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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 2016/2017 priniesol pozitívne výsledky, ale aj negatívne skúsenosti.  
Aký vlastne bol... 
 Školský vzdelávací program prechádza ďalšími zmenami. Podľa upraveného 
školského vzdelávacieho programu študovali po prvýkrát žiaci 4. ročníka (už bez dvoch 
cudzích jazykov). V 1. a 3. ročníku prebiehali len malé dodatočné korekcie. 
 Zostava študijných odborov v 1. ročníku naznačila model, podľa ktorého by mohla 
škola niekoľko ďalších rokov fungovať (ak Ministerstvo školstva v spolupráci so ŠIOV 
v národnom projekte Duál2 nevytvorí ďalší experiment, ktorý študijné odbory SOŠ posunie 
do priestoru učebných odborov). 
Už spomínaný model zahŕňa 5 tried v ročníku so 6 študijnými odbormi, v ktorých škola 
vzdeláva. Znamená to fungovanie školy ako 20-triednej, čo bude náročné nielen na 
organizáciu, ale ešte viac na zapísanie dostatočného počtu žiakov. Ako naznačili aj 
tohoročné prijímacie skúšky, plný zápis 150, resp. 155 žiakov nebude každoročnou realitou. 
Boj o žiakov pokračuje a bude pokračovať ďalej. 
 Verejnosť sleduje fungovanie školy. Reaguje na pozitívne, ale aj negatívne výsledky. 
Dôsledkom je obava rodičov a budúcich uchádzačov o nezvládnutie niektorých odborov, 
resp. predmetov. 
Každý učiteľ si musí uvedomiť, že aj on je súčasťou marketingu školy a to nielen kvalitou 
vyučovania svojich predmetov, ale aj spôsobom komunikácie so žiakmi, svojim 
pedagogickým a psychologickým prístupom k nim. Pracujeme už s inou generáciou žiakov 
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ako pred 20-30 rokmi. To isté platí aj pre obsah predmetov. Zmeny musia nastať a už 
budúcoročný záujem o štúdium na škole preukáže ich akútnosť a hĺbku. Počty zapísaných 
žiakov, pre porovnanie, boli s posledných rokoch nasledovné: 2011 - 82, 2012 – 102,  
2013 – 127, 2014 – 150, 2015 – 126, 2016 – 155 a v tomto roku 132 žiakov. V budúcom 
školskom roku očakávame len mierny nárast celkového počtu žiakov. Dôvodom sú odchody 
(prestupy) žiakov počas tohto školského roku. 
 
 Ak hodnotíme každý študijný odbor samostatne, konštatujeme, že dominujúci je odbor 
elektrotechnika – počítačové systémy a siete. K 15.09.2016 ho študovalo 171 žiakov. 
Vyučovanie odboru sa podarilo materiálne aj personálne zabezpečiť. Počet tried aj žiakov 
v tomto odbore bude postupne klesať, keďže ročníky s dvomi triedami odboru pomaly končia. 
 V študijnom odbore strojárstvo narastá počet žiakov – k 15.09.2016 90 žiakov, 
v minulom školskom roku 79 žiakov. Orientácia na programovanie CNC strojov oslovila 
rodičov aj žiakov. Grafické systémy taktiež zatiaľ ostávajú v ponuke. Terajší aj budúcoroční 
prváci si orientáciu zvolia na konci 2. ročníka.  
Musíme si však uvedomiť, že na odbor sa hlásia slabší žiaci ako na iné odbory a podľa toho 
musíme s nimi aj pracovať. Ak sa budú odchody žiakov z tohto odboru opakovať ako v tomto 
školskom roku, odbor sa dostane znovu do krízy s predvídateľnými dôsledkami. 
 Študijný odbor mechatronika sa snažíme prispôsobiť moderným trendom – najmä 
robotike. Počet mechatronikov zaznamenal mierny nárast. K 15.09.2016 ho študovalo  
110 žiakov. Keďže po tohtoročných prijímacích skúškach sme zapísali „len“ 22 žiakov, 
pravdepodobne toto číslo bude na niekoľko rokov maximálnym. 
 Študijný odbor technické lýceum rozširuje ponuku školy. Vysoké školy deklarujú 
záujem o absolventov a oni sú aj prijatí na kvalitné vysoké školy, najmä technického 
zamerania. Napriek tomu sa nám nedarí odbor zatraktívniť natoľko, aby bol naozaj 
výberovým a mohli sme na 15-16 pozícií prijať najlepších študentov. Zapísali sme ich len  
9 a to je málo. Príčinou môžu byť aktivity inej školy, ktorá chce ponúknuť akoby alternatívu 
lýcea a pravdepodobne aj nečitateľnosť odboru pre budúcich záujemcov. 
Ak chcem odbor udržať, jeho experimentálne overovanie nás k tomu aj zaväzuje, musíme 
pristúpiť k úprave školského vzdelávacieho programu a deklarovať jeho jednoznačné 
zameranie. K 15.09.2016 študovalo odbor 56 žiakov. 
 Tak ako bolo viackrát hodnotené, nepochybným prínosom logistiky pre školu je aj 
vyšší počet dievčat. Okrem toho, zamestnávatelia o logistov majú záujem. Preto je vyrovnaný 
záujem o štúdium pozitívnym konštatovaním. O to väčšia je zodpovednosť všetkých 
zainteresovaných učiteľov, aby s obsahom predmetov aj so žiakmi pracovali citlivo a logistika 
bola atraktívnym a zároveň hodnotným odborom. K 15.09.2016 študovalo odbor 52 žiakov. 
 Prvýkrát v tomto školskom roku študovali žiaci nový študijný odbor informačné 
a sieťové technológie. Keďže na tento odbor bol prijímacími skúškami robený výber, so 
žiakmi sa pracuje dobre. Odborné predmety vo väčšej miere pribudnú až v ďalších ročníkoch 
a tu sa preukáže ako je školský vzdelávací program zostavený a či sú potrebné korekcie. 
Odbor sme zavádzali v kategórii 26 elektrotechnika. Počas školského roka Ministerstvo 
školstva vytvorilo novú kategóriu odborov 25 informačné technológie, do ktorej je zaradený aj 
náš študijný odbor. K preradeniu však nedošlo priamo a museli sme absolvovať takmer 
rovnaký proces ako pri prvom zaradení odboru. Okrem personálneho obsadenia 
a technického vybavenia bola dôležitá podpora zamestnávateľov, ktorú sme našli vo veľkých 
spoločnostiach košického IT Valley. Nakoniec po odporúčaní RÚZ Ministerstvo školstva 
uvedený odbor pre našu školu zaradilo do siete v kategórii 25 informačné technológie pod 
kódom 2561 M. Tento výsledok môžeme považovať za jeden z najdôležitejších úspechov 
školy v tomto školskom roku s pozitívnym dosahom v budúcich rokoch. K 15.09.2016 
študovalo odbor 31 žiakov a aj tohoročný záujem výrazne prekročil počet umožňujúci prijatie. 
 
 Kvalitu školy podmieňuje nielen vzdelávací program, študijné odbory, učitelia, 
učebne, vyučovací proces ale aj kvalita vzťahov a to na úrovni učiteľ – žiak, ale aj učiteľ – 
rodič. Za týmto účelom sme opäť 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. 
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 Aby bol školský vzdelávací program čo najviac splnený, bolo snahou pri organizácii 
vyučovania zabezpečiť čo najvyšší počet vyučovacích hodín a to aj využitím mimoriadnych 
rozvrhov hodín v špecifických prípadoch, resp. minimalizovať počet dní bez vyučovania. 
Počet odučených hodín dosiahol hodnotu 92,46 – v minulom školskom roku 94,30, predtým 
93,51. Výsledok je dobrý najmä ak vezmeme do úvahy, že prváci absolvovali lyžiarsky kurz, 
celá škola niekoľko ďalších podujatí a udelené boli 3 dni riaditeľského voľna. Najvyššiu 
hodnotu koeficientu majú Mgr. Terézia Petreková 99,07 %, Mgr. Aneta Škablová 97,47 % 
a Mgr. Jozef Švač 97,09 %. 
 Na pracovnom trhu sa čoraz výraznejšie prejavuje nedostatok technicky vzdelaných 
absolventov a preto narastá počet firiem, ktoré oslovujú našich absolventov a ponúkajú im 
pracovné miesta. Podobná situácia je aj s vysokými školami technického zamerania. 
 Popri vyučovaní sme zorganizovali aj množstvo mimovyučovacích aktivít, ktoré 
prispeli a prispievajú ku komplexnému formovaniu žiakov. Pri týchto aktivitách keď opúšťame 
so žiakmi priestory školy, máme možnosť presvedčiť sa aj o našom výchovnom pôsobení. 
Lyžiarsky kurz, odborné exkurzie, školské výlety, zahraničné projekty, filmové a divadelné 
predstavenia dopadli v tomto smere dobre a tí čo prišli a prichádzajú s našimi žiakmi do 
kontaktu hodnotia ich správanie pozitívne. Je to pre nás zadosťučinenie a zároveň záväzok, 
aby sme boli dôslední pri organizácii a priebehu týchto podujatí. Aj tu môže škola dobré 
meno získavať, ale aj strácať. 
 V rámci medzinárodného projektu Erasmus+ KA1 – odborné mobility žiaci vycestovali  
na dva študijné pobyty do Mníchova a na jeden študijný pobyt do Weidenu. Projekt bol týmto 
úspešne ukončený.  

V rámci projektu Erasmus+ KA2 sme začali školské partnerstvá v chorvátskom 
Oroslavje. 
 Týždeň vedy a techniky so sprievodnými akciami a Robotický deň prispievajú 
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, navštívili niekoľko filmových 
a divadelných predstavení. 
 Záujmová činnosť bola organizovaná v rámci Centra voľného času pri našej škole. 
 Môžeme opäť konštatovať, že nároky na prácu učiteľa sú vysoké a práca s niektorými 
žiakmi náročná a demotivujúca. Preto každý úspech žiaka školy v otvorenej súťaži je 
povzbudením a kompenzáciou častých sklamaní. Zároveň je to najlepšou prezentáciou školy. 
 
Medzi najvýznamnejšie úspechy našich žiakov môžeme započítať: 
• Kristián Brajerčík (IV.A) 

- 1. miesto v krajskom kole a 2. miesto v celoslovenskom kole súťaže Zenit 
v strojárstve, kategória A 

• Rastislav Lipták (IV.A) 
- 2. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v strojárstve, kategória C 

• Erik Pavol (IV.A) 
- 4. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v strojárstve, kategória A 

• Vladimír Kotrady (IV.A) 
- 4. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v strojárstve, kategória C 

• Martin Petrek (I.E) 
- 2. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v elektronike, kategória B 

• Martin Kičák (III.E) 
- 3. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v elektronike, kategória A 

• Dávid Labanc (IV.D), Samuel Mulík (IV.A) 
- 4. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní a webdizajne, kategória 

Webdizajn 
• Adrián Augustín (IV.C) 

- 2. miesto v krajskom kole a 3. miesto v celoslovenskom kole SOČ 
Optimalizácia medziskladových zásob 

SÚŤAŽNÝ ODBOR: 09  strojárstvo, hutníctvo, doprava 
KONZULTANTI: Mgr. Ing. Alena Pekárová, Mgr. Marek Džačar 
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• Fabrício Jakubec (IV.D) 
- 2. miesto v krajskom kole SOČ 

 3D tlačiareň 
SÚŤAŽNÝ ODBOR: 12  informatika 
KONZULTANTI: Ing. Martin Kokoruďa 

• Gabriel Augustín (III.C) 
- 2. miesto v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku, kategória SOŠ 

• Ester Blašková (I.A) 
- 4. miesto v Dištančnom kurze z fyziky 

• Rastislav Lipták (IV.A) 
- 5. miesto na Majstrovstvách Slovenska v CNC frézovaní a sústružení, kategória CNC 

frézovanie 
• Gabriel Augustín, Anton Berta (III.C) 

- 5. miesto v celoslovenskej súťaži Skills Slovakia – Mladý mechatronik 
• 4. miesto v celoslovenskej súťaži MEĎ 2017 
• 1. miesto v krajskom kole a 6. miesto v celoslovenskom kole v cezpoľnom behu, kategória chlapci 
• 4.-6. miesto v krajskom kole vo futbale, kategória chlapci 
• 4.-6. miesto v krajskom kole v hádzanej, kategória chlapci 
• 2. miesto v krajskom kole v stolnom tenise, kategória chlapci 
• 4.-6. miesto v krajskom kole vo volejbale, kategória chlapci 
• 2. miesto Športová škola roka – 1. miesto chlapci, 3. miesto dievčatá. 
 
 

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 
 

Ohrozenia 
• veľké množstvo vyučovaných predmetov – cca 71, 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 
• riziká vo financovaní – problematické financovanie originálnych kompetencií 
• neustále požiadavky na technické vybavenie 
• zvýšené požiadavky na školskú administratívu. 
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2 ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY VRÁTANE ŽIAKOV SO 

ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI  
 

 POČET ŽIAKOV ŠKOLY SPOLU (k 15.09.2016) 510 
 z toho dievčat 63 
 počet tried spolu 19 

a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 510 
 z toho dievčat 63 
 počet tried denného štúdia 19 
 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 / 1 
f) Počet žiakov dištančnej forme štúdia 0 
 z toho dievčat  0 
 počet tried v dištančnej  forme štúdia 0 

g) Počet žiakov, ktorí prerušili štúdium 1 
h) Počet žiakov, ktorí boli zo štúdia vylúčení 1 
i) Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy 5 
j) Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 27 
k) Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu formu vzdelávania 0 
l) Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium 1 

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

jednotlivých vyučovacích predmetov  
0 

n) Iný dôvod zmeny – opakovanie ročníka 9 
o) Iný dôvod zmeny – absolvovanie štúdia v zahraničí 0 
p) Iný dôvod zmeny – zmena študijného odboru 4 
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3 ÚDAJE O POČTE PRIJATÝCH ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA 

STREDNEJ ŠKOLY 
 
 Prijímacie konanie v školskom roku 2016/2017 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: 
1) 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 1. polroku 9. ročníka základnej školy.  

2) výsledky dosiahnuté v celoplošnom testovaní žiakov 9. ročníka Testovanie 9-2017  
– 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).  

3) 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. 

4) výsledky dosiahnuté v olympiádach a ďalších súťažiach. 
 

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

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

oprávňujúcom prijatie 
• poradie prijatých žiakov sa v závislosti od počtu zapísaných žiakov posúvalo 
• 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 

• 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 Zapísa

ní 

Stav 

k 15.9.2017 Prihlásení Prijatí Prihlásení Prijatí 

2381 M Strojárstvo - 
- programovanie CNC 

strojov alebo grafické 

systémy 

30 46 45 0 0 26 26 

2387 M mechatronika 
- programovanie robotov 

a modulárnych systémov 

30 38 37 0 0 22 22 

2675 M elektrotechnika 

- počítač. systémy a siete 
30 62 56 0 0 30 30 

2561 M informačné a sieťové 

technológie 
30 76 48 0 0 30 29 

3918 M  technické lýceum 15 28 27 0 0 9 9 

3968 M logistika 15 26 21 0 0 15 15 

 SPOLU 150 276 234 0 0 132 131 
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4 ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE 

ŽIAKOV PODĽA POSKYTOVANÉHO STUPŇA VZDELANIA  
 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Priemerný prospech za školu 2,57 2,58 2,55 2,55 
Priemerný počet vymeškaných hodín na 

žiaka za školu 
58,45 74,22 62,83 68,32 

Priemerný počet neospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za školu 
3,38 2,77 1,35 1,60 

Priemerný počet ospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za školu 
55,07 71,45 61,49 66,71 

 

 

 
 
 
 

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 šk. 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. 150 11 7,33 22 14,67 113 75,33 4 2,67 10966 73,11 29 0,19 

2. 115 10 8,70 18 15,65 85 73,91 2 1,74 7020 61,04 60 0,52 

3. 130 7 5,38 20 15,38 92 70,77 11 8,46 9847 75,75 401 3,08 

4. 101 5 4,95 12 11,88 83 82,18 1 0,99 5257 52,05 306 3,03 

Spolu 496 33 6,65 72 14,52 373 75,20 18 3,63 33090 66,71 796 1,60 
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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 M mechatronika 12 0 0 0 12 0 

2381 M  strojárstvo 5 0 0 0 5 0 

2675 M elektrotechnika 30 0 10 0 40 0 

3918 M  technické lýceum 14 0 1 0 15 0 

3968 M logistika 13 0 0 0 13 0 

SPOLU 74 0 11 0 85 0 

 

V mimoriadnom skúšobnom období – september 2017 

Kód 

odboru 
Názov odboru 

Prospeli  Neprospeli  SPOLU 

denní ostatní denní ostatní denní ostatní 

2387 M mechatronika 4 0 1 0 5 0 

2381 M strojárstvo 5 0 0 0 5 0 

2675 M elektrotechnika 14 0 3 0 17 0 

3918 M  technické lýceum 1 0 0 0 1 0 

3968 M logistika  0 0 0 0 0 0 

SPOLU 24 0 4 0 28 0 

 

Externá časť MS 

Predmet Počet žiakov % úspešnosti 

slovenský jazyk a literatúra 102 53,3% 

anglický jazyk B1 90 62,7% 

anglický jazyk B2 2 77,5% 

nemecký jazyk B1 8 38,3% 

matematika 18 28,9% 

 

Interná časť MS - písomná forma  

Predmet Počet žiakov Hodnotenie 

slovenský jazyk a literatúra 102 51,49% 

anglický jazyk - B1 90 50,82% 

anglický jazyk - B2 2 55,00% 

nemecký jazyk - B1 8 48,13% 

 

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  13 21 24 26 1 2,78 

anglický jazyk – B1 15 20 29 13 1 2,55 

anglický jazyk – B2 1 1 0 0 0 1,50 

matematika 1 1 0 0 0 1,50 

nemecký jazyk – B1 0 2 3 0 0 2,60 

teoretická časť  

odbornej zložky 
22 22 25 16 0 2,41 

praktická časť  

odbornej zložky 
29 24 19 19 10 2,61 
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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 2016/2017 

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 M  strojárstvo 
CD-2007-4251/8559-1:093 

s platnosťou od 01.09.2007 
1 30 1,3 33 1 18 0,5 9 3,8 90 

2387 M  

mechatronika 

CD-2008-8278/18193-5:913 

s platnosťou od 01.09.2008 

začínajúc 1.ročníkom 
1 32 1 21 1,5 40 0,5 18 4 111 

2675 M  

elektrotechnika 

CD-2007-8075/16646-1:093 

s platnosťou od 01.09.2009 

začínajúc 1. ročníkom 
1 31 2 51 1,5 40 2 48 6,5 170 

2694 M   

informačné a sieťové 

technológie 

2013-762/1857:9-925 s 

platnosťou od 01.09. 2013 

začínajúc 1. ročníkom 
1 31 0 0 0 0 0 0 1 31 

3918 M   

technické lýceum 

CD-2006-1213/11290-7:093 

s platnosťou od 01.09.2006 

začínajúc 1.ročníkom 
0,5 15 0,3 8 0,5 18 0,5 15 1,8 56 

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

s platnosťou od 01.09.2010 

začínajúc 1.ročníkom 
0,5 16 0,3 7 0,5 16 0,5 13 1,8 52 

CELKOM 5 155 5 120 5 132 4 103 19 510 

 
 
 

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 2016/2017 podiel absolventov na trhu práce  

 
Pokračujú  

v štúdiu na 

VŠ 

Pokračujú 

v štúdiu  

(iné druhy 

štúdia) 

Vojenská 

služba 

(profesionálna) 

Zamestnaní 

k 30.9.2017 

Nezamestnaní 

k 30.9.2017 
CELKOM 

Počet žiakov  

v štud. dboroch 
56 0 0 29 9 94 

 

SPOLU 

počet žiakov 
56 0 0 29 9 94 

 

Monitoring žiakov – absolventov študijných odborov po ukončení šk. roku 2016/2017 

Kód odboru s názvom 
Pokračujú  

v štúdiu 

Vojenská 

služba 

(profesionálna) 

Zamestnaní 

k 30.9.2017 

Nezamestnaní 

k 30.9.2017 
CELKOM 

2381 M  strojárstvo 3 0 6 0 9 

2387 M  mechatronika 8 0 4 1 13 

2675 M  elektrotechnika 27 0 11 6 44 

3918 M  technické lýceum 11 0 3 1 15 

3968 M  logistika 7 0 5 1 13 
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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 11 13 4 1 39 48,4 

z toho žien 0 5 8 6 2 0   
Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 

učiteľov:  39 

z toho externých 0 

kvalifikovaných 39 

nekvalifikovaných 0 

doplňujúcich si kvalifikáciu 0 

s 1. kvalifikačnou skúškou 8 

s 2. kvalifikačnou skúškou 24 

s vedecko-akademickou hodnosťou 0 

Priemerný počet žiakov na učiteľa 13,08 

 

Nepedagogickí zamestnanci školy 

Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov 

Vek 
do 30 

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

nad 66 

rokov 

SPOLU 

všetkých 

Priemerný 

vek 

Počet 0 1 4 10 1 0 16 53,8 

z toho žien 0 1 4 8 0 0 13  
 

Počet nepedagogických 

zamestnancov:  15 

z toho s vysokoškolským vzdelaním 1 

so stredoškolským vzdelaním 3 

 

Odbornosť odučených hodín 

Predmety 
Počet hodín 

týždenne 

Odborne odučené Neodborne odučené 

Počet hodín % Počet hodín % 

spoločenskovedné 158 158 100 % 0 0 % 

cudzí jazyk 140 140 100 % 0 0 % 

prírodovedné  134 134 100 % 0 0 % 

odborné  591 591 100 % 0 0 % 

SPOLU 1023 1023 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 
Softimex Lubeník Osvedčenie  15 37 

ŠIOV Bratislava Osvedčenie 2 8 
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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 šk. roku 2013/2014 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“ 

Dňa 17.09.2016 v areáli Strednej odbornej školy v Pribeníku organizoval Odbor školstva 
Úradu Košického samosprávneho kraja 8. 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 zastupovali žiaci, ktorí prezentovali Centrum odborného 
vzdelávania, ale aj vlastné technické práce a projekty. 
 
 

BURZA STREDNÝCH ŠKÔL 

V stredu 12.10.2016 Technická akadémia prezentovala svoje študijné programy 
počas burzy stredných škôl „Správnej voľby povolania“ organizovanej KSK v priestoroch 
Gymnázia v Spišskej Novej Vsi. 

Riaditeľ školy spolu so zástupcom riaditeľa školy a 7 žiakmi školy prezentovali 
možnosti štúdia na Technickej akadémii v školskom roku 2017/2018 žiakom základných škôl 
zo Spišskej Novej Vsi a okresu Spišská Nová Ves. V priebehu dňa si vypočulo prezentáciu 
Technickej akadémie spolu 559 žiakov 9. ročníka základných škôl. 

V utorok 18.10.2016 Technická akadémia prezentovala svoje študijné programy 
počas burzy stredných škôl „Správnej voľby povolania“ organizovanej KSK v Gelnici. 

Riaditeľ školy spolu so zástupcom riaditeľa školy a 4 žiakmi školy prezentovali 
možnosti štúdia na Technickej akadémii v školskom roku 2017/2018 žiakom základných škôl 
z okresu Gelnica. V priebehu dňa si vypočulo prezentáciu Technickej akadémie spolu  
189 žiakov 9. ročníka základných škôl. 
 
 

TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY 

Technická akadémia sa i v roku 2016 aktívne zapojila do „Týždňa vedy a techniky na 
Slovensku 2016“, ktorý sa konal od 07.11.2016 do 11.11.2016.  

Pre žiakov našej školy sme pripravili prednášky dvoch firiem, prezentácie vysokých 
škôl a prezentácie zahraničných projektov. Ponukou pre žiakov základných škôl „Moderné 
technológie okolo nás“ sme ukázali techniku Technickej akadémii 322 žiakom z ôsmych 
základných škôl. Traja žiaci sa zapojili do súťaže Festival vedy a techniky a reprezentoval 
našu školu na krajskom kole v Košiciach.  

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. 

Termín:   07. – 11.11.2016 
Miesto konania:  Centrum odborného vzdelávania a prípravy, aula školy 
Zodpovedný:   Ing. Kokoruďa 
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AKTIVITY PRE ŽIAKOV 

Pondelok 07.11.2016 - 12:15 h, aula školy  
• školské kolo Zenit v strojárstve (7.30 h, aula školy) 
• informatická súťaž iBobor – 1. a 2. ročník (VYT4) 
• prednáška Logistika vo firme Peugeot - Ing. Kavuličová 

Utorok 08.11.2016 – 10:20 h, aula školy 
• prezentácia Strojníckej fakulty TU KE 
• informatická súťaž iBobor – 3. a 4. ročník (VYT4) 
• vyhodnotenie školskej súťaže v programovaní CNC strojov 

Streda 09.11.2016 - 10:20 h, aula školy  
• prezentácia projektu Erasmus+ (CNC-SNV) 

Štvrtok 10.11.2016 – 10:15 h, aula školy 
• prezentácia Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity – novinky štúdia 
• školské kolo Zenit v elektronike 

Piatok 11.11.2016 
• prezentácia firmy T-Systém Slovakia Košice – pomaturitné štúdium 
• workshop pre žiakov s témou „Ako sa pripraviť na pracovný trh“ 

SPRIEVODNÉ AKCIE 
 Moderné technológie okolo nás – aplikácia technických poznatkov vo vzdelávaní a ich 

využitie v praxi. Prehliadky sa zúčastnili žiaci ZŠ od 07.11.2016 do 11.11.2016 v čase  
08.00-14.00 h v COVaP. 

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

 
 

ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI 

 Aj v tomto školskom roku sa naša škola v spolupráci so Slovenským Červeným 
krížom zapojila do kampane pod názvom „Študentská kvapka krvi“. Jej hlavným cieľom je 
osloviť a motivovať mladých ľudí a prvodarcov, aby sa stali bezpríspevkovými darcami krvi. 

V rámci kampane sa dňa 02.12.2016 v spolupráci s ambulanciou hematológie 
a transfuziológie v Spišskej Novej Vsi zúčastnilo tejto akcie 26 žiakov 3. a 4. ročníka našej 
školy. Všetkým zúčastneným ďakujeme za tento humánny čin. 
 
 

VIANOČNÁ AKADÉMIA 

Dňa 21.12.2016 bol sviatočným dňom Technickej akadémie na Hviezdoslavovej ulici 
v Spišskej Novej Vsi. Všetci pedagógovia i študenti sa stretli v dopoludňajších hodinách 
v kine Mier, aby si pripomenuli blížiace sa sviatky pokoja a mieru – Vianoce. 

24 študentov 1. – 4. ročníka už po piatykrát predviedlo svoje umenie v oblasti tanca, 
spevu i v hre na hudobných nástrojoch. Interpreti predviedli skladby klasické, ľudové i koledy 
na akordeónoch, klarinetoch, keybordoch, klavíri, zatancovali hip-hop i zaspievali známu 
Alleluju. Hudobné čísla striedalo umelecké slovo. Tento rok nechýbala ani známa vianočná 
pieseň Tichá noc v podobe zoskupenia niekoľkých hudobných nástrojov, ktorá nám 
pripomenula, že Vianoce sú už za dverami. 

Vystúpenie študentov pod vedením učiteľky Marty Novákovej navodilo tú správnu 
sviatočnú atmosféru, ktorá ešte dlho doznievala v mysliach i srdciach divákov aj účinkujúcich. 
 
 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 

Dňa 03.02.2017 sa uskutočnil na škole Deň otvorených dverí, ktorý umožnil žiakom 
a rodičom zúčastniť sa prehliadky Technickej akadémie. Počas dňa prešlo bránami školy 
celkovo 316 záujemcov o štúdium v budúcom školskom roku.  
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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. S novinkami na škole oboznámila záujemcov aj 
výchovná poradkyňa, ktorá zároveň odpovedala na ich otázky týkajúce sa štúdia. 
 
 

PREZENTÁCIA ROČNÍKOVÝCH PROJEKTOV 

Termín:   24.04.2017 
Miesto konania:  aula školy 
Zodpovední:   Ing. Farkašová, Ing. Kokoruďa 

Dňa 24.04.2017 sa žiaci IV.C, II.A a III.A triedy zúčastnili pracovného stretnutia 
s názvom Prezentácia ročníkových projektov. Cieľom stretnutia bolo sprostredkovať 
informácie o ročníkovom projekte žiakom nielen 3. ročníka, ale už aj 2. ročníka. 
Prezentovaný  bol časový harmonogram a tiež požiadavky, ktoré je potrebné splniť čo sa 
týka rozsahu aj obsahu práce. Keďže včasný výber vhodnej témy je veľmi dôležitý, cieľom 
bolo tiež vzbudiť záujem žiakov nielen tretieho, ale už aj 2. ročníka pre hľadanie témy ROP. 
Z časových dôvodov bolo prezentovaných osem ROP. Zároveň si mohli žiaci pozrieť práce 
v printovej forme, ale aj pripravené krátke videá, či funkčnosť výrobku priamo na prezentácii.  

Práce a prezentácie svojim obsahom mladších žiakov zaujali. Spätná väzba bola 
pozitívna. Stretnutie malo prínos ako pre štvrtákov, pre ktorých to bola generálka pred 
obhajobami, tak aj pre tretiakov, ktorí mali možnosť vidieť hotové ROP, vypočuť si 
spolužiakov a čerpať poznatky z ich aktuálnych skúseností. 

Odporúčame aj naďalej v mesiaci apríl, keď sú už práce odovzdané a pripravujú sa 
prezentácie na obhajoby, zorganizovať pre druhákov a tretiakov podobné pracovné 
stretnutie. Niektorí tretiaci po absolvovaní odbornej praxe prišli odkonzultovať svoje prvé 
predstavy. Stretnutie trvalo 3 hodiny. Snahou bolo minimálne narušiť priebeh vyučovania, čo 
sa podarilo dosiahnuť.  
 
 

ROBOTICKÝ DEŇ 

Technická akadémia v Spišskej Novej Vsi už po 2-krát zorganizovala 20.06.2017 
Robotický deň. Žiaci základných a stredných škôl si mohli pozrieť robotické zariadenia, 
manipulátory, drony, humanoidy a iné ďalšie roboty.  

Okrem prezentácie robotov Technickej akadémie, prezentovali svojich robotov i žiaci 
základných a stredných škôl v dvoch kategóriách. V kategórii stredných škôl súťažili piati 
žiaci, v kategórii základných škôl prezentovali žiaci sedem prác. Hodnotiaca komisia mala 
ťažkú úlohu pri výbere víťazov, lebo každý robot bol výnimočný. Preto porota udelila 
ocenenie každému súťažiacemu. 

Hodnotiaca komisia – Ing. Kokoruďa, Ing. Dronzek, Ing. Tarajčáková, Ing. Hatala 
 
SÚŤAŽIACI V KATEGÓRII STREDNÉ ŠKOLY: 
Ladislav Odstrčil Technická akadémia SNV III.C Sparki simulátor 
Gabriel Augustín Technická akadémia SNV III.C Humanoid 
Dávid Krajňák  Technická akadémia SNV II.C Robot stopár 
Jakub Mazúr  Gymnázium Prievidza  Chevrolet Camaro 
 
SÚŤAŽIACI V KATEGÓRII ZÁKLADNÉ ŠKOLY: 
Elena Kučerová ZŠ, Z. Nejedlého, SNV  Hydraulická ruka 
Adam Szilvási  ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, SNV Automatický triedič 
Miloš Neuvirth  ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, SNV Domáci rehabilitačný systém 
Matej Širila  ZŠ, Nad Medzou, SNV  Robotická linka 
Ladislav Zekucia ZŠ, Nad Medzou, SNV  Žeriav 
Alex Uhrín  ZŠ, Nad Medzou, SNV  Robot autíčko 
Peter Hudák  ZŠ, Nad Medzou, SNV  WeDo autíčko 
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TESTOVANIE IT ZRUČNOSTÍ – IT FITNESS TEST 

Kampaň Európskej komisie “eSkill for Jobs” je zameraná na podporu zvýšenia IKT 
zručností predovšetkým mladej generácie. (http://www.itfitnesstest.sk/sk/) Testovanie IT 
zručností - „IT FITNESS“ test – cieľom testovania je zistiť úroveň základných IT zručností 
a schopnosti ich efektívneho využitia pri štúdiu, v práci i v každodennom živote 
predovšetkým u hlavnej cieľovej skupiny – mladých ľudí, študentov stredných a vysokých 
škôl, ale aj zamestnancov malých a stredných podnikov a širokej verejnosti. 

V rámci informatických predmetov prebiehalo uvedené testovanie v období  
apríl – jún 2017 aj na našej škole. Testovania sa zúčastnilo 421 študentov z 503. 
Celoškolský priemer činil 48,01 %, pričom celoslovenský priemer k 20.06.2017 je 43 %. 
K danému dátum sa otestovalo 24612 účastníkov. 

Žiakov v rámci hodín otestovali vyučujúci: RNDr. Ontková, Ing. Ďurašová,  
Ing. Kocurek, Ing. Slivko, Ing. Koťuha, RNDr. Labuda, Mgr. Paľuchová, Mgr. Ing. Pekárová 
 
Najlepšie percentuálne hodnotenie za celú školu dosiahli študenti 

 Meno Priezvisko Trieda Odbor - názov Kód odboru Úspešnosť 

1. Rastislav Lipták IV.A strojárstvo 2381 M 84,21 % 

2. Marek Prachnár I.D infor. a sieťové technológie 2694 M 83,87 % 

3. Peter Gabriš III.A technické lýceum 3918 M 81,82 % 

4. Norbert Brandobur I.D infor. a sieťové technológie 2694 M 80,00 % 

5. Miloš Čupák III.E elektrotechnika 2675 M 79,97 % 

6. Tomáš Grečko IV.C technické lýceum 3918 M 79,44 % 

 
Najlepšie percentuálne hodnotenia za jednotlivé odbory 

Meno Priezvisko Trieda Odbor - názov Kód odboru Úspešnosť 

Miloš Čupák III.E elektrotechnika 2675 M 79,97 % 

Marek Prachnár I.D infor. a sieťové technológie 2694 M 83,87 % 

Alexandra Fecková IV.C logistika 3968 M 71,46 % 

Dominik Duľa III.D mechatronika 2387 M 68,57 % 

Rastislav Lipták IV.A strojárstvo 2381 M 84,21 % 

Peter Gabriš III.A technické lýceum 3918 M 81,82 % 

 
Najlepšie percentuálne hodnotenia za jednotlivé ročníky 

Roč
ník 

Meno Priezvisko Trieda Odbor - názov Kód odboru Úspešnosť 

1. Marek Prachnár I.D infor. a sieťové technológie 2694 M 83,87 % 

2. Flavián Nehila II.D elektrotechnika 2675 M 76,92 % 

3. Peter Gabriš III.A technické lýceum 3918 M 81,82 % 

4. Rastislav Lipták IV.A strojárstvo 2381 M 84,21 % 

 
Najlepšie percentuálne hodnotenia za jednotlivé triedy a odbory 

Meno Priezvisko Trieda Odbor - názov Kód odboru Úspešnosť 

Ester Blašková I.A technické lýceum 3918 M 64,52 % 

Zuzana Filipová I.A logistika 3968 M 61,29 % 

Radoslav Vašák I.B strojárstvo 2381 M 57,00 % 

Ľubomír Čisár I.C mechatronika 2387 M 65,79 % 

Marek Prachnár I.D infor. a sieťové technológie 2694 M 83,87 % 

Denis Oravec I.E elektrotechnika 2675 M 61,76 % 

Jakub Macejko II.A technické lýceum 3918 M 73,33 % 

Samuel Kochan II.A strojárstvo 2381 M 73,14 % 

Helena Mačugová II.A logistika 3968 M 67,62 % 

Adam Jackovič II.B strojárstvo 2381 M 72,60 % 

Dávid Midlik II.C mechatronika 2387 M 57,87 % 

http://www.itfitnesstest.sk/sk/
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Flavián Nehila II.D elektrotechnika 2675 M 76,92 % 
Samuel Peter Cibula II.E elektrotechnika 2675 M 69,70 % 

Peter Gabriš III.A technické lýceum 3918 M 81,82 % 

Norbert Olejník III.A strojárstvo 2381 M 65,71 % 

Dominika Ondášová III.B logistika 3968 M 61,76 % 

Adam Gmuca III.B strojárstvo 2381 M 50,03 % 

Anton Berta III.C mechatronika 2387 M 60,61 % 

Adam Čaja III.D elektrotechnika 2675 M 68,57 % 

Dominik Duľa III.D mechatronika 2387 M 68,57 % 

Miloš Čupák III.E elektrotechnika 2675 M 79,97 % 

Samuel Chlebovec IV.A mechatronika 2387 M 60,53 % 

Rastislav Lipták IV.A strojárstvo 2381 M 84,21 % 

Tomáš Grečko IV.C technické lýceum 3918 M 79,44 % 

Alexandra Fecková IV.C logistika 3968 M 71,46 % 

Dávid Labanc IV.D elektrotechnika 2675 M 71,05 % 

Andrej Legát IV.E elektrotechnika 2675 M 72,73 % 

 
 

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 
Eduard Čekel – I.D 11.04.2017 43. miesto - - 

2. 
Fyzikálna 

olympiáda 
Martin Petrek – I.E 10.05.2017 9. miesto - - 

3. Olympiáda v ANJ Gabriel Augustin – III.C 15.02.2017 2. miesto - - 

4. 
Zenit 

v strojárstve 

Kristián Brajerčík – IV.A 

30.11.2016 

1. miesto 2. miesto - 

Rastislav Lipták – IV.A 2. miesto - - 

Erik Pavol – IV.A 4. miesto - - 

Vladimír Kotrady – IV.A 4. miesto - - 

5. 
Zenit 

v elektronike 

Martin Petrek – I.E 
01.12.2016 

2. miesto 13.miesto - 

Martin Kičák – III.E 3. miesto - - 

6. 

Zenit 

v programovaní 

a webdizajne 

Dávid Labanc – IV.D 

Samuel Mulík – IV.A 

30.11.2016 

4. miesto - - 

Patrik Iľaš – IV.D 

Ján Dunaj – IV.D 
8. miesto - - 

Branislav Hozza – I.D 8. miesto - - 

Filip Vitkovský – IV.D 13. miesto - - 

7. 
Stredoškolská 

odborná činnosť  

Adrián Augustín – IV.C 07.04.2017 

27.-28.4.2017 

2. miesto 3. miesto - 

Fabrício Jakubec – IV.D 2. miesto  - - 

8. Cezpoľný beh chlapci 
12.10.2016 

25.10.2016 
1. miesto 6. miesto - 

9. Futbal  02.05.2017 4.-6.miesto - - 

10. Hádzaná chlapci 25.04.2017 4.-6.miesto - - 

11. Stolný tenis chlapci 30.11.2016 2. miesto - - 

12. Volejbal chlapci 28.04.2017 4.-6.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 

Jakub Macejko – II.A 07.11.2016 - 
52.-90. 

miesto 
- 

Jakub Holotňák – III.A 08.11.2016 - 
46.-81. 

miesto 
- 
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2. 
Majstrovstvá 

Slovenska v CNC 

frézovaní a sústružení  
Rastislav Lipták – IV.A 16.11.2016 - 5. miesto - 

3. Strojár Inovátor 
Dávid Puškár – IV.A 

Ondrej Suchý – IV.A 
22.03.2017 - účasť - 

4. 
Skills Slovakia – 

Mladý mechatronik 

Gabriel Augustin – III.C 

Anton Berta – III.C 
31.03.2017 - 5. miesto - 

5. 
SYGA – progra-

movanie PLC 
Patrik Zvolenský – III.C 31.03.2017 - účasť - 

6. 
Celoslovenská 

súťaž Meď 2017 
družstvo školy 31.03.2017 - 4. miesto - 

7. 
Súťaž v tvorbe 

programových hier 

Martin Kolesár – IV.D 

Gregor Kšan – IV.D 
26.04.2017 účasť - - 

 
 
 

10 ÚDAJE O PROJEKTOCH, DO KTORÝCH JE ŠKOLA ZAPOJENÁ 
 

PROJEKT ERASMUS+ 

Podprogram KA1 – odborné stáže 

Projekt Erasmus+ sa venuje potrebám v oblasti odborného stredoškolského 
a ďalšieho vzdelávania, ako aj inštitúciám a organizáciám, ktoré takéto vzdelávanie 
poskytujú a riadia. Národná agentúra programu Erasmus+ schválila Technickej akadémii 
projekt na obdobie október 2015 – máj 2017. 
 
ERASMUS+ Mobilita učiacich sa a pracovníkov v oblasti OVP 

Na dvojročné projektové obdobie bolo plánovaných päť odborných stáží v zahraničí 
a jedna odborná stáž na TA SNV. Naši študenti strávili dva alebo tri týždne v Nemecku 
a zahraniční študenti u nás, s cieľom získať nové alebo lepšie teoretické a praktické odborné 
ale aj jazykové kompetencie. Predtým absolvovali prípravné odborné, jazykové a kultúrne 
kurzy. V školskom roku 2016/2017 ku 30.06.2017 sa uskutočnili nasledovné mobility: 
 

1. stáž: október 2016 (2 týždne)  
Výučbový modul: Programovanie CNC-strojov, TA SNV, piati žiaci z Mníchova (DE), dvaja 
žiaci zo Španielska, dvaja žiaci zo Švajčiarska a piati žiaci z TA SNV. 

Výsledky: TA SNV zrealizovala výučbový modul programovania CNC-strojov. Žiaci sa učili 
sústružiť na strojoch EMCO CONCEPT TURN 250 a frézovať na EMCO CONCEPT MILL 
250. Naučili sa aplikovať príkazy cyklov programovania komplikovanejších rotačných 
a lineárnych súčiastok. Výslednými produktmi boli u každého účastníka súčiastky rotačného 
hriadeľa a plochá súčiastka zostrojená podľa nákresu. Úspešne zvládli písomný test aj 
praktickú skúšku na strojoch, obidve v angličtine. Súčasťou stáže bola spolupráca s firmami 
Embraco Slovakia (výrobca kompresorov) a Kraken, s.r.o. v Spišskej Novej Vsi. 
 

2. stáž: január 2017 (3 týždne) 
Výučbový modul: Elektropneumatika, Berufsschule für Fertigungstechnik (BSFT) Mníchov, 
päť účastníkov (SK, TA SNV), účastníci z DE, NL, CH. 

Výsledky: BSFT zrealizovala výučbový modul elektropneumatiky. Žiaci sa naučili plánovať 
automatizáciu, simuláciu a realizáciu pomocou pneumatických mechanizmov a technológiou 
prenosu Plánovaná simulácia sa realizovala pomocou programu Festo FluidSIM 4.2. 
 

3. stáž: marec-apríl 2017 (2 týždne) 
Výučbový modul: Programovanie CAD/CAM-systémov, BSFT Mníchov (DE), traja 
účastníci (TA SNV), účastníci z DE, DK, CH. 

Výsledky: Žiaci sa naučili pracovať na 5-osových CNC-strojoch DMU 50 s Heidenhain ITNC 
530i pomocou programov SOLIDWORKS 2015/ SOLIDCAM2014. Vedia aplikovať CAD/CAM 
riešenia na komplexné úlohy. Tímová práca a záverečná skúška prebiehala formou riešenia 
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úloh a prezentácie v angličtine. Ich vzdelávacie výstupy zodpovedajú v rámci ECVET v EQF 
stupňu 4. Vzhľadom na to, že naša škola vlastní len 3-osové stroje, ich stáž mala pre žiakov 
a ich ďalší odborný rast veľký význam. 
 

4. stáž: marec-apríl 2017 (2 týždne) 
Výučbový modul: Programovanie CAD/CAM-systémov, EU-BS Weiden (DE), sedem 
účastníkov (TA SNV), účastníci z DE,CH. 

Výsledky: Žiaci sa naučili pracovať CNC-strojoch pomocou programov Autocad. Naučili sa 
aplikovať CAD/CAM riešenia na komplexné úlohy. Vzhľadom na to, že naša škola používa 
na programovanie iný softvér, priniesla stáž žiakom odbornú nadstavbu. Žiaci získali prehľad 
o vývoji CAD-techniky, osvojili si techniky na používanie modelovania a zostavovania 
stavebných častí a naučili sa ich samostatne používať. 
 
 

PROJEKT ERASMUS+ 

- Podprogram KA2 – školské partnerstvá 

Národná agentúra programu Erasmus+ schválila Technickej akadémii projekt na 
obdobie 2016 - 2019. Ide o školské partnerstvá, na ktorom spolupracuje okrem nás päť 
krajín – Nemecko (Weiden), Česká republika (Tábor), Chorvátsko (Oroslavje), Slovinsko 
(Škofja Loka), Poľsko (Bielawa). Hlavnou témou je 3-D-modelovanie. 

Počas trojročného projektu sú naplánované tri nadnárodné stretnutia manažmentu 
školy. Na prvom stretnutí (december 2016) sa zástupcovia jednotlivých škôl/krajín dohodli na 
časovom a obsahovom harmonograme pracovných stretnutí žiakov spolu s ich učiteľmi. Na 
druhom stretnutí má prebehnúť priebežné hodnotenie projektu a na treťom stretnutí sa 
plánuje zhodnotiť celý priebeh projektu. 

Pracovné stretnutia, ktoré sa nazývajú vzdelávacími aktivitami, sa uskutočnia 
jedenkrát v každej krajine. Pracovné stretnutie trvá týždeň, počas ktorého budú žiaci 
spoločne v medzinárodne zmiešaných skupinách riešiť úlohy 3D-modelovania, spoznávať 
históriu a kultúru krajiny a komunikovať v spoločnom pracovnom jazyku – v angličtine. 

Prvé pracovné stretnutie sa uskutočnilo v marci 2017 v Chorvátsku. Z Technickej 
akadémii SNV sa zúčastnili traja žiaci a dvaja učitelia. 
 
 

PROJEKT iNOVEum 

V septembri 2016 sa začal projekt iNOVEum, zameraný na podporu podnikania 
mladých ľudí zo stredných škôl v Spišskej Novej Vsi. Generálnym partnerom projektu bola 
spoločnosť Embraco a odborným garantom Rozbehni sa! a Eastcubator. Cieľom projektu bolo 
inšpirovať študentov k rozbehnutiu svojich vlastných biznis nápadov, riešiť prípravné práce, 

ekonomické hľadiská nápadu a pokúsiť sa projekt zrealizovať. Najlepším a najšikovnejším bola 
ponúknutá vstupenka do inkubátora s možnosťou získať expertné konzultácie a podporu 
od mentorov a štartovací kapitál vo výške 15 000 € od nadačného fondu Embraco.  

Do projektu bolo zapojených 35 žiakov našej školy. Do širšieho fóra bolo zapojených 
9 nápadov. Nakoľko nápady boli pomerne náročné a čas na realizáciu pomerne krátky, do 
užšieho finále postúpili 2 práce s názvom „Neoprénový oblek“ a „HiPillow“ študentov IV.C 
triedy Petra Andrášiho a Dávida Krišandu, ktoré odprezentovali na finálovom stretnutí dňa 
04.05.2017 vo firme Embraco. 

Všetkým zúčastneným študentom vo finále poďakovali organizátori projektu a zapriali 
príjemné prázdniny. Ďakujeme menovaným študentom za vzornú reprezentáciu školy 
a prajeme im úspešný štart do nového života v ďalšom štúdiu, v práci a v osobnom živote. 
 
 

VÝMENNÝ PROJEKT EURÓPSKA ŠKOLA:    ALSFELD – SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

 V týždni od 05.-09.06.2017 navštívili už po 24-krát Technickú akadémiu študenti 
a učitelia z našej nemeckej partnerskej školy Max Eyth-Schule v Alsfelde. Tento rok sa 
pobytu zúčastnilo 10 študentov a 2 učitelia – Markus Stoepler a Mario Hill.  
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Počas týždňového pobytu absolvovali slávnostné prijatie primátorom mesta Spišská Nová 
Ves na radnici, exkurziu firmy Embraco a návštevu mesta Levoča a Spišského hradu. 
Zúčastnili sa tiež túry vo Vysokých Tatrách aj v Slovenskom raji a spolu s našimi študentmi 
vypracovali projekt na tému „Život mladého Európana“. 
 
 

VÝMENNÝ PROJEKT:    ČÁSLAV – SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

V dňoch 28.05.-03.06.2017 sme privítali na našej škole 41 českých študentov  
a 2 učiteľov z partnerskej školy z českého mesta Čáslav. 

Pripravili sme pre nich zaujímavý program. Študenti si prezreli našu školu a naše 
mesto, boli prijatí na radnici a vystúpili na vežu kostola. Navštívili Mariánsku horu v Levoči, 
Spišský hrad a kaštieľ v Markušovciach. Videli tiež krásy Vysokých Tatier a Slovenského 
raja. Zúčastnili sa na exkurzii v spoločnosti Embraco. V posledný deň pobytu sa plavili na 
pltiach v Pieninskom národnom parku. 

Cieľom pobytu bolo spoznať naše mesto a jeho okolie a upevniť vzťahy medzi našou 
školou a školou v Čáslavi. 
 
 

VZDELÁVACÍ PROJEKT PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV:    

MNÍCHOV – SPIŠSKÁ  NOVÁ VES 

Od 29.05. do 02.06.2017 prišli na pracovnú návštevu učitelia z nemeckej partnerskej 
školy Berufsschule für Fertigungstechnik (BSFT). Ide o školu, s ktorou máme dlhodobejšiu 
partnerskú spoluprácu v oblasti odborných stáží v rámci projektov Erasmus+. 

Učitelia sa zoznámili so slovenským školským systémom, s fungovaním odborného 
školstva a s Technickou akadémiou. Súčasťou programu bola prehliadka školy, mesta 
Spišská Nová Ves a regiónu Spiš. 

V spoločných diskusiách sa plánovala ďalšia spolupráca, a to nielen v odbornej 
oblasti ale aj v oblasti vzdelávania spoločensko-vedných predmetov. 
 
 

POZNÁVACÍ A VZDELÁVACÍ PROJEKT ZAMESTNANCOV ŠKOLY:    

SPIŠSKÁ NOVÁ VES – TÁBOR 

Začiatkom školského roka sa v čase od 15.9 do 18.9.2017 zúčastnili učitelia našej 
školy vzdelávacieho a poznávacieho zájazdu v partnerskom českom meste Tábor. 

Učitelia si v spoločných diskusiách vymieňali informácie a skúsenosti z pedagogickej 
praxe a porovnávali svoje Školské vzdelávacie programy. Súčasťou programu bola 
prehliadka školy (Střední průmyslová škola strojní a stavební), mesta Tábor a jeho okolia ako 
aj účasť na Táborských slávnostiach. 

V budúcom školskom roku pricestujú kolegovia z partnerskej školy na Technickú 
akadémiu v Spišskej Novej Vsi. 
 
 
 

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. 
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 Napätý rozpočet školy nepovoľoval zrealizovať opravy a rekonštrukcie v takom 
rozsahu, ako by to bolo nutné.  

Zložitú situáciu vo financovaní tejto oblasti spôsobuje podhodnotený normatív MŠ pre 
študijné odbory technického smeru a v súčasnosti už čoraz viac aj skutočnosť, že 
zriaďovateľ z finančných prostriedkov, ktoré by mohla škola dostať (pri 100 % normatívnom 
financovaní) dotuje iné školy – najmä gymnáziá. Keďže príslušný zákon mu to dovoľuje, 
zriaďovateľ uvedenú skutočnosť aj verejne priznáva. Dôsledkom je napätý rozpočet školy, 
ktorý nepovoľuje zrealizovať opravy a rekonštrukcie v takom rozsahu, ako by to bolo nutné.  
 Pozitívom je, že v prevažnej miere sa darí plniť požiadavky učiteľov na technické, 
resp. didaktické vybavenie vyučovania. Taktiež dlh školy, ktorý sme prenášali od roku 2012 
sa podarilo ku koncu kalendárneho roku 2015 úplne vyrovnať a rok 2016 sme uzavreli bez 
dlhu. Škola naďalej 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) oslovenie možných sponzorov a podporovateľov školy, 
2) aktívna činnosť Centra voľného času pri Technickej akadémii, ktoré pomáha 

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

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

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

Ministerstvo školstva v tomto roku nevypísalo rozvojový projekt na budovanie COV. 
Tak sme nemohli získať prostriedky, ktoré sme posledné štyri roky získali a investovali 
v našom COV najmä na technické vybavenie. 

Nádejou pre rozvoj školy v tejto oblasti je výzva v rámci IROP na získanie 
prostriedkov z eurofondov. Ako škola sme sa do tejto výzvy zapojili a pripravili projekt 
„Moderným strojárstvom, elektrotechnikou a robotikou bližšie k žiakom a praxi“. Hodnota 
projektu je 570 tis. € a všetky prostriedky sú plánované na technické vybavenie v oblasti 
klasického obrábania, CNC strojov, metrológie, modulárnych výrobných systémov, robotiky, 
elektrotechniky a elektroniky. 
Projektový zámer bol správnym orgánom schválený a tak sme v termíne podali žiadosť 
o nenávratný finančný príspevok na riadiaci orgán. Termín podávania žiadostí v týchto dňoch 
uplynul. Keďže ich počet je podstatne vyšší ako celková výška prostriedkov na 
prerozdelenie, úspech odhadujeme cca 50:50. Výsledok sa dozvieme už počas prázdnin. 
 Aj napriek zatiaľ neistému výsledku projektu sme počas školského roka pokračovali 
v úprave priestorov COV budovaním ďalších učební: 
a) učebne s pracovným názvom elektrotechnika, ktorá bude zároveň slúžiť aj ako 

prezentačná miestnosť pre 36 žiakov, 
b) odbornej učebne programovania CNC strojov 3, 
c) nového laboratória digitálnych technológií, ktoré bude vybudované v priestoroch UDO. 

Simulovanú výrobnú linku totiž Embraco presunulo do vlastných školiacich priestorov. 
d) učebne logistiky, ktorá vznikne z učebne AZCH po vysťahovaní a presune zariadení, 

ktoré sa vo vyučovaní nepoužívali, 
e) postupne dôjde aj k prebudovaniu učebne STA na učebňu využiteľnú podľa učebných 

plánov v aktuálnych študijných odborov. 
Práce v týchto priestoroch boli realizované v spolupráci so SOŠ, ale aj dodávateľským 
spôsobom. 
 

Okrem toho, veľa práce na škole bolo vykonanej svojpomocne – najmä pri inštalácií 
a údržbe učební výpočtovej techniky a školských serverov, elektrozariadení a zariadení 
automatizačnej techniky, WIFI pokrytia školy, oprave strojov, inštalácii dataprojektorov, 
internetu a ďalších technických a často aj údržbárskych prácach. Preto uznanie 
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a poďakovanie za to patrí všetkým kolegom – učiteľom, ktorí majú zásluhu na tom, že škola 
sa napriek nedofinancovaniu opäť posunula dopredu aj v tomto smere.  

Akútnym problémom, a to nielen vizuálnym, je fasáda hlavnej budovy. Kritická je 
najmä severozápadná časť. Po zložitom dokladovaní Krajské zastupiteľstvo schválilo 
prostriedky na jej opravu. Ich výška je však zatiaľ nepostačujúca. 

Čo sme počas školského roka zrealizovali:  
1) v mesiaci júl - august prebieha rozšírenie a komplexná rekonštrukcia školskej jedálne – 

zvýšenie kapacity zo 44 na 84 miest, 
2) v auguste meníme okná v prístavbe na prízemí (jazykové učebne) a prebieha ich 

čiastočná rekonštrukcia – v uč. ANJ1 inštalujeme dataprojektor, 
3) v uč. STT vykonané práce proti zamákaniu múrov a následnej plesni, 
4) meníme počítače v uč. VYT1, 
5) v septembri inštalujeme do školskej kuchyne nový konvektomat, 
6) komplexne zrekonštruovaná uč. NEJ2 – nové omietky proti vlhkosti a zápachu, 
7) nové lavice a stoličky do uč. ANJ1 a NEJ1, 
8) dokúpené nové skrinky pre žiakov, t.č. celkove 510 skriniek, 
9) zrekonštruovaná telefónna sieť na škole, 
10) zakúpili sme kvalitný fotoaparát pre potreby školy, 
11) nové stoličky a lavice v uč. SJL1 a STR, nové stoličky v uč. VYT2, VYT3 a STT, 
12) počas školského roka budujeme v COV dve nové učebne – veľkú učebňu pre  

36 žiakov, ktorá by mala slúžiť na teoretické vyučovanie ELE a iných predmetov 
a odbornú učebňu CNC3, ktorá by mala byť k dispozícii v prípade schválenia projektu 
v rámci IROP, 

13) meníme okná v učebniach STK, STR a kabinete STR a zároveň sa realizujú opravy 
a obnova stien, 

14) počas odbornej praxe sme namaľovali celý predný plot, 
15) dopĺňame technické vybavenie v laboratóriách elektrotechniky – meracie prístroje, 

zdroje, pájkovačky,... 
 
 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. 
 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 2016 – FK 09223 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 

Rozpočet  1 025 050,00 29 218,00 7 000,00 6 902,52 3 500,00 

Spolu mzdy 661 356,90 1 000,00  160,00  

z toho: 

- tarifné platy 

- príplatky 

- odmeny 

 

502 104,40 

134 184,50 

25 068,00 

 

 

 

1000,00 

  

 

 

160,00 

 

Spolu odvody do poistných 

fondov 

243 544,75 412,50  59,12  

z toho: 

- zdravotné poistenie 

- sociálne poistenie 

- príspevok do DDP 

 

67 279,69 

165 148,76 

11 116,30 

 

113,20 

279,30 

20,00 

  

16,00 

39,92 

3,20 

 

Cestovné 1 452,99     

Spolu energie 15 174,32   1 796,78  

z toho: 

- elektrická energia 

- voda 

 

9 571,80 

5 602,52 

   

1 796,78 

 

Poštovné a telekom.služby 913,30   35,05  

Poplatky SANET 

– prístup k internetu 

586,54     

Spolu materiálové 

náklady 

11 021,63 3 345,00 7000,00 2 247,55 3 500,00 

z toho: 

- interiérové vybavenie 

- výpočtová technika 

- prevádz. stroje a prístroje  

- všeobecný materiál 

- knihy, časopisy 

- softwar, licencie 

- paliva - kosačky  

 

1 367,82 

1 108,87 

 

8 027,97 

268,51 

          197,10 

51,36 

 

 

 

3 148,42 

196,58 

 

 

5 436,51 

1 051,74 

511,75 

 

 

 

 

2 240,55 

7,00 

 

 

2 365,00 

1 051,73 

83,27 

Spolu dopravné náklady 164,75     

z  toho: 

- PHM a diaľničné poplatky  

- servis a údržba automobilov 

 

45,25 

119,50 

    

Opravy a údržba 13 778,98   647,23  

z toho: 

-  údržba inter. vybavenia 

- údržba strojov a zariadení 

- opravy budov 

- upgrady 

- údržba špec. strojov  

 

388,21 

396,04 

12 422,35 

384,00 

188,38 

   

 

 

507,24 

 

139,99 

 

Nájomné 198,12     

Spolu služby 62 143,67 17 392,50  1 949,10  

z toho: 

- školenie, kurzy a seminár. 

 

211,00 
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- všeobecné služby 

- špeciálne služby 

- poplatky, odvody, dane 

- príspevok na stravovanie 

- prídel do SF 

- dohody  

- poistné 

- dane  

- náhrady 

- posudky 

- propagácia a reklama  

- lyžiarsky kurz žiakov  

40 249,50 

871,09 

374,20 

8 339,00 

5 652,70 

4 188,00 

651,67 

1 054,68 

287,83 

150,00 

114,00 

 

 

 

 

10,50 

132,00 

 

 

 

 

 

17 250,00 

817,98 

 

 

 

1,68 

 

 

 

1 129,44 

Nemocenské dávky 4 119,05     

Odstupné  10 595,00     

Odchodné  7 068,00    

Celkom čerpanie 1 025 050,00 29 218,00 7000,00 6 894,83 3 500,00 

ZOSTATOK ÚČTU – 

ZÚČTOVANÉ ZO ŠR 
0 0 0 7,69 0 

 

Správa o hospodárení za rok 2016 – FK 09602 školská jedáleň 

Zdroje financovania 

Zdroj 41-001 Zdroj 46 

daňové príjmy vlastné príjmy 

76 167,00 11 415,15 

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 32 548,98  

z toho: 

- tarifné platy 

- príplatky 

- odmeny 

 

23 528,27 

6 870,71 

2 150,00 

 

Spolu odvody do poistných fondov 11 767,94  

z toho: 

- zdravotné poistenie 

- sociálne poistenie 

- príspevok do DDP 

 

3 329,43 

7 813,21 

625,30 

 

Cestovné  70,00 

Spolu energie  2 724,32 

z toho: 

- elektrická energia 

- voda 

  

1800,00 

                  924,32 

Poštovné   120,00 

Spolu materiálové náklady 4 018,63 2 575,31 

z toho: 

-  interiérové vybavenie  

- všeobecný materiál 

- pracovné odevy, obuv 

 

4 018,63 

 

1 484,58 

                  786,33 

304,40 

Opravy a údržba 17 500,37 3 794,18 

z toho: 

- údržba strojov 

- údržba budov  

- upgrade  

 

 

17 500,37 

 

703,30 

3 051,64 

39,24 

Spolu služby 1 464,08 1 834,65 

z toho: 

- všeobecné služby 

- príspevok na stravovanie 

- prídel do SF 

 

 

1 176,76 

287,32 

 

1 782,65 
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- náhrady 

- školenia 

                    22,00 

30,00 

Nemocenské dávky   296,69 

Nákup prevádzkových strojov – 

konvektomat, kapitálový výdavok  

8866,92  

Celkom čerpanie  76 166,92 11 415,15 

ZOSTATOK ÚČTU – 

ZÚČTOVANÉ ZO ŠR 
0,08 0 

 

Správa o hospodárení za rok 2016 – FK 09502 – Centrum voľného času  

Zdroje financovania 

Zdroj 41-001 Zdroj 46 Zdroj 111-003 

daňové príjmy vlastné príjmy 
vzdelávacie 

poukazy   

25 000,00  1 593,40 14 254,00 

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   6 605,00 

z toho: 

- tarifné platy 

- príplatky 

- odmeny 

   

 

 

6 605,00 

Spolu odvody do poistných fondov   2 440,55 

z toho: 

- zdravotné poistenie 

- sociálne poistenie 

- príspevok do DDP 

   

660,50 

1 647,95 

132,10 

Spolu energie 1 937,07   

z toho: 

- elektrická energia 

- voda 

 

1 281,97 

                  655,10 

  

Poštové a telekomunikačné služby 61,84   

Poplatky Sanet  56,16   

Spolu materiálové náklady 18 807,47 1 294,03 3 742,16 

z toho: 

- interiérové vybavenie  

- výpočtová technika  

- všeobecný materiál 

- telekomunikačná technika  

- knihy, časopisy, licencie   

 

8 828,50 

8 883,00 

221,69 

874,28 

 

 

 

419,52 

874,51 

 

 

 

2 091,29 

1 214,87 

 

436,00 

Opravy a údržba - upgrade 31,96   

Nájomné  119,25 30,75 265,55 

Spolu služby 3 986,25 268,62 1 200,74 

z toho: 

- ostatné služby  

- príspevok na stravovanie 

- prídel do SF 

- poistné 

- školenia a kurzy  

 

3 928,92 

 

 

57,33 

 

268,62 

 

100,00 

 

69,36 

 

1 031,38 

Celkom čerpanie  25000,00 1 593,40 14 254,00 

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 

 Dôležitou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na našej škole v procese 
vyučovania, ale aj mimo neho, je práca s talentovanými žiakmi. Stredoškolská odborná 
činnosť (SOČ) je dobrovoľná, záujmová činnosť mladých perspektívnych vedcov. Je to 
prehliadka tvorivého myslenia, odborných vedomostí, skúseností a talentu mládeže. 
V školskom roku 2016/2017 sa uskutočnil 39. ročník SOČ. 
 
 Školská prehliadka SOČ sa konala 01.03.2017 na pôde Technickej akadémie 
v Spišskej Novej Vsi v aule školy.  
Úroveň prezentovaných prác hodnotila odborná porota v zložení RNDr. Ruttkay - predseda, 
Ing. Farkašová, RNDr. Škerlíková, Ing. Kokoruďa, RNDr. Labuda a Ing. Krajňák. 

Zoznam prác súťažiacich v tomto školskom roku: 

P.č. 
Číslo 

odboru 
Autor práce Trieda Názov práce Konzultant 

1. 12 
Štefan Greš 
Dalibor Barabas 

IV.D 
IV.C 

Stavba 3D tlačiarne Ing. R. Hatala 

2. 12 Fabrício Jakubec IV.D 3D tlačiareň Ing. M. Kokoruďa 

3. 12 
Denis Soľár 
Matej Vikiszály 

IV.D 
Laboratórny zdroj 
regulovateľný 

Ing. R. Hatala 

4. 11 
Oliver Olejník 
Andrej Legát 

IV.E 
Kam sa podeli moje 
peniaze - Raulion 

RNDr. J. Labuda 

5. 11 Stanislav Macejko IV.C 
Dochádzkový systém 
zamestnancov 

RNDr. J. Labuda 
Ing. A. Farkašová 

6. 11 Ladislav Odstrčil III.C Sparki simulátor RNDr. Labuda 

7. 15 
Slavomír 
Pramuka 

IV.C 
Optimalizácia počtu 
kanbanov pre mont. linku 

Mgr. Ing. A. Pekárová 
Mgr. Marek Džačar 

8. 15 Adrián Augustín IV.C 
Optimalizácia 
medziskladových zásob 

Mgr. Ing. A. Pekárová 
Mgr. Marek Džačar 
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9. 15 Simona Špirková IV.C 
Aplikovanie metódy 5S na 
medzisklade 

Mgr. Ing. A. Pekárová 
Ing. Diana Vlkolinská 

10. 15 
Monika 
Šimčáková 

IV.C 
Centralizácia skladov 
a návrhu layoutu 
v centralizovanom sklade 

Mgr. Ing. A. Pekárová 
Ing. Diana Vlkolinská 

11. 15 
Monika 
Lengvarská 

IV.C 
Návrh rozloženia archívu 
spoločnosti BMZ 

Mgr. Ing. A. Pekárová 
Dana Gaľová 

12. 09 Andrej Ovčiarik IV.A 
Rekonštrukcia mopedu 
Babetta 210 

Ing. J. Kocurek 

13. 09 
Ondrej Suchý 
Dávid Puškár 

IV.A Výroba driftovacej trojkolky Bc. A. Pribula 

 
 Obvodné kolo SOČ sa uskutočnilo 29.03.2017 na našej škole, kde nás reprezentovali 
2 práce. Ostatné práce postúpili priamo do krajského kola. 
 

Krajské kolo SOČ sa konalo 07.04.2017 na SPŠ dopravnej v Košiciach. Reprezentovalo 
nás 11 súťažných prác, ktoré postúpili z obvodného kola, alebo priamo zo školského kola.  

Úspech sme dosiahli v odbore 09 strojárstvo, hutníctvo, doprava, kde sa práca 
„Optimalizácia medziskladových zásob“ od autora Adriána Augustína  zo IV.C umiestnila na 
2. mieste a postúpila na celoslovenské kolo.  

Úspech sme dosiahli i v odbore 12 informatika, kde žiak Fabrício Jakubec zo IV.D 
s prácou “3D tlačiareň“ získal 2. miesto a taktiež postúpil na celoslovenské kolo.  
 
 Celoslovenské kolo SOČ sa konalo 27.-28.04.2017 na SPŠ elektrotechnickej 
v Banskej Bystrici. Našu školu reprezentovali 2 študentské práce. 

Adrián Augustin (IV.C odbor LOG) získal výborné 3. miesto s prácou „Optimalizácia 
medziskladových zásob“ na mäkkej hriadeľovej linke v spoločnosti Getrag v Kechneci 
a Fabricio Jakubec (IV.D odbor ELE) sa zapojil do celoslovenskej prehliadky so 
svojím modelom „3D tlačiarne“. 

 
 
SÚŤAŽ V TECHNICKÝCH ZNALOSTIACH 
• uskutočnila sa 25.04.2017 
• zúčastnilo sa 9 žiakov 3. ročníka 
• pripravoval Ing. Butvin 

1. miesto - Daniel Hovanec III.C 
2. miesto - Gabriel Augustin III.C 
3. miesto - Filip Matiščík  III.C 

 
 

SÚŤAŽ V TECHNICKEJ GRAFIKE 
• uskutočnila sa 30.03.2017 
• zúčastnilo sa 19 žiakov 1. ročníka 
• pripravovali Ing. Žiaranová, Ing. Koťuha 

1. miesto - Branislav Hozza I.D 
2. miesto - Eduard Čekel  I.D 
3. miesto - Ester Blašková I.A 

 
 

SÚŤAŽ V ELEKTROTECHNICKÝCH ZRUČNOSTIACH (1. ročník) 

• uskutočnila sa 20.03.2017 
• zúčastnilo sa 26 žiakov 
• pripravoval Ing. Krajňák 

1. miesto - Juraj Dikant  I.E 
2. miesto - Dávid Pacák  I.E 
3. miesto - Viktor Kopper  I.E 



28 

 

SÚŤAŽ V ELEKTROTECHNICKÝCH ZRUČNOSTIACH (2. a 3. ročník) 
• uskutočnila sa 05.05.2017 
• zúčastnilo sa 7 žiakov z odborov MET a ELE 
• pripravovali Ing. Kuchta, Ing. Sokol 

1. miesto - Denis Klešč  II.D 
2. miesto - Jakub Šimo  II.E 
3. miesto - Jozef Jadroň  II.E 

 
 

SÚŤAŽ V ELEKTRONIKE 
• uskutočnila sa 04.05.2017 
• zúčastnilo sa 7 žiakov 2. a 3. ročníka 
• pripravovali Ing. Tarajčáková, Ing. Hatala 

  1. miesto - Martin Kičák  III.E 
  2. miesto - Ján Mulík  II.D 
  3. miesto - Michal Medery III.E 

 
 

SÚŤAZ V ROBOTIKE  
• prebiehala v mesiacoch apríl-máj 2017 
• zúčastnili sa jej žiaci 3. ročníka odboru MET 
• pripravoval Ing. Kokoruďa 
  1. miesto - Ladislav Odstrčil III.C 
  2. miesto - Anton Berta  III.C 
  3. miesto - Gabriel Augustín III.C 
 
 

ŠKOLSKÁ OLYMPIÁDA V PROGRAMOVANÍ  
• uskutočnila sa 03.05.2017 
• zúčastnilo sa 24 žiakov všetkých ročníkov 
• pripravovali Ing. Ďurašová, RNDr. Ontková 

KATEGÓRIA A – programovací jazyk C 
  1. miesto - Gabriel Augustín III.C 
  2. miesto - Henrich Valkoššák II.D 
  3. miesto - Dávid Midlík  II.C 

KATEGÓRIA B – programovací jazyk C a JAVA 
1. miesto - Martin Kičák  III.E 

  2. miesto - Tomáš Frankovič III.E 
  3. miesto - Miroslav Vilčák III.D 
 
 

SÚŤAŽ  V POČÍTAČOVEJ GRAFIKE 
• uskutočnila sa 10.06.2017 
• zúčastnilo sa 8 žiakov 2. ročníka a III.B 
• pripravoval Ing. Koťuha 

1. miesto - Jakub Macejko II.A 
2. miesto - Maroš Gonda  II.C 
3. miesto - Dávid Midlík  II.C 

 
 

SÚŤAŽ  V KRESLENÍ VÝKRESOV POMOCOU PROGRAMU AutoCAD  
• uskutočnila sa 12.06.2017 
• zúčastnilo sa 16 žiakov 2. a 3. ročníka 
• pripravoval Ing. Slivko 

1. miesto - Dalibor Čech  II.B 
2. miesto - Martin Kovács  III.D 
3. miesto - Martin Antaš  III.D 
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SÚŤAŽ V STROJÁRSKYCH ZRUČNOSTIACH 
• uskutočnila sa 26.04.2017 
• zúčastnilo sa 8 žiakov 3. ročníka 
• pripravovali Mgr. Švač, Bc. Pribula 

1. miesto - Alica Perháčová III.B 
   Andrea Štiavnická III.A 
2. miesto - Marek Černický III.B 
   Adam Gmuca  III.B 
3. miesto - Michal Čuj  III.D 
   Jakub Valenčík III.D 

 
 

SÚŤAŽ ZENIT V STROJÁRSTVE 
Školské kolo 
• uskutočnilo sa 07.11.2016 
• zúčastnilo sa 20 žiakov 2., 3. a 4. ročníka 
• pripravovali Ing. Koťuha, Mgr. Švač 
• súťaž pozostávala z teoretickej časti a praktickej časti 

KATEGÓRIA A – 2. ročník 
  1. miesto - Dalibor Čech  II.B 
  2. miesto - Adam Filip  II.C 
  3. miesto - Daniel M. Rackovský II.B 

KATEGÓRIA B – 3. ročník 
1. miesto - Patrik Zakucia  III.C 

  2. miesto - Filip Matiščík  III.C 
  3. miesto - Martin Kovács  III.D 

 KATEGÓRIA C – 4. ročník 
1. miesto - Kristián Brajerčík IV.A 
2. miesto - Erik Pavol  IV.A 
3. miesto - Vladimír Kotrady IV.A 

Krajské kolo 
• uskutočnilo sa 30.11.2016 na SOŠ, Učňovská 5, Košice-Šaca 

KATEGÓRIA A – žiaci študijných odborov SPŠ skupiny odborov 23 strojárstvo a ostatná 
   kovospracúvacia výroba 
  1. miesto - Kristián Brajerčík IV.A 
  4. miesto - Erik Pavol  IV.A 

KATEGÓRIA C – žiaci študijných a učebných odborov SOŠ a SPŠ skupiny odborov 
24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba 

  2. miesto - Rastislav Lipták IV.A 
  4. miesto - Vladimír Kotrady IV.A 

Celoslovenské kolo 
• uskutočnilo sa 07.-09.02.2017 na SPŠ v Novom Meste nad Váhom 

KATEGÓRIA A  2. miesto - Kristián Brajerčík IV.A 
 
 

SÚŤAŽ ZENIT V ELEKTRONIKE 
Školské kolo 
• uskutočnilo sa 10.11.2016 
• zúčastnilo sa 6 žiakov  
• pripravoval Ing. Dronzek 
• súťaž pozostávala z teoretickej časti a praktickej časti 

  1. miesto - Martin Kičák  III.E 
  2. miesto - Martin Petrek  I.E 
  3. miesto - Stanislav Macejko IV.C 
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Krajské kolo 
• uskutočnilo sa 01.12.2016 na SPŠ elektrotechnickej v Košiciach 

 KATEGÓRIA B – 1. a 2. ročník SŠ 2. miesto - Martin Petrek I.E 
KATEGÓRIA A – 3. a 4. ročník SŠ 3. miesto - Martin Kičák  III.E 

Celoslovenské kolo 
• uskutočnilo sa 07.-09.02.2017 na SPŠ v Novom Meste nad Váhom 

KATEGÓRIA B  13. miesto - Martin Petrek  I.E 
 
 

SÚŤAŽ ZENIT V PROGRAMOVANÍ A WEBDIZAJNE 
Školské kolo 
• uskutočnilo sa 19.10.2016 – kategória Programovanie A, B a 20.10.2016 – kategória Webdizajn 
• zúčastnilo sa - kategória Programovanie A  -  10 žiakov 

- kategória Programovanie B  -  2 žiaci 
- kategória Webdizajn (dvojčlenné družstvá)  –  8 žiakov 

• pripravovali RNDr. Labuda, Ing. Ďurašová, RNDr. Ontková 
KATEGÓRIA PROGRAMOVANIE A 
  1. miesto - Filip Vitkovský  IV.D 
  2. miesto - Gabriel Augustín III.C 
  3. miesto - Tomáš Frankovič III.E 

KATEGÓRIA PROGRAMOVANIE B 
  1. miesto - Branislav Hozza I.D 
  2. miesto - Peter Janoš  I.D 

KATEGÓRIA WEBDIZAJN 
  1. miesto - Dávid Labanc  IV.D 

Samuel Mulík  IV.A 
  2. miesto - Patrik Iľaš  IV.D 
     Ján Dunaj  IV.D 

3. miesto - Oliver Olejník  IV.E 
     Andrej Legát  IV.E 

Krajské kolo 
• uskutočnilo sa 30.11.2016 – kategória Webdizajn a 29.11.2016 – kategória 

Programovanie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach 
KATEGÓRIA PROGRAMOVANIE A  
  13. miesto - Filip Vitkovský  IV.D 

KATEGÓRIA PROGRAMOVANIE B  
  8. miesto -  Branislav Hozza I.D 

KATEGÓRIA WEBDIZAJN 
  4. miesto - Dávid Labanc  IV.D 
     Samuel Mulík  IV.A 
  8. miesto - Patrik Iľaš  IV.D 
     Ján Dunaj  IV.D 

 
 

TECHNICKÁ OLYMPIÁDA 
 Dňa 01.12.2016 sa na pôde Technickej akadémia uskutočnilo obvodné kolo 
Technickej olympiády žiakov základných škôl.  

Škola hostila 24 žiakov, víťazov školských kôl, ktorí súťažili v dvoch kategóriách. Po 
teoretickom teste predviedli svoje zručnosti v Centre odborného vzdelávania a prípravy 
Technickej akadémii pri rezaní, vŕtaní, opracovávaní a montáži drevených výrobkov. 
Hodnotilo sa dodržiavanie rozmerov, kvalita opracovaných dielov, funkčnosť a estetika. 

Poďakovanie patrí členom hodnotiacej komisie – Ing. Kokoruďovi a Mgr. Švačovi a za 
technickú pomoc a prípravu Bc. Pribulovi. 
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INFORMATICKÁ SÚŤAŽ IBOBOR 
Hlavným cieľom informatickej súťaže IBobor je podporiť záujem o informačné 

a komunikačné technológie u všetkých žiakov. V tomto školskom roku sa uskutočnil  
10. ročník súťaže, do ktorého sa zapojilo 32 žiakov našej školy.  

Súťažilo sa v dvoch kategóriách - Junior (1. - 2. ročník) a Senior (3. – 4. ročník). 
Maximálny počet bodov v obidvoch kategóriách bol 80 bodov. Okrem počtu bodov sa 
výsledok udával v percentile (číslo od 0 – 100, ktoré vyjadruje úspešnosť súťažiaceho 
v rámci všetkých ostatných súťažiacich, t.j. vyjadruje koľko percent súťažiacich malo menej 
alebo viac bodov ako daný súťažiaci). Úspešní riešitelia boli všetci tí, ktorí dosiahli aspoň 
polovicu „kladných bodov", teda 50 bodov, a preto získali diplom úspešného riešiteľa. 

V pondelok 07.11.2016 sa súťažilo v kategórií Junior, do ktorej sa zapojilo 16 žiakov 
našej školy. V tejto kategórii bolo 6 úspešných riešiteľov, z ktorých sa najlepšie umiestnil 
Jakub Macejko z II.A s počtom bodov 73,34.  

V kategórii Senior sa súťažilo v utorok 08.11.2016. Zo 16 zúčastnených žiakov boli  
8 úspešní riešitelia. Najlepšie sa umiestnil Jakub Holotňák z III.A s počtom bodov 73,34. 
 
 

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V CNC FRÉZOVANÍ A SÚSTRUŽENÍ 
V dňoch 16.11.2016 sa v hoteli Turiec v Martine uskutočnilo kvalifikačné kolo 

Majstrovstiev Slovenska v CNC frézovaní a sústružení.  
Našu školu reprezentoval Rastislav Lipták zo IV.A triedy. V kategórii CNC frézovanie 

sa umiestnil na 5. mieste a do finále nepostúpil. Jeho úlohou bolo na základe výrobného 
výkresu napísať program a odsimulovať správnosť riešenia v riadiacom systéme CNC stroja.  

Vedie sa aj poradie škôl zapojených do súťaže. Z 29 odborných škôl naša škola, po 
troch ročníkoch, figuruje na 3. mieste. 
 
 

ONLINE SÚŤAŽ BEST IN ENGLISH 
Naša škola sa zapojila do online súťaže Best in English 2016/2017. Súťaž prebehla 

30.11.2016 medzi 9.00 – 11.00 h. Súťaž bola určená študentom stredných škôl a gymnázií 
vo veku od 15 do 19 rokov. Test bol zostavený na úrovni B1 – C1 a trval 60 minút. Súťaž 
prebehla tiež v Európskej únii a okolitých štátoch. 

16 študentov z 1., 2. a 3. ročníka našej školy si preverilo svoje vedomosti z gramatiky, 
čítania s porozumením a počúvania. Maximálny počet bodov v teste bol 124 bodov. 

Gabriel Augustín (III.C) získal 114 bodov, Maroš Gonda (II.C) 109 bodov, Jakub 
Holotňák (III.A) 103 bodov, Maroš Bílek (II.D) 97 bodov a Kamil Fedor (I.C) 91 bodov. 

Aj ostatní študenti dosiahli veľmi pekné výsledky, ku ktorým im srdečne blahoželáme. 
 
 

SÚŤAŽ STROJÁR INOVÁTOR 
Dňa 22.03.2017 sa uskutočnila prezentácia prác prihlásených do súťaže Strojár 

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

Technickú akadémiu reprezentovali 3 projekty. Výrazný úspech dosiahli žiaci  
IV.A triedy Dávid Puškár a Ondrej Suchý, ktorí so svojou prácou „Driftovacia trojkolka“ získali 
cenu dekana Strojníckej fakulty. 
 
 

NÁRODNÁ SÚŤAŽ SKILLS SLOVAKIA – MLADÝ MECHATRONIK 
Dňa 31.03.2017 sa v Trnave uskutočnil 5. ročník celoštátnej súťaže Skills Slovakia 

„Mladý mechatronik“. Odborná hodnotiaca porota dohliadala na celý priebeh súťaže určenej 
pre žiakov stredných škôl odboru mechatronika. 

V konkurencii jedenástich škôl z celého Slovenska sa nestratili ani naši žiaci, Gabriel 
Augustín a Anton Berta z III.C triedy, ktorí sa umiestnili na 5. mieste. V časovom limite  
120 minút mali zapojiť mechatronický systém zložený z pneumatických prvkov a elektrických 
komponentov a pomocou Programovacieho logického automatu (PLC) ho naprogramovať. 
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CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ SIEMENS YOUNG GENERATION AWARD 
Divízia Automatizačnej techniky spoločnosti Siemens s.r.o. vyhlásila v školskom roku 

2016/2017 14. ročník súťaže Siemens Young Generation Award, určenej študentom 
stredných odborných škôl. Úlohou mladých vynálezcov je pripraviť za odbornej pomoci 
svojich pedagógov aplikácie s témou „Digitalizácia a automatizácia ako prostriedok 
k zefektívneniu výroby“. Termín odovzdania prác bol 31.03.2017. 

Technická akadémia sa zapojila do súťaže a dostala dar SIMATIC S7 - 1214, 
napájací zdroj, analógovú rozširovaciu dosku a programové vybavenie SIMATIC STEP7 V13 
basic v cene 451 €. 

Žiak Patrik Zvolenský z III.C triedy odboru mechatronika pod vedením Ing. Kokoruďu 
vytvoril projekt automatickej likvidácie kovových obalov. Napriek tomu že medzi  
10 najlepších tímov nepostúpil, tým že sme sa zapojili do súťaže, dar od firmy Siemens 
ostáva v užívaní škole. 
 
 

CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ MEĎ 
Dňa 31.03.2017 sa uskutočnil 14. ročník celoštátnej súťaže MEĎ 2017 pre žiakov 

stredných odborných škôl, ktorú vyhlásil Európsky inštitút medi a SPŠS Bratislava. 
Súťažné otázky boli zamerané na všeobecné vlastnosti medi, oblasť využitia medi 

a výrobkov z medi v technických zariadeniach budov a výpočet základných parametrov 
rozvodov v rámci technických inštalácií budov. Súťaž prebehla prostredníctvom internetu. 

Do súťaže sa zapojilo 15 škôl a naša škola sa umiestnila na 4. mieste. 

Školu najlepšie reprezentovali: Patrik Bodnár  I.C 
Kristián Brajerčík IV.A 
Dávid Krišanda IV.C 
Stanislav Macejko IV.C 
Ondrej Porada IV.C 

 
 

SÚŤAŽ V TVORBE PROGRAMOVÝCH HIER – IHRA 
Súťaž v tvorbe programových hier IHRA organizuje Ústav informatiky 

Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Košice v rámci Študentskej vedeckej konferencie 2017. 
Hlavným cieľom tejto súťaže je vymyslieť hru ľubovoľného žánru zameranú na ľubovoľnú 
tému a previesť ju do hrateľného stavu. 

Súťaže sa v kategórii stredné školy zúčastnila dvojica študentov Martin 
Kolesár a Gregor Kšan zo IV.D triedy s hrou "Exceptional". Títo študenti boli pozvaní 
26.04.2017 na záverečnú prehliadku prác, kde boli ocenení vecnými cenami a diplomom za 
najvýnimočnejšiu hru. 
 
 

SÚŤAŽ NAŠE MESTO 
Študentky I.A triedy sa zúčastnili súťaže Naše mesto o histórii Spišskej Novej Vsi. 
Prvá časť súťaže sa uskutočnila 24.10.2016 za účasti súťažných tímov zo stredných 

škôl v našom meste. Druhá časť súťaže sa uskutočnila 25.04.2017, kedy sa tím Technickej 
akadémie predstavil členom Spišského dejepisného spolku prezentáciou o banských 
privilégiách mesta. Naše dievčatá sa umiestnili na výhernom 4. mieste. 
 
 
 

13.1.2 Odborné exkurzie 
 
 V školskom roku 2016/2017 sa žiaci zúčastnili nasledovných odborných exkurzií a výletov: 

I.A 27.06.2017  Slovenský raj   ThLic. D. Demočko, PhDr. 

I.B 09.06.2017  Košice    Ing. J. Žiaranová 
 25.05.2017  Nitra    Ing. J. Žiaranová, Ing. B. Slivko 
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I.C 16.-17.06.2017 Poráč    Mgr. L. Paľuchová 
 25.05.2017  Nitra    Ing. J. Žiaranová, Ing. B. Slivko 

I.D 19.06.2017  Košice    PaedDr. A. Karaffová 

I.E 26.06.2017  Slovenský raj   RNDr. J. Kresťanková, Ing. I. Ďurašová 
 27.06.2017  Košice    RNDr. J. Kresťanková, Ing. I. Ďurašová 

II.B 02.03.2017  Volkswagen Bratislava Ing. J. Kocurek 
03.03.2017  Bratislava   Ing. J. Kocurek 

II.C 14.03.2017   CFM SNV   Ing. M. Butvin 
 22.-24.06.2017 Vysoké Tatry   Ing. H. Tarajčáková 

II.D 14.03.2017  Global Logic Košice  RNDr. J. Labuda 
 27.06.2017  Teplička   RNDr. J. Labuda 

II.E  16.06.2017  Vysoké Tatry   Ing. M. Kuchta 

III.A 08.-10.06.2017 Praha    Mgr. I. Dronzeková, Ing. V. Dronzek 

III.B 02.03.2017  Volkswagen Bratislava Ing. Mgr. P. Kraus 
 03.03.2017  Bratislava    Ing. Mgr. P. Kraus  
 16.06.2017  Vysoké Tatry   Ing. Mgr. P. Kraus 

III.C 15.03.2017  TUKE Košice   Ing. A. Farkašová 

III.D 21.03.2017  KIA Motors Žilina  Mgr. E. Červeňová  
 16.06.2017  Spišské Vlachy  Mgr. E. Červeňová, RNDr. J. Ontková 

III.E 15.03.2017  Global Logic Košice  Ing. R. Hatala  
 27.06.2017  Teplička   Ing. R. Hatala, Ing. M. Sokol 

IV.E 21.03.2017  KIA Motors Žilina  RNDr. J. Ontková 
 
 

13.1.3 Aktivity  uskutočnené v Centre odborného vzdelávania 
 

Aktivita  Pre koho Počet hodín 
Počet 

účastníkov 

Základy techniky 

SOŠ ekonomická SNV 20 90 

Gymnázium Školská SNV 16 110 

SOŠ Prakovce 8 22 

Gymnázium Javorová SNV 10 108 

SOŠ Moldava n Bodvou 3 6 

Metrológia 
Embraco Slovakia 73,5 54 

Rudolph 10 6 

Technické kreslenie 
Embraco 21 33 

Rudolph 6 7 

 
 
 

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 lyžiarskeho a plaveckého kurzu. 
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13.2.1 Obvodné, okresné a krajské športové súťaže (organizátor CVČ Spišská Nová Ves) 

 
BASKETBAL - chlapci obvodné kolo 3. miesto   
     
BEDMINTON     
chlapci obvodné kolo 3. miesto   
dievčatá obvodné kolo 2. miesto   
     
CEZPOĽNÝ BEH     
chlapci obvodné kolo 1. miesto   
 krajské kolo 1. miesto   
 celoslovenské 6. miesto   
dievčatá obvodné kolo 2. miesto   
     
FLORBAL     
chlapci obvodné kolo 5. miesto   
dievčatá obvodné kolo 5. miesto   
     
FUTBAL obvodné kolo 1. miesto   
 krajské kolo 4.-6. miesto   
     
FUTSAL – chlapci  obvodné kolo 3. miesto   
     
HÁDZANÁ – chlapci  obvodné kolo 

krajské kolo 
1. miesto 
4.-6. miesto 

  

dievčatá obvodné kolo 4. miesto   
     
STOLNÝ TENIS     
chlapci obvodné kolo 1. miesto   
 krajské kolo 2. miesto   
dievčatá obvodné kolo 2. miesto   
     
VOLEJBAL 
chlapci  

obvodné kolo 
krajské kolo 

1. miesto 
4.-6. miesto 

  

dievčatá obvodné kolo 4. miesto   
     
ĽAHKÁ ATLETIKA 100 m 2. miesto Erik Révaj I.D 
chlapci 400 m 1. miesto Erik Révaj I.D 
obvodné kolo 800 m 2. miesto Martin Mrovčák III.A 
  3. miesto Jozef Pukluš II.C 
 1500 m 3. miesto Michal Bdžoch IV.A 
 3000 m 1. miesto Dávid Pacák I.E 
 trojskok 1. miesto Dávid Duch IV.A 
  2. miesto Kristián Melega IV.A 
 skok do výšky 2. miesto Kristián Melega IV.A 
 vrh guľou 2. miesto Henrich Valkošák II.D 
  3. miesto René Onderčin IV.C 
dievčatá 100 m 2. miesto Daniela Palonderová III.B 
obvodné kolo 1500 m 3. miesto Timea Wintzlerová I.A 
     

ŠKOLA ROKA CELKOVO 2. miesto  
 chlapci 1. miesto  
 dievčatá 3. miesto  

Celkovo zapojených 201 žiakov. 
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13.2.2 Ďalšie športové súťaže (organizátor Mesto Spišská Nová Ves a iné organizácie mesta) 
 
MEMORIÁL Ing. L. KRAJŇÁKA - futsal  3. miesto 
  
PLAVECKÁ ŠTAFETA MESTA SNV 2. miesto 
    
VEČERNÝ BEH MESTOM SNV 3. miesto Erik Révaj I.D 
 4. miesto Dávid Pacák I.E 
    
MEDZINÁRDNÝ MARATÓN MIERU v KE polmaratón  

(21 km) 
Patrik Bednár 
Vladimír Kotrady 

IV.E 
IV.A 

 Family mini 
maratón 

Lukáš Neupauer II.A 

Celkovo zapojených 52 žiakov. 
 

 

13.2.3 Spišské športové hry detí a mládeže 
 
STOLNÝ TENIS chlapci 1. miesto Dávid Plačko III.C 
  2. miesto Stanislav Taratuta III.C 
  3. miesto Dominik Mirek I.C 
 dievčatá 2. miesto Slavomíra Neupauerová I.A 
  4. miesto Katarína Kopkášová II.A 
     
FLORBAL chlapci 4. miesto   
     
VOLEJBAL dievčatá 4. miesto   
     
PLÁVANIE 50 m voľný spôsob 2. miesto Andrej Vaľo III.D 
chlapci 100 m voľný sp. 1. miesto Andrej Vaľo III.D 
 50 m prsia 2. miesto Andrej Vaľo III.D 
 50 m znak 1. miesto Andrej Vaľo III.D 
 100 m polohový 2. miesto Andrej Vaľo III.D 
     
ĽAHKÁ ATLETIKA 60 m 3. miesto Erik Révaj I.D 
chlapci 800 m 3. miesto Jozef Pukluš II.C 
  4. miesto Matej Kačír II.C 
 vrh guľou 1. miesto Henrich Valkošák II.D 
  2. miesto Jozef Pukluš II.C 
 skok do diaľky 2. miesto Miloš Krausz II.C 
  4. miesto Matej Kačír II.C 
 skok do výšky 2. miesto Ján Melikant I.D 
dievčatá 60 m 2. miesto Kristína Kavuličová I.A 
  3. miesto Daniela Palonderová III.B 
 300 m 1. miesto Kristína Kavuličová I.A 
  3. miesto Daniela Palonderová III.B 
 600 m 3. miesto Lenka Kopaničáková I.A 
 skok do diaľky 3. miesto Daniela Palonderová III.B 
 skok do výšky 2. miesto Kristína Mydlárová III.B 

Celkovo zapojených 40 žiakov. 
 
 

13.2.4 Dlhodobé športové súťaže stredných škôl KSK (organizátor RCM Košice) 
 
FUTSAL - chlapci základné kolo 1. miesto   
 regionálne kolo 2. miesto   
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STOLNÝ TENIS - chlapci regionálne kolo 1. miesto   
 krajská športová 

olympiáda 
2. miesto   

    
VOLEJBAL - chlapci regionálne kolo 4. miesto  

Celkovo zapojených 45 žiakov. 
 
 

13.2.5 Školské športové majstrovstvá 
 
BASKETBAL  1. miesto IV.E  
  2. miesto II.E  
  3. miesto II.C  
     
FLORBAL  1. miesto II.C  
  2. miesto III.E  
  3. miesto I.C  
     
MALÝ FUTBAL TROJÍC  1. miesto I.C  
  2. miesto III.C  
  3. miesto IV.A  
     
MINIFUTBAL  1. miesto IV.A  
  2. miesto III.C  
  3. miesto III.E  
     
STOLNÝ TENIS  1. miesto Tomáš Farkašovský II.C 
  2. miesto Peter Kopkáš IV.A 
  3. miesto Dávid Midlik II.C 
     
ŠACH  1. miesto Nikola Pavluvčíková I.A 
  2. miesto Adam Strela III.D 
  3. miesto Matej Benda IV.A 
     
VOLEJBAL   1. miesto IV.A  
  2. miesto IV.E  
  3. miesto II.C  

Celkovo zapojených 362 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 – 65. ROČNÍK 
Školské kolo 
• uskutočnilo sa 31.01.2017 
• zúčastnili sa 2 žiaci – Patrik Geletka I.C, Eduard Čekel I.D 
• pripravovala Mgr. Petreková 

Krajské kolo 
• uskutočnilo sa 11.04.2017 
• zúčastnil sa žiak Eduard Čekel I.D – 43. miesto (neúspešný riešiteľ) 
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EXPERT GENIALITY SHOW 
• uskutočnila sa 01.12.2016 
• pripravovala Mgr. Červeňová 
• zúčastnilo sa 22 žiakov, celkove súťažilo 2281 žiakov SOŠ z celého Slovenska 
• žiaci súťažili v témach „Mozgolamy“, „Do you speak English?“, „Svetobežník“ a „Dejiny, 

udalosti, umenie“ 
• najlepšie výsledky dosiahol žiak Matúš Baláži z II.A – 36. miesto a titul Top Expert. 

Súťažil v témach „Svetobežník“ a „Dejiny, udalosti, umenie“. 
 
 

MATEMATICKÝ KLOKAN 
• uskutočnila sa 20.03.2017 
• zúčastnilo sa 25 žiakov - kategória O12  -  20 žiakov 

- kategória O34  -  5 žiakov 
Spolu súťažilo 4861 žiakov SOŠ z celého Slovenska. 

• pripravovala Mgr. Červeňová 
• najlepšie umiestnenia našich žiakov: 

  25.-31. miesto  - Anton Kubalec I.A 
  129.-144. miesto - Adam Pirhala  I.A 
  180.-196. miesto - Dominik Ďurščík I.A 

 
 

MEDZINÁRODNÁ ONLINE SÚŤAŽ JUNIOR FRESHHH 
• uskutočnila sa október – november 2016 
• zúčastnilo sa 12 žiakov v rámci štyroch súťažných tímov 
• medzinárodná online súťaž, počas ktorej mali žiaci možnosť precvičiť a zároveň prehĺbiť 

si svoje vedomosti z predmetov matematika, fyzika, chémia, biológia a zemepis 
• pripravovala Mgr. Červeňová 
• najlepšie umiestnenia našich žiakov: 

  43. miesto - Ester Blašková I.A 
     Simona Živčáková I.A 
     Alžbeta Novotná I.A 
  69. miesto - Matúš Baláži  II.A 
     Jakub Macejko II.A 
     Dalibor Čech  II.B 
  136. miesto - Patrik Hvizdoš  I.C 
     Dárius Rusiňák I.C 
     Lukáš Sivák  I.C 
  149. miesto - Jakub Holotňák III.A 
     Matej Konečný III.A 
     Adam Svaček  III.A 

 
 

FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA 
Školské kolo 
• prebiehalo v období október 2016 – apríl 2017 
• zúčastnilo sa 5 žiakov 1. ročníka 
• pripravovala Mgr. Kotuličová 
• na základe výsledkov školského kola postúpili úspešní riešitelia do krajského kola 

Krajské kolo 
• uskutočnilo sa 10.05.2017 na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach 

KATEGÓRIA D    9. miesto - Martin Petrek  I.E 
    (úspešný riešiteľ) 
    14. miesto - Ester Blašková I.A 
    35. miesto - Simona Živčáková I.A 
    39. miesto - Alžbeta Novotná I.A 
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DIŠTANČNÝ KURZ Z FYZIKY 
• prebiehal v období november 2016 – apríl 2017 
• zúčastnilo sa 154 žiakov z celého kraja 
• pripravovala Mgr. Kotuličová 
• najlepšie umiestnenia našich žiakov: 4. miesto - Ester Blašková I.A 

20. miesto - Tomáš Grivalský I.A 
24. miesto - Alžbeta Novotná I.A 
28. miesto - Simona Živčáková I.A 
31. miesto - Matúš Ondov  I.C 
37. miesto - Martin Petrek  I.E 

 

OLYMPIÁDA V ANJ 
Školské kolo 
• uskutočnilo sa 05.12.2016 
• zúčastnilo sa 19 žiakov všetkých ročníkov 
• pripravovala PaedDr. Karaffová 

KATEGÓRIA 1. a 2. ročník 
1. miesto - Maroš Gonda  II.C 

  2. miesto - Maroš Bilek  II. 
   3. miesto - Filip Pacoň  I.E 

KATEGÓRIA 3. a 4. ročník 
  1. miesto - Gabriel Augustin III.C 
  2. miesto - Jakub Holotňák III.A 
  3. miesto - Adam Čaja  III.D 

Okresné kolo 
• uskutočnilo sa 18.01.2017 na Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves 

KATEGÓRIA SOŠ 1. miesto - Gabriel Augustin III.C 

Krajské kolo 
• uskutočnilo sa 15.02.2017 na Filozofickej fakulte UPJŠ, Šrobárová 2, Košice 

KATEGÓRIA SOŠ 2. miesto - Gabriel Augustin III.C 
 
 

OLYMPIÁDA V NEJ 
Školské kolo 
• uskutočnilo sa 12.12.2016 
• zúčastnili sa 4 žiaci všetkých ročníkov 
• pripravovala Mgr. Štrbková, Mgr. Keritová 
  1. miesto - Rastislav Lipták IV.A 
  2. miesto - Lenka Iľašová  I.A 
  3. miesto - Lenka Kopaničáková I.A 

Okresné kolo 
• uskutočnilo sa 19.01.2017 na Technickej akadémii, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 

KATEGÓRIA SOŠ 2D 1. miesto - Rastislav Lipták IV.A 
 
 

RECITAČNÁ SÚŤAŽ HVIEZDOSLAV KUBÍN 
Školské kolo 
• uskutočnilo sa 28.02.2017 
• zúčastnilo sa 21 žiakov všetkých ročníkov 
• pripravovali Mgr. Nováková, Ing. Mgr. Kraus 

KATEGÓRIA POÉZIA 
  1. miesto - Alica Perháčová III.B 

2. miesto - Kristína Gregoríková I.A 
Dominika Hudranová III.B 

3. miesto - neudelené 
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KATEGÓRIA PRÓZA 
  1. miesto - Samuel Peter Cibula II.E 

  2. miesto - neudelené 
  3. miesto - Ján Dulák  III.E 

Obvodné kolo 
• uskutočnilo sa 21.03.2017 v koncertnej sále Reduty v Spišskej Novej Vsi 

KATEGÓRIA PRÓZA 2. miesto - Samuel Peter Cibula II.E 

Okresné kolo 
• uskutočnilo sa 06.04.2017 v Galérii umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi 

KATEGÓRIA PRÓZA 2. miesto - Samuel Peter Cibula II.E 
 
 

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 
Triedne kolá 
• uskutočnilo sa 10 triednych kôl 
• zúčastnilo sa 150 žiakov 
• pripravoval ThLic. Demočko, PhDr. 

Školské kolo 
• uskutočnilo sa 24.01.2017 
• zúčastnilo sa 30 žiakov 

1. miesto - Alžbeta Novotná I.A 
2. miesto - Anton Kubalec I.A 
3. miesto - Viktória Gredecká I.A 

Okresné kolo 
• uskutočnilo sa 22.03.2017 na Gymnáziu Š. Mišíka, Spišská Nová Ves 

KATEGÓRIA SŠ  3. miesto   -   3-členné družstvo Viktória Gredecká I.A 
         Alžbeta Novotná I.A 
         Anton Kubalec I.A 
    2. miesto   -   Technická akadémia, Sp. Nová Ves 
 
 

SÚŤAŽ V PÍSANÍ NA POČÍTAČI 
• uskutočnila sa 17.05.2017 
• zúčastnili sa žiaci 1., 2. a 3. ročníka 
• pripravovali Ing. Kubovčíková, Ing. Farkašová 

KATEGÓRIA A (1 rok štúdia ADK) 
  1. miesto - Peter Hodák  II.E 

 2. miesto - Matúš Grečko  II.D 
  3. miesto - Lenka Iľašová  I.A 

KATEGÓRIA B (2 roky štúdia ADK) 
  1. miesto - Kamila Sajdáková II.A 

 2. miesto - Helena Mačugová II.A 
 3. miesto - neudelené 

KATEGÓRIA C (3 roky štúdia ADK) 
  1. miesto - Patrícia Muchová III.B 
  2. miesto - neudelené 
  3. miesto - neudelené 
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13.3.2 Ďalšie aktivity žiakov 
 
Názov aktivity    Miesto     Termín      Počet žiakov 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

• preventívne prednášky – „Život bez drog“ aula školy  06.10.2016  496 
• filmové predstavenie „Festival  kino Mier  14.10.2016  200 

horských filmov“   
• beseda s lektorkami z OZ HANA  aula školy  27.10.2016    32 

na tému „Pomoc pre ženy zažívajúce násilie“ 
• beseda s členom PZ SR na tému  aula školy  10.11.2016  115 

„Trestná činnosť a kriminalita mládeže“ 
• prednášky pre žiakov 4. ročníka na témy aula školy  priebežne  101 

„Časová os životnej etapy človeka“, „Cash flow kvadrant“, „Finančný trh a finančné inštitúcie“ 
• stretnutia pre žiakov 4. ročníka   aula školy  priebežne  101 

so zástupcami vysokých škôl 
• Vianočná akadémia    kino Mier  21.12.2016  496 
• Účelové cvičenie      Slovenský raj  10.02.2017    88 

pre žiakov 2. ročníka   - Bikšova lúka 
• Kurz na ochranu života a zdravia    Slovenský raj  10.02.2017    80 

pre žiakov 3. ročníka   - Košiarny Briežok 
• lyžiarsky kurz pre žiakov 1. ročníka Poráč-Brodok  12.-17.02.2017   52 

19.-24.02.2017   85 
• filmové predstavenie „Lion“   kino Mier  15.03.2017  345 
• beseda so soc. pracovníčkou z CPPPaP aula školy  13.-22.03.2017 102 

na tému „Kyberšikanovanie“ 
• beseda so soc. pracovníčkou z CPPPaP aula školy  22.03.-02.05.2017 121 

na tému „Alkoholizmus u mladistvých“ 
• stretnutie pre žiakov 4. ročníka   aula školy  27.04.2017  101 

s pracovníčkou ÚPSVaR v SNV 
• filmové predstavenie „Veľký čínsky múr“ kino Mier  09.05.2017  395 
• divadelné predstavenie „Ženský zákon divadlo Reduta 11.05.2017  265 

po spišsky“ 
• školský ples     koncert. sála Reduty 19.05.2017  139 
• plavecký kurz pre žiakov 1. ročníka Mestská plaváreň SNV 23.05.-02.06.2017 122 
• filmové predstavenie „Spojenci“  kino Mier  28.06.2017  496 
 
 

13.3.3 Vzdelávacie poukazy 
 
• počet vydaných poukazov – 511 
• počet prijatých poukazov – 491 
• celkový počet záujmových útvarov – 28 
• krúžková činnosť zrealizovaná v Centre voľného času ako súčasť Technickej akadémie 

v Spišskej Novej Vsi. 

 
Názov krúžku Lektor     

Počet prihlásených 

žiakov 

1.  Anglický jazyk hrou Mgr. Aneta Škablová 40 

2.  Basketbalový krúžok Mgr. Jozef Maťašovský 30 

3.  CISCO – sieťová akadémia Ing. Henrieta Tarajčáková 24 

4.  Dizajn a vizualizácia Mgr. Lucie Paľuchová 19 

5.  Elektronika – ako začať? Ing. Radoslav Hatala 24 

6.  Elektrotechnika okolo nás Ing. Miroslav Kuchta 24 

7.  Florbalový krúžok Mgr. Lucie Paľuchová 30 

8.  Fotografický krúžok Mgr. Ing. Alena Pekárová 9 

9.  Internetový klub Ing. Jozef Kocurek 46 
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10.  Konzultácie z MAT a PRG Ing. Iveta Ďurašová 8 

11.  Krúžok angličtiny Vitaliya Dirgová 6 

12.  Kulturistický krúžok kabinet TŠV 29 

13.  Majstrovstvá školy kabinet TŠV 26 

14.  Matematika súťažne Mgr. Eva Červeňová 
RNDr. Jana Ontková 

12 

15.  Matematicko-fyzikálny klub Mgr. Daniela Kotuličová 
Mgr. Terézia Petreková 

37 

16.  Mechanika s úsmevom Ing. Marián Butvin 52 

17.  Mladý mechatronik Ing. Martin Kokoruďa 25 

18.  Myslím ekonomicky Ing. Mária Sivačková 13 

19.  Nemčina pre maturantov Mgr. Denisa Štrbková 8 

20.  Praktická elektrotechnika Ing. Peter Krajňák 12 

21.  Projekt INOVEUM Ing. Janka Žiaranová 8 

22.  Raketomodelársky krúžok Ing. Ján Koťuha 4 

23.  Stolný tenis Ing. Jozef Kocurek 23 

24.  Študentský manažment Ing. Viera Kubovčíková 11 

25.  Tanečná škola Mgr. Eva Červeňová 
Ing. Vladimír Baran 
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26.  Tvorme web a programujme RNDr. Jozef Labuda 48 

27.  Volejbalový krúžok Ing. Marián Butvin 22 

28.  Využitie grafického softvéru Ing. Bohuslav Slivko 31 

 
 

13.3.4 Kultúrne poukazy 
 

 počet vydaných poukazov – 505 pre žiakov, 41 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. Tvorba databázy talentovaných žiakov jednotlivých tried 
2. Účasť na otvorení Klubu mladých v Spišskej Novej Vsi 
3. Príprava a realizácia akcie – Deň študentstva (18.11.2016 - charitatívna ochutnávka 

a beseda s vedením školy) 
4. Príprava a realizácia akcie – Oslava Mikuláša na škole 
5. Príprava tanečného čísla – Vianočná akadémia – moderný tanec 
6. Príprava a realizácia akcie – Zbierka hračiek a školských potrieb (dar pre Krízové 

centrum Alžbetka) 
7. Spolupráca na akcii – Prezentácia zbierky básní OMRVINKY (čajovňa Alchýmka) 
8. Príprava a realizácia akcie – Valentínsky deň (výzdoba školy, Valentínska pošta) 
9. Príprava a realizácia akcie – Deň učiteľov (ďakovné pozdravy pre učiteľov) 
10. Príprava podkladov pre vytvorenie web podstránky a FB stránky žiackej školskej rady 
11. Tvorba nástenky o činnosti Žiackej školskej rady pri TA SNV 

 
Celkovo možno konštatovať, že činnosť žiackej školskej rady opäť prispela ku 

spestreniu študentského života na škole organizovaním akcií, do ktorých zaangažovala 
ďalších študentov a vytvorila tak priestor pre ich realizáciu a rozvoj.  
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ZÁVER 
 

Školský rok 2016/2017 opäť nebol ľahký. Vyžadoval si veľa úsilia a niekedy priniesol 
aj napätie a emócie.  

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 2016/2017. 

 

 

 
Prerokované a schválené v pedagogickej rade školy dňa 30. júna 2017. 
 
 
 
 
        ............................................ 
           RNDr. Ladislav Ruttkay 
                    riaditeľ školy  

 
 
 
 
 
Prerokované a schválené v rade školy dňa 09. októbra 2017. 
 
 
 
 
        ............................................ 
         RNDr. Jana Kresťanková 
                       predsedníčka rady školy 


