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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 2018/2019 priniesol veľmi dobré výsledky, ale aj negatívne skúsenosti.  

Školský vzdelávací program prechádza ďalšími zmenami. Súvisia s ukončením  
3. ročníka a prípravou 4. ročníka študijného odboru informačné a sieťové technológie a taktiež 
orientáciou technického lýcea na programovanie. Voliteľné predmety sa viac prispôsobili 
požiadavkám žiakov a rodičov. Korekcie prebehli aj v názvoch vyučovaných predmetov. 

Zostava študijných odborov naznačila model, podľa ktorého by mohla škola niekoľko 
ďalších rokov fungovať. Už spomínaný model zahŕňa 5 tried v ročníku so 6 študijnými 
odbormi, v ktorých škola vzdeláva. Znamená to fungovanie školy ako 20-triednej, čo je 
náročné nielen na organizáciu, ale aj na marketing a zapísanie dostatočného počtu žiakov.  

Okrem toho, zákon o odbornom vzdelávaní a príprave posunul kompetenciu odboru 
školstva a predsedovi KSK určiť počet žiakov, ktorých môže stredná škola do 1. ročníka 
prijať. Výhodou pre nás sa stáva skutočnosť, že sme v minulých rokoch zavádzali študijné 
odbory, o absolventov ktorých je na pracovnom trhu záujem. 
Ďalšie ustanovenia príslušnej vyhlášky však umožňujú kompetentným zobrať do úvahy aj iné 
faktory a tým sa môže stať určenie plánu výkonov neočakávaným. Teda boj o žiakov 
pokračuje a bude pokračovať ďalej.  

Pozitívom je, že plán výkonov v počte 134 žiakov pre budúci školský rok bol pre nás 
reálny a nenarušil vyššie definovanú koncepciu zloženia odborov. Zapísali sme 131 žiakov, 
v minulom roku 138 a predtým 132. Aj keď štúdium ukončilo menej študentov ako sa zapísalo, 
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nárast celkového počtu žiakov neočakávame. Dôvodom sú odchody (prestupy) žiakov počas 
školského roka. 

Stále platí, že každý učiteľ je výraznou súčasťou marketingu školy a to nielen kvalitou 
vyučovania svojich predmetov, ale aj spôsobom komunikácie so žiakmi, svojim pedagogickým 
a psychologickým prístupom k nim. 

 
Ak hodnotíme každý študijný odbor samostatne, konštatujeme, že dominujúcim bol 

odbor elektrotechnika – počítačové systémy a siete – k 15.09.2018 ho študovalo 134 žiakov 
(k 15.09.2017 – 145 žiakov, k 15.09.2016 – 171 žiakov). Počet žiakov vzhľadom na končiace 
dve triedy v budúcom roku poklesne. Vyučovanie odboru je po personálnej aj materiálnej 
stránke zabezpečené a odbor sa stal prirodzenou súčasťou školy. 

V študijnom odbore strojárstvo sa stabilizoval počet žiakov. K 15.09.2018 ho študovalo  
104 (k 15.09.2017 - 107 žiakov, k 15.09.2016 – 90 žiakov). Prísľubom je 30 strojárov 
zapísaných v prijímacom konaní. Učebný plán odboru bol prepracovaný a spojená orientácia 
na grafické systémy a programovanie CNC strojov. Žiaci sú pripravovaní komplexnejšie 
a zároveň sa dá ich štúdium organizačne aj personálne ľahšie zvládnuť. 

Študijný odbor mechatronika napriek jeho uplatniteľnosti na trhu práce sa nám nedarí naplniť 
na plnú kapacitu. Taktiež aj počas štúdia odchádza z neho dosť žiakov. Pritom výsledky 
žiakov na celoslovenskej úrovni sú výborné. K 15.09.2018 ho študovalo 88 žiakov  
(k 15.09.2017 - 107 žiakov, k 15.09.2016 -110 žiakov). Zapísali sme 22 žiakov. Riešením pre 
ďalšie obdobie by mohla byť čitateľnejšia orientácia odboru na programovanie robotov 
a CNC strojov. 

V študijnom odbore technické lýceum sme pristúpili k radikálnej zmene a začali ho orientovať 
na programovanie. Výsledkom je plný počet zapísaných žiakov – 15. Tento odbor je zároveň 
profilovaný v súlade s požiadavkami národného projektu IT Akadémia pre  
21. storočie, do ktorého sme sa zapojili. Odbor študovalo k 15.09.2018 len 47 žiakov  
(k 15.09.2017 - 50 žiakov, k 15.09.2016 - 56 žiakov). Našou úlohou bude zachovať prvotnú 
úlohu odboru ako prípravu na vysokú školu a zároveň poskytnúť žiakom dostatočné 
vedomosti z odborných predmetov, najmä informatického charakteru. 

Tak ako bolo viackrát hodnotené, nepochybným prínosom logistiky pre školu je aj vyšší počet 
dievčat. Ako sa však ukazuje, naplnenie hoci aj pol triedy je problém. Tohoročné prijímacie 
konanie je dôkazom – zapísaných bolo len 12 žiakov. O to väčšia je zodpovednosť všetkých 
zainteresovaných učiteľov, aby s obsahom predmetov aj so žiakmi pracovali citlivo. Paradoxom 
je, že logisti a logistky nás výrazne svojimi prácami reprezentovali aj navonok. K 15.09.2018 
študovalo odbor 49 žiakov (k 15.09.2017 – 55 žiakov, k 15.09.2016 – 52  žiakov). 

Zavedenie odboru informačné a sieťové technológie sa ukazuje ako dobré rozhodnutie. 
O štúdium je najväčší záujem. Tak ako každý odbor, ktorý sme zavádzali, si vyžaduje veľa 
úsilia pri vyučovaní nových predmetov. Najmä odborné predmety 4. ročníka ukážu ako túto 
úlohu zvládneme. K 15.09.2018 v troch ročníkoch študovalo 86 žiakov (k 15.09.2017 -  
60 žiakov v dvoch ročníkoch, k 15.09.2016 – 31 žiakov v jednom ročníku). 
 Pri týchto hodnoteniach je potrebné zdôrazniť, že škola sa vydala na veľmi náročnú 
cestu ponuky širokého spektra študijných odborov. Sú to odbory kvalitné a na trhu práce 
veľmi požadované. Tento model v období poklesu počtu žiakov na iných školách prináša, 
ako bolo povedané, svoje výsledky. Vyžaduje si však veľké množstvo úsilia pri organizácii 
ale aj samotnej príprave a realizácii štúdia. 

 
Pokiaľ je a bude snaha aj zo strany učiteľov na tomto profile školy naďalej 

spolupracovať, škola bude stabilná a jej výsledky pozitívne hodnotené. V tomto smere je 
potrebné oceniť aktivitu mnohých učiteľov pri skvalitňovaní a úpravách školského 
vzdelávacieho programu, ale aj vzájomnú spoluprácu a otvorenosť kolegov, ktorí vyučujú 
rovnaké alebo podobné predmety.  

Široký záber školy sa explicitne prejavuje aj v účasti a výsledkoch našich žiakov na 
krajských aj celoslovenských súťažiach. Výsledky, ktoré škola v tomto školskom roku dosiahla 
sú najlepšie v jej histórii. A máloktorá, alebo takmer žiadna stredná škola na Slovensku 
nezískala 7 titulov – 7 prvých miest v celoštátnych súťažiach. Výsledok je dôkazom toho, že na 
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škole študujú výborní a talentovaní žiaci a ak im dokážeme venovať pozornosť, motivovať ich 
a kvalitne usmerňovať a pripravovať, v konkurencii ostatných škôl preukážu svoje kvality 
a dosiahnu krásne umiestnenia. Úprimné uznanie a poďakovanie patrí všetkým kolegom, ktorí 
sa o výsledky zaslúžili, alebo sa aj na formovaní a vzdelávaní týchto žiakov podieľali. 
 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. 
 Aby bol školský vzdelávací program čo najviac splnený, snahou bolo 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 92,40 % – v minulom školskom roku 93,58 %, predtým 
92,46 %. Výsledok je dobrý najmä ak vezmeme do úvahy, že prváci absolvovali lyžiarsky kurz 
a celá škola niekoľko ďalších podujatí. Najvyššiu hodnotu koeficientu majú Ing. Mária 
Kačalová, PhD. 101,26 %, Mgr. Marta Nováková 99,61 % a Ing. Marián Butvin 98,15 %. 
 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 stáže žiaci vycestovali  
na študijný pobyt do Mníchova. V rámci projektu Erasmus+ KA2 – školské partnerstvá sa 
žiaci a učitelia zúčastnili pracovného stretnutia vo Weidene. U nás sme zorganizovali v rámci 
KA1 kurzy v programovaní CNC strojov a elektrotechniky a v rámci KA2 stretnutie žiakov 
a učiteľov všetkých krajín. 
Zástupkyňa riaditeľa v spolupráci so zahraničnými partnermi pripravila v rámci programu 
Erasmus+ KA1 – odborné stáže nový projekt na obdobie dvoch rokov, ktorý bol Národnou 
agentúrou schválený. Projekt umožní mnohým ďalším žiakom vycestovať do zahraničia 
a získať odborné zručnosti v naozaj sofistikovaných moduloch. 
 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 absolvovali 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. 
 
 V technickej a materiálnej oblasti je pre školu najväčším prísľubom úspech IROP, kde 
bol škole schválený projekt „Strojárstvo, elektrotechnika a robotika bližšie k žiakom a praxi“. 
Ak dôjde k jeho úspešnej realizácii, škola získa technické vybavenie v hodnote takmer  
577 tisíc €. Projekt je v realizácii. 
 Snahou vedenia školy je skvalitniť podmienky aj pre športové aktivity žiakov. 
Získaním finančných zdrojov od zriaďovateľa, Mesta Spišská Nová Ves aj Rodičovského 
združenia pri Technickej akadémii sa vytvorili predpoklady na vybudovanie moderného 
a kvalitného športového areálu 
 Pripravený a schválený je projekt na opravu izolácie a fasády telocvične. Od zriaďovateľa 
očakávame súhlas na začatie procesu verejného obstarávania. 

Môžeme opäť konštatovať, že nároky na prácu učiteľa sú vysoké a práca s niektorými 
žiakmi náročná. Preto každý úspech žiaka školy v otvorenej súťaži je povzbudením. Zároveň je 
to najlepšou prezentáciou školy. Medzi najvýznamnejšie úspechy našich žiakov, ktorých bolo 
v tomto roku naozaj veľa, môžeme započítať: 
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• Dalibor Čech (IV.B) 
- 1. miesto v krajskom kole a 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže Zenit 

v strojárstve, kategória A 
• Adam Filip (IV.C) 

- 2. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v strojárstve, kategória A 
• Milan Daniel Rackovský (IV.B) 

- 2. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v strojárstve, kategória C – programovanie 
CNC strojov 

• Adam Jakubec (IV.B) 
- 3. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v strojárstve, kategória C – programovanie 

CNC strojov 
• Martin Petrek (III.E) 

- 2. miesto v krajskom kole a 6. miesto v celoslovenskom kole súťaže Zenit 
v elektronike, kategória A 

• Patrik Mlynár (III.E) 
- 3. miesto v krajskom kole a 13. miesto v celoslovenskom kole súťaže Zenit 

v elektronike, kategória A 
• Michal Vitikač (I.E) 

- 3. miesto v krajskom kole a 11. miesto v celoslovenskom kole súťaže Zenit 
v elektronike, kategória B 

• Lukáš Filip (I.E) 
- 6. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v elektronike, kategória B 

• Peter Janoš (III.D) 
- 3. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní a webdizajne, kategória WEB 

Developer 
• Šimon Servatka (III.D) 

- 5. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní a webdizajne, kategória WEB 
Developer 

• Dávid Schmidt (III.D) 
- 6. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní a webdizajne, kategória WEB 

Developer 
• Marko Tomčík (I.D) 

- 9. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní a webdizajne, kategória 
Programovanie B 

• Michal Peták (II.D) 
- 10. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní a webdizajne, kategória 

Programovanie B 
• Matúš Baláži, Lukáš Neupauer (IV.A) 

- 1. miesto v krajskom kole a 1. miesto v celoslovenskom kole SOČ 
Multifunkčný nízkozdvižný vozík 
SÚŤAŽNÝ ODBOR: 09  strojárstvo, hutníctvo, doprava 
KONZULTANT: Ing. Dzurenda, Mgr. Švač 

• Martin Petrek (III.E) 
- 1. miesto v krajskom kole a 4. miesto v celoslovenskom kole SOČ 

Elektronická záťaž 
SÚŤAŽNÝ ODBOR: 11  elektrotechnika 
KONZULTANT: Ing. Hatala, Ing. Ďurašová 

• Patrik Mlynár (III.E), Adam Jackovič (IV.B) 
- 2. miesto v krajskom kole a 1. miesto v celoslovenskom kole SOČ 

3D tlačiareň 
SÚŤAŽNÝ ODBOR: 11  elektrotechnika 
KONZULTANT: Ing. Hatala, Ing. Žiaranová 

• Samuel Gazdura, Samuel Kochan (IV.A) 
- 1. miesto v krajskom kole a účasť v celoslovenskom kole SOČ 

Súhrn technologických noriem v elektronickej podobe 
SÚŤAŽNÝ ODBOR: 14  tvorba učebných pomôcok 
KONZULTANT: Ing. Žiaranová, Ing. Ďurašová 
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• Paulína Jasečková (IV.A) 
- 1. miesto v krajskom kole a 1. miesto v celoslovenskom kole SOČ 

Využitie softvéru pre analýzu ziskovosti vybraných výrobkov v spoločnosti 
SÚŤAŽNÝ ODBOR: 15  ekonomika 
KONZULTANT: Mgr. Ing. Pekárová 

• Lenka Kopaničáková, Lenka Iľašová, Marián Boženko, Andrej Širilla (III.A – LOG) 
- 1. miesto v celoslovenskej súťaži organizovanej Úradom vlády SR Roadshow 2018 

s projektom „Senior IT akadémia“ 
• Jakub Smorada, Branislav Hozza, Dávid Schmidt, Peter Janoš (III.D) 

- 3. miesto v celoslovenskej súťaži Úradu vlády SR Roadshow 2018 s projektom 
„Študentská PR agentúra“ 

• Ester Blašková, Adam Pirhala, Andrej Petruľák, Anton Kubalec (III.A – TEL) 
- 4. miesto v celoslovenskej súťaži Úradu vlády SR Roadshow 2018 s projektom 

„Pavegen – chodník budúcnosti“ 
• Dalibor Čech (IV.B) 

- 1. miesto na Majstrovstvách Slovenska v CNC frézovaní a sústružení, kategória 
frézovanie 

- 1. miesto vo finálovom – celoštátnom kole Majstrovstiev Slovenska v CNC sústružení 
a frézovaní, kategória frézovanie 

• Patrik Mlynár, Adam Jackovič (IV.B) 
- 2. miesto v celoslovenskej súťaži Strojár – Inovátor s prácou „3D tlačiareň“ 

• Matúš Baláži, Lukáš Neupauer (IV.A) 
- 3. miesto v celoslovenskej súťaži Strojár – Inovátor s prácou „Multifunkčný 

nízkozdvižný vozík“ 
• Jozef Nemčík, Matej Seman (IV.C) 

- 5. miesto vo finálovom kole súťaže Siemens Young Generation Award 
• 1. miesto v celoslovenskej súťaži MEĎ 2019 
• Tomáš Grivalský (III.A) 

- 3. miesto v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku, kategória 2D 
• Martin Franc (II.A) 

- 5. miesto v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku, kategória 2C2 
• Ester Blašková (III.A) 

- 4. miesto v krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku, kategória 2D 
• Tomáš Grivalský (III.A) 

- 4. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády, kategória B 
• Adrián Novák (II.C) 

- 6. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády, kategória C 

• Erik Revaj (III.D) 
- 1. miesto v krajskom kole a 2. miesto v celoslovenskom kole v ľahkej atletike – beh na 400 m 
- 1. miesto v krajskom kole v ľahkej atletike – beh na 800 m 

• Kristína Kavuličová (III.A) 
- 7. miesto v krajskom kole v ľahkej atletike – beh na 100 m 

• 1. miesto v krajskom kole  a 6. miesto v celoslovenskom kole v cezpoľnom behu, 
kategória chlapci 

• 4.-6. miesto v krajskom kole vo futbale 
• 6. miesto v krajskom kole v hádzanej, kategória chlapci  
• 3. miesto v krajskom kole v stolnom tenise, kategória chlapci 
• 5.-6. miesto v krajskom kole v stolnom tenise, kategória dievčatá 
• 6. miesto v krajskom kole vo volejbale, kategória chlapci 
• 10. miesto v krajskom kole v bedmintone, kategória chlapci 
• 1.-2. miesto Športová škola roka – 1. miesto chlapci, 3. miesto dievčatá. 
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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, 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 15.09.2018) 510 
 z toho dievčat 62 
 počet tried spolu 20 

a) Počet žiakov v dennej forme štúdia 510 
 z toho dievčat 62 
 počet tried denného štúdia 20 
 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 10 / 3 
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 2 
i) Počet žiakov, ktorí prestúpili z inej školy 4 
j) Počet žiakov, ktorí prestúpili na inú školu 36 
k) Počet žiakov, ktorí majú povolenú individuálnu formu vzdelávania 2 
l) Počet žiakov, ktorí zanechali štúdium 0 

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

jednotlivých vyučovacích predmetov  
0 

n) Iný dôvod zmeny – opakovanie ročníka 5 
o) Iný dôvod zmeny – absolvovanie štúdia v zahraničí 0 
p) Iný dôvod zmeny – zmena študijného odboru 2 
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3 ÚDAJE O POČTE PRIJATÝCH ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA 

STREDNEJ ŠKOLY 
 
 Prijímacie konanie v školskom roku 2018/2019 prebiehalo na základe zákona  
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave v znení 
neskorších predpisov. 

Pri prijímaní žiakov na štúdium boli zohľadnené:  
1) výsledky štúdia na základnej škole – brali sa do úvahy známky z predmetov slovenský jazyk 

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

2) výsledky dosiahnuté v celoplošnom testovaní žiakov 9. ročníka Testovanie 9-2019  
- 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 ZŠ. Za test zo 
slovenského jazyka a literatúry mohol žiak získať maximálne 100 bodov a z matematiky 
taktiež 100 bodov. 

4) dosiahnuté výsledky 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 Zapí 

saní 

Stav 

k 15.9.2019 Prihlásení Prijatí Prihlásení Prijatí 

2381 M Strojárstvo 
- grafické systémy a 

programovanie  CNC strojov 

30 53 47 0 0 30 30 

2387 M mechatronika 
- programovanie robotov 

a modulárnych systémov 

22 19 27 0 0 22 21 

2561 M informačné a sieťové 

technológie 
30 79 58 0 0 30 30 

2675 M elektrotechnika 

- počítač. systémy a siete 
22 41 39 0 0 22 22 

3918 M  technické lýceum 
- programovanie 

15 33 34 0 0 15 15 

3968 M logistika 15 12 17 3 2 12 12 

 SPOLU 134 237 222 3 2 131 130 
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4 ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE 

ŽIAKOV PODĽA POSKYTOVANÉHO STUPŇA VZDELANIA  
 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Priemerný prospech za školu 2,55 2,55 2,45 2,28 
Priemerný počet vymeškaných 

hodín na žiaka za školu 
62,83 68,32 64,58 62,41 

Priemerný počet 

neospravedlnených vymeškaných 

hodín na žiaka za školu 

1,35 1,60 1,99 0,75 

Priemerný počet ospravedlnených 

vymeškaných hodín na žiaka za 

školu 
61,49 66,71 62,59 61,66 

 

 

 
 
 
 

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. 126 15 11,90 32 25,40 76 60,32 3 2,38 8608 68,32 32 0,25 

2. 123 16 13,00 44 35,77 62 50,41 1 0,81 5922 48,15 4 0,03 

3. 131 12 9,16 41 31,30 78 59,54 0 0 9341 71,31 89 0,68 

4. 115 6 5,22 16 13,91 91 79,13 2 1,74 6652 57,84 245 2,13 

Spolu 495 49 11,92 133 26,87 307 62,02 6 1,21 30523 61,66 370 0,75 
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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 19 0 1 0 20 0 

2381 M  strojárstvo 25 0 1 0 26 0 

2675 M elektrotechnika 42 0 2 0 44 0 

3918 M  technické lýceum 8 0 0 0 8 0 

3968 M logistika 9 0 0 0 9 0 

SPOLU 103 0 4 0 107 0 

 

V mimoriadnom skúšobnom období – september 2019 

Kód 

odboru 
Názov odboru 

Prospeli  Neprospeli  SPOLU 

denní ostatní denní ostatní denní ostatní 

2387 M mechatronika 1 0 1 0 2 0 

2381 M strojárstvo 2 0 0 0 2 0 

2675 M elektrotechnika 6 0 0 0 6 1 

3918 M  technické lýceum 0 0 0 0 0 0 

3968 M logistika  0 0 0 0 0 0 

SPOLU 9 0 1 0 10 1 

 

Externá časť MS 

Predmet Počet žiakov % úspešnosti 

slovenský jazyk a literatúra 115 47,92 % 

anglický jazyk – B1 105 60,61 % 

anglický jazyk – B2 10 72,91 % 

matematika 9 51,48 % 

 

Interná časť MS - písomná forma  

Predmet Počet žiakov Hodnotenie 

slovenský jazyk a literatúra 115 58,19 % 

anglický jazyk – B1 103 68,83 % 

anglický jazyk – B2 10 70,00 % 

 

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  17 31 37 24 1 2,65 

anglický jazyk – B1 13 39 38 11 0 2,47 

anglický jazyk – B2 5 3 1 0 0 1,56 

teoretická časť odbornej 

zložky 
23 39 29 19 0 2,40 

praktická časť odbornej 

zložky 
34 22 38 18 2 2,40 
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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 2018/2019 

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 25 1 22 1 ¼  27 4 ¼  104 

2387 M  

mechatronika 

CD-2008-8278/18193-5:913 

s platnosťou od 01.09.2008 

začínajúc 1. ročníkom 
1 23 1 18 1 27 1 21 4 89 

2675 M  

elektrotechnika 

CD-2007-8075/16646-1:093 

s platnosťou od 01.09.2009 

začínajúc 1. ročníkom 
1 30 1 30 1 25 2 50 5 135 

2561 M   

informačné a sieťové 

technológie 

2017-2177/35313:5-10E0  

s platnosťou od 01.09.2017 

začínajúc 1. ročníkom 
1 30 1 28 0 0 0 0 2 58 

2694 M   

informačné a sieťové 

technológie 

2013-762/1857:9-925 

s platnosťou od 01.09.2013 

začínajúc 1. ročníkom 
0 0 0 0 1 28 0 0 1 28 

3918 M   

technické lýceum 

CD-2006-1213/11290-7:093 

s platnosťou od 01.09.2006 

začínajúc 1. ročníkom 
0,5 16 0,5 10 0,5 13 ¼ 8 1,9 47 

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

s platnosťou od 01.09.2010 

začínajúc 1. ročníkom 
0,5 7 0,5 15 0,5 17 ¼  10 1,9 49 

CELKOM 5 136 5 126 5 132 5 116 20 510 

 
 
 

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 2018/2019 podiel absolventov na trhu práce  

 
Pokračujú  

v štúdiu na 

VŠ 

Pokračujú 

v štúdiu  

(iné druhy 

štúdia) 

Vojenská 

služba 

(profesionálna) 

Zamestnaní 

k 30.9.2019 

Nezamestnaní 

k 30.9.2019 
CELKOM 

Počet žiakov  

v štud.odboroch 
57 0 1 48 9 115 

 

SPOLU 

počet žiakov 
57 0 1 48 9 115 

 

Monitoring žiakov – absolventov študijných odborov po ukončení šk. roku 2018/2019 

Kód odboru s názvom 
Pokračujú  

v štúdiu 

Vojenská 

služba 

(profesionálna) 

Zamestnaní 

k 30.9.2019 

Nezamestnaní 

k 30.9.2019 
CELKOM 

2381 M  strojárstvo 10 1 15 1 27 

2387 M  mechatronika 11 0 8 2 21 

2675 M  elektrotechnika 22 0 23 4 49 

3918 M  technické lýceum 6 0 0 1 8 

3968 M  logistika 8 0 2 1 10 
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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 16 13 13 4 1 47 46,73 

z toho žien 0 10 9 6 2 0 27  
Kvalifikačná štruktúra všetkých pedagogických zamestnancov 

Počet všetkých 

učiteľov:  47 

z toho externých 0 

kvalifikovaných 47 

nekvalifikovaných 0 

doplňujúcich si kvalifikáciu 0 

s 1. kvalifikačnou skúškou 8 

s 2. kvalifikačnou skúškou 28 

s vedecko-akademickou hodnosťou 0 

Priemerný počet žiakov na učiteľa 10,85 
 

Nepedagogickí zamestnanci školy 

Veková štruktúra nepedagogických zamestnancov 

Vek 
do 30 

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

nad 66 

rokov 

SPOLU 

všetkých 

Priemerný 

vek 

Počet 0 2 4 11 1 0 18 51,50 

z toho žien 0 2 4 8 1 0 15  
Kvalifikačná štruktúra všetkých nepedagogických zamestnancov 

Počet nepedagogických 

zamestnancov:  18 
z toho s vysokoškolským vzdelaním 3 

so stredoškolským vzdelaním 5 
 

Odbornosť odučených hodín 

Predmety 
Počet hodín 

týždenne 

Odborne odučené Neodborne odučené 

Počet hodín % Počet hodín % 

spoločenskovedné 155 155 100 % 0 0 % 
cudzí jazyk 159 159 100 % 0 0 % 

prírodovedné  142 142 100 % 0 0 % 

odborné  628 628 100 % 0 0 % 

SPOLU 1 084 1 084 100 % 0 0 % 

 
 

8 ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH 

ZAMESTNANCOV ŠKOLY  
 

Vzdelávanie  Vzdelávacia inštitúcia 
Osvedčenie, 

certifikát 

Počet 

učiteľov 

Počet získaných 

kreditov na  

1 učiteľa 

aktualizačné 

SOFTIMEX Academy, Lubeník Osvedčenie  47 15 

Akadémia vzdelávania, Liptovský Mikuláš Osvedčenie 1 12 

UPJŠ Košice Osvedčenie 2 13 

Interaktívna škola, Prešov Osvedčenie 3 15 

Škola Plus, Prešov Osvedčenie 2 8 

inovačné 
SOFTIMEX Multimédia, Prešov Osvedčenie 8 15 

Interaktívna škola, Prešov Osvedčenie 1 15 
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9 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY NA VEREJNOSTI 
 

VYDÁVANIE NOVÍN TECHNICKEJ AKADÉMIE 

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

BURZA STREDNÝCH ŠKÔL 

Burza stredných škôl 23.-24.10.2018 Spišská Nová Ves 
V utorok 24.10. a v stredu 25.10.2018 Technická akadémia prezentovala svoje 

študijné programy počas burzy stredných škôl „Správna voľba povolania“ organizovanej 
Košickým samosprávnym krajom v priestoroch SOŠ drevárskej v Spišskej Novej Vsi. 

Riaditeľ školy spolu so zástupcom riaditeľa školy a 9 žiakmi prezentovali možnosti 
štúdia na Technickej akadémii v školskom roku 2019/2020 žiakom základných škôl zo 
Spišskej Novej Vsi a okresu Spišská Nová Ves. V priebehu dňa si vypočulo prezentáciu 
Technickej akadémie spolu 661 žiakov 9. ročníka základných škôl. 

Burza stredných škôl 25.10.2018 Gelnica 
Vo štvrtok 25.10.2018 Technická akadémia prezentovala svoje študijné programy 

počas burzy stredných škôl „Správna voľba povolania“ organizovanej Košickým 
samosprávnym krajom v Gelnici. 

Riaditeľ školy spolu so zástupcom riaditeľa školy a 4 žiakmi prezentovali možnosti 
štúdia na Technickej akadémii v školskom roku 2019/2020 žiakom základných škôl z okresu 
Gelnica. V priebehu dňa si vypočulo prezentáciu Technickej akadémie spolu 145 žiakov  
9. ročníka základných škôl. 
 
 

TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY 

Technická akadémia sa aj v roku 2018 aktívne zapojila do „Týždňa vedy a techniky 
na Slovensku 2018“, ktorý sa konal od 05.11. do 09.11.2018.  

Pre žiakov našej školy sme pripravili prednášky firiem SIEMENS Žilina, SPINEA 
Prešov, UPJŠ Košice a prezentácie zahraničných projektov.  
Ponukou pre žiakov základných škôl „Moderné technológie okolo nás“ sme ukázali techniku 
Technickej akadémii 48 žiakom základných škôl.  

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 žiakom základných škôl, ako i širokej verejnosti. 
 
 

VIANOČNÁ AKADÉMIA 

Aj v roku 2018 žiaci našej školy pripravili pre svojich spolužiakov Vianočnú akadémiu. 
Konala sa 20.12.2018 v Dome kultúry v kine Mier.  

Tanec, spev, básnické slovo a hudba zneli celým predpoludním v podaní 16 žiakov 
školy. Aj tentoraz sa predstavili noví prváci, ktorí mali skutočne nápaditý program. Husle, 
akordeóny, gitary a saxofón vytvárali slávnostnú atmosféru. Bonbónikom bola cimbalová 
muzika, ktorá rozprúdila krv v žilách všetkých divákov. Na záver zazneli koledy, ktorými sme 
si pripomenuli, že Vianoce sú za dverami. Celý program pripravila Mgr. Marta Nováková. 
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PROJEKT „Stretnime še Itečkare“ 

Dňa 25. januára 2019 sa uskutočnilo stretnutie mladých ľudí, ktorých spoločným 
znakom boli IT technológie. V aule Technickej akadémie sa konali odborné prednášky 
s odborníkmi na témy o web-stránkach, založení podnikania a o súčasných programovacích 
jazykoch. Následne na dané témy prebehli diskusie. 

Tejto akcie sa zúčastnilo 63 žiakov Technickej akadémie zo všetkých ročníkov. 
 
 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 

Vyše 270 žiakov základných škôl zo Spišskej Novej Vsi, z priľahlých obcí a tiež 
z Prešovského kraja navštívilo 08.02.2019 Technickú akadémiu počas Dňa otvorených dverí. 

Žiaci a rodičia mali možnosť vidieť všetky odborné učebne a dozvedieť sa 
o možnostiach štúdia na Technickej akadémií. V každej odbornej 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. 

Naša škola ponúka v školskom roku 2019/2020 šesť študijných odborov, ktoré 
umožňujú ukončiť štúdium maturitou, po nej pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu, alebo sa 
ihneď uplatniť na trhu práce. 
 
 

LYŽIARSKY KURZ 

V dňoch 10. – 15.02.2019 prebehol na našej škole lyžiarsky kurz pre žiakov  
1. ročníka v lyžiarskom stredisku Poráč park v Poráčskej doline. Celkový počet žiakov, ktorí sa 
zúčastnili na kurze, bol 99. Ubytovanie bolo zabezpečené v horskom hoteli Poráč park 
a v priľahlých chatkách a apartmánoch. 

Hlavným vedúcim kurzu bol Ing. Mgr. Kraus, inštruktori – Ing. Koťuha, Mgr. Paľuchová,  
Ing. Tarajčáková, Mgr. Červeňová, Ing. Sokol, RNDr. Kresťanková a Ing. Dzurenda. Menovaní 
učitelia tiež vykonávali pedagogický dozor a podieľali sa na organizácii popoludňajších športovo-
oddychových aktivít a večerného kultúrno-spoločenského programu. 

Podmienky na lyžovanie v stredisku neboli ideálne, v pondelok a vo štvrtok žiaci pre 
nepriaznivé snehové podmienky na svahu v poobedňajších hodinách absolvovali náhradný 
program. V stredu bol plánovaný oddychový deň, v rámci poobedňajšej činnosti sme vystúpili na 
Vysoký vrch nad obcou Poráč. 

 Kurz absolvovali všetci žiaci, začiatočníci si osvojili základné techniky zjazdového 
lyžovania, pokročilí sa zdokonalili v základných technikách a vyskúšali si aj slalomové preteky 
jednotlivcov. Vzhľadom na veľký počet žiakov sa preteky rozdelili do dvoch dní a prvých  
10 najlepších v kategórii začiatočník, mierne pokročilí a pokročilí si po prvom kole zmeralo sily na 
druhý deň, kedy sa určili aj celkoví víťazi.  

Okrem hlavnej súťaže v slalome jednotlivcov boli žiaci hodnotení aj v turnaji vo futbale, 
basketbale a bowlingu. Za všetky športy boli žiaci ocenení hodnotnými cenami. Okrem sladkostí 
víťazi dostali aj vecné ceny, väčšinou suveníry s logom hotela, ktoré nám venovali v ubytovacom 
zariadení. Žiaci si nesúťažne zahrali aj hokej, biliard a vyskúšali si aj korčuľovanie na novej krytej 
ľadovej ploche. 

 
 

SVETOVÝ DEŇ POÉZIE 

Deň 21. marec patrí Svetovému dňu poézie. 20. výročie vyhlásenia tohto dňa 
UNESCOm si žiaci Technickej akadémie pripomenuli literárno-hudobným pásmom s názvom 
„Poézia naša každodenná“, ktoré sa uskutočnilo 21.03.2019 v učebni UP2.  

Poetickú atmosféru okrem prednesu básní slovenských autorov, najmä zo Spiša, 
spríjemnil svojimi postrehmi aj dlhoročný člen Spišského divadla a člen divadelného súboru 
Hviezdoslav pán Albín Medúz. 
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ŠKOLENIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI 

Technická akadémia uskutočnila pre žiakov odboru 2387 M  mechatronika školenie 
s možnosťou získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávania činnosti na 
vyhradenom technickom zariadení elektrickom pre stupeň odbornej spôsobilosti podľa  
§ 21 vyhl. č. 508/2009 Z. z. 

Školenie prebehlo dňa 03.04.2019 a skúšky sa uskutočnili 10.04.2019. Celkove sa 
ich zúčastnilo 52 žiakov. 
 
 

PLES TECHNICKEJ AKADÉMIE 

Dňa 26.04.2019 sa v koncertnej sále Reduty konal XVIII. reprezentačný ples 
Technickej akadémie, ktorého sa zúčastnilo spolu 147 osôb.  

O titul kráľa a kráľovnej plesu súťažilo 21 tanečných párov. Študenti zatancovali 
štandardné a latinskoamerické tance. Porota mala náročnú úlohu vybrať tri najlepšie páry. 
Hostia mali, naopak, možnosť hlasovať za najsympatickejší pár, ktorým sa stal – Lenka 
Kopaničaková (III.A) a Martin Kočiš (III.A). 
Titul kráľa a kráľovnej plesu získali Kristína Kavuličová (III.A) a Samuel Fassinger (II.A).  
Na 2. mieste sa umiestnili Tadeáš Korba (III.B) a Nikola Fábryová (II.A). Tretie miesto patrilo 
Kristíne Gregoríkovej (III.A) a Michalovi Repaskému. Víťazom srdečne blahoželáme. 

Poďakovanie patrí aj tanečnému majstrovi Ing. Vladimírovi Baranovi za kvalitnú 
prípravu tanečníkov a všetkým za skvelú náladu a radosť z tanca. 
 
 

EDUKAČNO-EDIČNÝ PROJEKT „Obrazy (proti) extrémizmu“ 

Dňa 29.04.2019 sa v Kine Mier v Spišskej Novej Vsi uskutočnil edukačno-edičný 
projekt „Obrazy (proti) extrémizmu“. Projekt sa konal v spolupráci s Medzinárodným filmovým 
festivalom Art Film Fest, pričom hlavným cieľom tohto podujatia bolo poukázať na čoraz viac 
rastúci extrémizmus v slovenskej spoločnosti, podnietiť kritické myslenia u mladých a naučiť 
ich rozlišovať pravdivé zdroje od manipulatívnych. 

Tohto projektu sa zúčastnili vybraní žiaci 1. – 3. ročníka, spolu 28 žiakov. Žiaci videli 
príklady mediálnej manipulácie prostredníctvom dvoch dokumentárnych filmov – Lož má 
krátke vlny a Taká malá propaganda, ktoré pojednávali o témach ako napr. holokaust, 
genocída a zločiny proti ľudskosti, totalita – diktatúra – politická moc, alebo nacionalizmus. 
Po filmových ukážkach nasledovala krátka diskusia s filmovou teoretičkou týkajúca sa 
daných filmov. 

Súčasťou vzdelávacieho projektu je aj DVD obsahujúce 16 filmov, 8 starých 
dokumentárnych filmov a 8 študentských dokumentov poukazujúcich na citlivé a zložité 
spoločenské témy. 
 
 

SÚŤAŽ „Si dáma, si gavalier?“ 

Dňa 30.04.2019 sa na podnet Žiackej školskej rady pri našej škole zišlo v aule  
10 trojčlenných tímov – zástupcov jednotlivých tried, aby sa zúčastnili zábavnej súťaže  
„Si dáma, si gavalier?“. Cieľom súťaže bolo príťažlivým spôsobom preveriť ich vedomosti 
o spoločenskom správaní, rozhľadenosti v oblasti kultúry, spoločenskej obratnosti a tak 
neformálnym spôsobom poukázať na dôležitosť slušného, spoločensky vhodného správania 
pre život jedinca i celej spoločnosti. 

Súťaž pozostávala z niekoľkých kôl – vedomostného kola (30 otázok o spoločenskej 
etikete), obrázkového kola (10 otázok k obrázku), hudobného kola (10 otázok k hudobným 
ukážkam) a praktického, v ktorom dobrovoľníci mohli pre svoje družstvo získať body za 
zvládnutie praktických úloh (uviazanie kravaty, hra na hudobný nástroj – gitara, klavír). 

O dobrú náladu a organizovaný priebeh sa postarali moderátori – Kristína 
Gregoríková (III.A) a Daniel Rackovský (IV.B). Hosťom súťaže bola Mgr. Monika Hodnická, 
zástupkyňa školy. 
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Za dobrým priebehom súťaže stál prípravný a realizačný tím v zložení – Peter Červený 
(príprava prezentácie s otázkami jednotlivých kôl, technická podpora), Lukáš Zachar (plagát, 
fotografovanie), Kristína Gregoríková (moderovanie), Daniel Rackovský (moderovanie), 
Zuzana Dudžáková (príprava občerstvenia, hra na klavíri), Ľuboš Čižmár (hra na gitare), 
Matúš Baláži (technická podpora). Patrí im naša veľká vďaka. 
Za pozitívnu motiváciu a morálnu podporu ďakujeme triednym učiteľom, vedeniu školy a za 
angažovanosť všetkým účastníkom súťaže.  
 
 

PREZENTÁCIA ROČNÍKOVÝCH PROJEKTOV 

Termín a miesto konania:  02.05.2019 aula školy 
Účastníci:   žiaci II.A, III.A a IV.A triedy 
    zástupcovia firiem EMBRACO Slovakia, CITO DIGITAL 
Zodpovední:    Ing. Dzurenda, Mgr. Ing. Pekárová 

Dňa 02.05.2019 sa žiaci IV.A a II.A a III.A triedy zúčastnili pracovného stretnutia 
s názvom Prezentácia ročníkových projektov. O pracovné stretnutie prejavili záujem aj firmy 
EMBRACO Slovakia, CITO DIGITAL, ktoré delegovali svojich pracovníkov. 

Počas dopoludnia žiaci z odboru logistika odprezentovali 5 prác a z odboru technické 
lýceum 7 prác. Pre žiakov boli pripravené hotové práce, krátke videa, či hotové výrobky. 

Priebeh prezentovania sme vzhľadom na prítomnosť hostí upravili. Pre štvrtákov bolo 
pozitívne a aj poučné hodnotenie prác a prezentácií ľuďmi z praxe.  

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. 
 
 

ROBOTICKÝ DEŇ 

Technická akadémia v Spišskej Novej Vsi zorganizovala 19.06.2019 4. ročník 
Robotického dňa. Žiaci základných a stredných škôl si mohli pozrieť ako fungujú robotické 
zariadenia, manipulátory, 3D tlačiarne, hýbu sa humanoidy a iné ďalšie roboty. 

Okrem prezentácie robotov Technickej akadémie, prezentovali svojich robotov i žiaci 
základných i stredných škôl v dvoch kategóriách. V kategórii stredných škôl súťažilo  
10 žiakov a 3 žiaci v kategórii základných škôl. Hodnotiaca komisia mala ťažkú úlohu pri 
výbere víťazov, lebo každý robot bol výnimočný. 
 
 

SÚŤAŽE VYHLASOVANÉ MŠ SR 

P.č. Názov súťaže 
Pri individuálnych súťažiach 

meno žiaka a trieda  

Súťaž konaná 

dňa 

Krajská 

úroveň 

Celoslov. 

úroveň 

Medzinár. 

úroveň 

1. 
Fyzikálna 

olympiáda 

Tomáš Grivalský – III.A 
15.05.2019 

4. miesto - - 

Adrián Novák – II.C 6. miesto -  

2. Olympiáda v ANJ 
Tomáš Grivalský – III.A 

13.02.2019 
3. miesto - - 

Martin Franc – II.A 5. miesto - - 

3. Olympiáda v NEJ Ester Blašková – III.A 14.02.2019 4. miesto - - 

4. 
Zenit 

v strojárstve 

Dalibor Čech – IV.B 

19.11.2018 

12.-14.2.2019 

1. miesto 1. miesto - 

Adam Filip – IV.C 2. miesto - - 

Milan D. Rackovský – IV.B 2. miesto - - 

Adam Jakubec – IV.B 3. miesto - - 

5. 
Zenit 

v elektronike 

Martin Petrek – III.E 

27.11.2018 

12.-14.2.2019 

2. miesto 6. miesto - 

Patrik Mlynár – III.E 3. miesto 13.miesto - 

Michal Vitikač – I.E 3. miesto 11.miesto - 

Lukáš Filip – I.E 6. miesto - - 
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6. 

Zenit 

v programovaní 

a webdizajne 

Peter Janoš – III.D 

21.-

22.11.2018 

3. miesto - - 

Šimon Servatka – III.D 5. miesto - - 

Dávid Schmidt – III.D 6. miesto - - 

Marko Tomčík – I.D 9. miesto - - 

Michal Peták – II.D 10. miesto - - 

7. 
Stredoškolská 

odborná činnosť  

Matúš Baláži – IV.A 

Lukáš Neupauer – IV.A 

05.04.2019 

24.-25.4.2019 

1. miesto 1. miesto - 

Martin Petrek – III.E 1. miesto  4. miesto - 

Patrik Mlynár – III.E 

Adam Jackovič – IV.B 
2. miesto 1. miesto - 

Samuel Gazdura – IV.A 

Samuel Kochan – IV.A 
1. miesto - - 

Paulína Jasečková – IV.A 1. miesto 1. miesto - 

8. Bedminton chlapci 27.11.2018 10. miesto - - 

9. Cezpoľný beh chlapci 
03.10.2018 

24.10.2018 
1. miesto 6. miesto - 

10. Futbal chlapci 29.04.2019 4.-6.miesto - - 

11. Hádzaná chlapci 16.04.2019 6. miesto - - 

12. Stolný tenis 
chlapci 26.11.2018 3. miesto - - 

dievčatá 27.11.2018 5.-6.miesto - - 

13. Volejbal chlapci 26.04.2019 6. miesto - - 

14. 

Ľahká atletika  

- 100 m 
Kristína Kavuličová - III.A  

03.05.2019 

09.05.2019 

7. miesto - - 

- 400 m Erik Revaj – III.D 1. miesto 2. miesto - 

- 800 m Erik Revaj – III.D 1. miesto - - 

 
 

INÉ SÚŤAŽE  

P.Č Názov súťaže 
Pri individuálnych súťažiach 

meno žiaka a trieda  

Súťaž 

konaná dňa 

Krajská 

úroveň 

Celoslov. 

úroveň 

Medzinár. 

úroveň 

1. Roadshow 2018 

Lenka Kopaničáková – III.A 

Lenka Iľašová – III.A 

Marián Boženko – III.A 

Andrej Širilla – III.A 

09.05.2019 

- 1. miesto - 

Jakub Smorada – III.D 

Branislav Hozza – III.D 

Dávid Schmidt – III.D 

Peter Janoš – III.D 

- 3. miesto - 

Ester Blašková – III.A 

Adam Pirhala – III.A 

Andrej Petruľák – III.A 

Anton Kubalec – III.A 

- 4. miesto - 

2. 
Majstrovstvá 

Slovenska v CNC 

frézovaní a sústružení  
Dalibor Čech – IV.B 

25.-

26.4.2019 
- 1. miesto - 

3. Strojár Inovátor 

Patrik Mlynár – III.E 

Adam Jackovič – IV.B 
20.03.2019 

- 2. miesto - 

Matúš Baláži – IV.A 

Lukáš Neupauer – IV.A 
- 3. miesto - 

4. SYGA 2018 
Jozef Nemčík – IV.C 

Matej Seman – IV.C 

16.-

17.04.2019 
- 5. miesto - 

5. 
Celoslovenská 

súťaž Meď 2019 
družstvo školy 01.04.2019 - 1. miesto - 
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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. V tomto školskom roku zorganizovala Technická akadémia v Spišskej 
Novej Vsi dva kurzy pre našich a zahraničných žiakov. Žiaci absolvovali dva týždne 
vyučovania v medzinárodne zmiešaných pracovných tímoch. Cieľom kurzov bolo získať nové 
alebo lepšie teoretické a praktické odborné ale aj jazykové kompetencie.  
 
1. KURZ: október 2018 (2 týždne)  
Výučbový modul: Programovanie CNC-strojov, na TA SNV – päť žiakov z Mníchova (DE), 
traja žiaci z Weidenu (DE), traja žiaci z Tábora (CZ), dvaja žiaci zo Švajčiarska – kantón Zug 
a štyria 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. Žiaci získali medzinárodný certifikát. 
 
2. STÁŽ: marec 2019 (2 týždne) 
Výučbový modul: Elektrotechnika, na TA SNV – šiesti žiaci z Mníchova (DE) a ôsmi žiaci 
z TA SNV. 
Výsledky: TA SNV zrealizovala po druhýkrát projekt výučbového modulu elektrotechniky. 
Žiaci sa naučili vytvárať rôzne druhy plošných spojov a vytvárali elektronické hodiny, ktoré 
vyrobili na 3D tlačiarni. V druhej časti kurzu zvládli montáž elektro-stavebných častí podľa 
nákresu. Následne v máji 2019 vycestovali šiesti žiaci z TA SNV do Mníchova, kde 
pokračovali v prepájaní elektroniky s programovaním PLC-strojov. 
 
3. JOB SHADOWING: Pracovná návšteva učiteľov z Mníchova, jún 2019 (1 týždeň) 
Posledný júnový týždeň prijala TA SNV pracovnú návštevu učiteľov z dvoch partnerských 
škôl v Mníchove: Berufsschule für Fertigungstechnik (BS FT) und Berufsschule für Metall-
Design-Mechatronik (BS MDM). Počas rokovania učitelia hľadali prierezové témy na ďalšiu 
spoluprácu. 
 
 

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 sú úlohy spojené s 3-D-modelovaním 
a tlačou. 

Počas trojročného projektu sú naplánované tri nadnárodné stretnutia manažmentu 
školy. Na prvom stretnutí (december 2016) sa zástupcovia jednotlivých krajín a škôl dohodli 
na časovom a obsahovom harmonograme pracovných stretnutí žiakov spolu s ich učiteľmi. 
Na druhom stretnutí (november 2017) prebehlo priebežné hodnotenie projektu a na treťom 
stretnutí (apríl 2019) sa zhodnotil celý priebeh projektu a jeho výsledné produkty. Zároveň 
zástupcovia jednotlivých škôl naplánovali nový projekt na ďalšie trojročné obdobie. 

Pracovné stretnutia, ktoré sa nazývajú vzdelávacími aktivitami, sa uskutočnili/uskutočnia 
jedenkrát v každej krajine. Pracovné stretnutie trvá týždeň, počas ktorého žiaci spoločne 
v medzinárodne zmiešaných skupinách riešia úlohy 3D-modelovania, spoznávajú históriu 
a kultúru krajiny a komunikujú v spoločnom pracovnom jazyku – v angličtine. 
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Štvrté pracovné stretnutie sa uskutočnilo v októbri 2018 na TA SNV. Naša škola 
zorganizovala pracovné workshopy a voľnočasové aktivity. Záverečné piate pracovné 
stretnutie sa uskutočnilo v júni 2019 v nemeckom Weidene. Z TA SNV sa zúčastnili traja 
žiaci a dvaja učitelia. Počas stretnutia boli ocenení žiaci, ktorí boli v projekte najaktívnejší. 

V budúcom školskom roku sa škola chce uchádzať o nový grant na projekt 
Erasmus+, KA2 – Strategické partnerstvá. 
 
 

NÁRODNÝ PROJEKT „IT AKADÉMIA – vzdelávanie pre 21. storočie“ 

Naša škola sa zapojila do národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre  
21. storočie“, ktorý prebieha od 01.09.2016 do 31.10.2020. Cieľom projektu je inovácia 
prírodovedného a technického vzdelávania na základných a stredných školách so 
zameraním na informatiku a IKT, a zároveň pripraviť študentov na uplatnenia sa v IT sektore. 

Dňa 17. a 18.12.2018 na našej škole prebiehalo ECDL testovanie 15 študentov 
v rámci projektu IT Akadémie. Študenti mali možnosť si overiť nadobudnuté znalosti 
a zručnosti zo 4 modulov (M2 – Základy práce s počítačom, M3 - Spracovanie textu,  
M6 – Prezentácia a M7 - Základy práce online). Po úspešnom absolvovaní testov študenti 
získajú ECDL certifikát, ktorý je medzinárodne rešpektovaným dokladom o tom, že ich držiteľ 
dosahuje požadovanú úroveň znalostí a zručností z príslušnej oblasti IT. 
 

 

VÝMENNÝ PROJEKT „EURÓPSKA ŠKOLA“:    ALSFELD – SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

V dňoch 13. – 17.05.2019 sme na našej škole privítali 13 študentov a 2 učiteľov 
z našej partnerskej školy Max-Eyth-Schule z Alsfeldu. Cieľom ich návštevy bolo spoznať 
našu krajinu, školu, našich študentov a spoločne vypracovať projekt, ktorého cieľom bola 
výmena informácií o svojich krajinách, školstve, kultúre, voľnom čase a nezamestnanosti. 
Z našich študentov na projekte participovali študenti druhého (II.C) a tretieho ročníka (III.A). 

Napriek nepriaznivému počasiu sme sa snažili našim hosťom pripraviť zaujímavý 
program. Mali možnosť spoznať históriu, súčasnosť a prostredie Spišskej Novej Vsi a okolia. 
Študenti navštívili mesto Kežmarok, Spišský hrad, Beliansku jaskyňu, pokochali sa 
pohľadom na naše mesto z veže kostola Nanebovzatia Panny Márie. Súčasťou spoznávania 
nášho kraja bola aj exkurzia firmy Magna v priemyselnom parku Kechnec pri Košiciach. 
Vo voľnom čase spoznávali mesto, spolu s našimi študentmi fandili hokeju. Odchádzali 
príjemne naladení, s peknými spomienkami a množstvom zážitkov. 
 
 

VÝMENNÝ POZNÁVACÍ PROJEKT:    SPIŠSKÁ NOVÁ VES – ČASLAV 

V dňoch 02.–08.06.2019 nás v rámci výmenného pobytu navštívilo 42 študentov 
v doprovode dvojice pedagógov Ing. Blanky Valtrovej  a Ing. Jána Nováka z našej 
partnerskej školy Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie 
v Čáslavi. Takáto vzájomná spolupráca medzi školami nepretržite trvá už od roku 1998, 
pričom na jej základe dochádza každoročne k výmene študentova spoznávaniu miest, 
prírodných a kultúrnych pamiatok danej krajiny. 

V rámci pobytu si prezreli našu školu, mesto, boli prijatí na radnici mesta a vystúpili aj 
na vežu rímsko-katolíckeho kostola. Navštívili firmu Embraco Slovakia, Levoču, Kaštieľ 
Markušovce, Spišský hrad, Vysoké Tatry, Slovenský raj a Pieninský národný park. 

Veríme že si odniesli domov množstvo pekných zážitkov, spomienok, priateľstiev 
a túžbu niekedy sa vrátiť. 
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11 ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH 

PODMIENKACH ŠKOLY 
 

Škola je umiestnená v ucelenom komplexe. Vyučovanie prebieha prevažne 
v špecializovaných a odborných učebniach. Celkove má škola vybudovaných 45 takýchto 
učební. K najmodernejším patria odborné učebne informačných technológií, centrum 
CAD/CAM technológií, učebne zamerané na vyučovanie počítačovej grafiky 
a programovania CNC strojov, odborné učebne mechatroniky, elektrotechniky a digitálnych 
technológii.  

Učebne sú prepojené a je vytvorená školská počítačová sieť. Každý žiak má prístup 
na internet pomocou školskej WI-FI siete.  

Pre vyučovanie praxe sú k dispozícii školské dielne. Okrem toho má škola telocvičňu, 
posilňovňu a ihrisko. Pre spoločenské podujatia slúži zrekonštruovaná aula. 
 

Zložitú situáciu v tejto oblasti spôsobuje najmä skutočnosť, že zriaďovateľ dlhodobo 
prideľuje škole finančné prostriedky na úrovni približne 91 % normatívu. V dôsledku toho 
narastá dlh v bežnej prevádzkovej údržbe a taktiež zabezpečení operatívnych požiadaviek na 
dovybavenie a skvalitnenie priestorových podmienok školy. 

Zameranie školy si vyžaduje neustálu obnovu a dopĺňanie technického vybavenia. 
Preto najväčšou výzvou a nádejou je zrealizovanie už spomínaného projektu „Moderné 
strojárstvo, elektrotechnika a robotika bližšie k žiakom a praxi“. Počas školského roka 
prebiehali procesy súvisiace s verejným obstarávaním a podarilo sa už vybrať dodávateľa 
a dodať zariadenia pre metrológiu. Priestory pre inštaláciu novej techniky sú už pripravené. 

Ku skvalitneniu prostredia a podmienok školy prispeje nový športový areál. Spracovaný 
bol architektonický zámer, projektová dokumentácia, zrealizované verejné obstarávanie 
a získané stavebné povolenie. Hlavná časť výstavby bola zrealizovaná počas prázdnin. 

Čo sme počas školského roka zrealizovali:  
1) opravili steny a vymaľovali vstupný vestibul v hlavnej budove, 
2) opravili steny, elektroinštaláciu a vymaľovali hlavnú chodbu v hlavnej budove, 
3) opravili podlahu pri kabinete matematiky, 
4) v školskej kuchyni inštalovali 2 nové panvice, 
5) kompletne zrekonštruovali interiér telocvične – osekané a nanesené nové omietky, nové 

rozvody ústredného kúrenia aj nové radiátory, maľovanie, nová podlaha aj nové obklady, 
6) inštalovali čistiace zóny pri hlavnom vchode, bočnom vchode, vchode do COV a pred 

telocvičňou, 
7) v COV kompletne rekonštruujeme hlavnú elektrorozvodňu a inštalujeme nové zariadenia, 
8) v COV sme kompletne vybudovali 3 nové odborné učebne MET2, strojové obrábanie 

a PCS2 – zateplenie a zníženie stropov, nová elektroinštalácia podľa technických 
požiadaviek učební, 

9) v ďalších šiestich odborných učebniach meníme staré plechové dvere za nové plastové, 
10) vybudovali sme dve úložiská biologicky rozložiteľného odpadu s celkovou kapacitou 

cca 35 m3, 
11) obnovujeme optické prepojenie internetového rozvodu do COV a tým aj výrazne 

zvyšujeme prenosovú kapacitu, 
12) v rámci IROP-u do laboratória metrológie inštalujeme nový trojsúradnicový merací 

stroj, prístroj na meranie tvarových odchýlok a ďalšie prístroje, 
13) kompletne sme opravili steny a vymaľovali školskú kuchyňu, 
14) do novovybudovaných učební MET2 a PCS2 inštalujeme nové lavice a zakúpili sme 

stoličky. 
  



 

12 ÚDAJE O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY 
 

Správa o hospodárení za rok 2018 – FK 09223 – škola 

Ekonomická klasifikácia 
/zdroje financovania 

Zdroj 111-002 Zdroj 111-003 Zdroj 11O5 Zdroj 131h Zdroj 41-001 Zdroj 72a Zdroj 72g Zdroj 72h Zdroj 72j 

Celkom  
normatívne 

financovanie 
nenormatívne 
financovanie 

Erasmus+ 
nevyčerpané 

prostriedky ŠR 
(RZZP) 

financovanie                 
z originálnych 
kompetencií 

(daňové 
príjmy KSK) 

dary vlastné príjmy ÚPSVaR SR 
zisk z 

podnikateľskej 
činnosti 

Výdavky celkom 1 193 955,00 19 660,00 13 057,28 1 812,34 25 441,00 1 351,85 7 359,13 503,28 752,27 1 263 892,15 

Platy 804 277,90 0,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178,00 807 155,90 

z toho:                      

- tarifný plat, osobný plat, 
základný plat 

625 213,28                 625 213,28 

- osobný príplatok a ostatné 
príplatky, okrem osobných 

153 264,17                 153 264,17 

- odmeny 25 800,45   2 700,00           178,00 28 678,45 

Odvody do poistných fondov 294 538,30 0,00 997,65 1 812,34 0,00 0,00 0,00 503,28 65,78 297 917,35 

z toho:                      

- poistné do zdravotných 
poisťovní 

79 600,37   270,00 1 812,34       144,00 17,80 81 844,51 

- poistné do Sociálnej 
poisťovne 

201 552,19   673,65         359,28 44,42 202 629,54 

- príspevok do DDP 13 385,74   54,00           3,56 13 443,30 

Cestovné 2 627,01 15 300,00 5 858,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 785,27 

Energie 7 905,19                 7 905,19 

z toho:                    0,00 

- elektrická energia 4 157,39                 4 157,39 

- vodné, stočné a zrážky 3 747,80                 3 747,80 
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Poštové služby 460,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,25 

Komunikačná infraštruktúra 547,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547,80 

Telekomunikačné služby 648,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648,44 

Materiálové výdavky 22 237,63 4 360,00 932,91 0,00 12 443,00 1 351,85 5 401,63 0,00 359,15 47 086,17 

z toho:                      

- interiérové vybavenie 3 559,88           5 000,00     8 559,88 

- výpočtová technika 7 264,00         400,00       7 664,00 

- telekomunikačná technika 723,60                 723,60 

- prevádzkové stroje 
a prístroje 

238,56                 238,56 

- všeobecný materiál 9 740,02 400,00 932,91   12 443,00 951,85 401,63   359,15 25 228,56 

- knihy, časopisy, učebnice 403,80 3 960,00               4 363,80 

- OOPP 307,77                 307,77 

Palivá, mazivá a oleje a servis 
s tým spojený 

340,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,83 

Licencie 26,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,70 

Opravy a údržba 9 804,97 0,00 0,00 0,00 12 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 802,97 

z toho:                      

- interiérového vybavenia 333,84                 333,84 

- výpočtovej techniky 54,00                 54,00 

- prevádzkových strojov 
a prístrojov 

7 753,37                 7 753,37 

- budov, objektov alebo ich 
častí 

1 219,76       12 998,00         14 217,76 

- softwaru 444,00                 444,00 

Nájomné prevádzkových 
strojov, prístrojov a zariadení 

208,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,81 
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Služby 45 041,54 0,00 2 568,46 0,00 0,00 0,00 1 957,50 0,00 149,34 49 716,84 

z toho:                      

- školenia, kurzy, semináre, 
porady a konferencie 

145,00                 145,00 

- náhrady             1 015,50     1 015,50 

- cestovné náhrady 0,00   2 540,11       942,00     3 482,11 

- propagácia, reklama, inzercia 
a iné PR 

1 039,83                 1 039,83 

- všeobecné služby 17 210,52                 17 210,52 

- špeciálne služby 696,48                 696,48 

- štúdie, expertízy, posudky 160,00                 160,00 

- poplatky a odvody 362,65               0,55 363,20 

- príspevok na stravovanie 10 637,52                 10 637,52 

- poistné 695,00                 695,00 

- prídel do sociálneho fondu 6 956,14   28,35           1,86 6 986,35 

- odmeny zamestnancov 
mimo prac. pomeru  

6 415,20                 6 415,20 

- dane 690,20               146,93 837,13 

- príspevok na členské 33,00                 33,00 

Odstupné 3 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 550,00 

Nemocenské dávky 1 739,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 739,63 

 

  



 

Správa o hospodárení za rok 2018 – FK 09602 – školská jedáleň 

Ekonomická klasifikácia 
/zdroje financovania 

Zdroj 41-001 Zdroj 72f Zdroj 72g 

Celkom  
financovanie                 
z originálnych 
kompetencií 

(daňové príjmy KSK) 

súvisiace so 
stravovaním 
(potraviny) 

vlastné príjmy 

Výdavky celkom 71 600,00 63 701,85 13 386,36 148 688,21 

Platy 41 881,11 0,00 0,00 41 881,11 

z toho:          

- tarifný plat, osobný plat, základný plat 32 115,42     32 115,42 

- osobný príplatok a ostatné príplatky, 
okrem osobných 

8 065,69     8 065,69 

- odmeny 1 700,00     1 700,00 

Odvody do poistných fondov 15 824,58 0,00 0,00 15 824,58 

z toho:          

- poistné do zdravotných poisťovní 4 321,81     4 321,81 

- poistné do Sociálnej poisťovne 10 785,72     10 785,72 

- príspevok do DDP 717,05     717,05 

Cestovné 0,00 0,00 38,10 38,10 

Energie 0,00 0,00 6 501,72 6 501,72 

z toho:        0,00 

- elektrická energia     4 367,36 4 367,36 

- vodné, stočné a zrážky     2 134,36 2 134,36 

Poštové služby 0,00 0,00 0,00 0,00 

Komunikačná infraštruktúra 0,00 0,00 50,00 50,00 

Telekomunikačné služby 0,00 0,00 49,42 49,42 

Materiálové výdavky 537,22 63 256,17 1 359,59 65 152,98 

z toho:          

- interiérové vybavenie       0,00 

- výpočtová technika       0,00 

- telekomunikačná technika       0,00 

- prevádzkové stroje a prístroje       0,00 

- všeobecný materiál 14,52   1 303,79 1 318,31 

- potraviny   63 256,17   63 256,17 

- knihy, časopisy, učebnice     55,80 55,80 

- OOPP 522,70     522,70 

Palivá, mazivá a oleje a servis s tým 
spojený 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Licencie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opravy a údržba 0,00 0,00 193,24 193,24 

z toho:          

- interiérového vybavenia       0,00 

- výpočtovej techniky       0,00 

- prevádzkových strojov a prístrojov     154,00 154,00 

- budov, objektov alebo ich častí       0,00 

- softwaru     39,24 39,24 
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Nájomné prevádzkových strojov, 
prístrojov a zariadení 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Služby 13 034,94 445,68 5 194,29 18 674,91 

z toho:          

- školenia, kurzy, semináre, porady 
a konferencie 

    25,00 25,00 

- náhrady       0,00 

- cestovné náhrady       0,00 

- propagácia, reklama, inzercia a iné PR       0,00 

- všeobecné služby 10 178,46   4 866,85 15 045,31 

- špeciálne služby       0,00 

- štúdie, expertízy, posudky       0,00 

- poplatky a odvody   445,68   445,68 

- príspevok na stravovanie 1 329,47     1 329,47 

- poistné       0,00 

- prídel do sociálneho fondu 370,57     370,57 

- odmeny zamestnancov mimo 
pracovného pomeru  

1 156,44     1 156,44 

- dane     302,44 302,44 

- príspevok na členské       0,00 

Odstupné 322,15 0,00 0,00 322,15 

Nemocenské dávky 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Správa o hospodárení za rok 2018 – FK 0950 – Centrum voľného času 

Ekonomická klasifikácia/zdroje 
financovania 

Zdroj 111-003 Zdroj 41-001 Zdroj 72g 

Celkom  
nenormatívne 
financovanie 
(vzdelávacie 

poukazy) 

financovanie                 
z originálnych 
kompetencií 

(daňové príjmy KSK) 

vlastné príjmy 

Výdavky celkom 15 469,00 31 860,00 1 684,20 49 013,20 

Platy 8 940,00 0,00 0,00 8 940,00 

z toho:          

- tarifný plat, osobný plat, základný plat       0,00 

- osobný príplatok a ostatné príplatky, 
okrem osobných 

      0,00 

- odmeny 8 940,00     8 940,00 

Odvody do poistných fondov 3 303,33 0,00 0,00 3 303,33 

z toho:          

- poistné do zdravotných poisťovní 894,00     894,00 

- poistné do Sociálnej poisťovne 2 230,53     2 230,53 

- príspevok do DDP 178,80     178,80 

Cestovné 0,00 0,00 0,00 0,00 

Energie 0,00 10 270,65 0,00 10 270,65 

z toho:        0,00 

elektrická energia   5 836,22   5 836,22 

vodné, stočné a zrážky   4 434,43   4 434,43 

Poštové služby 0,00 0,00 0,00 0,00 

Komunikačná infraštruktúra 0,00 50,00 0,00 50,00 

Telekomunikačné služby 0,00 68,00 0,00 68,00 

Materiálové výdavky 1 045,80 7 957,15 100,74 9 103,69 

z toho:          

- interiérové vybavenie   816,00   816,00 

- výpočtová technika 110,64 4 756,64   4 867,28 

- telekomunikačná technika       0,00 

- prevádzkové stroje a prístroje 374,40 1 107,83   1 482,23 

- všeobecný materiál 560,76 1 276,68 100,74 1 938,18 

- knihy, časopisy, učebnice       0,00 

- OOPP       0,00 

Palivá, mazivá a oleje a servis s tým 
spojený 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Licencie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opravy a údržba 0,00 329,80 0,00 329,80 

z toho:          

- interiérového vybavenia       0,00 

- výpočtovej techniky       0,00 

- prevádzkových strojov a prístrojov   64,25   64,25 

- budov, objektov alebo ich častí   265,55   265,55 

- softwaru       0,00 
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Nájomné prevádzkových strojov, 
prístrojov a zariadení 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Služby 2 179,87 13 184,40 1 583,46 16 947,73 

z toho:          

- školenia, kurzy, semináre, porady 
a konferencie 

1 560,00   128,00 1 688,00 

- náhrady       0,00 

- cestovné náhrady       0,00 

- propagácia, reklama, inzercia a iné PR       0,00 

- všeobecné služby 526,00 13 184,40 1 455,46 15 165,86 

- špeciálne služby       0,00 

- štúdie, expertízy, posudky       0,00 

- poplatky a odvody       0,00 

- príspevok na stravovanie       0,00 

- poistné       0,00 

- prídel do sociálneho fondu 93,87     93,87 

- odmeny zamestnancov mimo 
pracovného pomeru  

      0,00 

- dane       0,00 

- príspevok na členské       0,00 

Odstupné 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nemocenské dávky 0,00 0,00 0,00 0,00 
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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 2018/2019 sa uskutočnil 41. ročník SOČ. 
 
 Školská prehliadka SOČ sa konala 28.02.2019 na pôde Technickej akadémie 
v Spišskej Novej Vsi v aule školy.  
Úroveň prezentovaných prác hodnotila odborná porota v zložení RNDr. Ruttkay - predseda, 
Ing. Ďurašová, 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. 01 
Marek Knižka 
Martin Tokarčík 

IV.B Motokára 
Ing. Janka Žiaranová 
Mgr. Jozef Švač 

2. 01 
Jozef Kaľavský 
Lukáš Čurilla 

IV.B Renovácia babety Ing. Janka Žiaranová 

3. 05 
Peter Pavlák 
Róbert Vaverčák 

IV.B 
Elektrický odblankovač 
káblov 

Ing. Janka Žiaranová 
Mgr. Jozef Švač 

4. 09 Dávid Krajňák IV.C Motobicykel 
Ing. Marián Butvin 
Bc. Anton Pribula 
Mgr. Jozef Švač 

5. 09 
Andrej Čopian 
Erik Bobko 

IV.B 
Drft Trike – driftovacia 
trojkolka 

Ing. Janka Žiaranová 

6. 09 
Oliver Leskovský 
Šimon Roguľa 

IV.B 
Stavba poloautomatických 
pneumatických strojných 
nožníc 

Ing. Janka Žiaranová 
Peter Leskovský 

7. 09 
Adam Jahoda 
Samuel Šuba 

IV.B Štiepačka na drevo Ing. Janka Žiaranová 
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8. 11 Matúš Bujňák IV.A NOTEBOOK MiniWoodPi Ing. Lukáš Dzurenda 

9. 12 
Patrik Mlynár 
Adam Jackovič 

III.E 
IV.B 

3D tlačiareň 
Ing. Radoslav Hatala 
Ing. Janka Žiaranová 

10. 12 Martin Petrek III.E Source Measure unit 
Ing. Radoslav Hatala 
Ing. Iveta Ďurašová 

11. 12 
Matúš Baláži 
Lukáš Neupauer 

IV.A 
Multifunkčný nízkozdvižný 
vozík 

Ing. Lukáš Dzurenda 
Mgr. Jozef Švač 

12. 14 
Samuel Gazdura 
Samuel Kochan 

IV.A 
Súhrn technologických 
noriem v el. podobe 

Ing. Janka Žiaranová 
Ing. Iveta Ďurašová 

13. 14 Marko Tomčík I.D 
SCRILEAR – zadania 
z programovania 

RNDr. Jozef Labuda 
Ing. Iveta Ďurašová 

14. 15 Lenka Eliašová IV.A 
Kumulácia pracovných 
pozícií 

Mgr. Ing. Alena 
Pekárová 
Ing. Diana Vlkolinský 

15. 15 
Paulína 
Jasečková 

IV.A 
Využitie softvéru pre 
analýzu ziskovosti 
výrobkov spoločnosti 

Mgr. Ing. Alena 
Pekárová 

16. 15 Monika Barčová IV.A Optimalizácia skladov 
Mgr. Ing. Alena 
Pekárová 

 
 Obvodné kolo SOČ sa uskutočnilo 25.03.2019 na našej škole, kde nás reprezentovali 
2 práce. Ostatné práce postúpili priamo do krajského kola. 
 

Krajské kolo SOČ sa konalo 05.04.2019 na SPŠ dopravnej v Košiciach. Reprezentovalo 
nás 13 súťažných prác, ktoré postúpili z obvodného kola, alebo priamo zo školského kola.  

V odbore 09 strojárstvo, hutníctvo, doprava sa práca „Multifunkčný nízkozdvižný 
vozík“ od autorov Matúša Balážiho a Lukáša Neupauera zo IV.A umiestnila na 1. mieste. 

 V odbore 11 elektrotechnika žiak Martin Petrek z III.E s prácou “Elektronická záťaž“ 
umiestnil na 1. mieste a Patrik Mlynár z III.E s Adamom Jackovičom zo IV.B na 2. mieste 
s prácou „3D tlačiareň“. 

Úspech sme dosiahli v odbore 14 tvorba učebných pomôcok, kde sa na 1. mieste 
umiestnili žiaci Samuel Gazdura a Samuel Kochan zo IV.A so svojou prácou „Súhrn 
technologických noriem v elektronickej podobe“. 

V odbore 15 ekonomika sme s prácou „Využitie softvéru pre analýzu ziskovosti 
vybraných výrobkov v spoločnosti“ od autorky Paulíny Jasečkovej zo IV.A obsadili 1. miesto. 
 

Celoslovenské kolo SOČ sa konalo 24.-25.04.2019 v Košiciach. Technickú akadémiu 
reprezentovalo 5 súťažných prác, ktoré postúpili z krajského kola. 

Veľký úspech sme dosiahli, keď tri naše práce vyhrali svoje kategórie a jedna sa 
umiestnila na 4. mieste. 
V odbore 09 strojárstvo, hutníctvo, doprava sa práca „Multifunkčný nízkozdvižný vozík“ od 
autorov Matúša Balážiho a Lukáša Neupauera zo IV.A umiestnila na 1. mieste. 
V odbore 11 elektrotechnika žiaci Patrik Mlynár z III.E s Adamom Jackovičom zo IV.B sa 
umiestnili na 1. mieste s prácou „3D tlačiareň“ a na 4. mieste Martin Petrek z III.E s prácou 
“Elektronická záťaž“. 
V odbore 15 ekonomika sme s prácou „Využitie softvéru pre analýzu ziskovosti vybraných 
výrobkov v spoločnosti“ od autorky Paulíny Jasečkovej zo IV.A obsadili 1. miesto. 

 
 
SÚŤAŽ V ELEKTROTECHNICKÝCH ZRUČNOSTIACH 
• uskutočnila sa 03.-07.06.2019 
• zúčastnili sa 58 žiakov z 2. ročníka 
• pripravovali Ing. Krajňák, Ing. Kuchta, Ing. Sokol 

1. miesto - Lukáš Sloboda II.C 

2. miesto - Peter Kozlik  II.C 
3. miesto - Radoslav Šivec II.C 
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SÚŤAŽ V ELEKTRONIKE 
• uskutočnila sa 10.05.2019 
• zúčastnilo sa 46 žiakov 1., 2. a 3. ročníka 
• pripravoval Ing. Hatala 

1.-2. miesto - Erik Bekeš  II.A 
   Róbert Rimský III.E 
3.-4. miesto - Matej Benčič  I.E 
   Michal Vitikač  I.E 

 
 

SÚŤAZ V ROBOTIKE 
• prebiehala v mesiaci apríl 2019 
• zúčastnili sa jej žiaci III.C odbor MET 
• pripravovali Ing. Dronzek, Ing. Kokoruďa 
  1. miesto - Patrik Hvizdoš  III.C 
  2. miesto - Ján Bartko  III.C 
  3. miesto - Richard Pavlanský III.C 
 
 

TURNAJ V PROGRAMOVANÍ A INFORMATIKE 
• uskutočnila sa 06.06.2019 
• zúčastnilo sa 18 žiakov prezenčne a 1 žiak on-line 
• pripravovali Ing. Ďurašová, RNDr. Ontková, RNDr. Labuda 

KATEGÓRIA 1 ALEBO 2 JAZYKY 
  1. miesto - Martin Švajka  III.E 
  2. miesto - Erik Novysedlák II.D 
  3. miesto - Michal Peták  II.D 

KATEGÓRIA 3 A VIAC JAZYKOV 
1. miesto - Branislav Hozza III.D 

  2. miesto - Patrik Kuchár  III.D 
  3. miesto - Šimon Servatka III.D 

CELKOVÉ HODNOTENIE 
1. miesto - Branislav Hozza III.D 

  2. miesto - Patrik Kuchár  III.D 
  3. miesto - Šimon Servatka III.D 
 
 

SÚŤAŽ V POČÍTAČOVEJ GRAFIKE 
• uskutočnila sa 15.05.2019 
• zúčastnilo sa 9 žiakov 2. a 3. ročníka 
• pripravoval Ing. Koťuha 

1. miesto - Erik Bekeš  II.A 
2. miesto - Patrik Mederi  III.B 
3. miesto - Michal Peták  II.D 

 
 

SÚŤAŽ V KRESLENÍ VÝKRESOV NA PC 
• uskutočnila sa 06.06.2019 
• zúčastnilo sa 10 žiakov 2. a 3. ročníka 
• pripravoval Ing. Slivko 

1. miesto - Ján Bartko  III.C 

2. miesto - Adam Kandra  II.B 
3. miesto - Juraj Zakucia  II.B 
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SÚŤAŽ V TECHNICKEJ GRAFIKE 
• uskutočnila sa 25.04.2019 
• zúčastnilo sa 17 žiakov 1. ročníka 
• pripravovali Ing. Žiaranová, Ing. Koťuha 

1. miesto - Miloš Neuvirth  I.C 
2. miesto - Marko Tomčík  I.D 
3. miesto - Patrik Pavlanský I.E 

 
 

SÚŤAŽ V TECHNICKÝCH ZNALOSTIACH 
• uskutočnila sa 16.04.2019 
• zúčastnilo sa 7 žiakov 3. ročníka odboru MET a STR 
• pripravovali Ing. Butvin, Ing. Slivko 

1. miesto - Lukáš Sivák  III.C 
2. miesto - Dárius Rusiňák III.C 
3. miesto - Mário Jendričák III.C 

 
 

SÚŤAŽ V STROJÁRSKYCH ZRUČNOSTIACH 
• uskutočnila sa 01.04.2019 
• zúčastnilo sa 6 žiakov 3. ročníka 
• pripravovali Mgr. Švač, Bc. Pribula 

1. miesto - Viliam Bilpuch , Adam Koperdák III.B 
2. miesto - Anton Kubalec, Jozef Šimčák III.A 
3. miesto - Lukáš Sivák, Ľubomír Čisár  III.C 

 
 

SÚŤAŽ V PROGRAMOVANÍ CNC STROJOV 
• uskutočnila sa 19.9.2018 
• zúčastnili sa 3 žiaci zo IV.B 
• pripravoval Ing. Emil Henček 

1. miesto - Dalibor Čech   IV.B 
2. miesto - Milan Daniel Rackovský IV.B 
3. miesto - Adam Jakubec  IV.B  

 
 

SÚŤAŽ ZENIT V STROJÁRSTVE 
Školské kolo 
• uskutočnilo sa: 10.10.2018 – teoretická časť a praktická časť pre 4. ročník 

11.10.2018 – praktická časť pre 3. a 4. ročník 
• zúčastnilo sa 17 žiakov 2., 3. a 4. ročníka 
• pripravovali Ing. Kocurek, Ing. Farkašová, Ing. Koťuha, Ing. Slivko 

KATEGÓRIA A – 2. ročník 1. miesto - Oscar Fajgel  II.C 
     2. miesto - Pavol Hrušovský II.B 
     3. miesto - Adrián Novák  II.C 

KATEGÓRIA B – 3. ročník 1. miesto - Matúš Jánošík III.C 
     2. miesto - Lukáš Sivák  III.C 
     3. miesto - Patrik Mederi  III.B 

 KATEGÓRIA C – 4. ročník 1. miesto - Dalibor Čech  IV.B 
2. miesto - Adam Filip  IV.C 
3. miesto - Matej Seman  IV.C 

 

Krajské kolo 
• uskutočnilo sa 19.11.2018 v SOŠ, Učňovská 5, Košice-Šaca 

KATEGÓRIA A  1. miesto - Dalibor Čech  IV.B 
    2. miesto - Adam Filip  IV.C 
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KATEGÓRIA C – programovanie CNC strojov  
2. miesto - Milan Daniel Rackovský IV.B 
3. miesto - Adam Jakubec  IV.B 

 

Celoslovenské kolo 
• uskutočnilo sa 12.-14.02.2019 v SŠ-SOŠ elektrotechnickej, Banská Bystrica 

KATEGÓRIA A  1. miesto -  Dalibor Čech  IV.B 
 
 

SÚŤAŽ ZENIT V ELEKTRONIKE 
Školské kolo 
• uskutočnilo sa 17.10.2018 
• zúčastnilo sa 5 žiakov  
• pripravoval Ing. Dronzek 
• súťaž pozostávala z teoretickej časti a praktickej časti 

  1. miesto - Martin Petrek  III.E 
  2. miesto - Patrik Mlynár  III.E 
  3. miesto - Michal Vitikač  I.E 

 

Krajské kolo 
• uskutočnilo sa 27.11.2018 v SPŠ elektrotechnickej, Komenského 44, Košice 

KATEGÓRIA A – 3. a 4. ročník SŠ 2. miesto - Martin Petrek  III.E 
      3. miesto - Patrik Mlynár  III.E 

 KATEGÓRIA B – 1. a 2. ročník SŠ 3. miesto - Michal Vitikač  I.E 
       6. miesto - Lukáš Filip  I.E 
 

Celoslovenské kolo 
• uskutočnilo sa 12.-14.02.2019 v SŠ-SOŠ elektrotechnickej, Banská Bystrica 

KATEGÓRIA A    6. miesto - Martin Petrek  III.E 
     13. miesto - Patrik Mlynár  III.E 

KATEGÓRIA B  11. miesto - Michal Vitikáč  I.E 
 
 

SÚŤAŽ ZENIT V PROGRAMOVANÍ A WEBDIZAJNE 
Školské kolo 
• uskutočnilo sa 16.10.2018 – kategória Programovanie A, B  
• uskutočnilo sa 17.10.2018 – kategória WEB Developer a Grafik 
• zúčastnilo sa - kategória Programovanie A  -  10 žiakov 

- kategória Programovanie B  -  6 žiakov 
- kategória Web Developer  -  10 žiakov 
- kategória Grafik  -  0 (súťažiaci sa nedostavili) 

• pripravovali a hodnotili - kategória Programovanie A,B - Ing. Ďurašová 
- kategória Web Developer - RNDr. Ontková, RNDr. Labuda,  Ing. Zekucia 

KATEGÓRIA PROGRAMOVANIE A 1. miesto - Dávid Midlik  IV.C 
      2. miesto - Patrik Kuchár  III.D 
      3. miesto - Dávid Schmidt III.D 

KATEGÓRIA PROGRAMOVANIE B 1. miesto - Marko Tomčík  I.D 
      2. miesto - Michal Peták  II.D 
      3. miesto - Zuzana Dudžáková I.D 
         Šárka Midlíková II.D 

KATEGÓRIA WEB DEVELOPER 1. miesto - Šimon Servatka III.D 
      2. miesto - Dávid Schmidt III.D 
      3. miesto - Peter Janoš  III.D 
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Krajské kolo 
KATEGÓRIA PROGRAMOVANIE B 
• uskutočnilo sa 21.11.2018 na Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3, Košice 

  9. miesto - Marko Tomčík  I.D 
10. miesto - Michal Peták  II.D 

KATEGÓRIA WEB Developer  
• uskutočnilo sa 22.11.2018 na Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3, Košice 

3. miesto - Peter Janoš  III.D 
5. miesto - Šimon Servatka III.D 
6. miesto - Dávid Schmidt III.D 

 
 

TECHNICKÁ OLYMPIÁDA 
Dňa 29.11.2018 sa na pôde Technickej akadémia uskutočnilo obvodné kolo 

Technickej olympiády žiakov základných škôl.  
Škola hostila 27 žiakov, víťazov školských kôl, ktorí súťažili v dvoch kategóriách.  

Po teoretickom teste predviedli svoje zručnosti v Centre odborného vzdelávania Technickej 
akadémii pri rezaní, vŕtaní, opracovávaní a montáži drevených výrobkov.  

Hodnotila sa kvalita opracovaných dielov, funkčnosť a estetika. V komisii boli  
Ing. Martin Kokoruďa a Mgr. Jozef Švač a technickú prípravu mal na starosti Bc. Anton Pribula.  
 
 

SÚŤAŽ ÚRADU VLÁDY SR – ROADSHOW 2018 
Na výzvu pripraviť vlastný projektový zámer a tak rozvinúť svoju podnikateľskú 

kreativitu a zároveň nadobudnúť nové znalosti o eurofondoch v súťaži Roadshow 2018, ktorú 
tradične organizuje Úrad vlády SR s cieľom podporiť šikovných študentov i školy, zareagovali 
až tri tímy žiakov z našej školy.  

Odborná komisia zložená zo zástupcov Úradu vlády SR, Centrálneho koordinačného 
orgánu Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu a jednotlivých riadiacich 
orgánov operačných programov na základe zhodnotenia 16 projektov, ich inovatívnosti, 
významu pre región, ale aj formálnej správnosti rozhodla, že kvalita našich projektov si 
zaslúži prvé, tretie a štvrté miesto. 

Víťazom súťaže (170 bodov) sa stal projekt „SENIOR IT academy – Senior IT 
akadémia“ (tím Senioráci), ktorý vytvorili žiaci III.A triedy – odbor logistika v zložení: Lenka 
Kopaničáková, Lenka Iľašová, Marián Boženko a Andrej Širilla. Jeho cieľom v rámci 
operačného programu Ľudské zdroje, bolo navrhnúť „školu pre seniorov“ v oblasti 
informačných technológií, v ktorej by seniorov učili žiaci – stredoškoláci. Senior IT akadémia 
by fungovala v rámci školy - Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi. Tím si vysúťažil 
krásne ceny pre seba i pre školu. Každý člen tímu získa televízor a škola dostane tovar 
(podľa vlastného výberu) v hodnote 10 000,- EUR. Koordinátorkou projektu bola Ing. Viera 
Kubovčíková, učiteľka ekonomických predmetov. 

Na treťom mieste (157 bodov) sa umiestnil projekt „Student PR agency – Študentská 
PR agentúra“ (tím Piáristi), ktorý navrhli žiaci z III.D triedy – odbor informačné a sieťové 
technológie v zložení: Jakub Smorada, Branislav Hozza, Dávid Schmidt, Peter Janoš. 
Cieľom projektu bolo v rámci operačného programu Ľudské zdroje vytvoriť na škole aktívne 
fungujúcu, žiakmi – dobrovoľníkmi riadenú PR agentúru, ktorá by zabezpečovala 
prevádzkovanie školskej televízie, žiackej web stránky, elektronickej školskej nástenky, 
mediálnu publicitu, organizovanie rôznych podujatí. Tento tím pre jednotlivých členov 
vysúťažil tablet a pre školu tovar v hodnote 6 000,- EUR. Prácu na projekte koordinovala  
Ing. Viera Kubovčíková, učiteľka ekonomických predmetov. 

Ako štvrtý v poradí (147 bodov) zaujal odbornú komisiu projekt „PAVEGEN – chodník 
budúcnosti“. Vytvorili ho žiaci z III.A triedy – odbor technické lýceum v zložení: Ester 
Blašková, Adam Pirhala, Andrej Petruľák, Anton Kubalec. Študenti svojím projektom 
reagovali na konkrétny operačný program Kvalita životného prostredia. Vypracovali návrh na 
autonómny chodník z nášľapných panelov, ktorý zakomponovali do priestoru spojovacej 
chodby. Chodením po chodníku sa vyrobí elektrická energia, ktorú navrhli využiť na 
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osvetlenie vybraných chodieb v škole, čím by sa zatraktívnili chodby a znížila sa spotreba 
elektrickej energie. Okrem iného je prínosom ich práce aj to, že komunikovali s firmou 
v zahraničí (Anglicko), ktorá vyrába nášľapné panely a takto získali potrebné technické 
informácie. Tím odborne viedla Ing. Alena Farkašová, učiteľka technických predmetov. 

Víťazstvo v súťaži je dôkazom, že škola poskytuje nielen kvalitné technické, ale aj 
ekonomické vzdelanie a že systematická práca so žiakmi prináša krásne výsledky.  

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo dňa 09.05.2019 v Hoteli Bôrik, v rámci 
slávnostnej konferencie ku príležitosti Dňa Európy a 15. výročia vstupu SR do Európskej únie. 
 
 

INFORMATICKÁ SÚŤAŽ IBOBOR 
V tomto školskom roku sa uskutočnil 12. ročník informatickej súťaže IBobor, do ktorej 

sa zapojilo 40 žiakov našej školy. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné 
a komunikačné technológie u všetkých žiakov. 

Súťažilo sa v dvoch kategóriách - Junior (1. - 2. ročník) a Senior (3. – 4. ročník). 
Maximálny počet v obidvoch kategóriách bol 80 bodov. Okrem počtu bodov sa výsledok 
udával v percentile (číslo od 0 do 100, ktoré vyjadruje úspešnosť súťažiaceho v rámci 
všetkých ostatných súťažiacich, t.j. vyjadruje koľko percent súťažiacich malo menej alebo 
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 utorok 13.11.2018 sa súťažilo v kategórií Senior, do ktorej sa zapojilo 20 žiakov 
našej školy. V tejto kategórii boli 9 úspešní riešitelia, z ktorých sa študent Dávid Midlik (IV.C) 
s plným počtom bodov 80 zaradil medzi 40 najlepších študentov z celkového počtu 4 086 
súťažiacich študentov na Slovensku. 

V kategórii Junior sa súťažilo vo štvrtok 15.11.2018. Z 20 zúčastnených žiakov boli  
16 úspešní riešitelia. Najlepšie sa umiestnil Adrián Novák (II.C) s plným počtom bodov 80 
a  tým sa zaradil medzi 102 najlepších študentov z celkového počtu 7 185 súťažiacich na 
Slovensku. 
 
 

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V CNC FRÉZOVANÍ A SÚSTRUŽENÍ 
Dňa 14.11.2018 sa uskutočnilo kvalifikačné kolo 5. ročníka súťaže 

Majstrovstiev Slovenskej republiky v CNC sústružení a frézovaní, ktoré sa konalo v Martine 
v priestoroch hotela Turiec. 
Súťažilo sa v dvoch kategóriách – sústruženie a frézovanie. Škola sa mohla prihlásiť len do 
jednej z nich. Úlohou súťažiacich bolo napísať NC program (podľa výrobného výkresu) 
v riadiacom systéme stroja a odsimulovať ho pomocou špeciálneho programu. 

Našu školu reprezentoval študent IV.B triedy Dalibor Čech spolu s vyučujúcim  
Ing. Emilom Henčekom. Z celkového počtu 26 odborných škôl z celého Slovenska  
(10 - frézovanie, 16 - sústruženie) sme sa umiestnili na 1. mieste v kategórii frézovanie. Prví 
traja z každej kategórie postúpili do finále. 

Vo finálovom – celoštátnom kole žiak Dalibor Čech (IV.B) a vyučujúci Ing. Emil 
Henček obsadili prvú priečku v kategórii frézovanie.  

Finále sa uskutočnilo 25. a 26.04.2019 v priestoroch SOŠ Košice-Šaca. Úlohou 
súťažiacich bolo napísať CNC program a vyrobiť súčiastku z duralu na CNC frézovačke 
v časovom limite 4 hodiny. Ako podklad slúžil výrobný výkres súčiastky. Kým v kvalifikácii sa 
hodnotil program, vo finálovom kole to bol hotový výrobok – presnosť rozmerov, drsnosť 
povrchu a odchýlky tvaru a polohy. 
Súťaž je dotovaná cenami v hodnote takmer 35 000 €, pričom súťažiaci dostali hotovostné 
výhry. Za 1. miesto 1000 €, za 2. miesto 800 € a za 3. miesto 600 € v oboch disciplínach. 
Súťažiace tímy si výhru rozdelili rovným dielom. Škola získala softvér v hodnote 5 000 €. 

Celkové výsledky finálového kola: 
1. miesto: Technická akadémia Spišská Nová Ves (Dalibor Čech, Ing. Emil Henček) 
2. miesto: SPŠ Snina (Marián Tišliar, Ing. Jozef Kováč) 
3. miesto: SOŠ technická Humenné (Richard Trecák, Ing. Ladislav Kostolník) 
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ONLINE SÚŤAŽ BEST IN ENGLISH 
Naša škola sa aj v tomto školskom roku zapojila do online súťaže Best in English 

2018/2019. Súťaž prebehla 30.11.2018 v čase od 9.00 h do 11.00 h a 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.  

Z našej školy si preverilo svoje vedomosti z gramatiky, čítania s porozumením 
a počúvania 16 študentov. Maximálny počet bodov v teste bol 122.  
Najlepšie bodové ohodnotenie v rámci našej školy získali študenti Maroš Gonda (IV.C)  
– 103,5 bodov, Tomáš Grivalský (III.A) – 94,5 bodov, Matej Danko (II.B) – 92 bodov, Oscar 
Fajgel (II.C) a Adrián Novák (II.C) – rovnaký počet bodov 89,5. 

Aj ostatní študenti dosiahli veľmi pekné výsledky, ku ktorým im srdečne blahoželáme 
a ďakujeme za účasť. 
 
 

SÚŤAŽ STROJÁR INOVÁTOR 
Dňa 20.03.2019 sa uskutočnila prezentácia prác prihlásených do súťaže Strojár 

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

Súťaže sa zúčastnilo 35 projektov z celého Slovenska. Technickú akadémiu 
reprezentovalo 8 projektov. Úspech dosiahli žiaci Patrik Mlynár z III.E a Adam Jackovič zo 
IV.B, ktorí sa zo svojou prácou „3D tlačiareň“ umiestnili na 2. mieste a získali odmenu 200 € 
a pre školu získali odmenu 600 €.  
Na výbornom 3. mieste sa umiestnila práca „Multifunkčný nízkozdvižný vozík“ žiakov 
IV.A triedy Matúša Balážiho a Lukáša Neupauera a vyhrali pre seba 100 € a pre školu získal 
finančnú odmenu 400 €. 
 
 

CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ SIEMENS YOUNG GENERATION AWARD 2018 
Divízia Automatizačnej techniky spoločnosti Siemens s.r.o. vyhlásila v školskom roku 

2018/2019 16. 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 30.03.2019. 

Technická akadémia sa zapojila do súťaže a dostala dar SIMATIC S7 - 1214, 
napájací zdroj, SIMATIC STEP7 V15 basic v cene 457 €.  

Žiaci Jozef Nemčík a Matej Seman zo IV.C triedy odboru mechatronika pod vedením 
Ing. Martina Kokoruďu, Ing. Vladimíra Dronzeka a Ing. Henriety Tarajčákovej vytvoril projekt 
automatickej PLC linky na balenie bryndze. 
Práca bola vybraná medzi 10 najlepších na Slovensku a finále sa uskutočnilo 16.-17.04.2019 
v Žiline. Vo finálovom kole bolo ocenených 5 prác. Naši žiaci boli medzi najlepšími piatimi 
a získali cenu PC Revue a darčekové predmety. 
 
 

CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ MEĎ 
Dňa 1. apríla 2019 sa uskutočnil 16. ročník celoštátnej súťaže MEĎ 2019 pre žiakov 

SOŠ, ktorú vyhlásil Európsky inštitút medi a SPŠS Bratislava. 
Súťažné otázky boli zamerané na všeobecné vlastnosti medi, oblasti 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 21 škôl. Naša škola sa umiestnila na 1. mieste a získala 250 € 
na nákup zariadenia z medi. 

Školu najlepšie reprezentovali: Lukáš Sivák  III.C 
Oscar Fajgel  II.C 
Adrián Novák  II.C 
Matúš Gonda  IV.C 
Adam Filip  IV.C 
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13.1.2 Odborné exkurzie 
 
V školskom roku 2018/2019 sa žiaci zúčastnili nasledovných odborných exkurzií a školských výletov: 
 

I.A  30.4.2019  Siemens Žilina  Mgr. Červeňová 
17.6.2019  Demänovská dolina  Mgr. Červeňová 
18.6.2019  Demänovská dolina  Mgr. Červeňová 

 
I.B  22.5.2019  Strojársky veľtrh Nitra  Ing. Kačalová, Ing. Zekucia 

24.6.2019  Spišský Hrušov – turistika Ing. Mgr. Kraus 
 
I.C  22.5.2019  Strojársky veľtrh Nitra  Ing. Kačalová, Ing. Zekucia 

20.6.2019  Belianska jaskyňa   Mgr. Štrbková, Ing. Tarajčáková 
21.6.2019   Košice Steelpark  Mgr. Štrbková, Ing. Tarajčáková 

 
I.D  20.6.2019  Košice Laser   Mgr. Čišovská, Dirgová 
  21.6.2019  Strelnica Schulerloh  Mgr. Čišovská, rodič 
 
I.E   20.6.2019  SNV Schulerloh  Ing. Hatala, Ing. Sokol 
 
II.A  30.4.2019  Siemens Žilina  Mgr. Ing. Pekárová 

19.6.2019  Liptovský Mikuláš  Mgr. Ing. Pekárová 
21.6.2019  Vysoké Tatry   Mgr. Ing. Pekárová 

 
II.B  24.6.2019  Nízke Tatry   Ing. Ďurašová 
  25.6.2019  Košice    Ing. Ďurašová 
 
II.C  8.11.2018  Žilinská univerzita  Mgr. Petreková 

PaedDr. Puchalová 
21.6.2019  Vysoké Tatry – Hrebienok Mgr. Petreková 
24.6.2019  Podlesok Hrabušice  Mgr. Petreková 

 
II.D  13.3.2019   Global Logic Košice  RNDr. Ontková 

21.6.2019  Vysoké Tatry – Hrebienok RNDr. Ontková 
24.6.2019  Podlesok Hrabušice  RNDr. Ontková 

 
II.E   8.11.2018  Žilinská univerzita  Mgr. Petreková,  

PaedDr. Puchalová 
19.6.2019  Liptovský Mikuláš  PaedDr. Puchalová 
21.6.2019  Vysoké Tatry   PaedDr. Puchalová 

 
III.A  20.6.2019  Bachledova dolina  Mgr. Keritová, Mgr. Hudranová 
  21.6.2019  Liptovský Mikuláš  Mgr. Keritová, Mgr. Hudranová 
 
III.B  12.10.2018  Autosalón Nitra  Ing. Žiaranová, Mgr. Paľuchová 
 
III.C  12.10.2018  Autosalón Nitra  Ing. Žiaranová, Mgr. Paľuchová 

20.6.2019  SNV Schulerloh  Mgr. Paľuchová 
  21.6.2019  Vysoké Tatry   Mgr. Paľuchová 
 
III.D  13.3.2019  T-Systém Košice  RNDr. Labuda 

20.6.2019  Bachledova dolina  PaedDr. Karaffová 
21.6.2019  Strelnica Schulerloh  PaedDr. Karaffová 

 
III.E  24.6.2019  Nízke Tatry   RNDr. Kresťanková 
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13.1.3 Aktivity  uskutočnené v Centre odborného vzdelávania 
 

Aktivita  Pre koho Počet hodín 
Počet 

účastníkov 

Základy techniky 

SOŠ ekonomická SNV 20 98 

Gymnázium, ul. Školská, SNV 20 118 

SOŠ Prakovce 16 40 

Gymnázium, ul. Javorová, SNV 16 81 

Metrológia Rudolph SNV 10 7 

Technické kreslenie 
Aspel Kežmarok 16 1 

Rudolph SNV 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. 
 

13.2.1 Obvodné, okresné a krajské športové súťaže (organizátor CVČ Spišská Nová Ves) 

 
BASKETBAL     
chlapci okresné kolo 4. miesto   
dievčatá okresné kolo 5. miesto   
     
BEDMINTON     
chlapci okresné kolo 1. miesto   
 krajské kolo 10. miesto   
dievčatá okresné kolo 2. miesto   
     
CEZPOĽNÝ BEH     
chlapci okresné kolo 1. miesto družstvo  
  1. miesto Erik Revaj III.D 
  2. miesto Samuel Gonda II.B 
  3. miesto Dávid Pacák III.E 
 krajské kolo 1. miesto družstvo  
  3. miesto Erik Revaj III.D 
  7. miesto Samuel Gonda II.B 
  11. miesto Dávid Pacák III.E 
 celoslovenské kolo 6. miesto družstvo  
  14. miesto Erik Revaj III.D 
  16. miesto Samuel Gonda II.B 
  19. miesto Dávid Pacák III.E 

dievčatá okresné kolo 3. miesto družstvo  
  5. miesto Ester Blašková III.A 
  6. miesto Kristína Kavuličová III.A 
     
FLORBAL     
chlapci okresné kolo 4. miesto   
dievčatá okresné kolo 5. miesto   
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FUTBAL okresné kolo 1. miesto   
 krajské kolo 4.-6. miesto   
     
FUTSAL - chlapci okresné kolo 3. miesto   
     
HÁDZANÁ     
chlapci okresné kolo 1. miesto   
 krajské kolo 6. miesto   
dievčatá okresné kolo 3. miesto   
     
STOLNÝ TENIS     
chlapci okresné kolo 1. miesto   
 krajské kolo 3. miesto   
dievčatá okresné kolo 1. miesto   
 krajské kolo 5.-6. miesto   
     
VOLEJBAL     
chlapci okresné kolo 1. miesto   
 krajské kolo 6. miesto   
dievčatá okresné kolo 4. miesto   
     
ĽAHKÁ ATLETIKA     
chlapci 100 m 3. miesto Lucián Jančár IV.B 
okresné kolo  7. miesto Tadeáš Korba III.B 
 200 m 2. miesto Lucián Jančár IV.B 
  4. miesto Tadeáš Korba III.B 
 400 m 1. miesto Erik Revaj III.D 
 800 m 1. miesto Erik Revaj III.D 
  4. miesto Matej Kačír IV.C 
 1500 m 3. miesto Samuel Gonda II.B 
 3000 m 3. miesto Dávid Pacák III.E 
 trojskok 2. miesto Ján Melikant III.D 
  3. miesto Erik Fabini III.D 
 skok do diaľky 2. miesto Ján Melikant III.D 
  5. miesto Miloš Krausz IV.C 
 vrh guľou 7. miesto Tomáš Farkašovský IV.C 
 oštep 3. miesto Tomáš Farkašovský IV.C 
krajské kolo 400 m 1. miesto Erik Revaj III.D 
 800 m 1. miesto Erik Revaj III.D 
celoslovenské kolo 400 m 2. miesto Erik Revaj III.D 

dievčatá 100 m 1. miesto Kristína Kavuličová III.A 
okresné kolo  2. miesto Zoja Zimnikovalová II.A 
 400 m 1. miesto Timea Wintzlerová III.A 
 800 m 1. miesto Zoja Zimnikovalová II.A 
 1500 m 3. miesto Ester Vašková III.A 
 skok do diaľky 4. miesto Nikola Fábryová II.A 
 vrh guľou 8. miesto Nikola Fábryová II.A 
krajské kolo 100 m 7. miesto Kristína Kavuličová III.A 
     

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

Celkovo zapojených 196 žiakov. 
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13.2.2 Ďalšie športové súťaže (organizátor Mesto Spišská Nová Ves a iné organizácie mesta) 
 
PLAVECKÁ ŠTAFETA MESTA SNV 2. miesto chlapci 
 50 m v.s. 3. miesto Dominik Lešňovský II.B 
    
VEČERNÝ BEH MESTOM SNV 2. miesto Ezra Gregoire I.A 
 4. miesto Marek Macejko I.C 

Celkovo zapojených 37 žiakov. 
 

13.2.3 Spišské športové hry detí a mládeže (organizátor Mesto Spišská Nová Ves) 
 
BEDMINTON  2. miesto   
     
FLORBAL  2. miesto   
     
STOLNÝ TENIS chlapci 1. miesto Martin Milan II.E 
  2. miesto Martin Mitrík II.E 
 dievčatá 1. miesto Slavomíra Neupauerová III.A 
  2. miesto Timea Wintzlerová III.A 
     
PLÁVANIE     
chlapci 50 m voľný spôsob 3. miesto Dominik Lešňovský II.B 
 50 m prsia 2. miesto Dominik Lešňovský II.B 
  3. miesto Alex Uhrín II.D 
 50 m znak 3. miesto Dominik Lešňovský II.B 
 100 m voľný sp. 3. miesto Marko Ochotnický II.E 
     
ĽAHKÁ ATLETIKA     
chlapci 60 m 2. miesto František Koperdák I.D 
  3. miesto Kristián Mihaľák I.B 
 300 m 2. miesto František Koperdák I.D 
  3. miesto Tomáš Hanzok I.B 
 600 m 2. miesto Marek Macejko I.C 
  3. miesto Tomáš Hanzok I.B 
 skok do diaľky 1. miesto Erik Fabini III.D 
  2. miesto Daniel Kamenický II.C 
 skok do výšky 2. miesto František Koperdák I.D 
  3. miesto Daniel Kamenický II.C 

Celkovo zapojených 57 žiakov. 
 

13.2.4 Dlhodobé športové súťaže stredných škôl KSK (organizátor RCM Košice) 
 
Celkové umiestnenie školy medzi SŠ 49.-50. miesto   

Celkovo zapojených 54 žiakov. 
 

13.2.5 Školské športové majstrovstvá 
 
BASKETBAL  1. miesto II.A  
  2. miesto II.D  
  3. miesto III.C  
     
BEDMINTON  1. miesto I.A  
  2. miesto II.D  
  3. miesto I.B  
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FLORBAL  1. miesto III.C  
  2. miesto II.D  
  3. miesto I.A  
     
HALOVÝ FUTBAL TROJÍC 1. miesto II.D  
  2. miesto III.C  
  3. miesto I.C  
     
VOLEJBAL   1. miesto II.A  
  2. miesto III.C  
  3. miesto II.D  
     
STOLNÝ TENIS chlapci 1. miesto Martin Mitrík II.E 
  2. miesto Tomáš Farkašovský IV.C 
  3. miesto Samuel Marek II.C 
     
CELKOVÉ PORADIE TRIED 1. miesto II.D  
  2. miesto III.C  
  3. miesto I.B  

Celkovo zapojených 351 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 – 68. ročník 
Školské kolo 
• uskutočnilo sa 21.01.2019 
• zúčastnili sa 6 žiakov 
• pripravovala Mgr. Červeňová 
 
Krajské kolo 
• uskutočnilo sa 04.04.2019 
• zúčastnili sa 2 žiaci – Simona Walterová I.C, Marko Tomčík I.D  

– obidvaja bez umiestnenia 
 
 

EXPERT GENIALITY SHOW (celoslovenská súťaž pre žiakov ZŠ a SŠ) 
• uskutočnila sa 29.11.2018 
• zúčastnilo sa 35 žiakov (z celej SR sa zúčastnilo 12 454 žiakov z 560 škôl) 
• pripravovali RNDr. Škerlíková a vyučujúci matematiky a jazykov 
• najlepšie umiestnenia našich žiakov v rámci SR: 

TOP EXPERT   9. miesto - Pavol Chovanec II.C 
     52. miesto - Samuel Ondáš IV.E 

KATEGÓRIA MOZGOLAMY 19. miesto - Martin Pacanovský I.A 
30. miesto - Pavol Chovanec II.C 
42. miesto - Patrik Bobko  I.A 
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MATEMATICKÝ KLOKAN (medzinárodná súťaž pre žiakov ZŠ a SŠ) 
• uskutočnila sa 21.03.2019 
• zúčastnilo sa 24 žiakov (z celej SR sa zúčastnilo 70 929 žiakov) 
• pripravovali RNDr. Škerlíková a vyučujúci matematiky 
• najlepšie umiestnenia našich žiakov v rámci SR: 

KATEGÓRIA KADET 012 4.-6. miesto      - Adrián Novák  II.C 
     titul školský šampión 
     29.-32. miesto     - Marko Tomčík  I.D 
     43.-56. miesto      - Simona Walterová I.C 
        Patrik Pavlanský I.E 
        Radoslav Kubalec II.E 
     107.-114. miesto - Peter Červený  I.C 

KATEGÓRIA JUNIOR 034 zapojení 3 žiaci – bez výraznejšieho umiestnenia 
 
 

FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA 
Domáce kolo 
• realizované priebežne, vyhodnotené 26.04.2019 
• pripravovala Mgr. Petreková, PaedDr. Puchalová 
• na základe výsledkov školského kola postúpili do krajského kola 2 žiaci – Adrián Novák II.C 

a Tomáš Grivalský III.A 
• naša škola bola ako jediná zo stredných škôl v rámci kraja zapojená do olympiády (ostatní 

súťažiaci boli študentmi gymnázií) 
 

Krajské kolo 
• uskutočnilo sa 15.05.2019 na Ústave fyzikálnych vied PF UPJŠ, Košice 
• zúčastnili sa 2 žiaci - Adrián Novák II.C a Tomáš Grivalský III.A 

KATEGÓRIA B  4. miesto (úspešný riešiteľ) - Tomáš Grivalský III.A 

KATEGÓRIA C  6. miesto (úspešný riešiteľ) - Adrián Novák  II.C 
 
 

OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU 
Školské kolo 
• uskutočnilo sa 21.11.2018 
• zúčastnilo sa 36 žiakov všetkých ročníkov 
• pripravovala PaedDr. Karaffová 

KATEGÓRIA 1. a 2. ročník  1. miesto - Oscar Fajgel  II.C 
      2. miesto - Peter Červený  I.C 

   3. miesto - Matúš Almáši  II.A 

KATEGÓRIA 3. a 4. ročník  1. miesto - Tomáš Grivalský III.A 
      2. miesto - Dominik Svetkovský III.E 
      3. miesto - Samuel Ondaš IV.E 

KATEGÓRIA anglofónni žiaci  1. miesto - Martin Franc  II.A 
 

Okresné kolo 
• uskutočnilo sa 16.01.2019 na Gymnáziu, Školská 7, Spišská Nová Ves 

KATEGÓRIA 2D  1. miesto - Tomáš Grivalský III.A 
KATEGÓRIA 2C2  1. miesto - Martin Franc  II.A 

 

Krajské kolo 
• uskutočnilo sa 13.02.2019 na Katedre anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty 

UPJŠ, Košice 
KATEGÓRIA 2D  3. miesto - Tomáš Grivalský III.A 
KATEGÓRIA 2C2  5. miesto - Martin Franc  II.A 
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OLYMPIÁDA V NEMECKOM JAZYKU 
Školské kolo 
• uskutočnilo sa 19.11.2018 
• zúčastnilo sa 20 žiakov všetkých ročníkov 
• pripravovali Mgr. Keritová a Mgr. Šmelková 

KATEGÓRIA 1. a 2. ročník  1. miesto - Veronika Melegová II.A 
      2. miesto - Sofia Filipová  II.A 

   3. miesto - Nikola Fábryová II.A 

KATEGÓRIA 3. a 4. ročník  1. miesto - Ester Blašková III.A 
      2. miesto - René Doboš  III.A 
      3. miesto - Lenka Kopaničáková III.A 

 

Okresné kolo 
• uskutočnilo sa 17.01.2019 na Gymnáziu, Javorová 16, Spišská Nová Ves 

KATEGÓRIA 2D  1. miesto - Ester Blašková III.A 
 

Krajské kolo 
• uskutočnilo sa 14.02.2019 na Filozofickej fakulte UPJŠ, Košice 

KATEGÓRIA 2D  4. miesto - Ester Blašková III.A 
 
 

RECITAČNÁ SÚŤAŽ HVIEZDOSLAV KUBÍN 
Školské kolo 
• uskutočnilo sa 27.02.2019 
• zúčastnilo sa 17 žiakov všetkých ročníkov 
• pripravovali Mgr. Nováková, Ing. Mgr. Kraus 

KATEGÓRIA POÉZIA 1. miesto - Oscar Fajgel  II.C 
2. miesto - Barbora Tarajčáková II.E 
3. miesto - Andrej Petruľák III.A 

KATEGÓRIA PRÓZA 1. miesto - Terézia Oravcová I.A 
    2. miesto - Filip Gonda  IV.D 
    3. miesto - Slavomír Soľana II.D 
 
 

SÚŤAŽ V PÍSANÍ NA POČÍTAČI 
• uskutočnila sa 14.05.2019 
• zúčastnilo sa 12 žiakov 1., 2. a 3. ročníka 
• pripravovali Ing. Kubovčíková, Ing. Sivačková 

KATEGÓRIA A (1 rok štúdia ADK) 1. miesto - Oscar Fajgel  II.C 
     2. miesto - Erik Novysedlák II.D 

      3. miesto - Michal Baláž  II.D 

KATEGÓRIA B (2 roky štúdia ADK) 1. a 2. miesto - neudelené 
     3. miesto - Nikola Fábryová II.A 

KATEGÓRIA C (3 roky štúdia ADK) 1. miesto - neudelené 
      2. miesto - Lenka Iľašová  III.A 
      3. miesto - Kristína Gregoríková III.A 
 
 

ŠTÁTNA SKÚŠKA Z PÍSANIA NA POČÍTAČI 
• uskutočnila sa 12.04.2019 
• pripravovala Ing. Kubovčíková 
• zúčastnili sa 4 žiaci 3. ročníka  Ester Blašková III.A (TEL) 

Kristína Gregoríková III.A (LOG) 
Lenka Iľašová  III.A (LOG) 
Peter Janoš  III.D (IST) 
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13.3.2 Ďalšie aktivity žiakov 
 
Názov aktivity    Miesto     Termín      Počet žiakov 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

• divadelné predstavenie „Charleyho teta“ Spišské divadlo SNV 13.09.2018  225 
• filmové predstavenie „Festival  kino Mier SNV  10.10.2018  243 

horských filmov“ – 1. a 2. ročník 
• filmový festival „Ekotopfilm – Envirofilm“ kino Mier SNV  29.11.2018    52 
• divadelné predstavenie „Výrobca šťastia“ kino Mier SNV  03.12.2018  113 
• Účelové cvičenie pre žiakov 2. ročníka Slovenský raj  08.02.2019  124 
• Kurz ochrany života a zdravia  Slovenský raj  08.02.2019  132 

pre žiakov 3. ročníka 
• lyžiarsky kurz pre žiakov 1. ročníka Poráč Park  10.-15.02.2019   99 
• diskusia s poslancom NR SR  aula školy  04.03.2019    60 

Branislavom Gröhlingom 
• filmové predstavenie „Bohemian Rhapsody“ kino Mier SNV  12.03.2019  323 
• divadelné predstavenie „Reštavrácia“ Spišské divadlo SNV 13.03.2019  237 
• prednáška RNDr. Mareka Chmelíka, PhD. aula školy  08.04.2019    72 

z Fakulty zdrav. Odborov PU,  
katedry medicínsko-technických odborov „Ako funguje MRI“ 

• školský ples     koncertná sála 26.04.2019  147 
      Reduty SNV 

• filmové predstavenie „Cesty medi“  kino Mier SNV  07.05.2019    27 
• filmové predstavenie „Green Book“ kino Mier SNV  13.05.2019  320 
• konferencia „Metro on Line 2019“  Aquacity Poprad 15.05.2019    15 
• divadelné predstavenie „Lekárom proti Spišské divadlo SNV 16.05.2019  209 

svojej vôli“ 
• plavecký kurz pre žiakov 1. ročníka Mestská plaváreň SNV 21.-31.05.2019 106 
• filmové predstavenie   kino Mier SNV  26.06.2019  279 

„Nikdy neodvracaj zrak“ 
 
 

13.3.3 Vzdelávacie poukazy 
 
• počet vydaných poukazov – 510 
• počet prijatých poukazov – 490 
• celkový počet záujmových útvarov – 29 
• krúžková činnosť zrealizovaná v Centre voľného času ako súčasť Technickej akadémie 

v Spišskej Novej Vsi. 

 
Názov krúžku Lektor     

Počet prihlásených 

žiakov 

1.  Basketbalový krúžok Mgr. Jozef Maťašovský 44 

2.  Easy maturita Mgr. Denisa Štrbková 12 

3.  Elektronika versus budúcnosť Ing. Radoslav Hatala 10 

4.  Elektrotechnika okolo nás Ing. Miroslav Kuchta 14 

5.  Florbalový krúžok Ing. Mgr. Peter Kraus 
Mgr. Lucie Paľuchová 
Mgr. Jana Šmelková 

38 

6.  Fotografický krúžok Mgr. Ing. Alena Pekárová 37 

7.  Internetový klub - konzultácie Ing. Jozef Kocurek 20 

8.  Komunikačné a smart 
technológie v praxi 

Ing. Miloš Sokol 
10 

9.  Kreslenie a tlač výkresov Ing. Bohuslav Slivko 55 

10.  Kulturistický krúžok kabinet TŠV 34 

11.  Majstrovstvá školy kabinet TŠV 20 
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12.  Matematika v programovaní Mgr. Eva Červeňová 
RNDr. Jana Ontková 

43 

13.  Matematická fyzika Mgr. Terézia Petreková 
PaedDr. Eva Puchalová 

41 

14.  Matematické okienko Mgr. Lucie Paľuchová 16 

15.  Maturita po novom Vitaliya Dirgová 11 

16.  Mechanika s úsmevom Ing. Marián Butvin 21 

17.  Mechatronika a PLC Ing. Lukáš Dzurenda 11 

18.  Na potulkách nemčinou Mgr. Monika Hodnická 13 

19.  Praktická elektronika Ing. Peter Krajňák 12 

20.  Pravopis prevažne vážne Mgr. Marta Nováková 35 

21.  Raketomodelársky krúžok Ing. Ján Koťuha 10 

22.  Stolnotenisový krúžok Ing. Jozef Kocurek 16 

23.  Strojarina encyklopedicky Ing. Janka Žiaranová 26 

24.  Strojopisný krúžok Ing. Viera Kubovčíková 10 

25.  Študentský manažment Ing. Viera Kubovčíková 25 

26.  Tanečná škola Mgr. Katarína Keritová 
Ing. Vladimír Baran 

82 

27.  Tvorme web a programujme RNDr. Jozef Labuda 26 

28.  Volejbalový krúžok Ing. Marián Butvin 14 

29.  Základy programovania  
(C, Python) 

Ing. Iveta Ďurašová 
68 

 
 

13.3.4 Kultúrne poukazy 
 

 počet vydaných poukazov – 502 pre žiakov, 45 pre učiteľov 

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

13.3.5 Žiacka školská rada 
 

Žiacka školská rada pri Technickej akadémii v Spišskej Novej Vsi (ďalej len ŽSR) 
rozvíjala svoju činnosť v rámci krúžku Študentský manažment. Cieľom bolo organizovať 
žiacke aktivity a rozvíjať študentský život na škole.  
 

Členovia ŽŠR sa stretávali prevažne pravidelne každý týždeň alebo podľa dohody 
a potreby aj v iný termín. Pochvalu za aktívny prístup si zaslúžia títo členovia ŽŠR: Kristína 
Gregoríková, Lukáš Zachar, Peter Červený, Zuzana Dudžáková, Samuel Gazdura.  
 
Koordinátorka žiackych aktivít: Ing. Viera Kubovčíková 
 
Výsledky činnosti (podrobné informácie na web stránke ŽŠR): 
1. priebežná aktualizácia webovej stránky ŽŠR a FB profilu ŽŠR, 
2. tvorba nástenky o činnosti žiackej školskej rady, 
3. príprava a realizácia akcie – Deň študentstva (beseda s vedením školy na tému  

Quo vadis, TA? – 20. 11. 2018), 
4. príprava a realizácia akcie – oslava Mikuláša na škole, 
5. príprava a realizácia akcie – Kilo na pomoc pre rodiny v kríze – zbierka potravín, 
6. príprava a realizácia akcie – Valentínsky deň (výzdoba školy, nástenka s valentínkami), 
7. príprava a realizácia akcie – Deň učiteľov (kultúrny program pre učiteľov), 
8. príprava a realizácia zábavnej súťaže – Si dáma, si gavalier? (30. 04. 2019), 
9. nahratie videoprezentácie o talentovanom žiakovi našej školy (interview s Daliborom 

Čechom), 
10. stretnutia s predsedami tried (30. 01. 2019 a jún 2019). 
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Celkovo možno konštatovať, že činnosť ŽŠR sa opäť skvalitnila. Dôkazom sú nasledovné 
skutočnosti: 
- webová stránka ŽŠR prispieva k zvýšeniu informovanosti žiakov, učiteľov i verejnosti 

o jej činnosti, ale i nepriamo k rozšíreniu povedomia o kvalite školy, 
- propagácia talentovaných žiakov prostredníctvom videoprezentácií napomáha vnímaniu 

žiakov ako komplexných osobností, ktoré majú svoje záľuby a vynikajú aj v iných 
oblastiach (Dalibor Čech), 

- nové formy aktivít (potravinová zbierka, kultúrny program pre učiteľov, zábavná súťaž  
Si dáma, si gavalier?) spestrili ponuku aktivít a ponúkli možnosť realizácie aj pre iných žiakov, 

- stretnutia s predsedami tried pomohli zlepšiť prepojenosť ŽŠR a žiakov školy. 
 
Z doterajších skúseností možno zosumarizovať nasledovné návrhy: 
- formovať v žiakoch väčší záujem a ochotu obetovať sa pre školu, spolužiakov a dobrú vec,  
- formovať predsedov tried ako lídrov triednych kolektívov, ktorí majú pozitívne motivovať 

spolužiakov, 
- podchytiť ďalších ochotných žiakov so záujmom o systematickú prácu v žiackej školskej 

rade (spolupráca s triednymi učiteľmi) a vytvoriť priestor pre ich nápady, 
- zlepšiť kvalitu a propagáciu webovej a FB stránky ŽŠR (spolupráca so zodpovedným 

učiteľom – informatikom), 
- aktívne sa zapájať do činností organizovaných Klubom mladých v meste, Krajskou radou 

ŽŠR, prípadne organizáciami, ktoré pozitívne rozvíjajú stredoškolskú mládež formou 
rôznych projektov, 

- vypracovať motivačný program pre členov ŽŠR a adekvátne ich odmeniť. 
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ZÁVER 
 

Končíme školský rok, ktorý 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 mimoriadne 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 svojej zástupkyni a zástupcovi, výchovnej poradkyni, 

vedúcim predmetových komisií a triednym učiteľom za odbornú i organizačnú pomoc počas 
celého školského roka.  
Ďakujem kolegom, ktorí motivovali, viedli, usmerňovali, pripravovali žiakov na súťaže 
a akýmkoľvek spôsobom a podielom na ich formovaní sa pričinili o najvýraznejšie úspechy 
v histórii školy.  
Ďakujem všetkým kolegom, ktorí poctivou prácou na vyučovacích hodinách, ale aj mimo 
nich, pomohli splniť úlohy v školskom roku 2018/2019. 

 

 

 
Prerokované a schválené v pedagogickej rade školy dňa 28. júna 2019. 
 
 
 
 
        ............................................ 
           RNDr. Ladislav Ruttkay 
                    riaditeľ školy 

 
 
 
 
 
Prerokované a schválené v rade školy dňa 09. októbra 2019. 
 
 
 
 
        ............................................ 
         RNDr. Jana Kresťanková 
           predsedníčka rady školy 


