je povinný nahlásiť dozorkonajúcemu učiteľovi resp. vychovávateľovi každé (i drobné) 
poranenie. Toto poranenie vyučujúci resp. dozor zapíše do evidencie školských úrazov, ak je 
poškodený žiak neplnoletý, kontaktuje jeho zákonného zástupcu, následne do 7 dní riaditeľ školy 
zaeviduje školský úraz prostredníctvom webovej aplikácie Úr (MŠVVŠ SR) 1-01. V prípade, že 
z dôvodu školského úrazu je neprítomnosť žiaka na vyučovaní dlhšia ako 3 dni, triedny učiteľ 
informuje riaditeľa školy a ten následne informuje bezpečnostného technika. Ďalej škola v spolupráci 
s bezpečnostným technikom spisuje záznam o registrovanom školskom úraze najneskôr do štyroch dní 
po oznámení vzniku registrovaného školského úrazu. K jeho spísaniu v prípade neplnoletého žiaka sa 
prizýva aj zákonný zástupca. Poskytnutie prvej pomoci pri úraze, ako aj spísanie záznamu o školskom 
úraze zabezpečí učiteľ, resp. vychovávateľ vykonávajúci dozor. V prípade potreby je žiak v doprovode 
školou poverenej osoby odvezený na ošetrenie k lekárovi, kedy škola bezodkladne o tejto situácii 
informuje zákonného zástupcu. Záznam o registrovanom školskom úraze vyhotovuje riaditeľ 
v spolupráci s bezpečnostným technikom firmy BTS-PO, s. r. o., ktorá zabezpečuje SPŠ 
elektrotechnickej, Plzenská 1, 080 01 Prešov bezpečnostno-technickú službu na základe zmluvy 
o poskytovaní služieb.

Škola je povinná po prijatí oznámenia o úraze bezodkladne oznámiť vznik registrovaného úrazu 
príslušnému útvaru Policajného zboru, ak zistené skutočnosti nasvedčujú, že v súvislosti s úrazom bol 
spáchaný trestný čin.

Ak u žiaka došlo k  ťažkej ujme na zdraví alebo ak nastala smrť žiaka, oznam o registrovanom 
školskom úraze a podklady z jeho vyšetrovania zasiela škola Ministerstvu školstva Slovenskej 
republiky do jedného mesiaca od spísania tohto úrazu. 

Ing. Andrea Martincová, DiS 
bezpečnostný technik BTS-PO, s. r. o. 
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DÔLEŽITÉ ÚDAJE 

ŠKOLA 
SPŠ elektrotechnická Tel: 051/7725 567 
Plzenská 1 051/7582 866 
080 47 Prešov 
IČO: 00161829 
DIČ: 2020521811 Mobil:  0905 347 112 

E-mail: spse@spse-po.sk 
web: www.spse-po.sk 
Úradné hodiny: 10.00 hod. - 11.00 hod. 

ŠKOLSKÝ INTERNÁT 
Banka: Štátna pokladnica Tel:  od 8.00 hod. do 12.20 hod. – čísla školy  
IBAN: SK46 8180 0000 0070 0051 6316 od 12.20 hod. do 8.00 hod. – 051/7733 063 

NADÁCIA SPŠE PREŠOV 
Plzenská 1, 080 47 Prešov  Tel: 051/7725 567 
Banka: VÚB Prešov  
IBAN: SK08 0200 0000 0000 2473 2572 
IČO: 17077532  

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE PRI SPŠE, PLZENSKÁ 1, PREŠOV 
Banka: SLSP Prešov 
IBAN: SK46 0900 0000 0000 9628 9135 

ŠKOLSKÝ LEKÁR 
MUDr. Jozefa Jurigová Tel: 051/7721 897 
JOŽICA s. r. o.  Mobil: 0911 775 315 
Železničiarska 18 Ordinačné hodiny: 7.00 hod. - 12.00 hod. 
080 01 Prešov  od 13.00 hod. preventíva - po objednaní 

ŠKOLSKÝ ZUBNÝ LEKÁR 
MUDr. Mária Koržová  Tel: 051/7710 618 
AB – DENTES, s. r. o.   Ordinačné hodiny: 8.00 hod. - 14.00 hod 
Volgogradská 1  . 
080 01 Prešov  

STRAVOVANIE 
Súkromná školská jedáleň, n. o.  Tel: 051/7711 101 
Volgogradská 3  Mobil: 0911 984 608 
080 01 Prešov  Mobil: 0911 984 609 

ŠKOLSKÝ ÚRAZ 
Ohlásiť ihneď vyučujúcemu a triednemu učiteľovi v škole, resp. vychovávateľovi v školskom internáte. 
Záznam o registrovanom školskom úraze vyhotovuje škola v spolupráci s: 
BTS-PO, s. r. o.     Mobil: 0917 942 316 
Rumanova 22 
080 01 Prešov 

POISTNÉ UDALOSTI 
Ohlásiť ihneď triednemu učiteľovi v škole, resp. vychovávateľovi v školskom internáte. 

STRATY A NÁLEZY 
Sekretariát školy 

ZMENY ROZVRHU 
Webové sídlo školy, elektronická nástenka vo vstupnom vestibule školy, mobilná aplikácia Edupage 
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TERMÍNOVNÍK 

Vyučovanie: 
Školský rok sa začína 1. septembra 2020. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 
(streda). 
Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021 (piatok). 
Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 2. februára 2021 (utorok) a končí sa 30. júna 
2021 (streda). 

Prázdniny: 

Prázdniny 
Posledný deň 

vyučovania pred 
začiatkom prázdnin 

Termín prázdnin Začiatok vyučovania 
po prázdninách 

jesenné 28. 10. 2020 (streda) 29. 10. 2020 – 30. 10. 2020 02. 11. 2020 (pondelok)

vianočné 22. 12. 2020 (utorok) 23. 12. 2020 – 07. 01. 2021 08. 01. 2021 (piatok)

polročné 29. 01. 2021 (piatok) 01. 02. 2021 (pondelok) 02. 02. 2021 (utorok)

jarné 19. 02. 2021 (piatok) 22. 02. 2020 – 26. 02. 2021 01. 03. 2021 (pondelok)

veľkonočné 31. 03. 2021 (streda) 01. 04. 2021 – 06. 04. 2021 07. 04. 2021 (streda)

letné 30. 06. 2021 (streda) 01. 07. 2021 – 31. 08. 2021 02. 09. 2021 (štvrtok)

Maturita: 
Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej 
skúšky bude v predmetoch: 
slovenský jazyk a literatúra 16. marca 2021 (utorok)
anglický jazyk  17. marca 2021 (streda)
matematika 18. marca 2021 (štvrtok)

Klasifikačné porady: 
štvrťročná 10. novembra 2020 (utorok)
polročná 26. januára 2021 (utorok)
trištvrťročná 13. apríla 2021 (utorok)
koncoročná 23. júna 2021 (streda)

Triedne aktívy: 
štvrťročný 12. novembra 2020 (štvrtok)
polročný 14. januára 2021 (štvrtok)
trištvrťročný 15. apríla 2021 (štvrtok)

Zmena termínov vyhradená. 

88









92



93



94



95



96



MONITOR 2020
Zostavila redakčná rada v zložení:

Ing. Iveta Marcinčinová – predseda

Ing. Martin Broda, PhD.

Ing. Juraj Budiš

Ing. Marta Kollárová, PhD.

Sadzba a tlač: TLAČIAREŇ KUŠNÍR, Sabinovská 55, 080 01 Prešov

Určené pre vnútornú potrebu školy.

Text neprešiel jazykovou úpravou.
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