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1 POSLANIE A VÍZIA 
 

Poslaním Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi je vychovať vzdelaného, 
tvorivého a slušného absolventa s vlastným názorom a pozitívnym prístupom k životu. 
Absolventa pripraveného plniť si povinnosti, niesť zodpovednosť v súlade s občianstvom, 
schopného zarobiť si na živobytie a ochotného ďalej sa vzdelávať. 
 
 Školský rok 2014/2015 priniesol pozitívne výsledky, ale aj negatívne skúsenosti.  
Aký vlastne bol... 
 Školský vzdelávací program prechádza ďalšími zmenami so zámerom zatraktívniť 
jednotlivé študijné odbory, prispôsobiť ich orientáciu reálnym požiadavkám trhu práce a čo 
najlepšieho sa uplatnenia absolventov. 
1) V študijnom odbore strojárstvo zavádza úplne novú špecializáciu: PROGRAMOVANIE 

CNC STROJOV. 
2) V študijnom odbore strojárstvo so zameraním na GRAFICKÉ SYSTÉMY bol zvýšený 

počet hodín počítačovej grafiky. Okrem toho sa zavádzajú nové predmety – 
počítačové projektovanie, počítačové animácie a reklamná grafika, ktoré posilňujú 
špecializáciu v tomto študijnom odbore. 

3) Študijný odbor mechatronika získal novú špecializáciu a bude orientovaný na 
PROGRAMOVANIE ROBOTOV A MODULÁRNYCH SYSTÉMOV.  
Žiaci sa budú popri programovaní PC, PLC automatov, mikroprocesorov a CNC 
strojov učiť programovať priemyselné roboty a taktiež aj malé komerčné roboty, 
ktoré sa okolo nás objavujú v čoraz väčšej miere. 

4) V študijnom odbore TECHNICKÉ LÝCEUM nastali zmeny v posilnení predmetov, ktoré 
žiaci ďalej využívajú na vysokých školách.  
Zvýšil sa počet hodín počítačovej grafiky a vo všetkých špecializáciách technického 
lýcea (strojárstvo, elektrotechnika, informatika, ekonomika) sa budú vyučovať webové 
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technológie a informačné systémy. Predmety úvod do vysokoškolskej matematiky 
a seminár z matematiky sa taktiež stali súčasťou povinného rámca prípravy pre ďalšie 
štúdium. 

5) Študijný odbor elektrotechnika, ktorý sa špecializuje na POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 
A SIETE bol doplnený o predmety, ktorých obsah korešponduje s rozvojom poznatkov 
v oblasti elektroniky, informatiky a digitálnych technológií. 
V 2. ročníku sa zavádzajú nové predmety elektrotechnické schémy a simulácie 
a reklamná grafika a v 3. ročníku digitálne technológie. 

6) Výrazne sa posilnila odbornosť v študijnom odbore LOGISTIKA zavedením nových – 
aktuálnych predmetov. 
Dievčatá a chlapci budú už v 2. ročníku študovať prezentáciu informácií webom 
a reklamnú grafiku, v 3. ročníku počítačovú grafiku a vo štvrtom sa zavádza okrem 
počítačovej podpory logistiky aj predmet prepravná logistika zameraný na špedíciu. 

 Ak hodnotíme každý študijný odbor samostatne, môžeme konštatovať, že 
dominujúcim sa stal študijný odbor elektrotechnika – počítačové systémy a siete. 
K 15.09.2014 ho študovalo 179 žiakov. Aj prijímacie skúšky potvrdili jeho výraznú 
dominanciu. Ukázalo sa, že jeho zavedenie bolo dobrým rozhodnutím. Podarilo sa nám 
získať mnohých študentov z regiónu, ktorí by ináč cestovali za štúdiom do Popradu, 
Krompách, Prešova alebo Košíc. Počet študujúcich a novoprijatých žiakov je však pre nás 
jednoznačne zaväzujúci k tomu, aby sme žiakom poskytli kvalitné vedomosti a zručnosti 
v rozsahu, ktorý sme im prezentovali. 

Študijný odbor strojárstvo zaznamenal po rokoch stagnácie a útlmu zvýšený záujem 
žiakov. Bol už najvyšší čas, lebo počet strojárov k 15.09.2014 klesol na najnižšie číslo 
v histórii školy - 69. Pripravený bol nový študijný program s orientáciou na Programovanie 
CNC strojov a 25 zapísaných žiakov je povzbudením. 

V očakávaní budú Grafické systémy – či zmeny v študijnom programe prinesú 
výsledok alebo táto orientácia bude vyžadovať radikálnejšiu zmenu. 

Stavba automobilov je v útlme. 
Okrem zvýšeného záujmu žiakov ZŠ, zaznamenalo strojárstvo aj ďalšie pozitívne 

zmeny. Záujem o vzdelávanie v tomto odbore zo strany dospelých (najmä CNC stroje), 
výborné výsledky žiakov v národných súťažiach a v neposlednej miere záujem firiem 
o absolventov a teda zamestnancov v tomto odbore. 
Odborný aj technický potenciál si škola udržala a bude na nás ako ho dokážeme využiť. 

Študijný odbor mechatronika sa snažíme prispôsobiť moderným trendom – najmä 
robotike. Počet mechatronikov na škole zásluhou 1. ročníka výrazne narástol. K 15.09.2014 
ich na škole študovalo 87 žiakov. 

Technické lýceum nenaplnilo naše očakávania. Najmä zrušenie priemerových kritérií 
spôsobilo veľmi malý počet zapísaných žiakov. Máme záujem, aby odbor zatiaľ zostal 
v ponuke škole. K 15.09.2014 ho študovalo 54 žiakov. 

MŠVVaŠ vydalo stanovisko, že experimentálne overovanie študijného odboru 
logistika bude k 31.augustu 2015 úspešne ukončené. Po mechatronike a technickom lýceu je 
to tretí študijný odbor, ktorý sme na škole úspešne zavádzali a bude súčasťou portfólia 
študijných odborov, ktoré škola ponúka. Žiaľ výsledky PS sú sklamaním. K 15.09.2014 na 
škole študovalo spolu 45 logistiek a logistov. 

Nepochybným prínosom logistiky pre školu je vyšší počet dievčat. O to väčšia je 
zodpovednosť všetkých zainteresovaných učiteľov, aby napriek ukončeniu overovania 
naďalej pracovali s obsahom predmetu citlivo a logistika bola atraktívnym a zároveň 
hodnotným odborom najmä pre dievčatá. 

Môžeme konštatovať, že kombinácia študijných odborov, ktorú škola ponúka, je 
vyvážená, dostatočne široká a pokrýva deklarované potreby pracovného trhu. 

Aj keď sme v prijímacom konaní nenaplnili plány výkonov namiesto 138 prijali 126 
žiakov, výsledok nemôže byť sklamaním. Konkurencia škôl je veľká, obavy z technického 
štúdia u žiakov ZŠ pretrvávajú a ponuka školy je zameraná prevažne pre chlapcov. 

Nesmieme sa však uspokojiť a každý s učiteľov si musí uvedomiť, že aj on je 
súčasťou marketingu školy, ktorý môže byť aj negatívny. 
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Počty zapísaných žiakov pre porovnanie boli v posledných rokoch nasledovné:    
2011 – 82, 2012 – 102, 2013 – 127, 2014 – 150 a 2015 už spomínaných 126 žiakov. 
Uvedené číslo znamená v budúcom školskom roku nárast počtu žiakov školy. 

Kvalitu školy podmieňuje nielen vzdelávací program, študijné odbory, učebne, 
vyučovací proces ale aj kvalita vzťahov a to na úrovni učiteľ - žiak ale aj učiteľ - rodič. Za 
týmto účelom sme prvýkrát v histórii školy zorganizovali možnosť individuálnych pohovorov 
rodičov nielen s triednymi, ale aj vyučujúcimi. Vzťah učiteľ – žiak sa vedenie školy snaží 
monitorovať okrem hospitácií aj dotazníkom spätnej väzby. 

Aby bol školský vzdelávací program čo najviac splnený, bolo snahou pri organizácii 
vyučovania zabezpečiť čo najvyšší počet odučených hodín a to aj využitím mimoriadnych 
rozvrhov hodín v špecifických prípadoch, resp. minimalizovať počet dní bez vyučovania. 
Počet odučených hodín dosiahol hodnotu 93,51 % (v minulom šk. roku 93,77 %), max. 
100,63 % - Mgr. Nováková. 

Na pracovnom trhu sa začína prejavovať nedostatok technicky vzdelaných 
zamestnancov, resp. ich vedomosti a zručnosti si vyžadujú obnovu a doplnenie. Dôsledkom 
je zvýšený záujem o vzdelávanie dospelých a naša škola sa stáva v tomto smere žiadanou. 
Mnohí kolegovia sa na tomto vzdelávaní podieľajú a patrí im poďakovanie, lebo ju nielen 
prezentujú ale škola získava aj mimorozpočtové zdroje. 

Vzrástol počet firiem, ktoré oslovujú našich absolventov a ponúkajú im pracovné 
miesta. 

Popri vyučovaní sme zorganizovali aj množstvo mimovyučovacích aktivít, ktoré 
prispeli a prispievajú ku komplexnému formovaniu žiakov a zároveň sú príležitosťou na 
prezentáciu školy. 

V rámci projektu Európska škola vycestovali naši študenti do Alsfeldu a taktiež sme 
privítali nemeckých študentov u nás. 

Po vzájomnej dohode k nám na výmenný poznávací pobyt pricestovali študenti 
z Čáslavi.  

Zástupkyňa riaditeľa školy pripravila projekt a spracovala žiadosť v programe 
Erasmus+, ktorá bola schválená a v budúcom šk. roku sa zahraničné pobyty našich 
študentov zintenzívnia. 

Týždeň vedy a techniky so sprievodnými akciami prispieva k budovaniu pozície školy 
ako centra technického vzdelávania v regióne.  

V kultúrno-výchovnej oblasti tretiaci úspešne zvládli tanečnú školu, ukončenú 
školským plesom, pripravili sme vianočnú akadémiu a navštívili niekoľko filmových 
a divadelných predstavení. 

Potešila iniciatíva študentov pri skrášľovaní prostredia školy – obnova žiackej 
oddychovej miestnosti a revitalizácia malého záhonu pri bočnom vchode. 

Záujmová činnosť bola organizovaná v rámci Centra voľného času pri našej škole. 
 
Musíme opäť konštatovať, že nároky na prácu učiteľa sú čoraz vyššie a práca 

s niektorými žiakmi demotivujúca. Preto každý úspech žiaka školy v otvorenej súťaži je 
povzbudením a kompenzáciou častých sklamaní. Zároveň je tou najlepšou prezentáciou školy. 

Medzi najvýznamnejšie úspechy našich žiakov môžeme započítať: 
• Juraj Rovder (IV.A) 

- 2. miesto v krajskom kole a 1. miesto v celoslovenskom kole SOČ 
 Kavitačný ohrievač úžitkovej vody 

SÚŤAŽNÝ ODBOR: 09  strojárstvo, hutníctvo, doprava 
KONZULTANT: Ing. Butvin 

• Vendelín Holubčík (IV.C), Roland Uhrín (IV.D) 
- 3. miesto v krajskom kole SOČ 

 Elektronický stravovací systém 
SÚŤAŽNÝ ODBOR: 11  informatika 
KONZULTANT: Ing. Kokoruďa 

• Stanislav Macejko (II.C) 
- úspešný riešiteľ a 8. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády v kategórii C 
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• Lucia Kubovičová (I.A) 
- úspešný riešiteľ a 7. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády v kategórii D 

• Michal Počatko (IV.D) 
- 2. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku 

• Tomáš Zalibera (IV.B) 
 1. miesto v krajskom kole a 2. miesto v celoslovenskom kole súťaže Zenit v strojárstve 

• Maroš Šiška (IV.B) 
 2. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v strojárstve 

• Vendelín Holubčík (IV.C) 
- 3. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v elektronike v kategórii A 

• Stanislav Macejko (II.C) 
- 4. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v elektronike v kategórii B 

• Michal Počatko (IV.D) 
- 8. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A 

• Denis Mekiňa, Slavomír Vavrek (III.D) 
 6. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii Webdizajner 

• Matúš Rišian (IV.A), Adam Kaššai (IV.C) 
- 4. miesto v celoslovenskej súťaži Skills Slovakia - Mladý mechatronik 

• Marek Biroš (IV.A) 
- 1. miesto na Majstrovstvách Slovenska v CNC frézovaní a sústružení v kategórii CNC 

frézovanie 
• Richard Podolinský (IV.D) 

- 1. miesto v súťaži Strojár Inovátor vyhlásenej Strojníckou fakultou TU v Košiciach 
• Fabricio Jakubec (II.E) 

- 2. miesto v grafickej súťaži o putovní pohár v umeleckej tvorivosti v grafických 
programoch, vyhlásenej pre SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu KSK 

• 3. miesto v krajskom kole v stolnom tenise, kategória chlapci 
• 2. miesto Športová škola roka. 
 

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

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

Slabé stránky 
• odbory vyučované na škole – náročné na odborníkov elektrotechniky, strojárstva, 

informatiky, automatizácie – ťažké udržať v škole v súčasných podmienkach 
• nevyvážený počet chlapcov a dievčat na škole 
• zlý technický stav hlavnej budovy školy 
• nedostatok finančných prostriedkov nevyhnutných na kvalitné technické vybavenie 
 

Príležitosti 
• spolupráca s firmami 
• medzinárodná spolupráca 
• využívanie IKT 
• príprava študentov na vysoké školy – dostatok matematiky, fyziky a voliteľných predmetov 
• zriadené Centrum odborného vzdelávania 
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Ohrozenia 
• veľké množstvo vyučovaných predmetov – cca 80, čo je náročné na špecializáciu 

učiteľov a prípravu kvalitného vzdelávacieho programu 
• nepriaznivý demografický vývoj – každoročný pokles žiakov základných škôl 
• kvalita žiakov, ich študijné predpoklady a študijné návyky sú každý rok slabšie 
• vysoký počet gymnaziálnych tried v regióne 
• obava žiakov základných škôl zo štúdia prírodovedných a technických predmetov 
• finančná a hospodárska kríza a časté informácie v médiách o prepúšťaní v strojárskych firmách 
• riziká vo financovaní – problematické financovanie originálnych kompetencií 
• neustále požiadavky na technické vybavenie 
• zvýšené požiadavky na školskú administratívu. 
 
 
 

2 ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY VRÁTANE ŽIAKOV SO 

ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI  
 

 POČET ŽIAKOV ŠKOLY SPOLU 418 
 z toho dievčat 44 
 počet tried spolu 17 

a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 418 
 z toho dievčat 44 
 počet tried denného štúdia 17 
 Počet žiakov v nadstavbovej forme štúdia  0 
 z toho dievčat 0 
 počet tried nadstavbového štúdia 0 
 Počet žiakov v pomaturitnej forme štúdia  0 
 z toho dievčat 0 
 počet tried pomaturitného štúdia 0 

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

c) Počet žiakov s iným vyučovacím jazykom ako slovenským  z celkového počtu 

žiakov / z toho dievčat 
0 / 0 

d) Počet žiakov so športovou prípravou z celkového počtu žiakov / z toho dievčat 0 / 0 
e) Počet začlenených žiakov spolu / z toho dievčat 9 / 0 
f) Počet žiakov dištančnej  forme štúdia 0 
 z toho dievčat  0 
 počet tried v dištančnej  forme štúdia 0 

g) Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium 4 
h) Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení 3 
i) Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy 7 
j) Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 34 
k) Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu formu vzdelávania 1 
l) Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium 1 
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m) Počet žiakov, ktorí študujú podľa § 40 zákona č. 245/2008 Z. z. – štúdium 

jednotlivých vyučovacích predmetov  
0 

n) Iný dôvod zmeny – opakovanie ročníka 18 
o) Iný dôvod zmeny – absolvovanie štúdia v zahraničí 1 
p) Iný dôvod zmeny – zmena študijného odboru 1 

 
 
 

3 ÚDAJE O POČTE PRIJATÝCH ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA 

STREDNEJ ŠKOLY 
 
 Prijímacie konanie v školskom roku 2014/2015 prebiehalo na základe § 65 zákona 
NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a po stanovení počtu tried 1. ročníka 
Úradom Košického samosprávneho kraja. 
 
Pri prijímaní žiakov na štúdium boli zohľadnené: 
a) výsledky štúdia na základnej škole – brali sa do úvahy známky z predmetov slovenský 

jazyk, cudzí jazyk (jazyky), matematika, fyzika, chémia, biológia, dejepis, geografia. Hodnotili 
sa výsledky štúdia na konci 7. a 8. ročníka a v I. polroku 9. ročníka základnej školy.  

b) výsledky dosiahnuté v celoplošnom testovaní žiakov 9. ročníka Testovanie 9-2015 – za 
test z matematiky a zo slovenského jazyka bol žiak hodnotený percentom úspešnosti. 
Body sa žiakovi priradili podľa počtu dosiahnutých percent zaokrúhlených na celé číslo. 
Počet pridelených bodov sa rovnalo počtu percent. Maximálny počet pridelených bodov 
v tejto časti bolo 200 (100 bodov za matematiku a 100 za slovenský jazyk).  

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

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

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

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

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

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

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

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

Kód  Odbor  Plán  
1. kolo PS 2. kolo  PS 

Zapísaní 
Stav 

k 15.9.2015 Prihlásení Prijatí Prihlásení Prijatí 

2381 M strojárstvo 

- grafické systémy 

- programovanie CNC 

strojov 

 

15 

15 

 

26 

38 

 

23 

36 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

8 

25 

 

9 

25 
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2387 M mechatronika 30 37 35 0 0 24 24 

2675 M elektrotechnika – 

počítač. systémy a siete 
45 80 74 0 0 54 57 

3918 M  technické lýceum 20 29 28 1 1 8 8 

3968 M logistika 15 18 16 0 0 7 7 

 SPOLU 140 228 212 1 1 126 130 

 
 
 

4 ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE 

ŽIAKOV PODĽA POSKYTOVANÉHO STUPŇA VZDELANIA  
 

 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Priemerný prospech za školu: 2,40 2,50 2,57 2,58 
Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka za 

školu: 
64,02 65,30 58,45 74,22 

Priemerný počet neospravedlnených vymeškaných 

hodín na žiaka za školu: 
2,86 1,92 3,38 2,77 

Priemerný počet ospravedlnených vymeškaných 

hodín na žiaka za školu: 
61,16 63,39 55,07 71,45 

 

 
 
 

4.1 VÝSLEDKY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV V ŠTUDIJNÝCH 

ODBOROCH S DĹŽKOU ŠTÚDIA 4 ROKY V DENNEJ FORME ŠTÚDIA 
 

 

Prospech  
Počet vymeškaných hodín na 

žiaka za rok 

s vyzna-

menaním 

veľmi 

dobre 
prospeli neprospeli ospravedlnené neospravedlnené 

Študijné odbory 

Ročník 

Počet 

žiakov 

spolu 

Počet 

žiakov 
% 

Počet 

žiakov 
% 

Počet 

žiakov 
% 

Počet 

žiakov 
% 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

P
o

če
t 

h
o

d
ín

 

P
ri

em
er

 n
a 

ži
ak

a 

1. 146 7 4,8 20 13,7 112 76,7 6 4,1 11047 75,66 145 0,99 

2. 109 7 6,4 20 18,4 77 70,6 4 3,7 8145 74,72 496 4,55 

3. 89 3 3,4 12 13,5 69 77,5 5 5,6 6305 70,84 403 4,53 

4. 74 1 1,4 7 9,5 60 81,1 4 5,4 4368 59,03 114 1,54 

Spolu 418 18 4,3 59 14,1 318 76,1 19 4,5 29865 71,45 1158 2,77 

0
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2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

Priemerný prospech za školu:

Priemerný počet vymeškaných hodín
na žiaka za školu:

Priemerný počet neospravedlnených
vymeškaných hodín na žiaka za školu:

Priemerný počet ospravedlnených
vymeškaných hodín na žiaka za školu:
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4.2 VÝSLEDKY MATURITNÝCH SKÚŠOK V RIADNOM SKÚŠOBNOM OBDOBÍ 
 
CELKOVÉ HODNOTENIE 

Kód 

odboru 
Názov odboru 

Prospeli  Neprospeli  SPOLU 

denní ostatní denní ostatní denní ostatní 

2387 6 mechatronika 5 0 0 0 5 0 

2381 6  strojárstvo 11 0 1 0 12 0 

3918 6  technické lýceum 6 0 0 0 6 0 

3968 6 logistika 3 0 0 0 3 0 

2675 6 elektrotechnika 26 0 4 0 30 0 

SPOLU 51 0 5 0 56 0 

 
V mimoriadnom skúšobnom období – september 2015  

Kód 

odboru 
Názov odboru 

Prospeli  Neprospeli  SPOLU 

denní ostatní denní ostatní denní ostatní 

2387 6 mechatronika 0 0 0 0 0 0 

2381 6  strojárstvo 5 0 1 0 6 0 

3918 6  technické lýceum 0 0 1 0 1 0 

3968 6 logistika  0 0 0 0 0 0 

2675 6 elektrotechnika 10 0 1 0 11 0 

SPOLU 15 0 3 0 18 0 

 

Externá časť MS  

Predmet Počet žiakov % úspešnosti 

slovenský jazyk a literatúra 74 51,40 % 

anglický jazyk B1 60 58,23 % 

anglický jazyk B2 0 0  

nemecký jazyk B1 14 37,49 % 

nemecký jazyk B2 0 0  

matematika 8 44,18 % 

 
Interná časť MS - písomná forma  

Predmet Počet žiakov Hodnotenie 

slovenský jazyk a literatúra 74 56,71 % 

anglický jazyk B1 60 62,00 % 

anglický jazyk B2 0 0 

nemecký jazyk B1 14 48,21 % 

nemecký jazyk B2 0 0 

 
Interná časť MS - ústna časť  

Maturitný predmet 
Počet žiakov 

s prospechom 

1 

s prospechom 

2 

s prospechom 

3 

s prospechom 

4 

s prospechom 

5 

Priemerná 

známka 

slovenský jazyk 

a literatúra  
9 13 16 17 2 2,82 

anglický jazyk 11 11 11 10 1 2,52 

nemecký jazyk 1 0 8 4 0 3,15 

teoretická časť odbornej 

zložky 
14 12 21 10 0 2,47 

praktická časť odbornej 

zložky 
27 13 11 16 3 2,36 
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5 ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A ICH ZAMERANÍ, 

V KTORÝCH ŠKOLA ZABEZPEČUJE VÝCHOVU A VZDELÁVANIE, 

ZOZNAM UPLATŇOVANÝCH UČEBNÝCH PLÁNOV 
 

Vzdelávacie  programy 

školy 

 

Počet tried a  počet žiakov v jednotlivých ročníkoch 

v školskom roku 2014/2015 

1. 2. 3. 4. SPOLU 

Študijné odbory  

- denné štúdium  

Číslo schvaľovacej 

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

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

s platnosťou od 01.09.2007 
1 22 0,5 8 1 17 1 17 3,5 64 

2387 6  

mechatronika 

CD-2008-8278/18193-5:913 

s platnosťou od 01.09.2008 

začínajúc 1.ročníkom 
1,5 44 0,5 22 0,5 10 0,5 7 3 83 

2675 6  

elektrotechnika 

CD-2007-8075/16646-1:093 

s platnosťou od 01.09.2009 

začínajúc 1. ročníkom 
1,5 45 2 50 1,5 41 2 38 7 174 

3918 6   

technické lýceum 

CD-2006-1213/11290-7:093 

s platnosťou od 01.09.2006 

začínajúc 1.ročníkom 
0,5 17 0,5 16 0,5 11 0,5 12 2 56 

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

s platnosťou od 01.09.2010 

začínajúc 1.ročníkom 
0,5 18 0,5 13 0,5 10 0 0 1,5 41 

CELKOM 5 146 4 109 4 89 4 74 17 418 

 
 
 

6 VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY PRI PRÍPRAVE NA VÝKON 

POVOLANIA A UPLATNENIE ŽIAKOV NA PRACOVNOM TRHU 

ALEBO ICH ÚSPEŠNOSŤ PRIJÍMANIA NA ĎALŠIE ŠTÚDIUM 
 

Z celkového počtu absolventov v šk. roku 2014/2015 podiel absolventov na trhu práce  

 
Pokračujú  

v štúdiu na 

VŠ 

Pokračujú 

v štúdiu  

(iné druhy 

štúdia) 

Vojenská 

služba 

(profesionálna) 

Zamestnaní 

k 30.9.2015 

Nezamestnaní 

k 30.9.2015 
CELKOM 

Počet žiakov  

v štud. dboroch 
45 0 0 22 6 73 

 

SPOLU 

počet žiakov 
45 0 0 22 6 73 

 

Monitoring žiakov – absolventov študijných odborov po ukončení šk. roku 2014/2015 

Kód odboru s názvom 
Pokračujú  

v štúdiu 

Vojenská 

služba 

(profesionálna) 

Zamestnaní 

k 30.9.2015 

Nezamestnaní 

k 30.9.2015 
CELKOM 

2381 6  strojárstvo 8 0 5 3 16 

2387 6  mechatronika 5 0 4 1 10 

2675 6  elektrotechnika 25 0 10 2 37 

3918 6  technické lýceum 6 0 1 0 7 

3968 6  logistika 2 0 1 0 3 
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7 ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANCOV A PLNENÍ ICH 

KVALIFIKAČNÉHO PREDPOKLADU ZAMESTNANCOV ŠKOLY  
 

Pedagogickí zamestnanci školy 

Veková štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Vek 
do 30 

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

nad 66 

rokov 

SPOLU 

všetkých 

Priemerný 

vek 

Počet 0 10 9 14 3 2 38 49,3 

z toho žien 0 5 7 6 0 0 18  
Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 

učiteľov:  38 

z toho externých 0 

kvalifikovaných 38 

nekvalifikovaných 0 

doplňujúcich si kvalifikáciu 0 

s 1. kvalifikačnou skúškou 12 

s 2. kvalifikačnou skúškou 19 

s vedecko-akademickou hodnosťou 0 

Priemerný počet žiakov na učiteľa 11 

Nepedagogickí zamestnanci školy 

Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov 

Vek 
do 30 

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

nad 66 

rokov 

SPOLU 

všetkých 

Priemerný 

vek 

Počet 0 2 3 10 0 0 15 51,7 

z toho žien 0 2 3 7 0 0 12  
 

Počet nepedagogických 

zamestnancov:  15 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 1 

so stredoškolským vzdelaním 13 

 

Odbornosť odučených hodín 

Predmety 
Počet hodín 

týždenne 

Odborne odučené Neodborne odučené 

Počet hodín % Počet hodín % 

spoločenskovedné 156 156 100 % 0 0 % 

cudzí jazyk 143 143 100 % 0 0 % 

prírodovedné  114 114 100 % 0 0 % 

odborné  532 532 100 % 0 0 % 

SPOLU 945 945 100 % 0 0 % 

 
 

8 ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH 

ZAMESTNANCOV ŠKOLY  
 

Vzdelávanie  Vzdelávacia inštitúcia 

Názov 

osvedčenie, 

certifikátu 

Počet 

učiteľov 

Počet získaných 

kreditov na  

1 učiteľa 

aktualizačné 
Metodicko-pedagogické centrum Bratislava Osvedčenie  1 10 

Akadémia vzdelávania Žilina Osvedčenie  3 10 

inovačné 

Metodicko-pedagogické centrum Bratislava Osvedčenie  1 15 

Národné športové centrum Bratislava Osvedčenie 4 14 

Softimex Lubeník Osvedčenie 22 15 
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9 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY NA VEREJNOSTI 
 

VYDÁVANIE NOVÍN TECHNICKEJ AKADÉMIE 

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

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

FESTIVAL „MOSTY BEZ BARIÉR“ 

Odbor školstva Úradu Košického samosprávneho kraja organizoval dňa 17.09.2014 
v areáli Strednej odbornej školy v Pribeníku 6. ročník festivalu tvorivosti a spolupráce zdravotne 
znevýhodnených a zdravých mladých ľudí pod názvom „Mosty bez bariér“. Cieľom celodenného 
festivalu bolo vzájomné spoznávanie sa a prezentácia stredoškolákov z celého Košického kraja. 

Technickú akadémiu reprezentovali žiaci Vendelín Holubčík, Dárius Babík a Richard 
Podolinský. Prezentácie jednotlivých škôl si pozreli i žiaci III.B triedy. V súťaži „TOP výrobok“ 
v technickej oblasti Technická akadémia získala 2. miesto s výrobkom Robotické rameno, 
ktorého autorom je Richard Podolinský zo IV.D triedy. 
 

FESTIVAL „NOC VÝSKUMNÍKOV“ 

Technická akadémia sa zapojila do festivalu vedy pod názvom „Noc výskumníkov“, 
ktorý organizovalo Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi dňa 26.09.2014. 
 Naši žiaci vo výstavnej sále múzea prezentovali svoje projekty - Teslov transformátor, 
plniacu linku, rôzne typy robotov a mikroprocesormi riadené elektronické zariadenia. Svojím 
vystúpením zaujali nielen žiakov ZŠ a SŠ, ale aj záujemcov o techniku iných vekových kategórií. 
 

BURZA STREDNÝCH ŠKÔL 

Technická akadémia v dňoch 27. a 28.10.2014 v priestoroch SOŠ ekonomickej 
v Spišskej Novej Vsi prezentovala svoje študijné programy počas burzy stredných škôl 
„Správnej voľby povolania“ organizovanej Košickým samosprávnym krajom. 
 Počas dvoch dní 8 žiakov a zástupca riaditeľa školy prezentovali možnosti štúdia na 
Technickej akadémii v šk. roku 2015/2016 žiakom ZŠ zo Sp. Novej Vsi a okresu Sp. Nová Ves. 
Prezentáciu Technickej akadémie si vypočulo spolu 645 žiakov 9. ročníka základných škôl. 
 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 

Dňa 11.12.2014 sa uskutočnil na škole Deň otvorených dverí, ktorý umožnil žiakom 
a rodičom zúčastniť sa prehliadky Technickej akadémie.  
 Počas tohto dňa prešlo bránami školy celkovo 170 záujemcov o štúdium v budúcom 
školskom roku. Mali možnosť vidieť všetky odborné učebne a dozvedieť sa o možnostiach 
štúdia na Technickej akadémií. V každej učebni bola pripravená krátka prezentácia využitia 
materiálnych prostriedkov vo vyučovacom procese. Výchovný poradca taktiež oboznámil 
o novinkách na škole a odpovedal na otázky záujemcov o štúdium. 
 

ŠKOLSKÝ PLES 

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

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

 Každoročne organizuje Slovenský červený kríž kampaň pod názvom „Študentská 
kvapka krvi“. Jej hlavným cieľom je osloviť a motivovať mladých ľudí a prvodarcov, aby sa 
stali bezpríspevkovými darcami krvi.  
 V piatok 14.11.2014 sa aj študenti našej školy zúčastnili tejto akcie a dobrovoľne 
darovali svoju krv na hematologicko-transfúznom oddelení v Spišskej Novej Vsi. Tejto akcie 
sa zúčastnila RNDr. Kresťanková a 27 žiakov 3. a 4. ročníka.  
 

GIRL`S DAY 

 Vo štvrtok 23.04.2015 sa žiačky III.C triedy odboru Logistika Adriana Bednárová 
a Barbora Tripšanská zapojili do celoslovenského projektu GIRL'S DAY – celosvetový deň 
žien v informačno-komunikačných technológiách (IKT), ktorý sa každoročne koná „štvrtý 
štvrtok v štvrtom mesiaci“.  
 V Spišskej Novej Vsi sa do projektu zapojila ako jediná spoločnosť K_CORP. Okrem 
našich žiačok sa do projektu zapojili i žiačky z Prešova a Martina. 
 
 

SÚŤAŽE VYHLASOVANÉ MŠ SR 

P.Č Názov súťaže 
Pri individuálnych súťažiach 

meno žiaka a trieda  

Súťaž konaná 

dňa 

Krajská 

úroveň 

Celoslov. 

úroveň 

Medzinár. 

úroveň 

1. 
Matematická 

olympiáda 
Jakub Holotňák – I.A 30.03.2015 32. miesto - - 

2. 
Fyzikálna 

olympiáda 

Lucia Kubovičová – I.A 

13.05.2015 

7. miesto - - 

Stanislav Macejko – II.C  8. miesto - - 

Ján Dunaj – II.D 14. miesto - - 

Daniel Vydra – I.A 30. miesto - - 

3. Olympiáda v ANJ Michal Počatko – IV.D 10.02.2015 2. miesto - - 

4. 
Zenit 

v strojárstve 

Tomáš Zalibera – IV.B 03.12.2014 

04.-05.2.2015 

1. miesto 2. miesto - 

Maroš Šiška – IV.B 2. miesto - - 

5. 
Zenit 

v elektronike 

Vendelín Holubčík – IV.C 
04.12.2014 

3. miesto - - 

Stanislav Macejko – II.C 4. miesto - - 

6. 

Zenit 

v programovaní 

a webdizajne 

Denis Mekiňa – III.D 

Slavomír Vavrek – III.D 

03.12.2014 

6. miesto - - 

Michal Počatko – IV.D 8. miesto - - 

František Cako – III.D 

Samuel Mulík – II.A 
16. miesto - - 

Daniel Jaroš – III.A 18. miesto - - 

7. 
Stredoškolská 

odborná činnosť  

Juraj Rovder – IV.A 
01.04.2015 

21.-25.4.2015 

2. miesto 1. miesto - 

Vendelín Holubčík – IV.C 

Roland Uhrín – IV.D 
3. miesto  - - 

8. Stolný tenis chlapci 19.11.2014 3. miesto - - 

 

INÉ SÚŤAŽE  

P.Č Názov súťaže 

Pri individuálnych 

súťažiach meno žiaka 

a trieda  

Súťaž konaná 

dňa 

Krajská 

úroveň 

Celoslov. 

úroveň 

Medzinár. 

úroveň 

1. 
Informatická súťaž 

IBobor 
Michal Počatko – IV.D 07.11.2014 - 141.miesto - 

2. 

Zenit 

 - v robotike 

- vo WEB 

- v strojárstve 

Jaroslav Šveda – I.E 

február 2015 

- 6. miesto - 

Denis Mekiňa – III.D 

Michal Počatko – IV.D 
- 

6. miesto 

5. miesto 
- 

Marek Biroš – IV.A - 14.miesto - 

3. Strojár Inovátor Richard Podolinský – IV.D 25.03.2015 - 1. miesto - 



15 

 

4. 
Skills Slovakia – 

Mladý mechatronik 

Matúš Rišian – IV.A 

Adam Kaššai – IV.C 
29.-30.03.2015 - 4. miesto - 

5. 
Celoslovenská 

súťaž Meď 

družstvo školy  

– žiaci II.A a II.C 
31.03.2015 - 8. miesto - 

6. 
SYGA – 

programovanie PLC 

Matúš Rišian – IV.A 

Matúš Uhrinovský – IV.A 
03.04.2015 - účasť - 

7. 

Majstrovstvá Sloven-

ska v CNC frézovaní 

a sústružení  

Marek Biroš – IV.A 28.-30.04.2015 - 1. miesto - 

8. 

Grafická súťaž 

o putovný pohár 

v umeleckej tvorivosti 

a graf. programoch 

Fabricio Jakubec – II.E 25.06.2015 2.miesto - - 

 
 
 

10 ÚDAJE O PROJEKTOCH, DO KTORÝCH JE ŠKOLA ZAPOJENÁ 
 

TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY 

Termín:   10. – 14.11.2014 
Miesto konania:  Centrum odborného vzdelávania, aula školy 
Zodpovedný:   Ing. Kokoruďa 

Technická akadémia sa i v roku 2014 aktívne zapojila do „Týždňa vedy a techniky na 
Slovensku“. V rámci aktivít pre žiakov sme zorganizovali prednášky žiakov našej školy, 
odbornú prednášku o fotovoltaických systémoch, prezentáciu zahraničných projektov 
a raketomodelárského krúžku.  
 Ponukou pre žiakov základných škôl sme ukázali techniku Technickej akadémii 310 
žiakom základných škôl. Dve triedy našej školy sa zúčastnili exkurzie v Košiciach a študenti 
taktiež  prezentovali školu a jej študijné programy v OC Madaras v Spišskej Novej Vsi. Dvaja 
žiaci sa zapojili do súťaže Festival vedy a techniky v krajskom kole a jeden z nich 
reprezentoval našu školu i na celoslovenskom kole v Bratislave.  
 Každodennými aktivitami, sprievodnými akciami, ako aj medializáciou sme sa aktívne 
zapojili do popularizácie vedy a techniky na Slovensku a súčasne sme propagovali 
Technickú akadémiu a jej techniku študentom základných škôl, ako i širokej verejnosti. 
 
Aktivity pre žiakov 
Pondelok 10.11.2014 - 10:15 h, aula školy  

• Otvorenie TVaT 2014 
• Vyhodnotenie školských kôl súťaží Zenit v strojárstve, programovaní a elektronike  
• Prezentácia žiackych projektov realizovaných pre školu: 

- WiFi na TA SNV (Cako III.D, Dono IV.C)  
- Elektronická registrácia obedov na TA SNV (Uhrín IV.D, Holubčík IV.C) 

• Aurel Stodola - Otec parných turbín (Jakubec III.B, Beličák III.B) 

Utorok 11.11.2014   

• Majstrovstvá Slovenska v programovaní CNC strojov – uč. CNC2 
• Ing. Ján Medveď (elektroprojekcia) – Fotovoltaické systémy v praxi – aula školy 

10:15 h - triedy I.C,  IV.C,IV.B,   11:15 h - triedy II.C, IV.A, IV.D  

Streda 12.11.2014 - 10:20 h, aula školy  

• Prezentácia projektu LEONARDO 2012-2014, COMENIUS 2012-2014, Európska škola 

Štvrtok 13.11.2014 

• Metodická inštruktáž pre riešiteľov SOČ - p. Škripková (RCM Košice) za účasti našich 
žiakov a žiakov stredných škôl - 9:30 h, aula školy 

• Od začiatkov až k titulu majstra sveta v raketovom modelárstve – 11:20 h, aula školy 
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Piatok 14.11.2014 

• Prezentácia technickej tvorivosti žiakov OC Madaras 12:00 – 17:00 h 
• Exkurzia – „Kreatívna fabrika“ Košice (II.A a II.D) 

 
Sprievodné akcie 
 Moderné technológie okolo nás – aplikácia technických poznatkov vo vzdelávaní a ich 

využitie v praxi. Prehliadky sa zúčastnili žiaci ZŠ 10.-14.11.2014 v čase 08.00-14.00 h 
v COVaP. 
 

Medializácia 
 Mestský informátor 
 Internetová stránka školy (www.tasnv.sk) 
 oslovené základné školy v regióne (plagát, informačný list). 
 
 

VÝMENNÝ PROJEKT EURÓPSKA ŠKOLA:    SPIŠSKÁ NOVÁ VES – ALSFELD 

V dňoch 08.-19.06.2015 sa uskutočnil výmenný pobyt medzi študentmi Technickej 
akadémie v Spišskej Novej Vsi a Max-Eyth-Schule z partnerského mesta Alsfeld v nemeckom 
Hessensku. Tradícia tohto výmenného pobytu siaha viac ako 20 rokov do minulosti a aj tento 
rok nás navštívili 14 študenti 11. triedy odbornej školy spolu s dvoma učiteľmi - Haraldom 
Dettnerom a Marcusom Stoeplerom. Počas týždňa na Spiši mali možnosť zoznámiť sa s našou 
krásnou prírodou prostredníctvom turistiky vo Vysokých Tatrách aj v Slovenskom raji. Okrem 
toho navštívili Spišský hrad, jaskyňu Zlá diera a podniky Embraco a Tatravagónka. Priamo 
v Spišskej Novej Vsi boli prijatí na radnici mesta, spoznávali najzaujímavejšie pamätihodnosti, 
na ktoré sa mohli pozrieť aj z výšky kostolnej veže. 
 V sobotu 13.06.2015 sa 12 študentov 2. a 3. ročníka spolu s nemeckými hosťami 
vydalo na 1200 kilometrovú cestu do Alsfeldu, počas ktorej sme si urobili zastávku v Brne 
a navštívili sme tamojšiu kostnicu sv. Jakuba a pevnosť a bývalé väzenie Špilberk. Aj týždeň 
v Alsfelde bol naplnený zaujímavým programom. Okrem oddychu na kúpalisku sme mali 
možnosť spoznať mesto počas mestskej rallye, na radnici nás prijal starosta mesta 
a dokončili sme projekt, ktorý porovnával život mladých ľudí na Spiši a v Hessensku. 
Navštívili sme firmy Kamax a Vissman, prešli sme sa po stredovekom meste Marburg 
a navštívili sme aj bývalú nemeckú hranicu v Point Alpha. Adrenalínový bol predovšetkým 
zážitok zo soľnej bane Merkers, po ktorom sme si mohli vyvetrať hlavy na turistike ku 
kláštoru Kreuzberg. 
 Počas výmenného pobytu študenti našli nových priateľov a nadviazali kontakty, ktoré 
budú, dúfajme, trvať oveľa dlhšie ako samotný pobyt v Nemecku. 
 
 

VÝMENNÝ PROJEKT:    SPIŠSKÁ NOVÁ VES – ČÁSLAV 

Prvý júnový týždeň navštívili našu školu a mesto žiaci z partnerskej školy v Čáslave. 
Ešte 31.05.2015 v neskorých popoludňajších hodinách prišlo autobusom 20 chlapcov  
a 10 dievčat spolu s dvoma vyučujúcimi z SOŠ, OA a VOŠ v Čáslave. Prežili u nás plných 
päť dní, počas ktorých mali možnosť spoznať históriu, súčasnosť a prostredie Spišskej Novej 
Vsi a okolia.  
 Študenti navštívili historické mesto Levoča, Spišský hrad, kaštieľ v Markušovciach 
a pokochali sa pohľadom na naše mesto z veže kostola Nanebovzatia Panny Márie. 
Súčasťou spoznávania nášho mesta bola aj exkurzia firmy EMBRACO. Prevažnú časť času 
stráveného na Slovenku českí študenti venovali spoznávaniu prírodných krás. Prešli roklinou 
Suchá Belá aj Prielom Hornádu v Slovenskom raji. Najťažším pre nich bol výstup na 
Zbojnícku chatu. Odmenou za výstup im bola júnová guľovačka. Vo voľnom čase spoznávali 
mesto, obzreli si našu ZOO aj si zaplávali na mestskej plavárni.  
 Odchádzali príjemne unavení, s peknými spomienkami a množstvom zážitkov. 
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11 ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH 

PODMIENKACH ŠKOLY 
 

Škola je umiestnená v ucelenom komplexe. Vyučovanie prebieha prevažne 
v špecializovaných a odborných učebniach. Celkove má škola vybudovaných 41 takýchto 
učební. K najmodernejším patria centrum informačných technológií, centrum CAD/CAM 
technológií zamerané na vyučovanie počítačovej grafiky a programovania CNC strojov, 
technologické centrum mechatroniky a technologické centrum stavby automobilov. Pre 
žiakov a školu slúži interná počítačová sieť, na ktorú sú napojené učebne výpočtovej 
techniky. Každý žiak má voľný prístup na internet. Pre vyučovanie praxe sú k dispozícii 
školské dielne. Okrem toho má škola telocvičňu, posilňovňu a ihrisko. Pre spoločenské 
podujatia slúži zrekonštruovaná aula. 
 Napätý rozpočet školy nepovoľoval zrealizovať opravy a rekonštrukcie v takom 
rozsahu, ako by to bolo nutné.  
 Pozitívom je, že sa podarilo splniť požiadavky učiteľov na technické, resp. didaktické 
vybavenie vyučovania. K dispozícii sú už tri učebne s interaktívnou tabuľou a 30 učební 
s počítačom a dataprojektorom. 
 Zložitú situáciu spôsobuje podhodnotený normatív MŠ pre študijné odbory 
technického smeru a dlh, ktorý prenášame z obdobia, keď počet žiakov školy klesol na 
kritickú hranicu. Ku koncu roka 2014 sa nám ho podarilo zredukovať na polovicu a našou 
snahou bude jeho vyrovnanie do konca kalendárneho roka 2015. 
 Aj preto škola hľadá a využíva rôzne formy doplnkového financovania, ktoré umožňujú 
skvalitniť technické vybavenie školy, podporiť študentské projekty, realizovať marketingové 
aktivity a vôbec dofinancovať činností, ktoré bežný rozpočet neumožní. Sú to najmä: 
1) zapájanie sa do podporných, rozvojových aj medzinárodných projektov, ktorých 

výsledkom je aj skvalitnenie  technického zázemia školy, 
2) oslovenie možných sponzorov a podporovateľov školy, 
3) aktívna činnosť Centra voľného času pri Technickej akadémii, ktoré pomáha 

prefinancovať nielen krúžkovú činnosť na škole, ale aj doplniť technické vybavenie školy, 
4) využitie fondu Rodičovského združenia na dofinancovanie aktivít, 
5) registrácia občianskeho združenia ako poberateľa 2 % z daní fyzických a 1,5 % 

právnických osôb. Poďakovanie patrí všetkým kolegom, ktorí svojim príspevkom vyjadrili 
podporu škole. 

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

Okrem toho, veľa práce na škole bolo vykonanej svojpomocne – najmä pri inštalácií 
učební, výpočtovej techniky, elektrozariadení a zariadení automatizačnej techniky, WIFI 
pokrytia školy, oprave strojov, inštalácii dataprojektorov, internet a ďalších technických 
a často aj údržbárskych prácach. Preto uznanie a poďakovanie za to patrí všetkým kolegom 
– učiteľom, ktorí majú zásluhu na tom, že škola sa napriek vyššie uvedeným problémom 
opäť posunula dopredu aj v tomto smere.  
Čo sa nám podarilo:  
1) počas prázdnin komplexne rekonštruujeme šatne pre 1. a 2. ročník – odstránené 

klietky, oškrabané a vymaľované steny, nová podlaha, 
2) zakúpené nové odkladacie skrinky pre žiakov – celkove 45 ks s 270 miestami. 

Umiestnené boli v šatni, pri posilňovni a vo vestibule COVaP. 
3) nová podlaha v školskej kuchyni – škrabke, 
4) počas prázdnin oprava obkladov v telocvični a vymaľované čelné steny, vymaľovaná 

chodba pri jedálni a učebni SJL1, obnovené tabule v piatich triedach, 
5) v septembri inštalujeme žalúzie do učební SJL1, MAT2 a TEK2, 
6) ešte počas prázdnin v učebni MET pribudli tri malé roboty – Sparki, Hexi a Fligi, 

súprava senzorov a logických obvodov, 
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7) v októbri dokončujeme informačný systém školy – označenie všetkých tried, kabinetov 
a ďalších miestností, 

8) kupujeme 3 ks dataprojektorov a nové inštalácie do učební ANJ4, TEK1, VYT4, 
9) do učebne UP2 inštalujeme interaktívnu tabuľu, 
10) v novembri sme zrekonštruovali palubovku v telocvični, 
11) v decembri prebieha komplexná rekonštrukcia učebne CHE – odstránené staré 

rozvody a lavice, nové okná, podlaha, steny a taktiež nový nábytok, 
12) obnovuje sa kabinet chémie – okná, steny, 
13) v decembri a januári v učebni MET meníme všetky počítače, 
14) do učebne AZCH inštalujeme interaktívnu tabuľu, 
15) pre vyučovanie robotiky zakupujeme 3 ks malých robotov a pre počítačovú grafiku 

fotoaparát a kameru, 
16) laboratórium elektrotechniky dopĺňame o osciloskopy a ďalšie prístroje a zapájacie 

prvky, 
17) v školskej jedálni vymieňame podlahu, 
18) kompletne zrekonštruovaný CNC obrábací stroj – frézovačka v učebni CNC1, 
19) v rámci projektu „Budovanie COV“ kompletizujeme nástroje našich CNC strojov, 

dokupujeme switsche do učebne počítačových sietí, zakupujeme nový kompresor 
a rozvodové komponenty do uč. PRI, 

20) z projektu RSOV získavame 2 notebooky, 2 dataprojektory a 2 sady reproduktorov, 
21) meníme počítače na úseku riadenia a ekonomickom úseku, 
22) čiastočná obnova kuchyne – mraznička, regály, 
23) počas odbornej praxe meníme strechu na altánku a vydláždime prístupovú cestu pre 

nákladné vozidlá ku školskej jedálni, 
24) nový asfaltový chodník od bočnej bránky ku vchodu do COVaP, 
25) opravený školský rozhlas, 
26) skompletizované WIFI pripojenie v celom objekte školy, 
27) rekonštrukcia sociálnych zariadení v COVaP a prístavbe školy – začiatok máj 2015 – 

koniec august 2015. 
 

 Postupne uskutočňujeme výmenu a skvalitňovanie výpočtovej techniky na škole. 
Veľké uznanie a poďakovanie patrí správcovi školskej počítačovej siete Ing. Henčekovi, 
zástupcovi riaditeľa za komplexnú evidenciu techniky, pružnú organizáciu presunov 
počítačov a snahu riešiť individuálne požiadavky kolegov a všetkých kolegom, ktorí spravujú 
počítačové učebne, resp. samostatné počítače v triedach. Vďaka ich odbornosti a ochote 
môžeme konštatovať, že škola má jeden z najmohutnejších plne funkčných počítačových 
systémov v širokom regióne. 
 Ku skvalitneniu prostredia pre žiakov aj zamestnancov by mali prispieť 
zrekonštruované dva bloky sociálnych zariadení v prístavbe a dva bloky v COVaP. 
 Očakávaným prínosom pre školu v technickej oblasti je schválený rozvojový projekt 
MŠVVaŠ SR na budovanie COVaP v celkovej výške 15 000 €, ktorý skvalitní prístrojové 
vybavenie v laboratóriách elektroniky a elektrotechniky a umožní nákup ďalších 
komponentov pre CNC stroje. 
 V spolupráci so zriaďovateľom sme začali pripravovať školu pre zapojenie do projektu 
rekonštrukcie z fondov EÚ. Situáciu komplikuje hlavná budova evidovaná ako národná 
kultúrna pamiatka a vyžadujúca osobitný režim projektovania a prípadnej realizácie prác. 
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12 ÚDAJE O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY 
 

Správa o hospodárení za rok 2014 – FK 09241 škola 

Zdroje financovania 

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

41-001 

normatívne 

finančné 

prostriedky 

na žiakov – 

dotácia zo ŠR 

nenormatívne 

finančné 

prostriedky 

dary 
vlastné 

príjmy 

daňové 

príjmy 

855 425,00 5 150,00 3 500,00 6 297,36 3 600,00 

Spolu mzdy 535 046,02   130,00  

z toho: 

- tarifné platy 

- príplatky 

- odmeny 

 

424 369,66 

99 688,36 

10 988,00 

   

 

 

130,00 

 

Spolu odvody do poistných 

fondov 

188 031,80  24,41 48,03 43,94 

z toho: 

- zdravotné poistenie 

- sociálne poistenie 

- príspevok do DDP 

 

50 972,21 

128 119,57 

8 940,02 

  

7,50 

16,91 

 

13,00 

32,43 

2,60 

 

13,50 

30,44 

Cestovné 1 300,22     

Spolu energie 20 458,36     

z toho: 

- elektrická energia 

- plyn 

- voda 

 

12 935,79 

0 

7 522,57 

    

Poštovné a telekom.služby 1 412,75     

Poplatky SANET 

– prístup k internetu 

647,80     

Spolu materiálové 

náklady 

11 040,40 4 500,80 3 400,59 4 436,81 3 421,06 

z toho: 

- interiérové vybavenie 

- špeciálne stroje a prístroje  

- výpočtová technika 

- prev. stroje a prístroje  

- všeobecný materiál 

- knihy, časopisy 

- pracovné odevy, obuv 

- softwar, licencie      

- paliva - kosačky         

 

6 215,99 

 

234,90 

120,00 

3 919,02 

106,94 

216,45 

197,10 

30,00 

 

 

 

 

400,68 

3 100,52 

 

 

999,60 

 

 

 

2 240,00 

1 160,59 

 

2 710,68 

 

 

15,47 

1 710,66 

 

 

 

 

2 240,00 

1 161,06 

20,00 

Spolu dopravné náklady 187,94   105,91  

z  toho: 

- PHM a diaľničné poplatky  

- servis a údržba automobilov  

 

137,44 

50,50 

   

 

105,91 

 

Opravy a údržba 11 181,84 649,20    

z toho: 

-  údržba inter. vybavenia 

- údržba strojov a zariadení 

- opravy budov 

- upgrady 

- údržba špec. strojov  

 

740,71 

1 047,72 

8 760,41 

447,00 

186,00 

 

 

 

 

649,20 
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Nájomné 16 232,51     

 z toho: 

- prenájom CNC 

- iné  

 

15 992,00 

240,51 

    

Spolu služby 67 592,37  75,00 1 576,44 135,00 

z toho: 

- propagácia a inzercia 

- všeobecné služby 

- špeciálne služby 

- posudky, kolk. známky  

- školenia, kurzy 

- poplatky 

- príspevok na stravovanie 

- prídel do SF 

- dohody  

- poistné 

- dane  

- náhrady 

 

0,00 

49 662,59 

756,48 

99,00 

53,00 

211,30 

7 919,88 

4 361,39 

2 841,09 

695,00 

992,64 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

75,00 

 

 

341,90 

 

 

 

 

 

1,36 

 

 

 

1 233,18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135,00 

 

 

Nemocenské dávky 2 292,99     

Odstupné       

Odchodné      

Celkom čerpanie 855 425,00 5 150,00 3 500,00 6 297,19 3 600,00 

ZOSTATOK ÚČTU – 

ZÚČTOVANÉ ZO ŠR 
0 0 0 0 0 

 

Správa o hospodárení za rok 2014 – FK 09602 školská jedáleň 

Zdroje financovania 

Zdroj 41-001 Zdroj 46 

daňové príjmy vlastné príjmy 

30 008,00 12 511,20 

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

Spolu mzdy 21 703,62 3 456,98 

z toho: 

- tarifné platy 

- príplatky 

- odmeny 

 

16 824,99 

4 353,63 

525,00 

 

3 456,98 

Spolu odvody do poistných fondov 8 304,38 335,30 

z toho: 

- zdravotné poistenie 

- sociálne poistenie 

- príspevok do DDP 

 

2 407,35 

5 800,87 

96,16 

 

 

 

335,30 

Cestovné  8,00 

Spolu energie  2 884,13 

z toho: 

- elektrická energia 

- plyn 

- voda 

  

2 000,00 

 

884,13 

Poštovné   10,35 

Spolu materiálové náklady  1 579,66 

z toho: 

-  interiérové vybavenie  

- prevádzka strojov  

- všeobecný materiál 

- pracovné odevy, obuv 

- výpočtová technika  

  

 

 

1 165,36 

278,30 

136,00 
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Opravy a údržba  2 128,42 

z toho: 

- údržba strojov 

- údržba budov  

- upgrade  

  

76,30 

2 012,88 

39,24 

Spolu služby  1 771,38 

z toho: 

- všeobecné služby 

- príspevok na stravovanie 

- prídel do SF 

- odmeny na dohody  

  

556,14 

1 014,32 

200,92 

Nemocenské dávky   336,98 

Celkom čerpanie  30 008,00 12 511,20 

ZOSTATOK ÚČTU – 

ZÚČTOVANÉ ZO ŠR 
0 0 

 

Správa o hospodárení za rok 2014 – FK 09502 – Centrum voľného času  

Zdroje financovania 

Zdroj 41-001 Zdroj 46 Zdroj 111-003 

daňové príjmy vlastné príjmy 
vzdelávacie 

poukazy   

17 760,00 1 352,40 11 714,00 

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

Spolu mzdy   4 500,00 

z toho: 

- tarifné platy 

- príplatky 

- odmeny 

   

 

 

4 500,00 

Spolu odvody do poistných fondov   1 969,54 

z toho: 

- zdravotné poistenie 

- sociálne poistenie 

   

537,00 

1 432,54 

Spolu energie 409,54 385,19  

z toho: 

- elektrická energia 

- plyn 

- voda 

 

257,31 

152,23 

 

258,32 

126,87 

 

Spolu materiálové náklady 16 330,43 56,04 2 838,20 

z toho: 

- interiérové vybavenie  

- výpočtová technika  

- všeobecný materiál 

- telekomunikačná technika  

- prevádzkové stroje, prístroje  

 

2 348,64 

11 184,45 

488,80 

289,00 

2 019,54 

 

 

 

56,04 

 

573,96 

82,20 

1 872,04 

310,00 

Opravy a údržba - upgrade   504,00 

Nájomné    381,55 

Spolu služby 1 020,03 911,17 1 520,71 

z toho: 

- školenia a kurzy  

- príspevok na stravovanie 

- prídel do SF 

- odmeny na dohody  

 

1 020,03 

 

911,17 

 

600,00 

 

50,71 

870,00 

Celkom čerpanie  17 760,00 1 352,40 11 714,00 

ZOSTATOK ÚČTU – 

ZÚČTOVANÉ ZO ŠR 
0 0 0 
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13 AKTIVITY SÚVISIACE SO SCHVÁLENÝMI  KONCEPCIAMI KSK 
 

13.1 KONCEPCIA ROZVOJA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA NA STREDNÝCH 

ŠKOLÁCH V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI KSK  
 

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

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

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

zamestnancov a získanie technického vybavenia od nich, 
• propagáciu technického vzdelávania na základných školách – viď projekt Týždeň vedy 

a techniky, 
• organizáciu množstva interných odborných súťaží pre žiakov školy a zapájanie sa do 

množstva ďalších odborných súťaží a projektov – uvedené, ďalšia časť správy – bod 13.1.1. 
 
 

13.1.1 Odborné súťaže žiakov 
 

STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ 
 Školská prehliadka SOČ sa na pôde Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi konala 
05.03.2015 v aule školy. Úroveň prezentovaných prác hodnotila odborná porota v zložení 
RNDr. Ruttkay - predseda, RNDr. Škerlíková, Ing. Butvin, RNDr. Labuda a Ing. Dronzek. 

Zoznam prác súťažiacich v tomto školskom roku: 

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

09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava 

1. 
Tomáš Zalibera 
Martin Mních 
Maroš Šiška 

IV.B 
Výkonová valcová 
skúšobňa pre motocykle 

Ing. Koťuha 1. 

2. Juraj Rovder IV.A 
Kavitačný ohrievač 
úžitkovej vody 

Ing. Butvin 2. 

3. Jakub Varga 
Lukáš Horváth 

IV.B Rekonštrukcia automobilu Ing. Čík 3. 

4. Kamil Lesňák 
Daniel Blahút 

IV.B 
Renovácia motocykla  
JAWA 50 typ 05 

Ing. Čík 3. 

5. Michal Mačák 
Dávid Štrauch 

IV.B 
Rekonštrukcia motocykla 
JAWA 350  

Ing. Čík 4. 

6. Dávid Jalč 
Daniel Filip 

IV.B 
Renovácia motocykla  
JAWA 175/484 

Ing. Čík 4. 

11 Informatika 

7. 
Vendelín Holubčík 

Roland Uhrín 

IV.C 

IV.D 

Elektronický stravovací 

systém 
Ing. Kokoruďa 1. 

8. 
Miroslav Dono 

Adam Dudinský 
IV.C 

Rozvoj internetového 

pripojenia na TA SNV 
Ing. Henček 2. 
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12 Elektrotechnika a hardware 

9. Richard Podolinský IV.D URhand Ing. Dronzek 1. 

10. Peter Vaverčák IV.C Bediniho motor Ing. Dronzek 3. 

 
 Obvodné kolo SOČ sa uskutočnilo 26.03.2015 v priestoroch Technickej akadémie 
v Spišskej Novej Vsi. Reprezentovali nás tieto práce: 

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

01 Problematika voľného času 

1. Jakub Varga 
Lukáš Horváth 

IV.B Rekonštrukcia automobilu Ing. Čík postup 
na KK 

2. Kamil Lesňák 
Daniel Blahút 

IV.B 
Renovácia motocykla  
JAWA 50 typ 05 

Ing. Čík postup 
na KK 

09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava 

3. 
Tomáš Zalibera 
Martin Mních 
Maroš Šiška 

IV.B 
Výkonová valcová 
skúšobňa pre motocykle 

Ing. Koťuha 
postup 
na KK 

4. Juraj Rovder IV.A 
Kavitačný ohrievač 
úžitkovej vody 

Ing. Butvin 
postup 
na KK 

11 Informatika 

5. 
Vendelín Holubčík 

Roland Uhrín 

IV.C 

IV.D 

Elektronický stravovací 

systém 
Ing. Kokoruďa 

postup 
na KK 

6. 
Miroslav Dono 

Adam Dudinský 
IV.C 

Rozvoj internetového 

pripojenia na TA SNV 
Ing. Henček 

postup 
na KK 

12 Elektrotechnika a hardware 

7. Richard Podolinský IV.D URhand Ing. Dronzek 
postup 
na KK 

 
Krajské kolo SOČ sa konalo 01.04.2015 v SPŠ dopravnej v Košiciach. 

Reprezentovalo nás 7 súťažných prác, ktoré postúpili z obvodného kola, alebo priamo zo 
školského kola.  

Úspech sme dosiahli v odbore 09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava, kde Juraj Rovder 
obsadil 2. miesto a postúpil na celoštátnu prehliadku. 

P.č. Autor práce Trieda Názov práce Konzultant 
Umies
tnenie 

09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava 

1. Juraj Rovder IV.A 
Kavitačný ohrievač 
úžitkovej vody 

Ing. Butvin 2. 

11 Informatika 

2. 
Vendelín Holubčík 

Roland Uhrín 

IV.C 

IV.D 

Elektronický stravovací 

systém 
Ing. Kokoruďa 3. 

 

 Celoslovenské kolo SOČ sa konalo 21.-25.04.2015 v Piešťanoch.  
Technická akadémia zaznamenala veľký úspech – Juraj Rovder s prácou „Kavitačný 
ohrievač úžitkovej vody“ zvíťazil v kategórii 09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava.  
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SÚŤAŽ V TECHNICKÝCH ZNALOSTIACH 
• uskutočnila sa 20.04.2015 
• zúčastnilo sa 8 žiakov 3. ročníka 
• pripravovali Ing. Butvin, Ing. Slivko 

1. miesto    -   Jozef Brindza  III.A 
2. miesto    -    Dávid Marhevka III.A 
3. miesto    -    Jakub Krátky  III.B 

 
 

SÚŤAŽ V TECHNICKEJ GRAFIKE 
• uskutočnila sa 29.04.2015 
• zúčastnilo sa 20 žiakov 1. ročníka 
• pripravovali Ing. Žiaranová, Ing. Koťuha 

1. miesto    -   Jaroslav Šveda I.E 
   Ladislav Odstrčil I.C  
2. miesto    -   Ján Dulák  I.E  
3. miesto    -   Kristián Hudák I.B 

 
 

SÚŤAŽ ELEKTROTECHNICKÝCH ZRUČNOSTÍ 
• uskutočnila sa 29.04.2015 
• zúčastnilo sa 9 žiakov 1. a 2. ročníka 
• pripravovali Ing. Krajňák, Ing. Kuchta 

1. miesto    -    Patrik Iľaš  II.D 
2. miesto - Fabricio Jakubec II.E 
3. miesto - Tomáš Frankovič I.E 

 
 

SÚŤAŽ V ELEKTRONIKE 
• uskutočnila sa 06.05.2015 
• zúčastnili sa žiaci všetkých ročníkov 
• pripravovali Ing. Servátka, Ing. Hatala 

KATEGÓRIA 1. a 2. ročník 
  1. miesto    -      Oliver Olejník  II.E 
  2. miesto    -        Jozef Kolesár  II.E 
  3. miesto -  Juraj Brnčal  I.E 

 KATEGÓRIA 3. ročník 
  1. miesto    -      Denis Soľár  III.D 
  2. miesto    -        Matej Čisár  III.D 

 KATEGÓRIA 4. ročník 
  1. miesto    -   Vendelín Holubčík IV.C 
  2. miesto    -    Ľuboslav Štofan IV.D 

 
 

SÚŤAZ V ROBOTIKE  
• uskutočnila sa 13.-24.04.2015 
• zúčastnilo sa jej 20 družstiev 
• pripravoval Ing. Kokoruďa 
  1. miesto    -    Fabricio Jakubec II.E 
     Peter Novák  II.E 
  2. miesto    - Jakub Melega  II.D 
     Erik Neupauer  II.D 
  3. miesto - Peter Feckanič II.E 
     Andrej Legát  II.E 
     Oliver Olejník  II.E 
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ŠKOLSKÁ OLYMPIÁDA V PROGRAMOVANÍ  
• uskutočnila sa 29.04.2015 
• zúčastnilo sa 11 žiakov 2. a 3. ročníka 
• pripravovali Ing. Ďurašová, RNDr. Labuda 

KATEGÓRIA A – bez grafického rozhrania 
  1. miesto    -    Oliver Olejník  II.E 
  2. miesto    - Stanislav Macejko II.C 
  3. miesto - Gregor Kšan  II.D 

KATEGÓRIA B – s grafickým rozhraním 
1. miesto    -    Daniel Jaroš  III.A 

  2. miesto    - Martin Kamenický III.D 
 
 

SÚŤAŽ  V POČÍTAČOVEJ GRAFIKE 
• uskutočnila sa 04.06.2015 
• zúčastnilo sa 9 žiakov 2. ročníka 
• pripravoval Ing. Koťuha 

1. miesto    -   Adrián Augustín II.C 
2. miesto    -    Rastislav Lipták II.A 
3. miesto    -    Lukáš Seman  II.A 

 
 

SÚŤAŽ  V KRESLENÍ VÝKRESOV POMOCOU PC  
• uskutočnila sa 01.06.2015 
• zúčastnili sa 4 žiaci 3. ročníka 
• pripravoval Ing. Slivko 

1. miesto    -   Jozef Brindza  III.A 
2. miesto    -    Matúš Strela  III.A 
3. miesto    -    Martin Jakubec III.B 

 
 

SÚŤAŽ V STROJÁRSKYCH ZRUČNOSTIACH 
• uskutočnila sa 15.04.2015 
• zúčastnilo sa 6 žiakov 3. ročníka 
• pripravovali Mgr. Švač, Bc. Pribula 

1. miesto    -    Jakub Krátky  III.B 
2. miesto - Ľubomír Širila  III.B 
3. miesto - Martin Jiroušek III.A 

 
 

SÚŤAŽ ZENIT V STROJÁRSTVE 
Školské kolo 
• uskutočnilo sa 20.10.2014 (teoretická časť) a 20.-22.10.2014 (praktická časť) 
• zúčastnilo sa 15 žiakov 2., 3. a 4. ročníka 
• pripravoval Ing. Kocurek, Mgr. Švač, Ing. Slivko, Ing. Koťuha, Ing. Farkašová 

KATEGÓRIA A – 2. ročník 
  1. miesto    -      Kristián Brajerčík II.A                    
  2. miesto    -        Vladimír Kotrady II.A 
  3. miesto -  Ruben Kopaničák II.A 

KATEGÓRIA B – 3. ročník 
1. miesto    -      Jakub Krátky  III.B                    

  2. miesto    -        Jozef Brindza  III.A 
  3. miesto -  Ľubomír Širila  III.B 
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 KATEGÓRIA C – 4. ročník 
1. miesto    -      Tomáš Zalibera IV.B                    

  2. miesto    -        Maroš Šiška  IV.B 
  3. miesto -  Juraj Rovder  IV.A 

 KATEGÓRIA B a C – 3. a 4. ročník 
1. miesto    -   Tomáš Zalibera IV.B 
2. miesto    -    Maroš Šiška  IV.B 
3. miesto    -    Jakub Krátky  III.B 

 
Krajské kolo 
• uskutočnilo sa 03.12.2014 v Košiciach 

1. miesto    -    Tomáš Zalibera IV.B 
2. miesto - Maroš Šiška  IV.B 

 
Celoslovenské kolo 
• uskutočnilo sa 04.-05.02.2015 v Trenčíne 

2. miesto    -    Tomáš Zalibera IV.B 
 
 

SÚŤAŽ ZENIT V ELEKTRONIKE 
Školské kolo 
• uskutočnilo sa 04.11.2014 
• zúčastnilo sa 9 žiakov  
• pripravovali Ing. Dronzek, Ing. Vojtko 

KATEGÓRIA A – 3. a 4. ročník 
  1. miesto    -      Vendelín Holubčík IV.C 
  2. miesto    -        Michal Počatko IV.D 
  3. miesto -  Richard Podolinský IV.D 

KATEGÓRIA B – 1. a 2. ročník 
  1. miesto    -      Stanislav Macejko II.C 
  2. miesto    -        Martin Kičák  I.E 
  3. miesto -  Fabricio Jakubec II.E 

 
Krajské kolo 
• uskutočnilo sa 04.12.2014 na SPŠ elektrotechnickej v Košiciach 

KATEGÓRIA A – 3. a 4. ročník SŠ 
  3. miesto    -      Vendelín Holubčík IV.C 

KATEGÓRIA B – 1. a 2. ročník SŠ 
  4. miesto    -      Stanislav Macejko II.C 

 
 

SÚŤAŽ ZENIT V PROGRAMOVANÍ A WEBDIZAJNE 
Školské kolo 
• uskutočnilo sa 06.11.2014 
• zúčastnilo sa 15 žiakov všetkých ročníka 
• pripravovali RNDr. Labuda, Ing. Ďurašová 

KATEGÓRIA A – 3. a 4. ročník 
  1. miesto - Michal Počatko IV.D 
  2. miesto - Daniel Jaroš  III.A 
  3. miesto - Ján Korkoš  IV.D  

KATEGÓRIA WEBDIZAJNER 
  1. miesto - František Cako III.D 
     Samuel Mulík  II.A 
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  2. miesto - Denis Mekiňa  III.D 
     Slavomír Vavrek III.D 
  3. miesto - Patrik Iľaš  II.D 
     Ján Dunaj  II.D 

 
Krajské kolo 
• uskutočnilo sa 03.12.2014 na Gymnáziu, Poštová ul., Košice a v Ústave informatiky 

Prírodovedeckej fakulty UIPŠ v Košiciach 
KATEGÓRIA A – 3. a 4. ročník 
  8. miesto - Michal Počatko IV.D 
  18. miesto - Daniel Jaroš  III.A 

KATEGÓRIA WEBDIZAJNER 
  6. miesto - Denis Mekiňa  III.D 
     Slavomír Vavrek III.D 
  16. miesto - František Cako III.D 
     Samuel Mulík  II.A 

 
 

TECHNICKÁ OLYMPIÁDA 
 Dňa 03.12.2014 sa na Technickej akadémii uskutočnilo obvodné kolo Technickej 
olympiády žiakov základných škôl. Škola hostila 28 žiakov, víťazov školských kôl, ktorí 
súťažili v dvoch kategóriách. Po teoretickom teste predviedli svoje zručnosti v Centre 
odborného vzdelávania Technickej akadémii pri rezaní, vŕtaní, opracovávaní a montáži 
drevených a plastových výrobkov.  
 Všetkým zúčastneným blahoželáme za predvedené výkony a oceňujeme ich 
nadšenie pri zhotovovaní súťažných prác. 
 
 

CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ ZENIT V ROBOTIKE, WEB A STROJÁRSTVE 
V spolupráci so Základnou školou Gašpara Haina v Levoči sme sa zapojili do súťaže 

Zenit kategória robotika (Jaroslav Šveda I.E) a WEB (Denis Mekyňa III.D), kde je vytvorený 
jeden tím žiakov základnej a strednej školy. Celoslovenské kolo sa uskutočnilo vo februári 
2015 v Trenčíne, kde obidve družstvá sa umiestnili na 6. mieste 

V spolupráci so Základnou školou Nad medzou v Spišskej Novej Vsi sme sa zapojili 
do súťaže Zenit kategória strojárstvo (Marek Biroš IV.A) a WEB (Michal Počatko IV.D), kde je 
vytvorený jeden tím žiakov základnej a strednej školy. Celoslovenské kolo sa uskutočnilo vo 
februári 2015 v Trenčíne. V kategórii WEB sme obsadili 5. miesto a v kategórii strojárstvo  
14. miesto. 
 
 

SÚŤAŽ STROJÁR INOVÁTOR 
Dňa 25.03.2015 sa uskutočnila prezentácia prác prihlásených do súťaže Strojár 

Inovátor, ktorú vyhlasuje Strojnícka fakulta TU v Košiciach. V súťaži žiaci preukazujú svoj 
inovačný talent.  

Technickú akadémiu reprezentovali 4 projekty. Výrazný úspech dosiahol Richard 
Podolinský zo IV.D triedy, ktorý so svojím Robotickým automaticko-manuálnym ramenom 
vyhral 1. miesto.  
 
 

NÁRODNÁ SÚŤAŽ SKILLS SLOVAKIA – MLADÝ MECHATRONIK 
Štátny inštitút odborného vzdelávania a FESTO spol. s.r.o. organizovali 3. ročník 

národnej súťaže Mladý mechatronik, ktorá sa konala 29.-30.03.2015 v Leviciach. 
Pod vedením Ing. Kokoruďu sa jej zúčastnili dvaja žiaci odboru mechatronika Matúš 

Rišian zo IV.A a Adam Kaššai zo IV.C triedy. V časovom limite 120 minút vypracovali 
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zadanie, v ktorom naprogramovali PLC Siemens, zapojili pneumatické prvky, snímače, 
elektropneumatické prvky a výsledok odprezentovali hodnotiacej komisii.  

Z 8-mich prihlásených tímov z celého Slovenska sa umiestnili na 4. mieste. 
 
 

CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ MEĎ  
 Dňa 31.03.2015 sa žiaci II.C  so zameraním na technické lýceum a II.A so 
zameraním na strojárstvo zúčastnili celoslovenskej súťaže MEĎ 2015. Súťažili SOŠ so 
študijnými a učebnými odbormi.  
 V kategórii SOŠ so študijnými odbormi z celkového počtu 174 žiakov z celého 
Slovenska sa umiestnili naši žiaci v tomto poradí: 
  26. miesto - Stanislav Macejko II.C 
  38. miesto - Lukáš Révay   II.A 
  56. miesto - Ondrej Suchý   II.A 
  63. miesto - Samuel Mulík   II.A 
  64. miesto - Dávid Puškár   II.A 
  79. miesto - Tomáš Grečko  II.C 
  80. miesto - Peter Andráš   II.C 
  83. miesto - René Onderčin  II.C 
  84. miesto - Dávid Krišanda  II.C 
  86. miesto - Marián Moskvik  II.C 
  107. miesto - Damián Jezerčák  II.C 
  110. miesto - Jozef Almáši   II.C 
  132. miesto - Dalibor Barabas  II.C 
  146. miesto - Peter Kopkáš   II.A 
  156. miesto - Denis Filip   II.A 
  161. miesto - Samuel Krempaský  II.C 

CELKOVÉ UMIESTNENIE ŠKOLY   8. miesto.  
Hodnotilo sa päť najlepších žiakov našej školy. 
 
 

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

2014/2015 12. ročník súťaže Siemens Young Generation Award, určenej študentom 
stredných odborných škôl. Úlohou študentov pod vedením odborného pedagóga bolo 
vytvoriť riešenia pre náš región, ktoré prinesú úžitok firmám podnikajúcim v našom regióne. 
Termín odovzdania prác bol 03.04.2015. 

Žiaci IV.A triedy Matúš Rišian a Matúš Uhrinovský pod vedením Ing. Kokoruďu  
a Ing. Dronzeka vytvorili projekt s názvom „Automatické lisovacia linka“. Do finále 
postupovalo 10 najlepších prác. Napriek tomu, že naša práca sa do finále nedostala, škola 
dostala dar od firmy Siemens SIMATIC S7 – 1214 DC/DC/DC, analógovú rozširovaciu dosku 
SB1232, prepojovací kábel k PC a programové vybavenie SIMATIC STEP7 v13 basic 
v hodnote 325 €, ktorý ostáva v užívaní škole. 
 
 

CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ V CNC FRÉZOVANÍ A SÚSTRUŽENÍ 
 V dňoch 28.-30.04.2015 sa na výstavisku Agrokomplex v Nitre uskutočnili 
Majstrovstvá Slovenska v CNC frézovaní a sústružení. Súťažným zadaním bolo samostatne 
naprogramovať súčiastku na CNC stroji podľa výkresu, nastaviť stroj, osadiť rezné nástroje 
a vyrobiť súčiastku. 
 Do finále postúpil Marek Biroš zo IV.A triedy, ktorý zvíťazil v kategórií CNC frézovanie.  
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GRAFICKÁ SÚŤAŽ O PUTOVNÝ POHÁR V UMELECKEJ TVORIVOSTI 

V GRAFICKÝCH PROGRAMOCH 
 Stredná odborná škola – Centrum odborného vzdelávania, Ostrovského 1, Košice 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Úradu KSK vyhlásili v apríli 2015 4. ročník grafickej súťaže 
o putovný pohár v umeleckej tvorivosti v grafických programoch na tému „Technologický 
vývoj – Evolution of Technology“. Súťaže sa mohli zúčastniť žiaci stredných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK od 15 do 20 rokov. Použitá mohla byť len počítačová 
grafika, teda plagát vytvorený v grafickom vektorovom, alebo bitmapovom programe. 
Uzávierka súťaže bola 05.06.2015 a slávnostné vyhlásenie výsledkov spolu s vernisážou 
výstavy súťažných prác sa uskutočnilo 25.06.2015. 
 Tohto roku sa prvýkrát súťažilo v dvoch súťažných kategóriách – kategória odborné 
školy a kategória umelecké odborné školy. Súťaže sa zúčastnilo celkovo 7 škôl z Košického 
regiónu – spolu 54 súťažiacich, 53 súťažných prác. O výsledkoch súťaže rozhodovala 
odborná porota, ktorá hodnotila práce anonymne, neoznačené autorom, iba vekom. Každý 
hodnotiteľ priradil každej práci body od 0-10 v 4 kritériách hodnotenia – výtvarné 
spracovanie, počítačové spracovanie, originalita a posolstvo. 
 Súťaže sa zúčastnil aj žiak Fabricio Jakubec z II.E, ktorý sa v kategórii odborné školy 
umiestnil na 2. mieste.  
 
 

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

technológie u všetkých žiakov. V tomto školskom roku sa uskutočnil 8. ročník informatickej 
súťaže IBobor, do ktorého sa zapojilo 28 študentov našej školy.  

Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Maximálny počet bodov v obidvoch kategóriách bol 
80 bodov. Okrem počtu bodov sa výsledok udával v percentile (číslo od 0 do 100, ktoré 
vyjadruje úspešnosť súťažiaceho v rámci všetkých ostatných súťažiacich, t.j. vyjadruje koľko 
percent súťažiacich malo menej alebo rovnako veľa bodov ako daný súťažiaci). Úspešní 
riešitelia boli všetci súťažiaci, ktorí dosiahli aspoň polovicu „kladných bodov“, teda 50 bodov. 

 
V piatok 07.11.2014 sa súťažilo v kategórii Senior (3. – 4. ročník). Z 13 zúčastnených 

žiakov boli 4 úspešní riešitelia: 

Celkové 
poradie 

Meno, priezvisko, trieda Dosiahnutý výsledok 

141. Michal Počatko, IV.D 55,01 bodov, 97. percentil 

193. - 197. Jakub Hrušovský, III.C 52,35 bodov, 96. percentil 

198. - 259. Matej Leško, IV.D 52,02 bodov, 96. percentil 

198. - 259. Filip Ondra, IV.A 52,02 bodov, 96. percentil 

  
V kategórii Junior (1. – 2. ročník) sa súťažilo v pondelok 10.11.2014. Zapojilo sa do 

nej 15 žiakov našej školy. V tejto kategórii bolo 6 úspešných riešiteľov: 

Celkové poradie Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok 

157. - 236. Lucia Kubovičová, I.A 69,34 bodov, 98. percentil 

616. - 621. Ján Dunaj, II.D 61,67 bodov, 91. percentil 

699. - 714. Fabricio Jakubec, II.E 60,34 bodov, 90. percentil 

1199. - 1274. Stanislav Macejko, II.C 54,68 bodov, 83. percentil 

1444. - 1445. Samuel Krempaský, II.C 52,34 bodov, 80. percentil 

1756. - 1759. Erik Tomaščák, II.E 50,34 bodov, 75. percentil 
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SÚŤAŽ RAKETOVÝCH MODELÁROV 
 Dňa 14.10.2014 sa uskutočnila na miestnom letisku súťaž raketových modelárov 
Technickej akadémie. Členovia raketomodelárskeho krúžku pod vedením Ing. Koťuhu súťažili 
v kategórii raketa – padák o čo najlepší čas dosiahnutý letom rakety a návratom na padáku. 
 Víťazom súťaže sa stal Radoslav Kovalčík z III.C s dosiahnutým výkonom 285 sek.. 
Druhé miesto obsadil žiak Michal Buza zo ZŠ Levočská ul. Sp. Nová Ves s výkonom  
113 sek.. Na 3. mieste skončil Peter Kopkáš  z II.A s výkonom  99 sek.. 
 
 

SÚŤAŽ MLADÝ ZDRAVOTNÍK 
Dňa 06.05.2015 sa žiačky III.C triedy Adriana Bednárová, Bibiána Podracká, 

Michaela Bartošová, Ľubica Šaríková, Barbara Tripšanská, Natália Lešková a Karolína 
Jenčáková zúčastnili súťaže Mladý zdravotník, ktorú usporiadal Slovenský Červený kríž.  

Vedomosti si overili v teoretickom teste a svoje zručnosti v šiestich fingovaných 
zraneniach, v ktorých museli poskytovať prvú pomoc a oživovanie človeka v bezvedomí. 
V celkovom poradí sa družstvo Technickej akadémie umiestnilo na 4. mieste.  
 
 

13.1.2 Odborné exkurzie 
 

V školskom roku 2014/2015 sa žiaci zúčastnili nasledovných odborných exkurzií: 
17.10.2014 II.A  (STR) Autosalón Nitra  Ing. Žiaranová 
 II.C  (TEL) Autosalón Nitra  Ing. Slivko 
 III.B    Autosalón Nitra  Ing. Žiaranová 
 
14.11.2014 II.A Kreatívna Fabrika  Košice  Ing. Ďurašová,  
        RNDr. Labuda 
 II.D Kreatívna Fabrika  Košice  Mgr. Kotuličová 
 
11.12.2014 I.B  Kremnica     Mgr. Štrbková 
        Ing. Butvin 
 I.D Kreatívna Fabrika  Košice  Mgr. Červeňová 
 II.D Embraco Slovakia, Sp. Nová Ves Mgr. Kotuličová 
 II.E Kreatívna Fabrika  Košice  RNDr. Ontková 
 III.A Kreatívna Fabrika  Košice  Ing. Kuchta 
 
15.01.2015 II.C (LOG) CRW Spišská Nová Ves Ing. Pekárová 
 III.C (LOG) CRW Spišská Nová Ves Ing. Sivačková 
 
17-19.03.2015 III.C Volkswagen Bratislava  Ing. Kubovčíková 
 
18.03.2015 I.E  Kreatívna Fabrika  Košice  Ing. Hatala 
 
26-27.03.2015 III.B Volkswagen Bratislava  Ing. Žiaranová 
 III.D Volkswagen Bratislava  RNDr. Kresťanková 
 
11.05.2015 III.A SEZ Krompachy   Ing. Pekárová 
 
20.05.2015 I.A  Strojársky veľtrh   Ing. Žiaranová 
 I.B  Strojársky veľtrh   Ing. Slivko 
 
05.-06.06.2015 II.D Volkswagen Bratislava  Mgr. Kotuličová 
 
11.06.2015 I.C Kovohuty Krompachy   Ing. Farkašová 
 
24.06.2015 II.C Technické múzeum Košice  Ing. Sivačková  
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13.1.3 Aktivity  uskutočnené v Centre odborného vzdelávania 
 

Aktivita  Pre koho Počet hodín 
Počet 

účastníkov 

Metrológia 

Embraco Slovakia Sp. Nová Ves 45 33 

Gymnázium, Školská 7, Sp. Nová Ves 16 26 

Rudolph Slovakia 20 18 

Technické kreslenie 
Embraco Slovakia Sp. Nová Ves 12 12 

Rudolph Slovakia 12 18 

Pneumatika Embraco Slovakia Sp. Nová Ves 18 11 

Hydraulika Embraco Slovakia Sp. Nová Ves 18 13 

Základy techniky 

SOŠ Prakovce 4 16 

Gymnázium, Javorová 16, Sp. N. Ves 8 27 

SOŠ ekonomická, Sp. Nová Ves 12 61 

Gymnázium, Školská 7, Sp. N. Ves 8 46 

Gymnázium, Školská 7, Sp. N. Ves 12 90 

Programovanie CNC strojov Gymnázium, Javorová 16, Sp. N. Ves 2 20 

Nastavovač CNC strojov Trenkwalder, a.s., Bratislava 136 13 

Kontrolór, kvalitár 
v strojárskej výrobe 

Trenkwalder, a.s., Bratislava 350 13 

 
 

13.2 KONCEPCIA ROZVOJA ŠPORTU 
 

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

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

• účasť družstiev školy a jednotlivcov na majstrovstvách a ďalších súťažiach – ďalšia časť správy, 
• organizácia vlastných majstrovstiev školy v mnohých športoch – ďalšia časť správy, 
• aktívna činnosť športových krúžkov – ďalšia časť správy, 
• organizácia plaveckého kurzu. 
 

13.2.1 Obvodné a krajské športové súťaže 
 
CEZPOĽNÝ BEH     
chlapci obvodné kolo 2. miesto   
  6. miesto Martin Mravčák I.D 
  7. miesto Marek Biroš IV.A 
  16. miesto Marián Rerko IV.A 

dievčatá obvodné kolo 3. miesto   
  1. miesto Daniela Palonderová I.B 
  9. miesto Kristína Mydlárová I.B 
  10. miesto Gabriela Krokkerová I.A 
     
STOLNÝ TENIS obvodné kolo 1. miesto   
chlapci krajské kolo 3. miesto   
     
BASKETBAL 
chlapci 

obvodné kolo 7. miesto   

     
VOLEJBAL 
chlapci  

 
obvodné kolo 

 
3. miesto 

  

dievčatá obvodné kolo 7. miesto   
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HÁDZANÁ 
chlapci 

obvodné kolo 1. miesto   

     
FUTBAL obvodné kolo 4. miesto   
     
FUTSAL obvodné kolo 4. miesto   
     
FLORBAL     
chlapci obvodné kolo 6. miesto   
dievčatá obvodné kolo 4. miesto   
     
BEDMINTON     
chlapci obvodné kolo 6. miesto   
dievčatá obvodné kolo 5. miesto   
     
ĽAHKÁ ATLETIKA 100 m 1. miesto Marián Rerko IV.A 
chlapci  10. miesto Dominik Turek I.A 
 200 m 6. miesto Michal Bdžoch II.A 
 400 m 3. miesto Dominik Kuchár IV.C 
  5. miesto Dominik Turek I.A 
 800 m 4. miesto Marek Biroš IV.A 
  5. miesto Kristián Melega II.A 
 1500 m 2. miesto Michal Bdžoch II.A 
 3000 m 4. miesto Samuel Chlebovec II.A 
  6. miesto Martin Mravčák I.D 
 trojskok 1. miesto Dávid Duch II.A 
  2. miesto Kristián Melega II.A 
 hod oštepom 5. miesto Matúš Uhrinovský IV.A 
 vrh guľou 1. miesto Štefan Štieber II.D 
  2. miesto Maroš Melega IV.D 
 skok do diaľky 1. miesto Marián Rerko IV.A 
  5. miesto Patrik Hrušovský IV.C 
 skok do výšky 2. miesto Dominik Kuchár IV.C 
  6. miesto Matúš Uhrinovský IV.A 

dievčatá 100 m 4. miesto Daniela Palonderová I.B 
 200 m 5. miesto Gabriela Krokkerová I.A 
 400 m 4. miesto Andrea Štiavnická I.A 
 skok do výšky 2. miesto Kristína Mydlárová I.B 
     

ŠKOLA ROKA CELKOVO 5. miesto  
 chlapci 2. miesto  
 dievčatá 6. miesto  

Celkovo zapojených 135 žiakov. 
 

 

13.2.2 Ďalšie športové súťaže (na úrovni mesta) 
 
PLAVECKÁ ŠTAFETA MESTA SNV 2. miesto 
50 m voľný spôsob 3. miesto Andrej Vaľo I.D 
100 m prsia 3. miesto Andrej Vaľo I.D 

Celkovo zapojených 30 žiakov. 
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13.2.3 Spišské športové hry detí a mládeže 
 
MALÝ SPIŠSKÝ  chlapci 1. miesto Martin Mravčák I.D 
MARATÓN  2. miesto Michal Bdžoch II.A 
  3. miesto Martin Mrovčák I.A 
 dievčatá 1. miesto Gabriela Krokkerová I.A 
     
STOLNÝ TENIS chlapci 1. miesto Dávid Plačko I.C 
  2. miesto Peter Gabriš I.A 
  3. miesto Matej Nemčík I.E 
 

dievčatá 1. miesto Andrea Štiavnická I.A 
  2. miesto Paulína Kubovičová I.A 
  3. miesto Gabriela Krokkerová I.A 
     
FLORBAL chlapci 3. miesto   
     
STREĽBA ZO VZDUCHOVKY 1. miesto Matej Mód III.D 
  2. miesto Denis Mekiňa III.D 
  3. miesto Dávid Kováč  III.A 
     
PLÁVANIE 50 m voľný spôsob 2. miesto Lenka Vanacká III.A 
  3. miesto Samuel Chlebovec II.A 
   Matej Popadič I.C 
 100 m znak 1. miesto Matej Popadič I.C 
 100 m polohový 2. miesto Lenka Vanacká III.A 
  3. miesto Richard Gaduš I.B 
     
ĽAHKÁ ATLETIKA 100 m 3. miesto Adam Vaverčák II.D 
chlapci  4. miesto Vladimír Kotrady II.A 
 400 m 2. miesto Vladimír Kotrady II.A 
 800 m 2. miesto Martin Mrovčák I.A 
 vrh guľou 1. miesto Štefan Štieber II.D 
 skok do diaľky 4. miesto Erik Prapotník III.A 
 skok do výšky 3. miesto Kristián Melega II.A 

dievčatá 100 m 1. miesto Daniela Palonderová I.B 
 800 m 3. miesto Daniela Palonderová I.B 

Celkovo zapojených 45 žiakov. 
 
 

13.2.4 Dlhodobé športové súťaže stredných škôl KSK 
 
VOLEJBAL regionálne kolo 3. miesto  

Celkovo zapojených 12 žiakov. 
 
 

13.2.5 Školské športové majstrovstvá 
 
MAJSTROVSTVÁ ŠKOLY O ŠPORTOVÚ TRIEDU ROKA 

ŠACH  1. miesto Jozef Almáši II.C 
  2. miesto Matúš Rišiaň IV.A 
  3. miesto Filip Šimoňák II.E 
     
     



34 

 

BASKETBAL chlapci 1. miesto III.D  
  2. miesto II.E  
  3. miesto IV.A  
     
VOLEJBAL  chlapci 1. miesto IV.A  
  2. miesto IV.D  
  3. miesto III.D  
     
FUTBAL  1. miesto IV.B  
  2. miesto IV.C  
  3. miesto II.A  
     
MINIFUTBAL TROJÍC  1. miesto IV.D  
  2. miesto IV.B  
  3. miesto IV.C  

CELKOVÉ PORADIE  IV.C  
 

  IV.D   
  III.D   
     
FLORBAL  1. miesto III.A  
  2. miesto III.D  
  3. miesto II.E  

Celkovo zapojených 305 žiakov. 
 
 

13.3 KONCEPCIA ROZVOJA PRÁCE S MLÁDEŽOU 
 

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

13.3.1 Jazykové a ďalšie súťaže 
 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA – 63. ROČNÍK 
Školské kolo 
• uskutočnilo sa 22.01.2015  
• zúčastnilo sa 7 žiakov 1. ročníka 
• pripravovala Mgr. Červeňová, RNDr. Ontková, RNDr. Kresťanková 
• na základe výsledkov domáceho kola žiaci postúpili do školského kola. Max. počet bodov, 

ktorý mohli žiaci získať bol 18, úspešným riešiteľom bol ten, kto mal minimálne 10 bodov.  
 
Krajské kolo 
• žiaka pripravovala RNDr. Kresťanková 

KATEGÓRIA C  32. miesto - Jakub Holotňák I.A 
 
 

FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA 
Školské kolo 
• prebiehalo v období október 2014 – apríl 2015 
• zúčastnilo sa 7 žiakov 1. a 2. ročníka 
• pripravovala Mgr. Kotuličová 
• úspešní riešitelia postúpili do krajského kola 
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Krajské kolo 
• uskutočnilo sa 13.05.2015 na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach 

KATEGÓRIA C 
  8. miesto    -    Stanislav Macejko II.C 
  14. miesto - Ján Dunaj  II.D 

KATEGÓRIA D 
  7. miesto    -    Lucia Kubovičová I.A 
  30. miesto - Daniel Vydra  I.A 
 
 

OLYMPIÁDA V ANJ 
Školské kolo 
• uskutočnilo sa 09.12.2014 
• zúčastnilo sa 14 žiakov všetkých ročníkov 
• pripravovali Mgr. Gondová 

KATEGÓRIA   -   1. a 2. ročník 
          1. miesto -    Samuel Ondáš I.C 

           2. miesto    -    Martin Kolesár II.D 
            3. miesto    -    Samuel Krempaský II.C 

KATEGÓRIA   -   3. a 4. ročník 
            1. miesto    -    Michal Počatko IV.D 
            2. miesto    -    Adam Kaššai  IV.C 
            3. miesto    -    Daniel Jaroš  III.A 

 
Obvodné kolo 
• uskutočnilo sa 15.01.2015 (Gymnázium, Javorová ul., SNV) 

  1. miesto    -    Michal Počatko IV.D 
 
Krajské kolo 
• uskutočnilo sa 10.02.2015 v Košiciach 

  2. miesto    -    Michal Počatko IV.D 
 
 

OLYMPIÁDA V NEJ 
Školské kolo 
• uskutočnilo sa 10.12.2014 
• zúčastnilo sa 13 žiakov všetkých ročníkov 
• pripravovali Mgr. Štrbková a RNDr. Škerlíková 

KATEGÓRIA  -  1. a 2. ročník 
  1. miesto    -    Jozef Almáši  II.C 
  2. miesto    -    Dominik Turek I.A 
  3. miesto    -    Marek Koťuha  II.A 

KATEGÓRIA  -  3. a 4. ročník 
  1. miesto    -    Lukáš Belay  IV.A 
  2. miesto   -   Marián Rerko  IV.A 
  3. miesto    -    Branislav Hudzík IV.A 
 
Obvodné kolo 
• uskutočnilo sa 13.01.2015 (Gymnázium, Javorová ul., SNV) 

2. miesto    -    Lukáš Belay  IV.A 
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RECITAČNÁ SÚŤAŽ HVIEZDOSLAV KUBÍN 
Školské kolo 
• uskutočnilo sa 11.03.2015 
• zúčastnilo sa 19 žiakov zo všetkých ročníkov 
• pripravovali Mgr. Nováková, Mgr. Bc. Kraus 

POÉZIA 1. miesto    -    Alica Perháčová I.B 
2. miesto    -    Ján Šuty  I.C 
3. miesto   -   Ľubica Šaríková III.C 

PRÓZA 1. miesto - Dominika Hudranová I.B 
  2. miesto - Richard Podolinský IV.D 
  3. miesto - Ján Dulák  I.E 
 
Obvodné kolo 
• uskutočnilo sa 20.03.2014 v divadle Reduta SNV 

2. miesto - Alica Perháčová I.B 
3. miesto - Dominika Hudranová I.B  

 
 

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 
Školské kolo 
• uskutočnilo sa 13.02.2015 
• zúčastnili sa všetci žiaci navštevujúci hodiny NAB 
• pripravoval Ing. Mgr. Šveda 

1. miesto    -   Andrea Štiavnická I.A 
2. miesto    -    Erik Pavol  I.A 
3. miesto    -    Patrik Iľaš  I.D 

 
Okresné (dekanátne) kolo 
• uskutočnilo sa 13.03.2015 

6. miesto    -   3-členné družstvo Andrea Štiavnická I.A 
Erik Pavol  I.A 
Patrik Iľaš  I.D 

 
 

SÚŤAŽ V PÍSANÍ NA POČÍTAČI 
• uskutočnila sa v mesiaci jún 2015 
• zúčastnili sa žiaci (absolventi predmetu ADK) 1., 2. a 3. ročníka 
• pripravovala Ing. Kubovčíková 

KATEGÓRIA A (1 rok štúdia ADK) 
                1. miesto    -    Tomáš Kupčov II.D 

           2. miesto    -   Patrícia Muchová I.B 
            3. miesto    -    Maximilián Ogurčák I.B 

KATEGÓRIA B (2 roky štúdia ADK) 
                1. miesto    -    Viktor Zimnikoval II.C 

           2. miesto    -   Slavomír Pramuka II.C 
 3. miesto -  Monika Šimčáková II.C 

KATEGÓRIA C (3 roky štúdia ADK) 
                1. miesto    -    neudelené 
  2. miesto - Adriana Bednárová III.C 
  3. miesto - Bibiána Podracká III.C  
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13.3.2 Ďalšie aktivity žiakov 
 
Názov aktivity    Miesto     Termín        Počet 

žiakov 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

• filmové predstavenie „Festival  kino Mier  10.10.2015  255 
horských filmov“   

• filmové predstavenie „38 Pavol Demitra“ kino Mier  21.10.2014  74 
• spomienkové podujatie k 17. novembru koncert. sála Reduty 13.11.2014  28 

mestský cintorín 
• misijné stretnutie s bratmi kapucínmi aula školy  27.11.2014  65 
• Vianočná akadémia    kino Mier  18.12.2014  418 
• divadelné predstavenie „Hájnikova žena“ Spišské divadlo 12.01.2015  83 
• školské kolo prezentácie prác SOČ aula školy  05.03.2015  18 
• filmové predstavenie „Exodus“  kino Mier  18.03.2015  347  
• obvodné kolo prezentácie prác SOČ TA SNV  26.03.2015  13 
• krajské kolo prezentácie prác SOČ Košice   01.04.2015  13 
• školský ples     koncert. sála Reduty 17.04.2015  125 
• celoslovenské kolo prezentácie prác SOČ Piešťany  21.-25.04.2015 1 
• filmové predstavenie „Teória všetkého“ kino Mier  11.05.2015  418 
• telovýchovný kurz - plavecký výcvik Mestská plaváreň SNV 19.-29.05.2015 146 
• divadelné predstavenie „Jánošík alebo Spišské divadlo 26.06.2015  418 

Pravda je len jedna“ 
 
 

13.3.3 Vzdelávacie poukazy 
 
• počet vydaných poukazov – 434  
• počet prijatých poukazov – 416 
• celkový počet záujmových útvarov – 24 
• krúžková činnosť zrealizovaná v Centre voľného času ako súčasť Technickej akadémie 

v Spišskej Novej Vsi. 

 

Názov krúžku Lektor     

Počet 

prihlásených 

žiakov 

1.  Anglické všeličo Mgr. Janka Gondová 35 

2.  Basketbalový krúžok Mgr. Jozef Maťašovský 24 

3.  Elektronika – ako začať? Ing. Radoslav Hatala 33 

4.  Elektrotechnika okolo nás Ing. Miroslav Kuchta 11 

5.  Extra deutsch Mgr. Denisa Štrbková 16 

6.  Florbal Mgr. Jozef Maťašovský 31 

7.  Foto-grafici Ing. Mgr. Alena Pekárová 11 

8.  Fyzikálny krúžok Mgr. Daniela Kotuličová 11 

9.  Gitarový krúžok Ing. Mgr. Stanislav Šveda 8 

10.  Internetový klub Ing. Jozef Kocurek 24 

11.  Kreslenie výkresov Ing. Bohuslav Slivko   14 

12.  Kulturistický krúžok Mgr. Jozef Maťašovský 
Mgr. Bc. Peter Kraus 
Ing. Marián Butvin 

26 

13.  Matematika Mgr. Eva Červeňová 35 

14.  Matematika a programovanie Ing. Ďurašová 19 

15.  Matika pre každého RNDr. Jana Kresťanková 38 

16.  Mikropočítače Ing. Vladimír Dronzek 25 

17.  Praktická elektrotechnika Ing. Peter Krajňák 14 
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18.  Raketomodelársky krúžok Ing. Ján Koťuha 22 

19.  Robotika Ing. Vladimír Dronzek 27 

20.  Stolný tenis Mgr. Bc. Peter Kraus 19 

21.  Študentský manažment Ing. Viera Kubovčíková 8 

22.  Tanečná škola Mgr. Denisa Štrbková 
Ing. Baran 

57 

23.  Tvorba prezentácií a www stránok RNDr. Jozef Labuda 18 

24.  Volejbalový krúžok Ing. Marián Butvin 16 

 
 

13.3.4 Kultúrne poukazy 
 

 počet vydaných poukazov – 424 pre žiakov, 38 pre učiteľov 

 využitie – na niektoré aktivity v bode 13.3.2 a taktiež individuálne aktivity žiakov. 
 
 

13.3.5 Žiacka rada 
 

Žiacka rada bola zriadená s cieľom napomôcť rozvoju študentských aktivít na škole. 
Svojou činnosťou prispela k spestreniu študentského života na škole a položila základy pre 
ďalšie rozvinutie aktivít študentov. 
 
Výsledky činnosti: 
1. Zriadenie nástenky o činnosti žiackej školskej rady. 
2. Príprava a realizácia akcie - Mikuláš na škole 
3. Príprava a realizácia scénky Tlačovka v Betleheme - Vianočná akadémia 
4. Príprava a realizácia akcia - Deň učiteľov - rozhlasová relácia, výzdoba zborovne, 

poďakovanie - kvety pre učiteľov 
5. Príprava a realizácia akcie - Valentínsky deň - výzdoba školy, valentínska pošta  
6. Príprava a realizácia akcie - Deň počatého života - rozdávanie bielych stužiek 
7. Zber plastových vrchnákov - podpora útulku pre zvierat. 
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ZÁVER 
 
 Školský rok 2014/2015 opäť nebol ľahký. Uznanie patrí všetkým kolegom, ktorí svojim 
prístupom k plneniu povinností pomohli plniť hlavné úlohy školy v tomto školskom roku. 
Mnohokrát to neboli len povinnosti, ale aj zanietenie a ochota urobiť o niečo viac ako je v tej 
chvíli potrebné. Aj vďaka nim môžeme konštatovať, že škola dosiahla dobré výsledky, 
prispela k vzdelávaniu mladých ľudí v našom regióne a má svoje opodstatnenie. 
 Hlavné úlohy školy boli splnené, ale takmer v každej oblasti je priestor na skvalitnenie 
práce a výsledkov práce. To však bude náplňou plánu práce pre budúci školský rok. 
 
 Vyslovujem poďakovanie svojmu zástupcovi a zástupkyni, výchovnej poradkyni, 
vedúcim predmetových komisií a triednym učiteľom za odbornú i organizačnú pomoc počas 
celého školského roku. Ďakujem všetkým kolegom, ktorí poctivou prácou na vyučovacích 
hodinách, ale aj mimo nich, pomohli splniť úlohy v školskom roku 2014/2015. 

 

 
Prerokované a schválené v pedagogickej rade školy dňa 30. júna 2015. 
 
Doplnené a aktualizované k 30. septembru 2015. 
 
 
 
 
        ............................................ 
           RNDr. Ladislav Ruttkay 
                    riaditeľ školy  

 
 
 
 
 
Prerokované a schválené v rade školy dňa 07. októbra 2015. 
 
 
 
 
        ............................................ 
             Ing. Janka Žiaranová 
                       predsedníčka rady školy 

 


