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Príhovor na úvod
Milí čitatelia,
opäť sa nám skončil ďalší školský rok. Bol hektický, dovolím si
povedať, že niekedy až chaotický, poznačený ďalšími
obmedzeniami a nariadeniami a neustálymi zmenami... Občas to
bolo náročné, veľa chýbajúcich na strane žiakov či pedagógov
spôsobilo nejednu vrásku u mnohých, či už u vedenia školy, ale aj
tým, ktorí statočne bojovali a zastupovali chýbajúcich kolegov. No
vzdelávať sa musí, a tak sme sa chtiac-nechtiac museli
prispôsobiť. Už sme sa všetci tešili, kedy sa to všetko ustáli
a budeme sa môcť opäť vrátiť do normálneho fungovania.
Aj napriek mnohým nepríjemnostiam sme pracovali, učili sa
a samozrejme, v rámci daných možností sme uskutočňovali so žiakmi a vyučujúcimi rôzne
vedomostné súťaže, online webináre, či iné vzdelávacie, športové aktivity, finančné zbierky
a v neposlednom rade i dobrovoľnícke aktivity.
Dobrovoľníctvo – ochota pomáhať ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi sa stalo našou prioritou.
Zorganizovali sme humanitárnu zbierku vecí, potrebných pre utečencov, navštívili sme rôzne
dobrovoľnícke centrá a pomáhali pri organizácii a príprave humanitárnej pomoci pre ľudí,
ktorých vojna vyhnala z ich domovov a krajiny.
Venovali sme sa postihnutým deťom, navštívili sme domov sociálnych služieb, zúčastnili sa
rôznych finančných zbierok – všetko pod heslom pomoci a dobrovoľníctva.
Zlepšenie pandemickej situácie nám umožnilo pristúpiť k obnoveniu pozastavených projektov
a k realizácii nových projektov. Viaceré uskutočnené projekty boli medzinárodného významu
v rámci vzdelávacích programov ERAZMUS+ alebo výmenných mobilít v rámci cezhraničnej
spolupráce. Vybraní žiaci mali možnosť navštíviť krajiny ako Srbsko, Rumunsko, Španielsko,
Švédsko, Francúzsko Nemecko, Česká republika,... Chceme v nich pokračovať aj v budúcom
školskom roku.
V rámci týchto projektov sa žiaci vzdelávali netradičnými formami, absolvovali workshopy,
spoznávali kultúru iných krajín, navštívili rôzne európske mestá a organizácie, v ktorých si mohli
otestovať svoje praktické zručnosti, zdokonalili sa v cudzom jazyku, ale tiež nadviazali nové
kontakty a priateľstvá. Nuž, vedzte, že: „Každá nová skúsenosť je dobrá skúsenosť.“
Ďakujem všetkým, ktorí nachádzajú silu prísť každý deň do práce a popasovať sa
s každodennými problémami. Ďakujem žiakom, ktorí sa zapájajú do diania v škole i mimo neho,
za ich reprezentáciu. Ďakujem všetkým, ktorí nám pomáhajú naplniť naše ciele a zachovať dobré
meno školy.
Ing. Mária Vítová, PhD., MBA
riaditeľka školy
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Vedenie školy
Riaditeľka školy:

Ing. Mária Vítová, PhD., MBA

Zástupca RŠ pre teoretické vzdelávanie
humanitno-prírodovedných a ekonomických predmetov
Zástupca RŠ pre teoretické vzdelávanie technických
predmetov a praktické vyučovanie
Vedúca vychovávateľka školského internátu
Výchovný poradca

Ing. Juliana Duháčková
Ing. Eva Rezníčková
Mgr. Marianna Winklerová
Mgr. Ivana Kubalová

Pedagogická rada
Ing. M. Antalová /MD/
Ing. M. Beňovská
Mgr. E. Berešíková, špec. pedagóg
Mgr. Z. Bučková
Ing. M. Čelková
Ing. I. Drahnová
Ing. Z. Dubovická
Ing. J. Duháčková
Mgr. J. Dutková
Ing. M. Fabiniová
RNDr. M. Fiflíková /od 02/2022/
Ing. M. Gálffyová
Ing. Ľ. Hrbáňová
Ing. M. Chajdáková

Mgr. Ľ. Jurašíková
Ing. M. Korčeková
Ing. J. Kostolná
Mgr. I. Kubalová
Ing. M. Kubiš
Mgr. K. Kyklošová /MD/
Mgr. Z. Majchráková
Mgr. L. Makúchová
Mgr. A. Medviďová
Ing. P. Mihová /MD/
PaedDr. M. Milučká
Mgr. Z. Mišíková
Ing. J. Nociar
Ing. B. Nemček, PhD.

Mgr. I. Palúch
Mgr. P. Panáková
Mgr. F. Papaj
Mgr. A. Pikorová /MD/
Ing. R. Pšanecký
Ing. E. Remetová
Ing. E. Rezníčková
Ing. V. Sabová /MD/
Mgr. M. Sikorová
Ing. M. Švekušová
Mgr. M. Ujháziová
Ing. D. Valentová
Ing. M. Vítová, PhD., MBA

Pedagogické asistentky

Bc. E. Milotová

Bc. M. Crhová

Majstri odborného výcviku
Ing. P. Balát
M. Bízik
Ing. J. Časnocha

Bc. L. Homola
T. Křenek
Z. Majerík
Ing. M. Remiš

Ing. O. Mrmus
P. Šenkár
D. Šimák

A. Gaňová
Bc. J. Kabaštová

Mgr. M. Winklerová

Vychovávateľky školského internátu
RNDr. M. Baníková
Bc. A. Horníková
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Nepedagogickí zamestnanci
Z. Babík
D. Blašková
M. Blašková
Ing. K. Brossová
Ing. J. Buntová
J. Ďuratná
A. Frančeková

A. Frančeková
Bc. D. Grmanová
Ing. L. Hrabovská
M. Hruška
Mgr. M. Hubočanová
S. Chalasová
Z. Chodelková

T. Jánošíková
K. Komačková
J. Kotrbancová
A. Labáková
K. Macková
V. Makuková
Ľ. Mičencová

D. Paprčiaková
Ing. J. Olszar
D. Raček
J. Remenec
M. Vajkunyová
I. Večerík
M. Vrabcová

Rada školy
Predsedníčka, zástupca pedagogických
zamestnancov

Mgr. Anna Medviďová

zástupca pedagogických zamestnancov
zástupca nepedagogických zamestnancov
delegovaný zástupca Žilinského samosprávneho kraja
delegovaný zástupca Žilinského samosprávneho kraja
delegovaný zástupca Žilinského samosprávneho kraja
delegovaný zástupca Žilinského samosprávneho kraja
zástupca rodičov
zástupca rodičov
zástupca rodičov
zástupca Žiackej školskej rady

Mgr. Zuzana Mišíková
Katarína Macková
Mgr. Jozef Kavecký
Jakub Kováčik
Jozef Sako
Mgr. Marta Mravcová
Aneta Ihnátová
Lenka Steinigerová
Jana Dupkalová
Radoslav Madleňák, III.BP

Žiacka školská rada
Predseda: Viktória Vôstiková, IV. AP
šk. rok: 2021/2022
Podpredsedníčka: Rebeka Haluzová, IV. BP
Členovia: Šimon Mazán - III.AP, Radoslav Madleňák - III.BP, Samuel Bebčák, Emil Gabčík - II.BM, Jessica
Majcherová - II.BP, Barbora Korbelová - II.AP, Matej Mešína - I.BM, Matúš Števko - I.AP, Mária
Trulíková - I.BP, Katarína Barčiaková - I.CP
Koordinátorka Žiackej školskej rady: PaedDr. Monika Milučká
Medzi jej činnosti patrí:
- prejednávanie úloh týkajúcich sa chodu školy a akcie organizované Radou mládeže Žilinského kraja,
- zastupovanie žiakov a predkladanie ich požiadaviek vedeniu školy,
- prejednávanie školského poriadku, stravovania v ŠJ, používania čipových kariet, využívania ELZAKu,
ochrany školského majetku...,
- kontrola výdavkov za škody spôsobené nezisteným vinníkom,
- príprava imatrikulácií 1. ročníkov, školského Mikuláša, rozlúčky so študentmi končiacich ročníkov
- vyhlasovanie a vyhodnocovanie Súťaže o najlepšieho žiaka školy.
Najlepší žiaci v školskom roku 2021/2022:
Študijné odbory: Peter KUBALA – IV.AM

Učebné odbory: Anna Mária Gabajová, III.BU

Za prácu v Žiackej školskej rade boli ocenené: Rebeka Haluzová – IV.BP a Viktória Vôstiková - IV.AP.
Najlepší žiaci a ocenené dievčatá si prezvali z rúk riaditeľky školy diplom a peňažnú odmenu.
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Predstavujeme sa
Patríme medzi najväčšie školy v regióne s dlhoročnou tradíciou
a perspektívou ďalšieho rozvoja. Ponuka našich študijných a učebných odborov
sa zameriava na dopravu s previazaním na automobilový priemysel. Považujeme
sa za modernú školu, ktorá vytvára podmienky na podporu výchovno-vzdelávacieho procesu. Našou
prioritou je poskytovať kvalitné odborné vzdelávanie. K naplneniu tohto cieľa využívame naše odborné
učebne, ktoré sú vybavené najmodernejšou didaktickou technikou a učebnými pomôckami. Neustále sa
snažíme v tomto trende pokračovať. V tom nám tiež pomáha Občianske združenie „Prekonať bariéru škola pre Európu.“
Zaradili sme sa medzi školy, ktoré sa zapojili do pilotného projektu MŠVVaŠ v SR pre overovanie
duálneho systému odborného vzdelávania. Patríme tiež medzi garantov tvorby experimentálneho
overovania nového študijného odboru AUTOTRONIK. Ako jedna z mála škôl svojho zamerania na
Slovensku sme sa stali aj Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre automobilový priemysel.
Úspešne spolupracujeme s rôznymi podnikateľmi, zamestnávateľmi, inštitúciami, zriaďovateľom,
základnými, strednými či vysokými školami a neustále hľadáme nové formy spolupráce na národnej aj
medzinárodnej úrovni. Vysoký podiel uplatnenia našich absolventov na trhu práce je toho dôkazom.
Pochváliť sa môžeme aj medzinárodnou certifikáciou od spoločnosti International Education Society
/IES/. Ku dňu 18. 06. 2021 bol škole opäť pridelený rating A (Špičková inštitúcia s medzinárodnou
skúsenosťou), čím sme potvrdili, že naše úsilie neustále napredovať a vytvárať kvalitné prostredie pre
vzdelávanie stále pokračuje.
V portfóliu našej rôznej činnosti má stále miesto množstvo úspešne zrealizovaných alebo
prebiehajúcich projektov. Neustále vytvárame podmienky na podporu mimoškolských aktivít,
organizujeme rôzne súťaže či exkurzie, zamerané na zvyšovanie vedomostnej úrovne a formovanie
charakteru a zodpovednosti žiakov. Pravidelne sa zúčastňujeme mnohých charitatívnych akcií,
finančných zbierok a po novom aj aktivít súvisiacich s dobrovoľníctvom, zameraných na pomoc iným, čím
prispievame nemalou mierou k výchove a učeniu našich žiakov chápať a uplatňovať princípy filantropie.
Medzi našimi žiakmi máme aj telesne postihnutých žiakov, ktorým vytvárame nielen podmienky na
učenie, ale aj pre bezbariérový vstup a pohyb v priestoroch školy.

Medzi naše benefity patrí:
-

vlastná autoškola,
autocvičisko,
školské dielne,
Centrum odbornej prípravy a vzdelávania pre automobilový priemysel /COVP/,
školský internát,
školská jedáleň,
zváračská škola.

Absolvent má možnosť získať:
-

-

maturitné vysvedčenie, výučný list,
medzinárodný certifikát IES,
vodičské oprávnenie skupiny „B“,
zváračský preukaz ZK 135-1,
odbornú spôsobilosť v elektrotechnike podľa § 21,
certifikát SOPK.
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Odborný výcvik pre žiakov učebného odboru autoopravár a študijných odborov mechanik
elektrotechnik a autotronik a odbornú prax v odbore technika a prevádzka
dopravy zabezpečujú Školské dielne /ŠD/ so sídlom na Košickej 2 v Žiline. Okrem
majstrov odborného výcviku ŠD zastrešujú odborný výcvik a odbornú prax aj
zmluvní partneri školy, napr. autoservisy a iné organizácie.
Okrem praktického vzdelávania poskytujú dielne aj služby pneuservisu
a autoservisu, mechanické, karosárske, elektrotechnické a lakovnícke práce pre
všetky typy osobných motorových vozidiel domácej i zahraničnej výroby.
Pre žiakov školy organizuje naša vlastná autoškola kurzy na získanie
vodičského oprávnenia skupiny B. Výučbu teoretických vedomostí z oblasti
právnych predpisov o cestnej premávke a praktických zručností na zvládnutie
vedenia motorového vozidla a riešenie dopravných situácií v cestnej premávke
vykonávajú kvalifikovaní inštruktori.
Činnosť Centra odborného vzdelávania a prípravy pre automobilový priemysel sa zameriava na
poskytovanie rôznych akreditovaných vzdelávacích programov pre učiteľov odborných predmetov
a majstrov odbornej výchovy v rámci Žilinského kraja. Prispieva tak k zvyšovaniu odbornosti pedagógov
a majstrov odbornej výchovy pri teoretickej i praktickej výučbe žiakov. V roku 2018 nám bola opäť
predĺžená a schválená ďalšia akreditácia. Centrum tiež aktívne spolupracuje so základnými školami pri
zabezpečovaní predmetu Technická výchova pod vedením našich majstrov odbornej výchovy. Výučba sa
uskutočňuje v priestoroch školských dielní. Jeho úlohou je zatraktívniť a žiakom prakticky priblížiť
možnosti odborného vzdelávania.
Zváračská škola 083 pri Školských dielňach, Košická 2, Žilina organizuje pre našich
žiakov i širokú verejnosť:
• základné kurzy zvárania ZK 135-1 zváranie v ochrannej atmosfére CO2 taviacou
elektródou,
• periodické preškolenia zváračov z bezpečnostných predpisov podľa STN 05 0601,
STN 05 0610 a STN 05 0630.
Záujemcovia môžu absolvovať základné kurzy zvárania podľa normy STN 05 07 05.
Stravovacie služby školskej jedálne využívajú naši žiaci, zamestnanci školy aj iní
stravníci. Nové, používané receptúry rešpektujú využívanie zdravších spôsobov
prípravy stravy aj nutričnú hodnotu potravín. Objednávanie a odhlasovanie stravy
funguje na princípe osobných identifikačných kariet s využitím elektronického systému.
Školský internát /ŠI/ prešiel modernou rekonštrukciou vonkajšej vizáže. Žiaci sú ubytovaní
v štandardne vybavených jedno a trojposteľových izbách so samostatným sociálnym zariadením
a sprchovacím kútom a kapacitou 94 lôžok. Voľné ubytovacie kapacity využívajú aj žiaci iných škôl.
V priestoroch ŠI sa tiež nachádzajú dve klubovne s TV, DVD prehrávačom a kuchynka s príslušenstvom.
Pod dohľadom skúsených vychovávateliek sa konajú rôzne spoločné akcie, záujmové či športové aktivity.
Občianske združenie Prekonať bariéru – škola pre Európu pri SOŠD sa od začiatku svojej činnosti
podieľalo na financovaní množstva rôznych aktivít, pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu
získavaním materiálneho vybavenia školy, podpore rôznych projektov, snahe pri nadväzovaní nových
kontaktov a využívaní príležitostí spolupráce s novými partnermi a hľadaní možností financovania
získavaním sponzorských príspevkov od rôznych darcov alebo formou 2% dane z príjmov.
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Vzdelávanie Medzinárodná certifikácia školy
Naša2023/2024
škola požiadala v marci 2011 spoločnosť International Education Society so sídlom v Londýne
oku

o medzinárodnú certifikáciu vo veci pridelenia ratingu škole ako vzdelávacej inštitúcii. Každé dva roky sa
a
opätovne
uchádzame o obnovenie certifikácie školy a zvýšenie jej ratingu.

Certifikácii podlieha posudzovanie materiálov poskytnutých školou z viacerých hľadísk:
- ponuky vzdelávacích programov,
- úrovne vzdelávacieho procesu,
- kvalifikácie pedagogického zboru,
- účasti v medzinárodných vzdelávacích a iných programoch,
- spolupráce so zahraničím,
- členstiev v asociáciách a profesijných združeniach,
- hospodárskej a investičnej činnosti školy,
- prevencie, monitoringu, riešenia negatívnych javov,
- environmentálnych a mimoškolských aktivít školy,
- prezentácie školy prostredníctvom webových stránok,
- sebahodnotenia školy,
- prognóz školy v ďalšom časovom období.
IES certifikát
- je ideálny doplnok k výučnému listu, maturitnému vysvedčeniu
- zvyšuje šancu uplatniť sa na trhu práce doma i v zahraničí
- štandardne vydávaný v angličtine a úradnom jazyku
Uplatnenie IES certifikátu
- u domáceho i zahraničného zamestnávateľa
- pri štúdiu pri vyššom type školy
- pri hľadaní brigády
Získanie IES certifikátu je podmienené
- úspešným ukončením štúdia na certifikovanej škole
- požiadaním o vydanie certifikátu na certifikovanej škole
- uhradením poplatku za certifikát
Sporenie na certifikát
- je možné realizovať počas štúdia ukladaním pravidelných splátok
- IES koordinátor školy Vám poskytne všetky informácie
- študenti sporiaci týmto spôsobom získajú 5% zľavu z ceny
Viete, že...?
- s IES certifikátom máte konkurenčnú výhodu oproti študentom z necertifikovaných škôl
- pravosť vášho certifikátu si môže hocikto overiť na webe www.ies.certifikat.sk
- na webe je databáza firiem, spoločností, úradov a univerzít, ktoré sú o IES certifikátoch informované
Aktuálny rating platný pre ďalšie obdobie bol vyhodnotený k 18. 06. 2021 – „A – špičková inštitúcia
s medzinárodnou skúsenosťou“. Toto hodnotenie nás zaväzuje udržať si tento trend, ale tiež pracovať
na jeho vylepšení.
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Vzdelávanie Ponuka vzdelávacích programov našej školy
Študijné
odbory s maturitou
oku 2023/2024
3760
a M prevádzka a ekonomika dopravy
Forma, spôsob a organ. štúdia:
➢ denné štúdium pre absolventov ZŠ
Podmienky prijatia:

Dĺžka vzdelávania
a prípravy:
➢ 4 roky
Spôsob ukončenia
štúdia:
➢ maturitná skúška

➢ úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ
➢ splnenie kritérií prijímacieho konania
➢ zdravotná spôsobilosť uchádzača
Poskytnutý stupeň vzdelania:
➢ úplné stredné odborné vzdelanie charakteru
ISCED-354

Odbor určený pre:
➢ chlapcov aj dievčatá
Doklad o dosiahnutom
vzdelaní:
➢ vysvedčenie o maturitnej
skúške

Nadväzná odborná príprava:
➢ VŠ ekonomického a dopravného zamerania
➢ bakalárske štúdium
➢ pomaturitné štúdium na dosiahnutie vyššieho
odborného vzdelania

Pracovné uplatnenie absolventov:
logistika
➢ v železničnej doprave a preprave, v cestnej doprave, v MHD, zasielateľských firmách
a spoločnostiach, v diaľkovej doprave, v organizáciách zaoberajúcich sa prepravnou činnosťou,
kontrolnou, ekonomickou, riadiacou a rôznou komerčnou činnosťou.
zasielateľstvo
➢ v železničnej a cestnej doprave ako dispečer, garážmajster, vedúci dopravy, referent dopravy,
kalkulant prepravného, reklamant, plánovač, normovač, technik v prevádzke a riadení
železničnej dopravy, pracovník v ekonomických zložkách podniku ako i v oblasti logistiky.

3767 M dopravná akadémia
Forma, spôsob a organ. štúdia:
➢ denné štúdium pre absolventov ZŠ
Podmienky prijatia:

Dĺžka vzdelávania
a prípravy:
➢ 4 roky
Spôsob ukončenia
štúdia:
➢ maturitná skúška

➢ úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ
➢ splnenie kritérií prijímacieho konania
➢ zdravotná spôsobilosť uchádzača
Poskytnutý stupeň vzdelania:
➢ úplné stredné odborné vzdelanie charakteru
ISCED-354

Odbor určený pre:
➢ chlapcov aj dievčatá
Doklad o dosiahnutom
vzdelaní:
➢ vysvedčenie o maturitnej
skúške

Nadväzná odborná príprava:
➢ VŠ ekonomického a dopravného zamerania
➢ bakalárske štúdium,
➢ pomaturitné štúdium na dosiahnutie vyššieho
odborného vzdelania

Pracovné uplatnenie absolventov:
➢ odborný ekonomický pracovník v rôznych formách dopravných, podnikateľských subjektov, ako
aj v podnikoch orientujúcich sa na cestovný ruch.
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Študijné odbory s maturitou a výučným listom
3765 M technika a prevádzka dopravy
Forma, spôsob a organ. štúdia:
➢ denné štúdium pre absolventov ZŠ
Podmienky prijatia:

Dĺžka vzdelávania
a prípravy:
➢ 4 roky
Spôsob ukončenia
štúdia:
➢ maturitná skúška

➢ úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ
➢ splnenie kritérií prijímacieho konania
➢ zdravotná spôsobilosť uchádzača
Poskytnutý stupeň vzdelania:
➢ úplné stredné odborné vzdelanie charakteru
ISCED-354

Odbor určený pre:
➢ chlapcov aj dievčatá
Doklad o dosiahnutom
vzdelaní:
➢ vysvedčenie o maturitnej
skúške

Nadväzná odborná príprava:
➢ VŠ ekonomického a dopravného zamerania
➢ bakalárske štúdium
➢ pomaturitné štúdium na dosiahnutie vyššieho
odborného vzdelania

Pracovné uplatnenie absolventov:
➢ výkon činnosti technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového
charakteru a ďalšie funkcie v odborných útvaroch dopravy.

2697 K mechanik elektrotechnik
Forma, spôsob a organ. štúdia
➢ denné štúdium pre absolventov ZŠ
Podmienky prijatia:

Dĺžka vzdelávania
a prípravy:
➢ 4 roky
Spôsob ukončenia
štúdia:
➢ maturitná skúška

Odbor určený pre:

➢ chlapcov aj dievčatá
Doklad o dosiahnutom
vzdelaní:
➢ vysvedčenie o maturitnej
skúške
➢ výučný list
Nadväzná odborná príprava:
➢ VŠ technického zamerania
➢ špecializačné pomaturitné štúdium
na dosiahnutie vyššieho odborného vzdelania

➢ úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ
➢ splnenie kritérií prijímacieho konania
➢ zdravotná spôsobilosť uchádzača
Poskytnutý stupeň vzdelania:
➢ úplné stredné odborné vzdelanie a odborná
príprava na výkon robotníckych povolaní
a technicko-hospodárskych činností
prevádzkového charakteru ISCED-354
Pracovné uplatnenie absolventov:
➢ v praxi je pripravený na samostatný výkon činností odborného elektrotechnického pracovníka
pre diagnostiku, servis a opravy elektronických zariadení motorových vozidiel v rôznych
podnikateľských subjektoch zameraných na predaj, servis a opravy automobilov,
v automobilovom priemysle, pri servise a opravách automobilov.
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Študijný odbor v experimentálnom overovaní
2495 K autotronik
Forma, spôsob a organ. štúdia
➢ denné štúdium pre absolventov ZŠ

Dĺžka vzdelávania
a prípravy:
➢ 4 roky

Odbor určený pre:

➢ chlapcov
➢ dievčatá
Podmienky prijatia:
Spôsob ukončenia
Doklad o dosiahnutom
štúdia:
vzdelaní:
➢ úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ
➢ maturitná skúška
➢ vysvedčenie o maturitnej
➢ splnenie kritérií prijímacieho konania
skúške
➢ zdravotná spôsobilosť uchádzača
➢ výučný list
Poskytnutý stupeň vzdelania:
Nadväzná odborná príprava:
➢ úplné stredné odborné vzdelanie charakteru
➢ VŠ štúdium prvého a druhého stupňa
ISCED 354
➢ pomaturitné štúdium
➢ vzdelávanie programy na rozšírenie
kvalifikácie alebo jej zmenu
Pracovné uplatnenie absolventov:
➢ výkon činností v oblasti údržby, opráv a predovšetkým diagnostiky motorových vozidiel, výkon
činností technického a prevádzkového charakteru v oblasti prevádzky, servisu motorových
vozidiel ako prijímací technik, predajca vozidiel, vedúci autoservisu, technik v STK a staniciach
EK a pod.,
➢ uplatnenie v samostatnom podnikaní v oblasti autoopravárenstva.

Učebné odbory s výučným listom (možnosť duálneho systému vzdelávania)
2487 H 01 autoopravár - mechanik
03 autoopravár - karosár
04 autoopravár - lakovník
Forma, spôsob a organ. štúdia
➢ denné štúdium pre absolventov ZŠ
Podmienky prijatia:

Dĺžka vzdelávania
a prípravy:
➢ 3 roky
Spôsob ukončenia
štúdia:
➢ záverečná skúška

Odbor určený pre:

➢ chlapcov a dievčatá
Doklad o dosiahnutom
vzdelaní:
➢ vysvedčenie o záverečnej
skúške
➢ výučný list
Nadväzná odborná príprava:
➢ možnosť ďalšieho vzdelávania
v študijnom odbore pre absolventov
trojročných učebných odborov

➢ úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ
➢ splnenie kritérií prijímacieho konania
➢ zdravotná spôsobilosť uchádzača
Poskytnutý stupeň vzdelania:
➢ úplné stredné odborné vzdelanie charakteru
ISCED-353

Pracovné uplatnenie absolventov:
➢ pri servise a opravách automobilov /zameranie 01 – 04/,
➢ pri výrobe automobilov /zameranie 03, 04/.
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Nadstavbové štúdium v nadväznosti na výučný list
3757 L dopravná prevádzka
Forma, spôsob a organ. štúdia
➢ nadstavbové denné štúdium pre
absolventov učebných odborov
Podmienky prijatia:

Dĺžka vzdelávania
a prípravy:
➢ 2 roky

Odbor určený pre:
➢ chlapcov aj dievčatá

Spôsob ukončenia
Doklad o dosiahnutom
štúdia:
vzdelaní:
➢ maturitná skúška ➢ vysvedčenie o maturitnej
skúške

➢ úspešné vykonanie záverečnej skúšky
v príslušnom učebnom odbore
➢ splnenie kritérií prijímacieho konania
➢ zdravotná spôsobilosť uchádzača
Poskytnutý stupeň vzdelania:
Nadväzná odborná príprava:
➢ úplné stredné odborné vzdelanie
➢ pomaturitné štúdium
(vyššie sekundárne), ISCED 454
➢ vysokoškolské štúdium
Pracovné uplatnenie absolventov:
➢ ako kvalifikovaný zamestnanec v technicko – hospodárskych funkciách v oblasti dopravy,
predovšetkým v podnikoch cestnej dopravy. Po absolvovaní praxe (podľa podmienok platnej
legislatívy) môže pôsobiť ako súkromný podnikateľ v oblasti cestnej dopravy.

Nový študijný odbor od školského roka 2017/2018
2414 L 04 strojárstvo – podnikanie a služby (PDS)
Forma, spôsob a organ. štúdia
➢ nadstavbové denné štúdium pre
absolventov učebných odborov
Podmienky prijatia:

Dĺžka vzdelávania
a prípravy:
➢ 2 roky

Odbor určený pre:
➢ chlapcov aj dievčatá

Spôsob ukončenia
Doklad o dosiahnutom
štúdia:
vzdelaní:
➢ úspešné vykonanie záverečnej skúšky ➢ maturitná skúška
➢ vysvedčenie o maturitnej
v príslušnom učebnom odbore
skúške
➢ splnenie kritérií prijímacieho konania
➢ zdravotná spôsobilosť uchádzača
Poskytnutý stupeň vzdelania:
Nadväzná odborná príprava:
➢ úplné stredné odborné vzdelanie
➢ pomaturitné štúdium
(vyššie sekundárne), ISCED 454
➢ vysokoškolské štúdium
Pracovné uplatnenie absolventov:
➢ ako kvalifikovaný zamestnanec pri spracovávaní technologických postupov a výrobnej
dokumentácie pre nový výrobok, pri odborných prácach pri výrobe strojárskych výrobkov, ich
predaji, servise, vedení agendy hospodárenia
➢ absolvent je schopný samostatne vykonávať činnosti stredných technicko – hospodárskych
pracovníkov v strojárskych prevádzkach.

13

Vzdelávanie Predpokladaný plán výkonov v šk. roku 2023/2024

a
Názov študijného/učebného odboru
4 - ročné študijné odbory s maturitou
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy /PED/
3767 M dopravná akadémia /DA/
4 - ročné študijné odbory s maturitou
a výučným listom
2697 K mechanik elektrotechnik /MEL/
2695 K autotronik /ATT/
3765 M prevádzka a technika dopravy /TPD
3 - ročné učebné odbory s výučným listom
2487 H 01 autoopravár – mechanik
2487 H 03 autoopravár – karosár
2487 H 04 autoopravár – lakovník
2 - ročné nadstavbové študijné odbory s maturitou
3757 L dopravná prevádzka /DOP/
2414 L 04 strojárstvo – podnikanie a služby /PDS/
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Počet tried Počet žiakov
1
1

20
24

1
1
1

19
24
18

1

10
5
5

0,5
0,5

12
10

Vzdelávanie Mimoškolská záujmová činnosť
V školskom roku 2021/2022 mali žiaci možnosť odovzdať svoj
vzdelávací poukaz na tieto záujmové aktivity:

a

Názov krúžku Vedúci krúžku
Autodiagnostika Ing. M. Kubiš
Auto-Moto Bc. Lukáš Homola
Auto - Moto v praxi Ing. Martin Remiš
Anglický jazyk Mgr. L. Makúchová
Cestou – necestou Mgr. Zuzana Mišíková
Cestovný ruch I. Ing. Jana Kostolná
Cvičenie v rytme Ing. Miroslava Chajdáková
Cykloturistický krúžok Ing. Zdenka Dubovická
Dejepisný krúžok Mgr. Zuzana Majchráková
Divadelný krúžok Mgr. Zuzana Bučková
Elektrotechnický krúžok Ing. Peter Balát
Formovanie postavy Ing. Martina Čelková
Futbalový a športový krúžok Mgr. Ferdinand Papaj
Hudobno-kultúrny krúžok p. Marta Vajkunyová
Informatika a internet Ing. Bystrík Nemček, PhD.
Klub mladých priateľov prírody Mgr. Mariana Winklerová
Krížom – krážom p. Mariana Vrabcová
Krôčiky k zručnostiam Ing. Dagmar Valentová
Plavecko-lyžiarsky Mgr. Janka Dutková
Skrášlime si auto p. Zdenko Majerík
Slovenčina na dlani Mgr. Marta Ujháziová
Svet motorov p. Dominik Šimák
Športom k zdraviu Mgr. Anna Medviďová
Turisticko - poznávací Mgr. Ivan Palúch
Varenie a pečenie s láskou Bc. Darina Grmanová
Zváračský krúžok p. Mário Bízik
Žijeme filmovými novinkami Ing. Monika Beňovská
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Vzdelávanie Systém duálneho vzdelávania

Od 01. 01. 2015 sa v praxi realizuje duálny systém vzdelávania, ktorého
podstatou je prepojenie všeobecného a odborného vzdelávania v stredných
odborných školách s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa.

Systém vytvára partnerský vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom, ktorý je definovaný vo forme
učebnej zmluvy, ktorá upravuje práva a povinnosti oboch strán vo vzťahu k praktickému vyučovaniu
žiaka.
Praktické vyučovanie sa vykonáva na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa
formou odborného výcviku pod vedením majstra odbornej výchovy, učiteľa odbornej praxe alebo
inštruktora.
Zamestnávateľ musí mať osvedčenie o spôsobilosti poskytovať
praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.
p
Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť
praktické vyučovanie po materiálnotechnickej, odbornej a personálnej
stránke v súlade so školským zákonom a
zákonom o odbornom vzdelávaní a
príprave
a školským
vzdelávacím
programom. Zamestnávateľ zároveň
znáša všetky náklady spojené so
zabezpečením praktického odborného
vzdelávania.
Tento systém vzdelávania tak
zabezpečuje, že vzdelávanie a príprava
žiaka na výkon budúceho povolania
plne zodpovedajú aj požiadavkám
zamestnávateľa.
Duálny systém vzdelávania vyjadruje aj vzťah medzi zamestnávateľom a školou na základe
zmluvy o duálnom vzdelávaní, ktorá upravuje rozsah, podmienky odborného vzdelávania žiaka
s učebnou zmluvou a koordinuje prepojenie teoretického a praktického vyučovania žiaka.
Naša škola neustále hľadá nových partnerov na uzavretie zmlúv o duálnom vzdelávaní.
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PROJEKTY ŠKOLY
Pomáhajúce profesie v edukácii detí
Na základe výzvy Metodicko-pedagogického centra v rámci operačného programu Ľudské zdroje sa
naša škola prihlásila do Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov. Tento
projekt dal priestor SOŠ a gymnáziám z celej SR prijať do pracovného pomeru školských pedagógov,
školských psychológov, sociálnych pedagógov a súčasne aj pedagogických asistentov, resp. asistentov
učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Škole bude MPC refundovať cenu práce prijatým
projektovým zamestnancom v plnom rozsahu počas trvania projektu.
Hlavným cieľom projektu je významne skvalitniť systém inkluzívnej vzdelávacej podpory hlavne pre
individuálne začlenených žiakov, vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením.
Projekt vedený pod ITMS kódom 31211Y720, je na škole realizovaný od 01.09.2020 do 31.08.2022,
s ďalším predĺžením do 31.08.2023.
V rámci projektu sme prijali do pracovného pomeru dve pedagogické asistentky, ktoré sa venujú
žiakom so zdravotným znevýhodnením. Koordinátorom projektu je Ing. M. Vítová, PhD., MBA.

Štipendijný program MLADÍ PROFESIONÁLI
Od školského roka 2021/2022 sa uskutočňuje v SOŠ dopravná, Žilina spolupráca so spoločnosťou
SCANIA, formou poskytnutia Štipendijného programu SCANIA MLADÍ PROFESIONÁLI, ktorá sa týka
možnosti špecializácie žiakov študijného odboru 2495 K autotronik v oblasti diagnostiky a
autoopravárenstva nákladných automobilov a autobusov.
Naša škola sa tak stáva lídrom vo vzdelávaní a príprave žiakov pre trh práce
v tejto oblasti. Spolupráca so spoločnosťou SCANIA bude mať veľký prínos
z hľadiska zvyšovania kvality teoretického a praktického vzdelávania
poskytnutím moderných učebných pomôcok a realizáciou praktického
vyučovania v prevádzkach partnerskej spoločnosti.
Okrem toho spoločnosť ponúka úspešným žiakom rôzne zaujímavé benefity, ktoré ich môžu motivovať
k výborným študijným výsledkom a tým k možnosti lepšieho uplatnenia na trhu práce v tejto špecifickej
oblasti.
•

Uložiť

Prepojenie teórie s praxou – kvalitné vzdelávanie
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre
prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o
nenávratný finančný príspevok s názvom „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou.“ Na túto
výzvu reagovala aj naša škola. Projektový tím vytvoril úspešný návrh, ktorého realizácia bola stanovená
na obdobie 09/2020-02/2023. Školskou koordinátorkou projektu sa stala Ing. E. Remetová.
Hlavným cieľom projektu je podpora zvyšovania kvality vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania
a prípravy v prepojení na praktické vyučovanie. Cieľ je napĺňaný prostredníctvom realizácie jednej
hlavnej aktivity „Mimoškolská činnosť,“ jej povinnej podaktivity „Riadenie a koordinácia projektu“
a nepovinnej podaktivity „Pedagogické kluby s výstupmi.“
Všetky činnosti realizované v rámci podaktivít projektu prispievajú k zvýšeniu uvedených kompetencií
žiakov potrebných pre prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce:
- Čitateľská gramotnosť
- Matematická gramotnosť
- Prírodovedná gramotnosť
- Finančná gramotnosť vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia
- Jazykové zručnosti
- IKT zručnosti.
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Naši pedagógovia ponúkajú žiakom v rámci mimoškolskej činnosti širokú škálu záujmových útvarov,
náplňou ktorých je rozvoj vybraných kompetencií formou tvorivých dielní, workshopov, zábavných hier
a súťaží:
• Rozvoj kreatívneho myslenia,
• Asertívny mechanik – elektrotechnik,
• Kritické myslenie v oblasti ekológie a trvalo
udržateľného rozvoja,
• Koučingom k úspechu na trhu práce,
• IKT v službách automobilového priemyslu,
• Zvyšujeme úroveň digitálnej komunikácie,
• Začíname v profesii...,
• Tvorivé dielne - logistikou k povolaniu,
• Tvorivé dielne pre odbor 2495 K autotronik,
• Autoopravár Junior,
• Autoopravár senior,

• Tvorivé dielne – programujeme
mikroprocesorovú stavebnicu,
• Tvorivé dielne - mladí filmári,
• Fyzika zaujímavo,
• Matematika pre prax,
• Čitateľský nápadník,
• Čitateľsko-filmový klub,
• Cesta za poznaním,
• Audio-vizuálny worskhop,
• Nehovorme žiakom, čo nevedia,
• Bezpečne na cestách,
• Tvorivé dielne Duálom k úspechu.

V septembri 2020 sa spomínané aktivity úspešne rozbehli, no ich praktickú realizáciu ochromila
pandemická situácia. V školskom roku 2021/2022 sme pokračovali v našej činnosti aj napriek rôznym
obmedzeniam, aby sme úspešne naplnili stanovené ciele projektu.

Študent dopravy v praxi
Prepojenie
teórie
Vo výberovom
konaní na rok 2021 v rámci programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu,
KA
102 Kľúčová
akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov bol našej škole schválený grant na
s praxou
– kvalitné
realizáciu
projektu v Českej republike, v meste OLOMOUC, s názvom: „Študent dopravy v praxi.“
vzdelávanie
Koordinátorkami projektu boli Ing. E. Rezníčková a Ing. J. Kostolná.
Aktivita Krátkodobé mobility žiakov OVP v Českej republike bola plánovaná v štyroch dvojtýždňových
turnusoch, pričom každý turnus absolvuje 10 študentov.
Cieľom projektu bolo skvalitniť teoretickú a odbornú prípravu žiakov a uľahčiť im orientáciu na
európskom trhu práce, rozvíjať praktické odborné zručnosti na medzinárodnej úrovni v oblasti cestnej
dopravy a vytvorenie dlhodobej spolupráce v oblasti praktického vzdelávania.
Odbornú stáž žiaci vykonávali v dopravných podnikoch, ktoré zabezpečovala sprostredkovateľská
organizácia AGAMOS, s. r. o.
Spoluprácu s hostiteľskou organizáciou škola zabezpečila podpísaním zmluvy o spolupráci na
zabezpečenie výkonu odbornej praxe medzi vysielajúcou a hostiteľskou organizáciou v rámci programu
Erasmus+, Mobilita žiakov a pracovníkov v odbornom vzdelávaní a príprave.
Účastníkmi projektu boli žiaci 2. a 3. ročníkov študijného odboru 3760 M PREVÁDZKA A EKONOMIKA
DOPRAVY a študijného odboru 3767 M DOPRAVNÁ AKADÉMIA.
V nadväznosti na usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti so
šírením koronavírusu a na základe stanoviska národnej agentúry programu Erasmus+ o zrušení
všetkých študijných pobytov žiakov do zahraničia nebolo možné z našej strany zrealizovať žiadne
mobilitné aktivity.
Vzhľadom k zlepšenej epidemiologickej
situácii sa uskutočnili dva turnusy odbornej
stáže, a to v mesiacoch apríl a jún 2022.
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Podporujeme žiakov
Slovenská teórie
akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
Prepojenie
Národná
agentúra
programu Erazmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, o. z., Bratislava poskytla
s praxou
– kvalitné
našej
škole
na
základe
projektu Podporujeme žiakov grant v rámci programu Erazmus+, čislo zmluvy
vzdelávanie

- diagnostiku podvozku a
pohonu vozidiel, vrátane
alternatívnych pohovov

mechanik
elektrotechnik

autotronik

2020-1-SK01-KA102-077883. V projekte boli zvolené aktivity: krátkodobá mobilita 12 žiakov učiacich sa
v OVP a pre 4 pedagógov - odborná príprava zamestnancov.
Začiatok projektu 01.07. 2020
Koniec projektu: predĺžený do 31.08. 2022
Realizácia projektu: 15.11. – 26.11.2021 formou zahraničnej odbornej stáže študentov študijného
odboru autotronik a mechanik elektrotechnik a učiteľov odborných predmetov v partnerskej škole
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vocelova 1338, Hradec Králové.
Ciele projektu:
- umožniť žiakom nadobudnúť, rozvíjať odborné vedomosti, praktické zručnosti pri výkone niektorých
činností v dielňach a na pracovisku autoservisu, na moderných zariadeniach zameraných na:
- opravu rozvodového mechanizmu,
- diagnostiku riadiacich jednotiek automobilov,
- získanie základných zručností pri zváraní cez
počítačový simulátor a zručností pri riadení
nákladného auta a motorky na trenažéri

- nadobudnúť skúsenosti zo zahraničnej stáže,
- umožniť pedagógom získať vedomosti, praktické zručnosti, inovatívne metódy vyučovania
odborných predmetov a odborného výcviku pre príslušné študijné odbory, navrhnúť zmeny v ŠKVP
na základe získaných skúseností v partnerskej škole
- vytvoriť spoluprácu s prijímajúcou školou v oblasti implementácie nových trendov a metód
odborného vzdelávania do vyučovacieho procesu a zapojiť našu školu do siete partnerských škôl
prijímajúcej školy.
Koordinátori projektu: Ing. J. Duháčková, Ing. M. Švekušová, Ing. M. Čelková a Mgr. M. Sikorová

Mechanik bez prestoja
V rámci systému duálneho vzdelávania, do ktorého je
zapojená aj naša škola, je našou snahou poskytnúť žiakom
pomôcky a také zariadenia, ktoré im umožnia využívať moderné technológie pri praktickej realizácii
odborného výcviku a vzdelávania. Preto SOŠD Žilina v spolupráci s Nadáciou Kia Motors Slovakia
v rámci programu požiadala o poskytnutie finančného grantu v celkovej výške 1 000,-- €.
Cieľom projektu „Mechanik bez prestoja“ bola modernizácia vybavenia pre odborný výcvik,
prepojenie teoretického vzdelávania s praxou a umožniť žiakom nadobudnúť zručnosti pri používaní
najmodernejších technológií.
Nadácia Kia Motors Slovakia schválila škole požadovaný finančný grant v plnej výške. Tieto finančné
prostriedky boli využité na nákup indukčného ohrevu s príslušenstvom a pojazdného zdviháka.
Zakúpené pomôcky budú používať žiaci školy realizujúci odborný výcvik v školských dielňach a majstri
odborného výcviku.
Realizácia projektu: február – apríl 2022. Koordinátor projektu: p. Mário Bízik, majster OV.
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Memorandum o spolupráci
Začiatkom mája 2022 bolo medzi našou školou a občianskym združením SYTEV, ktoré pôsobí ako
registrované Informačné centrum mladých (ICM) podpísané Memorandum o spolupráci s cieľom
rozvoja neformálneho vzdelávania.

Oblasti
vzájomnej
spolupráce

zapojenie prvkov neformálneho vzdelávania do vyučovacieho procesu,
pravidelná komunikácia za účelom dosahovania spoločných cieľov,
šírenie informácií o neformálnom vzdelávaní a mimoškolských aktivitách,
vysielanie študentov na medzinárodné projekty Erazmus+.

SYTEV zabezpečí :
- proces neformálneho vzdelávania a mimoškolských aktivít,
- bezpečnosť a pripravenosť študentov na účasť na medzinárodných
projektoch Erazmus+.
Škola:
- poskytne SYTEV priestor na realizáciu workshopov, v rámci ICM
a Európskeho zboru solidarity,
- pomôže s napĺňaním miest na medzinárodné projekty ERAZMUS+,
- pomôže s propagáciou programu na škole a
- po projekte dá priestor účastníkom na šírenie výsledkov projektu cez články, fotky, videá na
sociálnych sieťach, alebo cez neformálne workshopy.

ENYA
Spolu s Úradom komisára pre deti so sídlom v Bratislave, členom skupiny ENOC - European Network
of Ombudspersons for Children) naša škola spolupracovala tiež na projekte ENYA (European Network
of Young Advisors). Hlavnou témou projektu pre rok 2022 sa stala: „Climate justice“.
Cieľ projektu:
Vytvorenie odporúčaní pre ENOC priamo od detí, ktoré budú premietnuté
do výročnej správy organizácie.
Realizácia projektu:
Workshop, dňa 20.04.2022, v priestoroch Úradu komisára pre deti v Bratislave.
Účastníci projektu:
Viktória Konkoľová, Júlia Majtánová - II.BP, Šimon Mazán - III.AP, Radoslav Madleňák - III.BP

V blízkej budúcnosti na nás čakajú ďalšie výzvy a projekty, o realizácii ktorých vás budeme
samozrejme radi informovať v ďalších vydaniach našej ročenky.
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JUNIOR

opäť obnovený

AUTOMOTIVE

TALENTS

- projekt európskeho významu,
- ponúka žiakom absolvovať 6-týždňovú odbornú stáž v nemeckých autoservisoch,
- nemeckí partneri zabezpečujú celú organizáciu stáže, vycestovanie a návrat domov,
ubytovanie a poskytujú vysoké finančné príspevky žiakom.

HLAVNÝ
BENEFIT

možnosť získať vysokocenený certifikát UHP/RUN
FLAT/RDKS nemeckého zväzu pneumatikárov
v hodnote 500,- €

Ďalšie benefity

Podmienky pre výkon stáže

➢ spoznávanie novej krajiny,
➢ spoznávanie nových ľudí,
➢ zdokonalenie sa v cudzom jazyku,
➢ možnosť cestovať vo voľnom čase,
➢ získanie práce na nemeckom trhu,
➢ získavanie nových zručností,
➢ práca s najmodernejšími technológiami
používanými v automobilovom priemysle.

vek 18 rokov
Požiadavky na žiakov
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Projekt je určený
pre odbory

samostatnosť,
zodpovednosť,
dochvíľnosť,
disciplína,
pracovná motivácia.

autotronik,
mechanik elektrotechnik,
autoopravár – mechanik,
autoopravár – karosár,
autoopravár – lakovník.

V školskom roku 2021/2022 sme sa opätovne vrátili k realizácii projektu a po zlepšení pandemickej
situácie sa odbornej stáže v Nemecku zúčastnili: Viliam Herco, Filip Zvrškovec a Marek Krajči – III.AM,
Martin Hudák, Daniel Uríča a Tomáš Andrejčák – III.BM, Ondrej Vachan a Roman Giabel – I.AN.
Koordinovaniu projektu sa venovala Mgr. M. Sikorová, spoločne s vedením školy, ktoré podporuje
túto vzájomnú spoluprácu a odbornú prípravu žiakov našej školy nemeckou národnou automobilovou
službou. Cieľom je vytvoriť základ pre dlhodobú spoluprácu s dôrazom na rozvoj odborných zručností,
osobných a jazykových skúseností. Výhodou je aj možnosť zamestnať sa na medzinárodnom trhu práce.
21

Aktivity v školskom roku 2021/2022
Školská udalosť Opäť v školských laviciach
Dva mesiace letných prázdnin ubehli ako voda. Začal
sa ďalší školský rok. Všetci sa zamýšľame nad tým, čo
nás v ňom čaká, aký asi bude, čo nám prinesie ….
My sme ho spoločne so žiakmi prvých ročníkov
privítali vo štvrtok, 2. septembra 2021, v školskej
jedálni slávnostnými príhovormi podpredsedu
Žilinského samosprávneho kraja RNDr. P. Dobeša a
riaditeľky Ing. M. Vítovej, PhD., MBA. Na prahu nového
školského roka a na ceste ďalšieho poznávania a objavovania sme zapriali všetkým študentom aj
ich učiteľom úspešný školský rok, aby sme na jeho konci mohli s radosťou hodnotiť to, čo sme za 10
mesiacov spolu dokázali.
Dňa 09. septembra 2021 sa naša škola, zúčastnila
Školská udalosť Študuj dopravu v zastúpení Mgr. A. Medviďovej, majstra OV Ing. P. Baláta,
žiakov z III.AM triedy - E. Vrábla, J. Dadaja a žiakov II. AU
triedy - J. S. Szilvása a L. Remeka projektu Dni kariérového poradenstva - Študuj dopravu vo Vrútkach,
ktoré sa konalo pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR v rámci osláv
150. výročia výstavby Košicko-bohumínskej železnice.
Súčasťou bohatého sprievodného programu boli prezentácie škôl, ukážky
výkonu povolaní najmä v železničnej a cestnej doprave, riadenie rušňa
prostredníctvom
ETCS
zariadenia,
návšteva priestorov autobusu, kamióna,
rušňa, diagnostika vozidiel, dopravná
výchova s informáciami o bezpečnosti cestnej premávky
a cyklistickej doprave, dopravné simulátory, nácvik poskytovania
prvej pomoci, návšteva modelovej železnice, pokusy
vo „vedeckej cukrárni,“ dopravné kvízy a súťaže. Nechýbali:
Kariérové poradenstvo – pomoc s výberom štúdia a povolania,
Informácie zo sveta práce – predstavenie dopravných povolaní,
Dopravná výchova – bezpečnosť v cestnej premávke a dopravné
simulátory a Poskytovanie prvej pomoci – nácvik zručností pri
záchrane života.
V našom stánku sme zaujali trenažérom – simulátorom riadenia motorových vozidiel, o ktorý bol
značný záujem. Žiaci aj dospelí si mohli vyskúšať riadenie automobilu po cestnej komunikácii.
Lákadlom pre návštevníkov bola didaktická a demonštračná pomôcka modelu kamiónu od spoločnosti
Scania. Desiatky dievčat a chlapcov si nechali urobiť pomocou techniky airbrush tetovačky na telo
našimi žiakmi z II.AU z odboru autoopravár – lakovník a pomocou šablóniek si vyrobili na výkres
obrázky na pamiatku.
Žiaci J. Dadaj a J. S. Szilvás poskytli do televízie v živom vstupe informácie o štúdiu na našej škole.
Rozdávali sme propagačný materiál, ročenky a odpovedali na otázky žiakov, pedagógov a rodičov. Do
školskej kroniky sme získali vzácny zápis od štátneho tajomníka Ministerstva dopravy a výstavby Ing.
J. Kmeťa, ktorý spolu s podpredsedom ŽSK s RNDr. P. Dobešom navštívili náš stánok.
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Šach pomáha zlepšovať pozornosť a koncentráciu,
núti si predstaviť rozlišné akcie v rôznom poradí ešte
predtým, ako sa stanú, učí najprv myslieť a potom
konať. Cieľom hry je dať súperovi mat.
V tomto umení si dňa 09.09.2021 zmerali sily aj naši žiaci: Mária
Rovderová, Martin Gottas – III.BP, Adam Jarotta, Matej Ševčík –
IV.AP a Patrik Pojezdala – II.AP, ktorí sa zúčastnili „Školských
majstrovstiev okresu Žilina študentov a študentiek v šachu.“
Celkom slušne sa darilo Patrikovi Pojezdalovi, ktorý sa v silnej
konkurencii umiestnil na 19. mieste.
Blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšej reprezentácii.

Šport Školské majstrovstvá v šachu

Humanita Infodeň k projektu „Zaži dobrovoľníctvo, uč sa“
.““ôôôôskúsenosťami“

Potreba pomoci je v krízových časoch väčšia ako kedykoľvek predtým. Solidarita
medzi ľuďmi počas pandémie koronavírusu rastie, keďže si spoločne uvedomujeme,
že následky krízy môžeme bezprostredne ovplyvniť našou zodpovednosťou,
spolupatričnosťou a ochotou pomáhať si navzájom.
Školský rok 2021/2022 - Rok dobrovoľníctva v Žilinskom samosprávnom
kraji.
Dňa 21. 09. 2021 sa v priestoroch zasadačky našej školy uskutočnila online konferencia Sekcie pre
mládež ŽSK, na ktorej boli prítomní aj naši dobrovoľníci z tried II. BP a IV. AP - D. Hurka, D. Šurina, V.
Vôstiková, Z. Píšová, N. Vlhová.
Online konferenciu viedli Mgr. H. Macúšová spolu s Ing. M. Rypákom, MSc. Žilinské dobrovoľnícke
centrum zastupovala Mgr. M. Ondríková, aby informovala o projekte „Srdce na dlani,“ ktorého
poslaním je vyjadriť osobitnú vďaku tým, ktorí si vo svojom voľnom čase nájdu miesto na pomoc iným,
všade tam, kde je to potrebné. Platforma dobrovoľníckych centier a organizácii bola zastúpená
výkonnou riaditeľkou Mgr. D. Hradiskou, ktorá prítomných oboznámila s „Kvadrantovým
modelom“ a „Service learning“ – tréningom zameraným na zážitkové učenie a nácvik mäkkých
zručností, ktoré spájajú zmysluplnú dobrovoľnícku službu v komunite so vzdelávaním a reflexiou.
O svojich projektoch informovala Mgr. D. Janišová, riaditeľka zo ZŠ, Zemianska Olča – v roku 2020
získali ocenenie Angažovaná škola vďaka svojmu projektu „Staničkári.“ Cieľom ich projektu bolo
upraviť zastarané priestory železničnej stanice. Ing. E. Boocová – koordinátorka pre dobrovoľníctvo zo
SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku zo Žiliny sa rozhovorila o svojich dobrovoľníckych
projektoch a „Service learning.“ V závere konferencie sa uskutočnila diskusia.
Do tejto aktivity sa okrem žiakov zapojili aj vyučujúce Mgr. M. Sikorová a Ing. M. Čelková.
Pod záštitou predsedníčky ŽSK Ing. E. Jurinovej, v spolupráci
s Odborom školstva a športu
a Spojenou školou, Rosinská
cesta 4, Žilina sa konalo dňa 17.09.2021 regionálne kolo XIV.
ročníka športovo-vedomostnej súťaže Župná kalokagatia 2021,
ktorá spája krásu tela i ducha.
Žiaci dostali možnosť využiť teoretické vedomosti z oblasti
zdravotnej prípravy, dopravy, geografie, ekonomiky, športu, histórie, topografie, BOZP, turistiky
v prepojení s fyzickou námahou a streľbou zo vzduchovky.

Šport Župná kalokagatia
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Súťaže sa zúčastnilo 11 SŠ, medzi ktorými bola aj naša škola, ktorú reprezentovalo 5-členné
zmiešané družstvo IV.AP triedy: N. Vlhová, Z. Píšová,
R. Ihnát, A. Jarotta a K. Fúčela. Družstvo absolvovalo
beh na 3,5 km v teréne, so 7 kontrolnými
stanovišťami, kde okrem spomínaných teoretických
vedomostí muselo preukázať aj praktické zručnosti hod granátom na cieľ, prehup na lane a streľba zo
vzduchovky, v ktorej sme nazbierali najviac trestných
sekúnd. Ostatné disciplíny zvládli žiaci na výbornú, čo
nám však nepomohlo a spomínaná streľba nás
odsunula na posledné miesto.
Jedným z odkazov „KALOKAGATIE“ je však známe
heslo: „Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa!“

Život v ŠI Spoznaj mesto, v ktorom študuješ
V školskom roku 2021/2022 pribudlo od septembra do školského internátu veľa nových žiakov –
prvákov, ktorí mali zatiaľ len málo možností spoznať mesto, v ktorom budú študovať.
Návštevu mesta absolvovalo 13 žiakov, v utorok 21. septembra 2021 spolu s vychovávateľkou RNDr.
Máriou Baníkovou po trase Rosinská cesta (ŠI) – Hlboká cesta – Štefánikovo námestie – Námestie
Andreja Hlinku – Mariánske námestie – Bulvár (ul. A. Bernoláka) – ul. Vysokoškolákov – Vlčince –
Rosinská cesta (ŠI).
Na pešej prechádzke sa žiaci dozvedeli nielen o Hlbokej ceste, ktorú môžu využívať na pešiu cestu
do mesta a z mesta, ale aj o dôležitých miestach v meste, ako sú prevádzky a zastávky MHD,
autobusové nástupište, železničná stanica, nákupné centrá, plaváreň, Krajská knižnica, nemocnica
s poliklinikou, námestia, rôzne stredné školy…
Táto akcia určite splnila svoj účel a pomohla žiakom lepšie sa zorientovať v meste.

Humanita Zbierka „Biela pastelka“
Biela pastelka je verejná zbierka na podporu ľudí so
zrakovým postihnutím. Je symbolom neviditeľných línií,
symbolom sveta nevidiacich a príležitosťou prejaviť ľudskú
ušľachtilosť a solidaritu.
Piatok – 24. septembra 2021 bol hlavným dňom
verejnej zbierky v uliciach miest a obcí na celom Slovensku.
Naši dobrovoľníci zo IV.BP - A. Bambuchová, G. Kecíková,
T. Kubušová, R. Maurská, M. Jarošová, S. Hacková,
V. Slížová, V. Kašaríková, M. Gáborová, D. Palková,
V. Rajteková, A. Repa, M. Žmiják, B. Balala a J. Šteiniger sa ochotne zapojili do spomínanej verejnej
zbierky, vďaka čomu upozornili verejnosť na problémy nevidiacich a slabozrakých a získali podporu na
ich riešenie. Spomínaným žiakom sa podarilo vyzbierať 487,40 €, za čo dostali poďakovanie z Únie
nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Veľká vďaka patrí aj všetkým, ktorí prispeli finančnými
prostriedkami a vyjadrili spolupatričnosť ľuďom, ktorí v živote nemali také šťastie ako my.
Koordinátorkou akcie Biela pastelka bola PaedDr. Monika Milučká.
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Súťaž Európsky deň jazykov v nemeckom jazyku
Hoci sa nemecký jazyk u nás v škole už nevyučuje, ešte vždy sa
nájde niekoľko jeho nadšencov. Dňa 27. septembra 2021 si
pripomenuli 9. ročník Európskeho dňa jazykov v nemeckom jazyku.
Cieľom Európskeho dňa jazykov je podnietiť 800 miliónov Európanov
zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov.
Prostredníctvom cudzieho jazyka sa žiakom otvárajú úžasné šance.
Prínos jazykového vzdelávania, príležitosti a možnosti, ktoré sa žiakom výučbou cudzích jazykov
otvárajú, pripomenula v tento deň Mgr. A. Medviďová. Hosťom bola PhDr. D. Petrovská, lektorka
nemeckého jazyka. Cudzí jazyk je najlepšou investíciou pre život.
Na Európskom dni jazykov sa žiaci presvedčili o tom, že cudzie jazyky sa dajú učiť aj hravou
formou. Žiaci sa zišli na dopoludní plnom aktivít. Preverili svoju slovnú zásobu, precvičili sa pri tvorení
viet, pri opisovaní obrázkov. Kreatívni boli aj pri tvorbe projektov. Vzniknuté plagáty už skrášľujú
jazykovú učebňu. Atmosféru dopoludnia spríjemňovali nemecké rozprávky a pesničky.
Dňa 27.09.2021 sa na našej škole pri
príležitosti Európskeho dňa jazykov
Súťaž Oslávili sme Európsky deň jazykov
uskutočnil vedomostný kvíz pre študentov
anglického jazyka pod vedením Mgr. I. Kubalovej a Mgr. P. Panákovej.
Tohtoročnou témou sa stal „Šport.“ Študenti študijných odborov súťažili v kategórií: 1. – 2. ročníky
a 3. – 4. ročníky. Všetci zúčastnení študenti riešili úlohy zamerané na čítanie s porozumením, počúvanie

s porozumením a dopĺňanie kvízu a gramatických cvičení. Okrem vedomostnej súťaže mali študenti
možnosť zapojiť sa aj do súťaže o najlepšie projekty na danú tému. Najoriginálnejšie z nich boli ocenené
v špeciálnej kategórii.
Kategória 1. – 2. ročníky:
1. Zuzana Vysoká – II.BM, vpravo 2. Linda Hantuchová – II.BP, vľavo
3. Lukáš Maniak – II.AM, druhý zprava
Kategória 3. – 4. ročníky:
1. Denis Roman – III.AP, vľavo 2. Viliam Herco – III.AM, vpravo
3. Peter Tomo - III.AP, v strede
1. Bianka Pilková – I.BP

Súťaž o najlepší projekt:
2. Júlia Majtánová – II.BP
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3. Lukáš Maniak – II.AM

Školská udalosť „Do školy na bicykli“
Hlavný cieľ:
- podporiť u detí a mládeže využívanie bicykla
ako plnohodnotného dopravného prostriedku,
- zvýšiť rozsah a kvalitu
dopravnej výchovy žiakov,

Dňa 28.09.2021, v rámci týždňa mobility, sa
naša škola opäť zapojila už do 7. ročníka
celonárodnej kampane, ktorú organizovalo
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR pod záštitou národného
cyklokoordinátora „Do školy na bicykli.“
- podporiť rozvoj výstavby
Úlohou tohto podujatia bolo zistiť záujem
a prevádzkovanie
žiakov o využívanie bicykla ako zdravého,
dopravných ihrísk.
ekologického a ekonomického dopravného
prostriedku pri každodennom dochádzaní za
vzdelaním.
Z dôvodu pandemickej situácie sme museli
obmedziť počet žiakov z jednotlivých tried na
celkový počet 40 účastníkov. Pre spestrenie dňa
sme im pripravili rôzne aktivity.
V teoretickej časti si žiaci overili svoje
vedomosti z pravidiel cestnej premávky
a v praktickej časti mali možnosť zmerať si
svoje sily na pumptrackovej dráhe. Program sme
zavŕšili bicyklovou turistikou v okolí Vodného
diela Žilina.
Vyhodnotenie súťaže:
1. miesto – L. Filipovič , I.CP, E. Chovanec, III.AM
2. miesto – R. Zemančík, III.AM
3. miesto – V. Herco, III.AM
Pevne veríme, že sa nám podarilo u žiakov upevniť si vzťah k bicyklovaniu.
Dňa 04.10.2021 sa uskutočnil na našej škole

Školská udalosť Deň otvorených dverí
online Deň otvorených dverí. Zúčastnili sa ho
Humanita
Maratón
písania
listov
väčšinou triedne kolektívy žiakov 9. ročníka ZŠ a výchovných poradkýň z príslušnej školy. Účastníkmi
však boli aj rodičia a žiaci – jednotlivci.
Z otázok účastníkov DOD bolo zrejmé, že žiaci majú záujem o štúdium na našej škole. Boli
informovaní o študijných a učebných odboroch, ktoré škola ponúka a o možnostiach uplatnenia sa na
trhu práce.
a Prezentácia našej školy bola uskutočnená pomocou videa s informáciami a odpoveďami Mgr. Anny
Medviďovej na najčastejšie kladené otázky.

Život v ŠI Jesenná výzdoba školského internátu
dalosť „Do školy na bicykli“

Aj počas tohoročného jesenného obdobia sme si skrášlili
priestory školského internátu prírodnou jesennou výzdobou.
Ubytovaní žiaci pracovali ako včeličky pri zbieraní materiálu na
výzdobu a pri aranžovaní konárikov, vetvičiek, jesenných kvetov
a plodov – šípok, gaštanov, tekvíc a tekvičiek, či iných drobností,
z ktorých vytvorili krásne jesenné aranžmány.
Súčasťou jesennej výzdoby bolo aj zhotovenie tematických
násteniek.
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Šport Majstrovstvá okresu vo futsale žiakov SŠ
dalosť „Do školy na bicykli“

Dňa 14.10.2021 sa v Spojenej škole, Rosinská cesta 4 a v SOŠ dopravnej, Rosinská cesta 2, v Žiline
uskutočnili Majstrovstvá okresu vo futsale žiakov SŠ,
vyhlásené MŠ SR.
Zúčastnilo sa ich družstvo v zložení:
Výsledok
Martin Briš, Jakub Čuraj,
Denis Franek, Viktor Hejčík,
Daniel Hrubý, Adam Jarotta,
miesto
Roman Konštiak, Samuel
B
Mruk, Róbert Tabaček

3.

skupina
Po ročnej prestávke spôsobenej pandémiou sa dňa
Súťaž Zenit v strojárstve
20.10.2021 konalo v priestoroch školských dielní, na Košickej
alosť „Do školy na
ceste 2, v Žiline školské kolo súťaže Zenit v strojárstve.
bicykli“
Aktuálneho ročníka sa zúčastnili žiaci z tried III.AU, III.BU a I.AN. Svoje sily si žiaci zmerali v dvoch
častiach súťaže. Prvá časť – test – preverila teoretické vedomosti zúčastnených. V teste boli otázky,
ktoré zahŕňali prehľad zo všetkých predmetov zameraných na
strojárstvo. V druhej časti súťaže vyrábali súťažiaci súčiastku tak, aby
boli nielen dodržané rozmery predpísané výkresom, ale aby bola aj
funkčná a na pohľad esteticky opracovaná.
Študenti s najvyšším počtom bodov: Marek Gábor a Alex Juriga
postúpili do vyššieho kola súťaže.
V dňoch 29. – 31. 03. 2022 sa Marek Gábor – I. AN zúčastnil celoštátnej súťaže ZENIT v strojárstve,
ktorá sa konala v priestoroch Strednej odbornej školy techniky a služieb v Brezne.
V silnej konkurencii súťažiacich sa Marek umiestnil na veľmi peknom 4. mieste. Umiestnenie nás
teší o to viac, že sme sa vďaka nemu po prvý raz prebojovali až do celoštátneho kola tejto súťaže.
Okrem samotnej súťaže podujatie sprevádzali aj ďalšie akcie – prehliadka areálu školy, mesta Brezna
a jeho okolia s breznianskou kalváriou. Prínosom bolo i nadviazanie nových priateľstiev.
,,Dobrovoľníci nie sú platení, nie preto, že sú
bezcenní, ale preto, že sú na nezaplatenie.“

Humanita Dobrovoľníctvo na farme

Dobrovoľníctvo je činnosť, ktorú vykonávame vo svojom voľnom čase v prospech niekoho iného bez
nároku na odmenu. Aj v dnešnej uponáhľanej dobe sa vždy nájde zopár dobrovoľníkov, ktorí si vo
alosťvoľnom
„Do školy
na bicykli“
svojom
čase nájdu
priestor na pomoc iným. Starostlivosť
o zvieratá
sa v dnešnej dobe pomerne
alosť „Do školy
na bicykli“
zanedbáva, ale existujú miesta, ktoré im poskytujú domov a pocit bezpečia.
Koncom októbra 2021 niektoré naše spolužiačky z II.BP – Vanesa Cudráková, Pavlína Capková,
Martina Grešáková, Viktória Konkoľová, Júlia Majtánová a Lucia Mlíchová – spoločne s vyučujúcimi
Ing. M. Čelkovou a Mgr. M. Sikorovou spojili svoje sily a v mene našej školy sa rozhodli pomôcť
Hospodárskemu dvoru v Bánovej. Po príchode na miesto nás privítal majiteľ – Igor Koník, ktorý sa sám
venuje pomoci ľuďom a zvieratám v núdzi. Previedol nás po farme, poukazoval zvieratá a zadal nám
prácu - pohrabať a pozametať prostredie, poukladať na kopu rozhádzané dosky a pozbierať kamene
rozhádzané po zemi. Majiteľ bol vďačný za našu ochotu pomôcť. Nám táto skúsenosť priniesla
množstvo nových pracovných skúseností, smiechu a radosti.
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Umelá inteligencia, automatizácia,
robotizácia menia nielen potreby
zamestnávateľov, ale aj od mladých ľudí
sa očakáva, že sa budú vedieť adaptovať na nové podmienky, aby sa na trhu práce dokázali dobre
uplatniť. READYCON je najväčšou konferenciou o budúcnosti trhu práce.
Dňa 27.
2021
sa študenti IV.BM zúčastnili online konferencie prinášajúcej najnovšie
alosť
„Dooktóbra
školy na
bicykli“
poznatky o meniacom sa trhu práce.
Prínosy konferencie
Študenti tak získali informácie od
- poskytla žiakom prehľad o aktuálnych trendoch
viacerých expertov, ktorí pôsobia
a možných scenároch budúcnosti na trhu práce,
v rôznych firmách, akými sú napr.
- ukázala im, aké kroky podnikať pri uplatnení sa
Google, Európska vesmírna agentúra,
v rýchlo meniacom pracovnom prostredí,
Facebook, Národné centrum robotiky,
- poskytla prehľad o novej perspektíve rozvoja
univerzita Oxford a mnohé ďalšie.
energetiky a elektrotechniky na Slovensku,
Druhá časť konferencie, ktorá bola
- umožnila spoznať slovenskú firmu ako globálneho
zameraná na budúcnosť práce v oblasti
elektrotechniky prebiehala na šiestich
lídra v riadení odpadového hospodárstva,
paralelných paneloch.
- sprostredkovala praktické príklady, ktoré priblížili
Obohatením pre žiakov bolo aj
žiakom príležitosti a nástrahy v robotike, ako aj vo
konkrétnych
7 rád na to, ako byť
vesmírnom priemysle.
READY.

Vzdelávanie Online konferencia READYCON

Aj takouto formou vzdelávania sme pomohli študentom pripraviť sa na budúci svet práce, aby sme
tak podporili ich plynulý prechod zo školskej lavice k zmysluplnej pracovnej pozícii.

Súťaž I.BP víťazom okresného kola jazykového šampionátu
alosť „Do školy na bicykli“

V októbri sa žiaci našej školy opäť
zapojili do súťaže Jazykový WocaBee
šampionát, ktorý sa uskutočňuje pod
záštitou Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR. Ide o súťaž v učení
sa slovíčok cudzieho jazyka, v
ktorom medzi sebou súperia študenti
všetkých cudzích jazykov od základných
škôl až po gymnáziá, a to nielen na
Slovensku, ale aj v susednej Českej
republike.
Šampionát prebieha výhradne online, v
inovatívnej aplikácii na učenie cudzích
slovíčok pod názvom WocaBee. Celkovo sa tento rok do súťaže zapojilo takmer 60 000 žiakov.
V okrese Žilina sa najusilovnejšími žiakmi stali dievčatá a chlapci z I.BP triedy, ktorí v súťažnom
období 20.10. – 29.10.2021 nahrali denne v priemere 3008 bodov (tzv. WocaPoints) na žiaka. Žiaci v
aplikácii získavali body iba za správne odpovede pri precvičovaní slovíčok. Vďaka tomu, že podali skvelý
výkon, sa stali okresnými WocaBee šampiónmi a zaslúžene postúpili do krajského kola. Nadviazali tak
na úspech minuloročných žiakov.
Osobitne chcem vyzdvihnúť snahu Patrika Jakubíka a Filipa Vavra, ktorí sa zaradili medzi TOP 8
najlepších na Slovensku. Držme našim žiakom palce, aby boli úspešní aj naďalej a prebojovali sa svojou
usilovnosťou až do česko-slovenského finále Jazykového WocaBee šampionátu!
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Humanita Erasmus+ a dobrovoľníctvo
V dňoch 18. - 25.10.2021 sme sa zúčastnili projektu „ERASMUS +“ v Dolnom Kubíne. Stretnutie bolo
zamerané na projekty, ktoré poskytujú možnosti pre prácu dobrovoľníkov v zahraničí, najmä v krajinách
ako je Kambodža a Thajsko. Zúčastňovali sme sa videokonferencií s ľuďmi z týchto štátov, vykonávali
sme s nimi rôzne aktivity a prezentovali nám programy, do ktorých je možné zapojiť sa.
Čo je vlastne dobrovoľníctvo?… Je to uvedomelá neplatená aktivita alebo práca vykonávaná v
zahraničí na základe vlastnej vôle v prospech iných ľudí, životného prostredia, mimo členov rodiny a
domácnosti dobrovoľníka. Väčšinou sa takáto činnosť vykonáva v školách, v prírode alebo na farmách.
Ubytovaní sme boli v penzióne obklopenom krásnou oravskou prírodou. Tento pobyt sme si užili a
spoznali sme veľa nových ľudí z Českej republiky, Talianska, Francúzska a z Ázie.

Život v ŠI Spomienkové vence blízkym zosnulým
S blížiacimi sa jesennými prázdninami je každoročne spojený aj tzv.
dušičkový sviatok, počas ktorého navštevujeme hroby svojich blízkych –
Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých.
Pri tejto príležitosti vyrábali niektorí kreatívni žiaci zo školského internátu
počas dvoch popoludní veľmi pekné spomienkové venčeky, na ktoré použili
nielen prírodné materiály – šušky, gaštany, orechové škrupiny a listy, ale aj rôzne dekoračné stužky,
kvety a polystyrén.

Súťaž Ďalšia výhra a finále Jazykového Wocabee šampionátu
V týždni od 3.11. do 12.11.2021 naši študenti usilovne pokračovali v jazykovom šampionáte. Ich
chuť ísť ďalej a víťaziť bola poriadna. Veď v súťaži sa hodnotí usilovnosť v učení sa slovnej zásoby,
oaktorej vypovedajú body získané za precvičovanie slovíčok v aplikácii, tzv. WocaPoints. A predstavte
si, naši opäť podali najlepší výkon. V krajskom kole súťaže dosiahli v priemere 3856 bodov na jedného
žiaka a zvíťazili. Svojím víťazstvom sa prebojovali do celoslovenského kola.
Vyučujúca anglického jazyka Mgr. Ivana Kubalová reagovala na ich úspech takto:
„Študenti z I.BP tvoria nový triedny kolektív. Využili výzvu, aby sa spoločne zapojili do tejto
súťaže. Bola som nadšená z toho, keď po úspešnom absolvovaní okresného kola súťaže Jazykový
WocaBee šampionát dievčatá a chlapci z mojej triedy s veľkým zanietením vstupovali i do
krajského kola. Dosiahli vynikajúci výsledok aj vďaka tomu, že sa u nich prejavil tímový duch.
Oceňujem, že vo svojom voľnom čase vďaka svojej húževnatosti urobili nielen niečo pre seba,
pre kolektív, ale dobrovoľne sa podieľali na šírení dobrého mena školy.“
Výbornú znalosť slovíčok v anglickom jazyku ukázali žiaci I.BP triedy aj
v celoslovenskom finále počas súťažného týždňa 17. – 24.11.2021, kde nahrali v
priemere na žiaka denne 4591 WocaPoints (bodov). V celkovom hodnotení tak získali
skvelé 4. miesto. Výsledky celoslovenského kola naznačili, že konkurencia bola
skutočne veľká! Pre nás tým najdôležitejším výsledkom vo WocaBee je však najmä
motivácia žiakov a radosť z učenia. O tom, že podali v celoslovenskom kole skvelý
výkon, svedčí aj to, že medzi top 30 žiakmi Slovenska boli:
• 9. miesto: Filip Vavro – 117 011 WocaPoints (denný priemer 14 626 WocaPoints),
• 13. miesto: Patrik Jakubík – 107 600 WocaPoints (denný priemer 13 450 WocaPoints),
• 24. miesto: Anna Mária Danihelová – 57 645 WocaPoints (denný priemer 7 206 Wocapoinst).
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Súťaž iBOBOR
vyhodnotenie

Nová doba prináša nové výzvy. Po prvýkrát vo svojej histórii
sa súťaž iBOBOR konala cez EDUPAGE. A uskutočnilo sa aj
tréningové kolo. Zúčastnili sa ho vybraní žiaci z I.CP a z II.BP triedy. Úspešného riešiteľa sme nemali,
a
no najvyšší počet bodov dosiahli:
1. Viktória Konkoľová, II.BP
2. Kristián Jakubík, I.CP
3. Samuel Halaša, I.CP
Dňa 9. novembra 2021 súťažili Seniori v počte
28 z týchto tried - III.AP (2), III.BP (2), III.BU (2),
III.AM (14), IV.AM (1), IV.AP (2), IV.BP (3), IV.BM
(2), ktorí súťažili aj vo svojom voľnom čase.
Úspešného riešiteľa sme mali len jedného,
ktorým sa stal:
1. Bahramldin Mohammad Mustafa, III.BU
2. Viliam Herco, III.AM
3. Peter Kubala, IV.AM

V kategórii Junior, dňa 11. novembra 2021
súťažilo 150 súťažiacich z I.AM (16), I.AN (8), I.AP
(17), I.AU (1), I.BM (22), I.BP (18), 1.CP (2), II.AM
(11), II.AP (17), II.AU (15), II.BM (2), II.BP (20),
II.BU.(1).
Úspešných riešiteľov máme piatich:
1. Lukáš Maniak, II.AM
2. Barbora Korbelová, Kristína Sopková, II.AP
3. Michal Piliar, II.AM, Marián Cabadaj, II.AP

Dňa 15.11.2021 sa
Mgr. Zuzana Bučková
zúčastnila online stretnutia s názvom Okrúhly stôl k prevencii kriminality.
Stretnutie sa konalo pod záštitou prednostu Okresného úradu Žilina Mgr. K.
Rumana a predsedníčky ŽSK E. Jurinovej. Cieľom stretnutia bolo
oboznámenie sa s rozpracovanou Stratégiou prevencie kriminality na
obdobie rokov 2021 – 2025 v Žilinskom kraji, o čom informovala účastníkov Mgr. M. Mikulíková, krajská
koordinátorka prevencie kriminality z OÚ Žilina. V programe stretnutia pokračovala Ing. V. Kozárcová,
ktorá hovorila o činnosti Informačnej kancelárie pre obete trestných činov v Žiline a riaditeľ CPPPaP –
Mgr. I. Moravčík priblížil charakter práce CPPPaP v rámci prevencie kriminality u detí a mladistvých.
Fungovanie spolupráce medzi policajnými preventistami a preventistami na školách priblížila kpt. Ing.
M. Danišová. Na záver stretnutia nasledovala diskusia a výmena skúseností v oblasti prevencie
kriminality u zúčastnených. Zhodli sa na tom, že sociálno-patologické javy na základných a stredných
školách stále pribúdajú (záškoláctvo, fajčenie, požívanie alkoholu a drog…) a k ich nárastu prispela aj
súčasná pandemická situácia.

Vzdelávanie K prevencii kriminality ...

Tak ako každý rok, aj v tomto roku sa žiaci a učitelia z našej školy
zúčastnili už 10. ročníka najväčšieho testu digitálnych zručností na
Slovensku, ktorý preveril ich zručnosti. Súťažilo sa o hodnotné ceny a každý účastník dostal aj certifikát,
ktorým môže preukázať svoje vedomosti. Test sa skladal z 5 tematických celkov, z každého po 5 otázok.

Súťaž IT fitness test 2021
a

Internet

Bezpečnosť a
počítačové systémy

Komplexné
úlohy

Kancelárske
nástroje

Kolaboratívne
nástroje a sociálne
siete

Testu sa zúčastnilo 320 respondentov z našej školy, niektorí aj opakovane.
Najúspešnejšími študentami boli::
Dominik Šibák – 64.0%
Mária Anna Gabajová, – 56.0% Peter Kubala – 56.0%
Sily si zmeralo aj osem vyučujúcich. Priemerná úspešnosť učiteľov bola: 54,5%.
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Naša škola sa vo všetkých oblastiach snaží podporovať žiakov
v ich odbornom i osobnostnom rozvoji. Preto si aj projekt
realizovaný v rámci programu Erasmus+ osvojil tento názov.
V dňoch 15.11. - 26.11.2021 bola realizovaná mobilita pre 12 žiakov študijného odboru 2495 K
autotronik a 2697 K mechanik elektrotechnik a 4 pedagógov vyučujúcich odborné predmety
v uvedených odboroch v ČR u partnera SOŠ a SOU, Vocelova 1338, Hradec Králové. Doprovod žiakov
a Ing. J. Nociar, Ing. M. Kubiš, Mgr. Z. Mišíková a Ing. M. Švekušová.
tvorili
Žiaci získavali zručnosti, vedomosti a skúsenosti v súlade s ich študijným profilom v dielňach a
pracoviskách danej školy. Pracovali s modernými prístrojmi a zariadeniami zameranými na diagnostiku
podvozku vozidiel, diagnostiku pohonu vozidiel, vrátane alternatívnych pohonov, obnovenie funkčnosti
a kontrolu hlásení všetkých riadiacich jednotiek v jednotlivých obvodoch motorového vozidla.
U pedagógov bol cieľ získať odborné vedomosti, inovatívne metódy vyučovania odborných
predmetov a odborného výcviku v odboroch mechanik elektrotechnik a autotronik, vedieť navrhnúť
zmeny do ŠkVP autotronik a mechanik elektrotechnik na základe porovnania učebných osnov a
skúseností partnerskej školy.
Vedomosti si účastníci rozširovali aj
na exkurziách v Technickom múzeu
Praha, Múzeu karosárne vo Vysokom
Mýte, vo vodnej elektrárni Hučák v
Hradci Králové, či v múzeu Škoda Mladá
Boleslav.
Okrem mnohých nadobudnutých
vedomostí, zručností a skúseností
získaných v súlade s ich študijným
profilom na pracoviskách danej školy,
sa účastníci mobility zúčastnili aj na
prehliadkach historických pamiatok
v Hradci Králové, Pardubiciach a Prahe. Vo voľnom čase žiaci navštívili hokejový zápas Hradec Králové
– Plzeň, absolvovali pred adventný koncert v gotickom Kostole sv. Ducha a spoznávali vesmír
v Hvezdárni a planetáriu v Hradci Králové.
Počas tohto pobytu absolvovali chlapci aj celodennú aktivitu v Ratibořiciach. Stretli sa tam s rodinou,
ktorej súčasťou je aj autistický chlapec v ich veku menom Ľuboško. Ten ich sprevádzal rôznymi
aktivitami ako napríklad prechádzkou babičkiným údolím
(známym z knihy od B. Němcovej), jazdou na motokárach
a naši žiaci prežili s celou jeho rodinou krásny a
nezabudnuteľný deň. Po takomto emotívnom zážitku sa
naši chlapci spoločne rozhodli pomôcť a zorganizovali
zbierku pre MŠ a ZŠ speciální – NONA o. p. s., Rašínová
313, Nové Město nad Metují, pretože práve túto školu
navštevuje aj Ľuboško. Chlapci sa od Ľuboška dozvedeli,
že dňa 03. 12. 2021 budú mať v škole Mikuláša. A preto
sa rozhodli nakúpiť pre 80 žiakov tejto školy krásne
adventné kalendáre, ktoré im následne Mikuláš rozdal.
Od našich chlapcov to bolo naozaj krásne gesto. Je obdivuhodné, ako sa naši chlapci zachovali
veľkoryso a dobrosrdečne. Uvedomili si, že treba pomáhať ľudom, ktorí to naozaj potrebujú a zaslúžia
si to. Veľa nielen mladých ľudí by sa mohlo inšpirovať týmto skutkom našich chlapcov. Pomoc je naozaj
potrebná a nič nie je krajšie, ako vyčarovať úsmev na tvárach deťom, ktoré si v živote prešli už mnohými
ťažkými udalosťami a aj týmto gestom im pripomenúť, že na nich myslíme a sú rovnako dôležité pre
spoločnosť ako každý jeden z nás, zdravých.

Projekt Podporujeme žiakov
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Vzdelávanie EURES a Európske služby zamestnanosti
a Aj v tomto školskom roku naša škola pokračuje v spolupráci s EDIC Žilina. Dňa 16.11.2021 sa študenti
IV.AP a IV.BP triedy zúčastnili online webináru, ktorý organizovala spomínaná inštitúcia v spolupráci s
EURES – Európska služba zamestnanosti.
Študenti sa dozvedeli dôležité informácie o voľných pracovných miestach v rámci celej EÚ, fakty o
životných a pracovných podmienkach v štátoch EÚ/EHP, o situácii na európskom trhu práce,
registračných procedúrach, daniach, sociálnom a zdravotnom zabezpečení a dostali aj profesionálne
poradenstvo pri tvorbe životopisu a uchádzaní sa o prácu vo vybranej krajine.
Ocenili tiež možnosť kladenia otázok (prostredníctvom chatu), ktoré boli následne zodpovedané.
Prakticky si aj takouto formou rozšírili svoje teoretické vedomosti, ktoré získavajú na predmete Úvod
do sveta práce.
Hlavné úlohy siete EURES (European Employment Services)
- uľahčenie voľného pohybu pracovníkov v rámci Európskeho hospodárskeho
priestoru (krajiny EÚ, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko) a Švajčiarska,
- zabezpečenie rovnosti príležitostí všetkým občanom Únie postupnou
unifikáciou právnych predpisov v oblasti pracovného práva,
- poskytovanie komplexnej pomoci, informačných, sprostredkovateľských a
poradenských služieb záujemcom o prácu v Európe poradcami vyškolenými EK.

Vzdelávanie Online webinár „Ako posilniť hlas mladých v spoločnosti“
Mládež je dôležitým potenciálom rozvoja
spoločnosti. Nereflektuje sa len ako skupina
sociálnej štruktúry, ale ako mládežnícka vrstva
občianskej spoločnosti, prejavujúca sa v palete
národných a medzinárodných organizácií a
občianskych hnutí mládeže.
Dňa 16.11.2021 sa naši študenti: V. Slížová, V.
Kašariková, D. Palková – IV.BP, M. Gábor – I.AN,
N. Vlhová a Z. Píšová – IV.AP, zúčastnili webinára
o tom, ako posilniť hlas mladých v spoločnosti.
Na tomto webinári sa predstavili šikovní,
inšpiratívni mladí ľudia, ktorí sa angažujú vo
verejnom dianí: Tomáš Šudík – poslanec Národnej rady SR, poslanec Mestského zastupiteľstva v
Humennom, študent VŠ a aktivista, Natália Mulinová – doktorandka v odbore Európske štúdiá a
politológia, členka ŠR VŠ na Slovensku, Dušan Sabo – poslanec Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom
a pracovník s mládežou. Aktívne podporuje mladých pri zakladaní mládežníckych parlamentov.
Zástupca z Parlamentu detí a mládeže Charlottenburg-Wilmersdorf v Berlíne.
Webinár bol súčasťou projektu Youth Inspires Politics v rámci programu Erasmus+. Jeho ambíciou
je motivovať mladých ľudí, aby sa chopili iniciatívy a boli aktívni v rámci rôznych štruktúr (študentských
rád či parlamentov).
Vďaka webináru sme sa dozvedeli viac o rôznych možnostiach participácie mladých ľudí, vďaka
ktorým môže byť ich hlas vypočutý na najvyšších miestach politiky. A dostali sme napríklad aj užitočné
know-how k tomu, ako založiť úspešný študentský parlament.
Zámerom projektu bolo tiež podporiť a upevniť dialóg mladých ľudí s politickými predstaviteľmi a
motivovať mládež k prevzatiu spoločenskej zodpovednosti a vlastnej iniciatíve, ako zlepšiť život vo
svojom okolí a celkovo participovať na spoločenskom dianí.
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Vzdelávanie Vyjadrujeme sa bez nenávisti
i

Témou vzdelávacieho workshopu s názvom Vyjadrujeme sa bez nenávisti, ktorý realizovala
Mimovládna
organizácia sídliaca v Kysuckom Novom Meste – SYTEV – bolo ukázať študentom ako
a
urobiť svet krajším. Spoločne sa na základe rôznych aktivít a otvorenej diskusie pozreli na to, ako sa
vyjadrovať v diskusiách na internete, ale aj v reálnom živote tak, aby sme tým neubližovali iným ľuďom
a neponižovali ich. Rozprávali sa aj o tom, ako zmeniť kultúru zmýšľania. Taktiež prebrali význam
výrazov, medzi ktoré patria stereotypy, rasizmus, predsudky a diskriminácia.
Tento workshop absolvovali dňa 22.11.2021 študenti z tried I.BP, II.BP, III.BP, IV.BP, II.BM, II.AU,
III.AP, II.BM, IV.AP a I.AN. Jeho účastníci sa spoločne zhodli na tom, že najčastejšími dôvodmi vedúcimi
k nenávistným prejavom voči človeku patrí jeho sociálna situácia, sexuálna orientácia, národnosť či
etnická príslušnosť, vierovyznanie alebo dokonca aj známky v škole.
Študentov workshop a jeho aktivity veľmi zaujali. S nadšením sa zapájali do aktivít a prejavili záujem
rozprávať sa spoločne na túto tému a nebáli sa prejaviť svoje názory.

Vzdelávanie Seminár „Postavme sa za deti“
Dňa 23.11.2021 Mgr. Z. Bučková zúčastnila online seminára so
zaujímavým
názvom Postavme sa za deti. Seminár bol súčasťou
a
Projektu na ochranu detí a mládeže pred násilím a konal sa pod záštitou predsedníčky ŽSK E. Jurinovej.
Hlavný prednášajúci - Mgr. A. Kostanjevec z Národnej linky na pomoc deťom v ohrození predstavil
portál a linku www. viacakonick.sk a objasnil jej fungovanie. Účastníkov seminára informoval o svojich
aktivitách a skúsenostiach s telefonátmi detí, ktoré majú v živote pocit ohrozenia.
Žiaľ, obdobie pandémie sa podpísalo aj na ne/fungovaní mnohých rodín, zhoršených vzájomných
vzťahoch, či strate sociálnych kontaktov. Deti vnímajú existenčný strach svojich rodičov – mnohí sa
boja, že prídu o prácu, alebo už o ňu prišli. Deti cítia, že rodičia sú nervóznejší, úzkostnejší a aj samy
majú strach. Boja sa nakazenia, majú strach o príbuzných v rodine. Vďaka dištančnému vzdelávaniu
trávili deti veľa času v online priestore. A mnohé deti tam trávia priveľa času aj dnes a stretávajú sa
s rôznymi negatívnymi javmi – kyberšikana, sexuálne obťažovanie… Všetko toto negatívne vplýva na
duševný stav detí a prispieva k nárastu depresií, samovražedných sklonov, či duševných chorôb.
V dňoch 10.10. až 25.11.2021 sa uskutočnilo prvé kolo súťaže Dračí
výzva. Do tejto súťaže sa zapojil aj jeden z našich žiakov, Patrik
Vrabec zo IV. BM triedy.
Náplňou súťaže bolo vytvoriť prácu, ktorá mala slúžiť
ako propagačný materiál pre značku MSI. So svojou
prácou sa Patrik umiestnil na krásnom 1. mieste. Získal
úžasné výhry ako Balíček MSI alebo limitovanú edíciu
a
herného setu.
Okrem výhier mal možnosť podieľať sa na tvorbe
rôznych zaujímavých projektov, herných eventov alebo
aktivít spojených s firmami ako Nutrend, MSI, DX Racer...
Jedna z jeho prác vyhrala prvé miesto v hlasovaní
divákov.
Po úspechu v prvom kole sa Patrik Vrabec zúčastnil aj
druhého kola, v dňoch 28.11. až 15.12.2021.
Veríme, že mu účasť v tejto súťaži pomohla, aby získal nové skúsenosti do budúcnosti.

Súťaž MSI Dračí výzva
Vzdelávanie Pomoc
obetiam trestných činov
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Najprv písomná časť, potom ústna.
Počúvanie
nahrávky,
čítanie
textu
s porozumením a riešenie gramatických
cvičení. Simulované rozhovory, tvorivosť a predstavivosť pri opise
a
obrázka. To všetko sú činnosti, ktorých cieľom bolo preukázať
komunikačné schopnosti v anglickom jazyku.
O čom je reč? No predsa o školskom kole Olympiády v anglickom
jazyku, ktorého sa zúčastnili dňa 26.11.2021 žiaci študijných odborov. Ich
výkony pozorne hodnotili vyučujúci anglického jazyka na našej škole: Mgr. P. Panáková, Mgr. L.
Makúchová a Mgr. I. Palúch. Diplomy a vecné ceny si odniesli iba tí najlepší. Tu sú:

Olympiády Olympiáda v anglickom jazyku

1. Samuel Hoferica 2. Viliam Herco 5. Erik Vrábeľ
3. Peter Tomo
4. Linda Hantuchová
IV.BM
III.AM
III.AM
III.AP
II.BP
S. Hoferica nás reprezentoval dňa 13.01.2022 v okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku. V
kategórii 2D sa umiestnil na peknom 4. mieste.
Dňa 30.11.2021 sa naša vyučujúca
Vzdelávanie Pomoc obetiam trestných činov
Mgr. Z. Bučková zúčastnila online
webinára: Obete trestných činov a osoby prvého kontaktu, ktorý organizovalo Fórum života.
Prednášku viedla JUDr. S. Miškovičová, LL.M., ktorá sa venuje problematike obetí trestných činov
v organizáciách poskytujúcich pomoc týraným deťom
a/alebo ženám. Cieľom webinára bolo oboznámiť
a
sa s legálnou definíciou pojmu obeť násilia, vedieť, ako takúto obeť identifikovať, čo obeť trestného
činu prežíva, ako k nej pristupovať, ale aj to, na čo má táto osoba právo, ale predovšetkým to, ako jej
poskytnúť odbornú pomoc. Na záver zúčastnení diskutovali o prevencii násilia a trestných činov. Zhodli
na tom, že pandemická situácia spôsobila aj nárast trestných činov a domáceho násilia.
Sv. Mikuláš zavítal aj na zvieraciu
farmu. Trieda II.BP sa pod vedením Mgr.
M. Sikorovej a Ing. M. Čelkovej a za podpory ostatných
študentov našej školy rozhodla pomôcť pánovi Igorovi
Koníkovi, ktorý tú farmu vedie. Jej súčasťou je aj dom
pre bezdomovcov. Darovali sme to, čo klienti najviac
potrebujú - čistiace prostriedky a hygienické potreby
pre ľudí bez domova a na dôchodku. Pre zvieratká sme
nakúpili krmivo. Časť svojej výslužky sme spojili a
vytvorili sme veľký Mikulášsky balíček.
Veríme, že sme ním spravili aspoň trochu radosť
ľuďom v ich ťažkej životnej situácii. Vďaka vašej ochote
prispieť pre dobro veci sa nám to podarilo.

Humanita V živote musíte robiť to, čomu veríte

a
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Život v ŠI Mikuláš v školskom internáte

Postava svätého Mikuláša je opradená
legendami. Najznámejšia z nich hovorí, že do okna

v jednom príbytku dal mešec peňazí a zabezpečil
tak
a trom dcéram istého otca dobrých ženíchov.
Práve
odtiaľto
pochádza
najmilšia
a najznámejšia tradícia, ktorú deti s radosťou
dodržiavajú dodnes – večer si položia čisté
čižmičky do okna a čakajú na to, čo dobré si v nich
ráno nájdu.
Aj keď podľa tradície Mikuláš chodí
obdarovávať deň vopred, do školského internátu
zavítal 6. decembra 2021, aby okrem
internátnych žiakov obdaroval aj pani
vychovávateľky drobnou sladkosťou – za básničku, či pesničku. Mikulášovi pomáhali aj jeho pomocníci
– čerti, anjeli a aj hudobný sprievod s husličkami.
Návšteva Mikuláša sa uskutočnila v adventne vyzdobenom internáte, čo prispelo k príjemnej
predvianočnej atmosfére.

Život v ŠI Adventné venčeky a Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok
ivyhodnotenie

Advent sprevádza a symbolizuje adventný veniec ozdobený štyrmi
sviecami, ktoré zodpovedajú počtu adventných nedieľ. Toto predvianočné
obdobie si pripomíname nielen adventnou výzdobou, ale v posledných
rokoch aj výrobou medovníkových adventných venčekov. Tie tvorili žiaci
a
pod vedením vychovávateliek A. Horníkovej a RNDr. M. Baníkovej.
Na Slovensku funguje už štvrtý rok zbierka, do ktorej sa môže zapojiť
každý človek. Stačí naplniť krabicu od topánok maličkosťami, ktoré môžu
potešiť babičku alebo deduška v domove dôchodcov. Darček od ľudí,
zapojených do akcie, môže byť jediným
darčekom, ktorý tento rok dostanú.
Do celoslovenskej zbierky sme sa
zapojili aj my, zo školského internátu –
19 ochotných dievčat (V. Vavriňáková, A. Ženteková, D.
Lewandowska, Z. Líšková, R. Kľusková, Z. Píšová, N. Vlhová, T.
Funiaková, L. Vojčiniaková, V. Cudráková, P. Capková, A. Petráková,
J. Majcherová, J. Vrábľová, M. Vrábľová, N. Morongová,
E. Grofčíková, N. Gomolová, K. Julényová) a kolektív zamestnancov
internátu.
S láskou sme spoločne pripravili 10 balíčkov a prostredníctvom
vedúcej ŠJ Bc. D. Grmanovej sme ich odovzdali kontaktnej osobe,
ktorá darčeky doručila do sociálnych zariadení: ZPS a DS Jesienka Bytča, DSS Hrabové, ZPS Petrovice,
ZOS Predmier, DSS Štiavnik, DD a DSS Terchová, CSS Fantázia Horný Vadičov, Dom pokoja Ž.
Bosniakovej Teplička nad Váhom.
Do krabičiek sme vložili niečo voňavé, niečo sladké či slané, niečo na čítanie, niečo na zahriatie, niečo
na pamiatku aj niečo ručne vyrobené.
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Súťaž Fyzika okolo nás
Jubilejný 10. ročník školského kola fyzikálnej súťaže usporiadala Mgr.
A.aMedviďová dňa 02. decembra 2021. Zúčastnilo sa ho 47 žiakov z tried
študijných odborov, učebného odboru aj z nadstavbového štúdia.
Vzhľadom na pandemickú situáciu sa súťaž uskutočnila formou online testu.
V testových otázkach z viacerých tematických celkov si súťažiaci preverili svoje
vedomosti z doterajšieho štúdia fyziky.
Vedomostná úroveň a preukázané vedomosti študentov boli vyrovnané. Vypovedajú o záujme žiakov
o získavanie poznatkov z fyziky. Veď posúďte sami:
Peter Tomo - III. AP - 100 % - tná úspešnosť – dosiahol ju ako jediný
90 % -tnú úspešnosť dosiahli žiaci:
I.AP – Terézia Tkáčiková, I.BP – Patrik Jakubík, Monika Pláňavská, Filip Vavro
I.CP – Ján Bitušiak, Lukáš Filipovič, Samuel Špánik, II.AP – Kristína Sopková, Barbora Korbelová
I.AN – Branislav Danaj, Gábor Marek, Matej Líška, II.BM – Ján Lulák, Zuzana Vysoká
II.AM – Marián Ďuraj, Adam Fuček, Matúš Horník, Pavol Kubica
I.BM – Tomáš Bočej, Matej Mešina, Marek Tichý, Richard Richter
Dňa 07.12.2021 sa konala súťaž s názvom
„Najlepší autolakovník školy.“ Súťaže sa
zúčastnili žiaci 2. ročníka učebného odboru autoopravár – lakovník z II. AU.
Žiaci
a súťažili v dvoch disciplínach:
1. vedomostná časť– počas nej každý žiak preukázal
svoje vedomosti z odboru vypracovaním pasívneho
testu s počtom otázok 30.
2. poznávacia časť- v rámci ktorej mali žiaci zadané dve
úlohy. V prvom zadaní mali k jednotlivým

Súťaž O najlepšieho autolakovníka školy

predpísaným procesom vypísať náradie,
pomôcky a materiál, ktorý k danému
procesu potrebujú.
V druhom zadaní mali žiaci za úlohu
napísať stručný technologický postup
prípravy vozidla na striekanie plniča alebo
na odstránenie hrdze
Náradie, pomôcky a materiál mali žiaci rozložené na stoloch, z ktorých si ich následne vyberali.
A takéto je poradie tých najlepších:
1. miesto – Adrián Brťka (druhý zprava)
2. miesto – Radoslav Nekoranec (prvý zľava)
3. miesto – Patrik Hruška, (druhý zľava)
Lukáš Remek, (prvý zprava)

Víťazom srdečne
gratulujeme!
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Vzdelávanie Deň ľudských práv
Ľudské práva - práva, ktoré sa týkajú každého jedného z nás.
Tohtoročnou témou Dňa ľudských práv bola rovnosť – znižovanie
nerovnosti a presadzovanie ľudských práv.
aTéma súvisí s článkom 1. Všeobecnej deklarácie ľudských práv,
ktorý uvádza, že: „Všetky ľudské bytosti sa rodia slobodné a rovné
v dôstojnosti a v právach.“ Ľudské práva siahajú od práva na život, cez práva na jedlo, práva na
vzdelanie, práva na zdravie…
Ľudské práva majú moc riešiť základné príčiny konfliktov a kríz tým, že riešia sťažnosti, odstraňujú
nerovnosti a vylúčenie a umožňujú ľuďom podieľať sa na rozhodovaní, ktoré ovplyvňuje ich životy.
Spoločnosti, ktoré chránia a podporujú ľudské práva pre každého, sú odolnejšie a lepšie vybavené na
to, aby zvládli neočakávané krízy, ako sú pandémie a dôsledky klimatickej krízy.
Študenti našej školy sa zapájajú do rôznych aktivít, ktoré majú podtón „rešpektovania ľudských
práv“ a v tomto roku aj z dôvodu, že je témou rovnosť, nakúpili čistiace a hygienické potreby pre ľudí
bez domova. Ľudia by sa mali zamyslieť nad tým, že
nemôžeme diskriminovať ostatných na základe toho, akí sú
a ako žijú, pretože sa tam možno nedostali svojim pričinením,
ale práve naopak, kvôli nepriazni osudu. Niektorým triedam
sme zadali úlohu vypracovať prezentáciu na tému – Ľudské
práva, aby sa aspoň trochu zamysleli nad vážnosťou tejto
situácie.
„Keď dosiahneme ľudské práva a ľudskú dôstojnosť pre
všetkých ľudí – vybudujú mierový, udržateľný
a spravodlivý svet.“

Vzdelávanie „Zaži dobrovoľníctvo, uč sa skúsenosťou“
V pondelok 13. 12.
sa Mgr. M. Sikorová a Ing. M. Čelková zúčastnili online konferencie na
dobrovoľníctvo,
uč2021
sa skúsenosťou“
tému ZAŽI dobrovoľníctvo. Online stretnutie otvorila predsedníčka ŽSK Ing. E. Jurinová, s dôrazom na
význam dobrovoľníctva v súčasnej dobe zasiahnutej pandémiou Covidu-19. Projektová manažérka
Mgr. H. Macúšová oboznámila prítomných s problematikou „Service-Learning“ v Žilinskom kraji.
Spolu sa predstavilo 9 takýchto projektov zo stredných škôl v Žilinskom kraji, medzi nimi aj naša škola.
Náš Service-Learning by mal byť zameraný na dlhodobú spoluprácu s občianskym združením Bratstvo
a
Sedembolestnej Panny Márie v Žiline, v zastúpení – Pútnik Igor Koník. Cieľom združenia je pomáhať
chudobným dôchodcom a týraným matkám s deťmi.
Ďalšou časťou programu bolo predstavenie dobrovoľníckych organizácií v Žilinskom kraji. V rámci
simulovaných miestností sme diskutovali so
zástupcom dobrovoľníckej organizácie „KERIC“ z
Čadce – p. L. Hruškovou o dobrovoľníctve v zahraničí
(možnosť krátkodobých a dlhodobých projektov –
s najčastejšou možnosťou realizácie počas letných
prázdnin) a so Žilinským dobrovoľníckym centrom
v zastúpení jeho koordinátorky – Bc. M. Ondríkovej.
Po diskusii nasledovala posledná časť programu –
Spôsoby financovania projektov cez Európsky zbor
solidarity a Národnú agentúru pre Erasmus.
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Humanita Vianočná pohľadnica
Vianočný čas – čas túžob, očakávaní, splnených
prianí, kedy sa aj naše „zatvrdnuté“ srdcia plné
strachu a obáv z koronapandémie stávajú akýmisi
a
zjemnenými,
roztopenými. Prahneme po oddychu,
rodinnej pohode, stretnutiami s priateľmi...
No nie každý si môže dopriať tento komfort. Sú tu
ľudia, ktorých povolania sú často skúšané, a to aj vo
vianočnom
čase.
Medzi
také
patrí
aj
povolanie lekárov, zdravotných sestier, obslužného
personálu a tiež záchranárov, ktorí dennodenne
prichádzajú do kontaktu s „votrelcom.“ Stoja pri nás v týchto ťažkých časoch a veľakrát nachádzame
u nich úľavu a útočisko. Uvedomujeme si, že ani my, pacienti, často nereagujeme slušne, s pokojom.
Veď ako by aj, keď nás a naše telo trápi choroba.
Študenti z III. BP triedy - Michaela Cudráková, Katarína Hmirová, Beáta Kopačková, Radoslav
Madleňák, sa rozhodli poslať vybraným nemocniciam a oddeleniam na Slovensku (KNsP Čadca,
Pohotovosť pre dospelých, deti a dorast Trnava, Poliklinika – NBP Humenné, Kramáre UNB Bratislava,
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina) – vianočné ďakujem vo forme pohľadnice za ich trpezlivosť
a ľudskosť v tejto ťažkej dobe.
Ako býva každoročným zvykom, aj
tento školský rok boli naši žiaci
1. ročníkov pred zrakmi svojich triednych učiteľov a spolužiakov prijatí do cechu
študentského. Prijať medzi seba najmladších spolužiakov sa rozhodli žiaci z III. AP
a III. BP, dňa 17.12.2021.
V naplánovaných termínoch sa postupne zišli všetci prváci vo vyzdobenej
a
telocvični. Moderátorskej úlohy sa zhostil Radoslav Madleňák. Spolu
s ostatnými členmi Žiackej školskej rady otvorili imatrikulácie slávnostným
príhovorom a známou študentskou hymnou Gaudeamus igitur.
Členovia ŽŠR sa v spolupráci s III.AP a III.BP postarali o skvelú atmosféru.
Pre prvákov si pripravili rôzne zaujímavé a vtipné úlohy, ktoré museli žiaci splniť, aby sa oficiálne stali
súčasťou našej školy. Na pamiatku absolvovania tohto aktu dostal/a každý prijatý prvák či prváčka
imatrikulačnú listinu a spomienkový darček.

Školská udalosť Imatrikulácie prvých ročníkov
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Humanita Maratón písania listov
Maratón písania listov podáva pomocnú ruku ľuďom,
ktorých práva sú porušované len preto, že sa postavili za to,
čomu veria. Odvážni aktivisti a novinári sa stavajú proti
a
nerovnosti,
diskriminácii a politickým represiám. Zvádzajú
boj za ochranu ľudských práv – vrátane environmentálnej
spravodlivosti, či za zrušenie trestu smrti.
Posledný predvianočný týždeň v škole sa 183 našich
žiakov zo všetkých ročníkov rozhodlo napísať list na podporu nespravodlivo odsúdeného chlapca
Mikitu Zalatarou. Tu je jeho príbeh:
V auguste 2020 čakal Mikita na hlavnom námestí mesta Homeľ (Bielorusko) na kamaráta.
Neďaleko práve prebiehal prevažne pokojný protest proti výsledkom nedávnych prezidentských
volieb. Keď sa na mieste protestu ukázala polícia, dav sa rozpŕchol a časť ľudí bežala práve cez
námestie. Mikitov otec hovorí, že niekto z utekajúceho davu vyzval Mikitu, aby aj on vzal nohy
plecia a Mikita poslúchol.
Na druhý deň, 11. augusta, prišla po Mikitu domov polícia. Policajti chlapca zbili, zatkli, obvinili
z útoku na poriadkovú políciu, ku ktorému údajne došlo počas protestu v blízkosti hlavného
námestia. Tvrdili, že Mikita hodil na dvoch príslušníkov polície výbušninu, tzv. Molotovov koktail.
Mikitu vypočúvali bez prítomnosti právnika a bez sprievodu zodpovednej dospelej osoby. Podľa
jeho slov ho vo väzbe zbili elektrickým obuškom a podrobili ďalšiemu zlému zaobchádzaniu.
Mikita strávil 6 mesiacov vo väzení bez toho, aby boli voči nemu formálne vznesené obvinenia.
Videozáznamy bezpečnostných kamier nedokázali, že Mikita spáchal akýkoľvek násilný čin.
Napriek nedostatku dôkazov ho súd uznal vinným z účasti na masových nepokojoch a z použitia
nelegálnych výbušnín a odsúdil ho na 5 rokov odňatia slobody vo väzenskom komplexe určenom
na prevýchovu mládeže. Toto súdne rozhodnutie je o to kontroverznejšie, že podľa informácií
v médiách nedošlo v tomto meste na juhovýchode Bieloruska počas spomínanej demonštrácie
k masovým nepokojom.
Besedy s príslušníčkami Mestskej polície
Žilina sa v našej škole stali už
neoddeliteľnou súčasťou prevencie proti
rôznym formám protispoločenskej činnosti. V dňoch 11.01.2022 – 18.01.2022 žiaci 1. a 2. ročníkov
študijných a učebných odborov besedovali s ml. inšp. M. Benickou a M. Brezániovou, na témy
Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých a Drogy, drogová
závislosť, drogový kufrík. (viď. obr.)
Forma tejto výchovno – preventívnej aktivity dievčatá a
chlapcov veľmi oslovila, bez zábran sa aktívne zapájali do jej
priebehu. Nešlo totiž len o konštatovanie faktov, ale boli
doplnené aj príbehmi zo života, ktoré rozprúdili živú diskusiu.
Zároveň pomohli našim žiakom lepšie sa zorientovať vo svete,
ktorý je plný nebezpečenstiev a nástrah. Besedy boli
zaujímavé, vedené na profesionálnej úrovni a žiaci ich
hodnotili veľmi kladne.
Reakcia jednej z účastníčok: „Beseda bola veľmi poučná. Dozvedela som sa veľa nových informácií.
Drogový kufrík mal zaujímavý obsah, mali sme možnosť vidieť napodobneniny najpoužívanejších drog.“
Čo k tomu viac dodať? Snáď len, že sa opäť radi stretneme na ďalších poučných prednáškach.

Vzdelávanie Odkrývame tajomstvá nástrah
a
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V priebehu 1. polroka školského roka 2021/2022
využila naša škola ponuku zo strany Školy zážitkov –
Harvart a v rámci predmetu občianska náuka bol
u nás zrealizovaný seminár kritického myslenia
s názvom Argumentuj. Zrealizoval ho vyučujúci
občianskej náuky Ing. B. Nemček, PhD.
Seminár bol zameraný na zvýšenie povedomia
o téme kritického myslenia a jeho hlavným cieľom
bol rozvoj argumentačných schopností študentov.
Práve triedenie informácií, ich spracovanie
a filtrovanie hoaxov a poloprávd je v dnešnom svete
veľmi dôležité. Práve študenti stredných škôl sú
skupinou, ktorá objavuje a spracúva veľké množstvo informácií, ale zároveň ešte nemajú dostatočne
vyvinutý cit na ich triedenie a vytváranie názorov.
Aktivita pomohla študentom zlepšiť ich kritické myslenie, naučili sa jednoduché metódy ako sa
zdokonaľovať v premýšľaní, v odhaľovaní manipulácie a logických chýb. Seminár bol uskutočnený
prezenčnou formou a z pohľadu našich študentov aj príťažlivým a zaujímavým spôsobom. V rámci
semináru si študenti medzi sebou vymieňali názory, ale čo je dôležité, dokázali aj argumentovať
v prospech svojich tvrdení.
Študenti si uvedomovali, že okrem toho, že majú nejaký názor, musia vedieť aj vhodným spôsobom
argumentovať, čím zdokonaľujú svoje kritické myslenie a zároveň sa učia komunikovať a odovzdávať
svoje myšlienky okoliu.

Vzdelávanie Seminár „Argumentuj“
Dopravnej v iline

Dňu otvorených dverí predchádzal článok
uverejnený v týždenníku MY Žilinské noviny, ktorý
sme využili na informovanie verejnosti o nás,
Humanita Maratón písania listov
našich aktivitách, projektoch, ale aj o novinkách vo vzdelávaní a pod.
V utorok, 08.02.2022 sa uskutočnil na našej škole online Deň
otvorených dverí. Zúčastnilo sa ho 17 subjektov, väčšinou triednych
kolektívov zložených so žiakov 9. ročníka ZŠ a pani výchovnej poradkyne
z príslušnej školy. Účastníkmi však boli aj rodičia a žiaci – jednotlivci.
a
Z prezentovaného videa získali účastníci mnoho informácií o študijných
a učebných odboroch, ktoré škola ponúka a tiež o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce. Na ich
zvedavé otázky odpovedala Mgr. A. Medviďová. Tá skonštatovala, že o našu škole je stále veľký záujem.
Prínosom prezentácie bola prítomnosť p. Radka Kindla a p. Zuzany Macickovej, ktorí záujemcov
profesionálne informovali o duálnom vzdelávaní v rámci spoločnosti Scania, s. r. o.
Poďakovanie za úspešný priebeh DOD patrí aj Ing. B. Nemčekovi, PhD., za spoluprácu počas akcie.

Školská udalosť Deň otvorených dverí

Život v ŠI Oslávili sme vysvedčenie prípravou torty
Dopravnej v Žiline
Skončila sa krátka etapa školského života, skončil sa prvý
školský polrok, súčasťou ktorého je aj rozdávanie polročných
vysvedčení, či výpisov známok. Niekto si prebral výborné, iný zas
pochvalné, ďalší trochu horšie známky. Niekto sa z nich potešil,
iný zas poučil do budúcnosti…
Na oslavu dobrých výsledkov, či na zlepšenie nálady pripravili
ochotné dievčatá ubytované v školskom internáte pred
odchodom na polročné prázdniny pre ostatných obyvateľov
školského internátu sladkú maškrtu: nepečenú tortu z piškót a smotany.
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Aj napriek tomu, že
nemecký jazyk sa v našej
škole už nevyučuje, stali sme
sa organizátormi 32. ročníka krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku pod záštitou IUVENTY –
Slovenského inštitútu mládeže. Dňa 16.02.2022 sa jej zúčastnilo
67 súťažiacich zo Žilinského kraja, ktorí boli rozdelení do siedmich
kategórií: 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D. Z našej školy ho zastrešovala
Mgr. A. Medviďová, Ing. J. Buntová a p. K. Macková. Na jej priebeh
dozerala Mgr. M. Maxianová – predsedníčka KK ONJ, SPŠ IT,
Kysucké Nové Mesto.
Slovenský inštitút mládeže reagoval na aktuálne platné protipandemické opatrenia a zvolil formu
súťaže online – prostredníctvom stránky www.onlineolympiady.sk, pre písomnú časť (test).
Výsledky písomnej testovej časti boli sprístupnené jednotlivým krajským
odborným komisiám, ktoré na základe poradia žiakov informovali emailom prvých
piatich súťažiacich s najvyšším počtom bodov o ich postupe do ústnej časti. V
rámci tohto emailu dostali súťažiaci prístupové údaje do videokonferencie.
Vyhodnotenie krajského kola ONJ sa uskutočnilo online, prostredníctvom
videokonferencie, pre súťažiacich v ústnej časti. Víťazom boli organizátormi
doručené diplomy a vecné ceny.
Vedomostná úroveň súťažiacich bola na vysokej úrovni, z čoho je zrejmé, že
záujem o nemecký jazyk neklesá.

Olympiády Olympiáda v nemeckom jazyku – krajské kolo

„Mať všetkých 5 pokope,
nepliesť piate cez deviate,
nehasiť finančné ťažkosti o 5
minút 12 – všetci potrebujeme mať k peniazom vytvorený
ten správny vzťah. Taký, v ktorom vieme svoje peniaze
chrániť, kontrolovať a zároveň ich riadiť. Rozvážne,
aktívne, ale nie ľahkovážne.“
Projekt 5peňazí vytvorili experti Národnej banky
Slovenska. Administrátorom projektu je Inštitút
bankového vzdelávania NBS, n. o.
V dňoch 10.02. 2022, 15. 02. 2022 až 17. 02. 2022, 22.
02. 2022 a 23. 02. 2022 sa študenti tretích ročníkov
(III.BM, III.AP, III.BP, III.AM, III.BU, III.AU) zúčastnili tohto
projektu s názvom: Online modul 1: Príjem a práca. Jeho cieľom bolo priblížiť žiakom svet práce a
peňazí zážitkovým a interaktívnym spôsobom.
Vzdelávací program v trvaní 180 minút ponúkol žiakom možnosť
lepšie pochopiť súvislosti medzi svojimi záujmami a silnými
stránkami v kontexte výberu budúceho povolania. Počas
vzdelávania si žiaci vyskúšali rolu vo svojom preferovanom
povolaní, za ktorú získali mzdu. Naučili sa orientovať v pojmoch
superhrubá, hrubá a čistá mzda a dozvedeli sa o základoch daňovo-odvodového systému na
konkrétnych príkladoch zo Slovenska i zo zahraničia.
Praktickú časť vzdelávania tvorila skupinová práca žiakov. Príprava rodinného rozpočtu vytvorila
priestor na nácvik realizácie finančných rozhodnutí v kategóriách bývanie, strava, doprava a pod.
Mnohí študenti privítali tento program s nadšením a hravo sa zhostili svojich úloh počas vzdelávania.
Veríme, že čas strávený v interaktívnych učebniach, v pripojení na mobiloch, slúchadlách
a počítačoch bol prínosný pre ďalší rozvoj finančnej gramotnosti našich žiakov v ich budúcom živote.

Vzdelávanie Projekt o osobnej finančnej gramotnosti
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V piatok 04.03.2022 sa naša trieda, II. BP – ako aj všetky
Exkurzia Prehliadka krytu CO
ostatné triedy na našej škole – zúčastnila prehliadky krytu
dporaochrany,
duševného
civilnej
ktorý zdravia
sa nachádza priamo pod priestormi našej školy.
stredoškolákov
Vojenská invázia Ruska na Ukrajinu nám
pripomenula, že civilnú ochranu obyvateľstva treba
preventívne budovať a udržiavať aj v čase mieru. Tieto
stavby sú zvyčajne v suterénoch budov, sú bez okien a
už pri vstupe do podzemných priestorov na nás
zapôsobila tma a ticho, ktoré tam vládli. Citlivejší z nás
pociťovali aj mierny strach, nervozitu a klaustrofóbiu,
skúška plynových masiek však prebehla v poriadku.
Prezreli sme si jednotlivé časti krytu, ktoré dlhé roky –
v čase pokoja a mieru – slúžili škole ako skladové
priestory. Ťažké kovové dvere, slabé osvetlenie, spleť
miestností a uličiek, ktoré svojím vzhľadom
pripomínali katakomby, ponurá atmosféra… Napokon
bol každý z nás rád, keď si vyskúšal použitie únikového
východu, dostal sa na denné svetlo a nadýchol sa čerstvého vzduchu.
Pani učiteľka, Ing. E. Remetová, ktorá nás sprevádzala, nám poskytla rôzne informácie a užitočné
vedomosti o problematike CO, ale aj tak dúfame, že ich nikdy nebudeme musieť uplatniť v praxi.
V týchto ťažkých časoch sa
dobrovoľníci z našej školy pod
vedením Mgr. M. Sikorovej
rozhodli pomôcť ukrajinským občanom utekajúcim
pred hrozbou vojny, kvôli ktorej prišli o svoje
domovy. Oslovili sme organizáciu Camp Žilina a
spojili sme naše sily s niektorými triedami zo školy.
Vyzbierali sme veľa hygienických potrieb v podobe
toaletného papiera, vlhčených utierok, vreckoviek,
mydiel, plienok pre deti a mnoho ďalších vecí. Žiačky
z II.BP spolu s vyučujúcou tieto veci odovzdali
organizácii dňa 05.03.2022. Snažili sme sa pomôcť čo
najviac a dúfame, že aj takto sme prispeli k lepšiemu životu utečencov z Ukrajiny na Slovensku.

Humanita Dobrovoľnícka pomoc ľudom z Ukrajiny

„Ľudská pomoc v núdzi neobohacuje len toho, kto ju dostáva, ale aj toho, kto ju poskytuje.“
Medzinárodný deň žien (MDŽ) je
medzinárodne
uznávaný
sviatok
stanovený OSN na 8. marca k výročiu
štrajku 40 000 newyorských krajčírok z roku
1908.
Znakom MDŽ u nás, je už viac ako 25 rokov
dodnes najčastejšie kupovaný kvet – klinček.
Aj naša žiačka Nina Vlhová (IV.AP) vyrobila
kyticu klinčekov, pri ktorej použila papierové
obrúsky, špajdle, lep, niť. Šikovným dielom
prispel aj talentovaný žiak umeleckej školy M.
Mordel, ktorý namaľoval pracovité ruky žien.

Život v ŠI Oslava MDŽ
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V súčasnosti žijeme v nie
celkom jednoduchej dobe.
Všetci čelíme nejakým problémom a situáciám, ktoré znásobuje ešte aj pandémia či nepokoje
vo svete. To všetko nás oberá o pokoj, energiu a pohodu.
Tomu všetkému musíme čeliť. A nie každý sa s tým dokáže
vyrovnať bez ujmy. Nasleduje stres, nepokoj, frustrácia,
poruchy spánku…
Ako z takýchto situácií vyjsť čo najlepšie? V školskom
internáte sa snažíme žiakom ponúknuť niekoľko alternatív
na zmysluplné trávenie voľného času a odreagovanie sa,
ktorých cieľom je niečo vytvoriť, prispieť k spoločnému
dielu, aktívne stráviť voľný čas a takouto formou aj podporiť
duševné zdravie žiakov.
V rámci internátnych aktivít v mesiaci marec zapájame
žiakov aj do starostlivosti o životné prostredie. Žiaci sa
podieľajú na výzdobe školského internátu či upratovaní okolia areálu školy aj internátu. Pri fyzickej
aktivite si žiaci vyvetrali nielen hlavy, ale aj vyzbierali odpadky v okolí.

Život v ŠI Podpora duševného zdravia stredoškolákov

Knihy a ekológia? Zamyslieť sa nad týmto slovným spojením
mali možnosť študenti z tried I.BP, II.AP a II.BP, ktorí sa
s vyučujúcimi slovenského jazyka a literatúry zúčastnili
Život v ŠI Podpora
vzdelávacej aktivity v rámci 23. ročníka celoslovenského
duševného zdravia
podujatia – Týždeň slovenských knižníc dňa 16.03.2022.
Základným cieľom podujatia bolo zviditeľniť knižnice ako
stredoškolákov
kultúrne a vzdelávacie inštitúcie. Témou TSK 2022 boli EKO
knižnice a snahou ukázať na potrebu ochrany životného
prostredia.
Centrum Europe Direct Žilina v spolupráci s Univerzitnou
knižnicou UNIZA pripravilo pre študentov rozmanitý program
– odborné prednášky s tematikou životného prostredia,
výstavu kníh, zbierku kníh, súťaž, vedomostný kvíz. Študenti našej školy sa oboznámili s históriou
a službami knižnice. Zároveň si pozreli literárnu eko výstavu, zbierku kníh, cieľom ktorej bolo darovať
knihy a obdarovať aj seba, dať knihám druhú šancu. Uvedomili si tak nutnosť byť ohľaduplní k prírode.
Okrem toho mali možnosť zapojiť sa na sociálnych sieťach aj do literárneho kvízu o európskych
spisovateľoch a najznámejších dielach, ktorý preveril ich vedomosti z oblasti literatúry.
Veríme, že študenti si aj vďaka tomuto podujatiu uvedomia potrebu ochrany životného prostredia.

Exkurzia Knihy a ekológia

Hviezdoslavov
Kubín
je
celoštátna postupová súťaž a
prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných
kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou
súťažou v umeleckom prednese poézie a prózy.
Dňa 21. 03. 2022 sa konalo okresné kolo tejto súťaže – Hviezdoslavov
Kubín 2022. Pre žiakov SŠ prebiehalo tohtoročné regionálne kolo
v Makovického dome v Žiline.
Našu školu reprezentovala Rebeka Haluzová zo IV.BP s básňou od Lýdie Vadkerti Gavorníkovej –
Pár – nepár, ktorá však napriek skvelému výkonu do vyššieho kola súťaže tento rok nepostúpila.

Súťaž Hviezdoslavov Kubín
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V stredu, 23.03.2022 sa
uskutočnil v priestoroch haly
Kinekus slávnostný večer –
oceňovanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok Žilinského kraja – Srdce na
dlani 2021.
Ocenenia boli odovzdané za jednotlivé kategórie v rámci
dobrovoľníctva. Ocenení boli jednotlivci, koordinátori, rôzne organizácie,
združenia, školy, dobrovoľnícke zbory a dobrovoľnícke projekty
v rozličných oblastiach.
Podujatie Srdce na dlani 2021 sa konalo v spolupráci s Platformou
dobrovoľníckych centier a organizácií pod záštitou ŽSK, Ing. E. Jurinovej
a splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, M. Giertla.
Na túto akciu boli pozvané aj naše učiteľky, ktoré sa venujú
dobrovoľníctvu: Mgr. M. Sikorová a Ing. M. Čelková. O začiatkoch
dobrovoľníctva a Service Learningu v našej škole na pódiu informovala
Ing. M. Čelková.

Humanita Srdce na dlani 2021

Olympiáda kritického myslenia je súťaž
pre jednotlivcov, študentov SŠ.
Dňa 23.03.2022 sa na našej škole
uskutočnilo krajské kolo „Olympiády kritického myslenia.“ Súťažilo sa
v dvoch kategóriách: juniori a seniori. Spolu sa súťaže zúčastnilo 79
žiakov z rôznych škôl v rámci kraja. Súťažili aj naši žiaci z tried II.AP,
II.BP, III.AP a III.BP.
Olympiáda prebiehala v 3 častiach. Prvá časť spočívala v overení
kontradiktórnej správy, nájsť pôvodný zdroj zadanej informácie, či zvážiť
dôveryhodnosť predloženej správy. Druhá časť riešila používanie
manipulatívnch techník, identifikácii logických chýb v texte
a interpretácií dát z grafov a štatistík. Zadaním tretej časti bolo
sformulovať argumenty na určené témy.
V kategórii juniori sa z celkového počtu súťažiacich najlepšie umiestnila: Anna Krčmáriková z II.BP
triedy a v kategórii seniori Mária Rovderová z III.BP triedy.
Hoci sa našim žiakom nepodarilo umiestniť na popredných miestach, bola to pre nich dobrá
skúsenosť.

Olympiády Olympiáda kritického myslenia

Humanita Pomoc ukrajinským ženám a deťom
Na Ukrajine, ktorá čelí masívnemu útoku ruskej armády, dlhodobo pôsobí viacero slovenských
mimovládnych organizácií. Aktuálne sa mobilizujú aktivisti aj na Slovensku.
Centrum pomoci pre občanov z Ukrajiny otvoril Slovenský plynárenský podnik (SPP) v bývalom
vzdelávacom stredisku v Žiline – Hruštinách. Postupne tam našlo bezpečné útočisko okolo 120 občanov
Ukrajiny, najmä žien, detí a starších ľudí. V spolupráci s humanitárnymi organizáciami a dobrovoľníkmi
v Žiline im bola poskytnutá strava, prístup k informáciám a spojenie s ich blízkymi. Ďalej aj
psychologická, zdravotná, materiálna pomoc a podpora, napríklad v oblasti školskej dochádzky detí
a hľadania pracovných príležitostí.
Do pomoci utečencom sa dňa 29. 03. 2022 zapojili aj žiaci našej školy – Nina Vlhová, Zuzana Píšová
a Richard Požár zo IV.AP, ktorí pomohli pri zaobstarávaní, vybaľovaní a príprave rôznych hygienických
a spacích pomôcok.
V dnešnej dobe je potrebné podať pomocnú ruku ľuďom, ktorí to potrebujú. Pomoc si zaslúži každý.
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Vzdelávanie Stretnutie s colníkmi
Dňa 30.03.2022 si členovia Žiackej školskej rady pripravili pre
našich prvákov stretnutie s colníkmi. Dozvedeli sa veľa o ich práci,
získali vedomosti, ktoré môžu uplatniť aj na vyučovacích hodinách,
v rámci oblasti colníctvo, kde sa oboznámia so základnými colnými
predpismi, princípmi zdaňovania a kontrolou medzinárodného
obchodu. Žiaci sa tiež dozvedeli viac zo zákulisia ich práce a o úlohách,
ktoré tento zbor plní.
Na prednáške ich pani colníčka oboznámila s postupom
pri kontrole tovaru, pri ktorej ochraňujú zdravie obyvateľov a ich
majetok, vysvetlila im rozdiel medzi spotrebnou daňou a daňou
z pridanej hodnoty, objasnila, čo je duševné vlastníctvo a prečo
je dôležité platenie daní.
Po prednáške sa žiaci presunuli do telocvične, aby si pozreli ukážku práce psovoda so služobným
psom, ktorý vyhľadáva drogy. Na záver mali žiaci možnosť pozrieť si a aj si vyskúšať zbrane a iné
pomôcky, ktoré colníci využívajú pri práci v teréne.

Humanita Pomoc utečencom z Ukrajiny
Vo štvrtok 31.03.2022 sa žiaci III.BP a III.AP pod
vedením Mgr. M. Sikorovej zúčastnili dobrovoľnej
charitatívnej akcie na Poštovej ulici – CAMP Žilina.
Takáto akcia bola pre žiakov poučná, no zároveň aj
citlivá a smutná. V mnohých zanechala pocity, na ktoré
zrejme do konca života nezabudnú, lebo pomáhali
ukrajinským utečencom pri ich pobyte na Slovensku.
Charita poskytuje ukrajinským utečencom trvanlivé
potraviny, drogériu, oblečenie, detské a školské
potreby. Pomáha aj s vybavením potrebných dokladov
a hľadaním práce. Žiakom boli prerozprávané srdcervúce príbehy utečencov, ktorým nezostávalo nič
iné ako náhle opustiť domovy a odísť mimo vojnového územia.
Každá vojna je tragédiou ľudstva, nemala by však byť prehrou ľudskosti. Mnohí si ponesú vnútorné
rany, ktoré je ťažké vyliečiť ako strata domova či členov rodiny, práce, sociálneho postavenia a často aj
budúcnosti, ktorú budovali pre seba a svoje deti. Pomoc je preto viac než potrebná.
Knihy, náš každodenný spoločník – v škole, v práci či doma. Otvárajú
nám bránu k múdrosti a rozširujú naše obzory, robia nás aj lepšími
ľuďmi, oddýchneme si pri nich, zlepšujú kvalitu nášho života...
Pre žiakov študijných a učebných odborov pripravili vyučujúci SJL v rámci mesiaca marec množstvo
zaujímavých podujatí a aktivít. Besedy o knihách a prezentácia najobľúbenejšej knihy pred spolužiakmi
upútali mnohých žiakov a motivovali k ich prečítaniu. Mnohí žiaci radi dramatizujú texty, a práve pre
nich bola určená pantomíma, pri ktorej hádali príslovia a porekadlá. Čítaním zaujímavého úryvku zo
súčasnej slovenskej prózy žiaci objavili zaujímavé myšlienky a vtipné časti, diskutovali o pocitoch
mladého človeka. Samostatne i v skupinách tvorili vety, skladali zaujímavé príbehy podľa písmen
abecedy. Fantáziu využili pri tvorbe rozprávkových príbehov napr. o dvoch sestrách Závisti a Nenávisti.
Hravou a vtipnou formou rozvíjali dej, vymýšľali zápletky.
Dúfame, že vďaka týmto aktivitám sa knihy stanú súčasťou života nejedného žiaka našej školy.

Vzdelávanie Čítajme
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Projekt Študent dopravy v praxi
SOŠ dopravná v Žiline sa snaží u žiakov rozvíjať hlavne praktické odborné kompetencie, a preto
sa zapojila do projektu ERASMUS+, kľúčová akcia 1: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Vďaka
tomuto projektu sa mohlo 14 žiakov 3. ročníka študijného odboru 3760 M prevádzka a ekonomika
dopravy a študijného odboru 3767 M dopravná akadémia pod vedením Ing. E. Rezníčkovej a Ing. E.
Remetovej zúčastniť v dňoch od 27.03.2022 – 09.04.2022 odbornej stáže v Olomouci (ČR).
Samotný názov projektu „Študent dopravy v praxi“ napovedá, čo bolo jeho hlavným cieľom, a to
rozvíjať praktické odborné zručnosti na medzinárodnej úrovni
v oblasti cestnej dopravy, zlepšiť svoje profesijné
kompetencie a komunikačné zručnosti. Šesť vybraných
podnikov v Olomouci so zameraním na dopravu
a zasielateľstvo pripravilo vynikajúce pracovné prostredie pre
žiakov na to, aby mohli reálne vykonávať odbornú pracovnú
činnosť v súlade s cieľmi projektu. Pod vedením mentorov
v každom podniku mali žiaci možnosť pracovať so základnými
právnymi normami upravujúcimi prepravné a prevádzkové
podmienky, spracovávať prepravnú a prevádzkovú
dokumentáciu, zaznamenávať rôzne prevádzkové
a prepravné údaje do elektronickej databázy,
používať odborný softvér pri zabezpečovaní
a realizácii prepravy, spracovávať fakturačné
doklady, vnútropodnikové písomnosti a obchodnú
korešpondenciu.
Mimo pracovného času mali žiaci možnosť
spoznávať históriu, krásy a kultúru Olomouca,
či jeho blízkeho okolia. Fascinujúce bolo prechádzať
sa uličkami historického centra mesta, vidieť
nádherné námestie
s architektonickými
skvostami, počuť zvonenie krásneho orloja. Medzi nezabudnuteľné
zážitky patrí návšteva neďalekého hradu Bouzov, Javořičskej jaskyne,
ZOO, pútnického miesta Svatý Kopeček, olomouckých skleníkov
s tropickými rastlinami. Športového ducha žiaci „prebudili“ pri hre
bowlingu, či laser game, svoj um a logické myslenie zas pri návšteve
pevnosti poznania, kde na nich čakalo množstvo hlavolamov a náučných
expozícií. Jednoducho povedané, bolo to pestré, poučné i zábavné.
Pridanou hodnotou tohto projektu bola určite aj možnosť rozvíjať
svoje organizačné a komunikačné zručnosti a osobnostné vlastnosti, ako
je zodpovednosť, presnosť, dochvíľnosť pri vykonávaných
činnostiach. Aj keď český jazyk je nám veľmi blízky, predsa len sa žiaci
neraz stretli s výrazmi, ktoré boli pre nich nové, možno nezrozumiteľné.
Preto si počas odbornej stáže vytvárali „Malý česko-slovenský a slovensko-český slovník /nielen/
s odbornými výrazmi,“ ktorý im pomáhal rozšíriť si slovnú zásobu práve v tomto jazyku.
A kto by si podobnú stáž ešte raz zopakoval? Ema Eichlerová, Nikola Gomolová, Šimon Mazán,
Matúš Konečný, Tomáš Babčan - III.AP, Katarína Hmírová, Nina Morongová, Michaela Cudráková,
Timea Funiaková, Radoslav Madleňák, Beáta Kopačková, Viktória Barančeková, Martin Gottas, Ema
Grofčíková - III.BP.
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Projekt Odborná stáž v Nemecku

„Vaša práca vyplní veľkú časť vášho života a jediný spôsob, ako byť naozaj spokojný, je robiť
veci, ktoré považujete za skutočne skvelé. A jediným spôsobom, ako vykonávať skvelú prácu,
je milovať to, čo robíte.“
Steve Jobs
Vďaka obnoveniu pozastaveného projektu
Automotive Talents sa mohla opäť uskutočniť
odborná stáž v Nemecku.
Dostať príležitosť vycestovať do zahraničia, na
odbornú stáž, to sa nestáva každý deň. Pracovať
v nemeckých autoservisoch a pneuservisoch,
používať nástroje, zariadenia a technológie súvisiace
s údržbou, opravou a diagnostikou motorových
vozidiel, či vykonávať rôzne mechanické práce je
určite dobrým lákadlom pre všetkých, ktorí sa chcú
niečo naučiť, zažiť a posunúť sa vo svojom
profesijnom živote.
Túto možnosť dostali aj žiaci našej školy
študijných odborov: 2697 K mechanik elektrotechnik, 2495 K autotronik, 3757 L dopravná prevádzka
a 2414 L 04 strojárstvo – podnikanie a služby.
Zahraničnej stáže v Nemecku, ktorá sa uskutočnila v dňoch 28. marca - 06. mája 2022, sa zúčastnili
žiaci: Viliam Herco, Filip Zvrškovec a Marek Krajči – III.AM, Martin Hudák, Daniel Uríča a Tomáš
Andrejčák – III.BM, Ondrej Vachan a Roman Giabel – I.AN.
Skupinka „našich“ vycestovala do Nemecka vlastným autom, ostatní sa odviezli mikrobusom. Pred
nástupom na pracoviská
museli
naši študenti absolvovať odborné
školenie, ktoré sa realizovalo v dedinke
Karlstein, neďaleko mesta Frankfurt nad
Mohanom. Tam sa dozvedeli všetky
informácie o tom, čo ich čaká v rámci 6 týždňového pobytu. Absolvovali tiež
školenie o BOZP, odbornú inštruktáž
činností,
ktoré
mali
vykonávať
v jednotlivých prevádzkach. Všetky tieto
činnosti museli aj prakticky
absolvovať.
Stáž sa realizovala v sieti nemeckých
autoservisov a pneuservisov NABHOLZ
v Mníchove a jeho okolí. Chlapci boli
rozdelení do viacerých pneuservisov.
Do práce dochádzali pešo, do
vzdialenejších prevádzok cestovali autom, vlakom, či metrom. Náklady na dochádzku do práce im boli
preplatené zo zdrojov vyhradených na stáž.
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Počas stáže sa postupne oboznamovali s organizáciou práce, jednotlivými pracoviskami
a s pracovným kolektívom. Dohľad nad nimi vykonávali majstri, ktorí im prideľovali prácu a dozerali na
jej kvalitné prevedenie. Väčšinou išlo o práce spojené s prezúvaním pneumatík, vyvažovaním kolies,
Komunikácia prebiehala väčšinou v anglickom jazyku, občas však bolo potrebné použiť služby online
prekladača.
V čase od 8.00 hod. do 16.30 hod., okrem obednej prestávky, sa museli zdržiavať
na pracovisku a vykonávať pridelené činnosti. Za svoju prácu dostávali aj odmenu,
dve zálohy v hodnote 100,- € a potom čakali na zvyšok pláce do výplatného termínu,
ktorú im poukázali na účet. Vlastné finančné zdroje a rezervy boli vítané.
Väčšinu voľného času trávili spolu
na ubytovni, kde si varili jedlo
a zakúsili, čo znamená postarať sa
sám o seba. Cez víkend si našli čas aj na spoznávanie
mesta a jeho okolia, kultúry, života obyvateľov inej
krajiny, nových ľudí. Oslovili ich aj krásne upravené
parky, v ktorých sa neraz boli poprechádzať. Nechýbala
ani zábava s mladými ľuďmi rôznych národností,
s ktorými spoločne zdieľali ubytovňu.
Vzniknuté nedostatky či príp. otázky mali možnosť
riešiť s nemeckou sprostredkovateľkou, no viac sa
obracali na koordinátorku projektu Mgr. M. Sikorovú.
Práve ona sa veru musela poriadne obracať a na všetky
pripomienky promptne reagovať a riešiť ich.
Nakoniec všetko dobre dopadlo a chlapci sa šťastne
vrátili domov.
Tu je niekoľko reakcií a postrehov k priebehu stáže:
Ondrej Vachan, I.AN
„Všetci sa k nám správali milo a priateľsky. Vzťahy v kolektíve boli veľmi dobré, všetci spolu dobre
vychádzali, nezaznamenal som medzi nimi žiadne spory. Najviac ma prekvapilo dodržiavanie
pracovného času a disciplinovanosť zamestnancov. Nie tak, ako je to u nás, neskoré príchody a pod.
Také veci sa tam netolerujú. Bola to dobrá skúsenosť. Bavilo ma to.“
Daniel Uríča, III.BM
„Bola to úžasná skúsenosť a každému by som to vrelo odporučil. Naučili sme sa veľa nových vecí,
hlavne sme sa museli osamostatniť a mať disciplínu. Ďalšia super vec bola socializácia s inými ľuďmi
z iných krajín. Našli sme si tam veľa kamarátov a niektorí sú s nimi v kontakte doteraz.“
„Potešil ma aj prístup mechanikov, našich kolegov, ktorí boli ku nám veľmi milí, vedeli sa s nami
aj zabaviť a vždy, keď sme niečo nevedeli, mohli sme sa na nich obrátiť a spoľahnúť. Páčilo sa mi aj
to, že nám verili a dovolili šoférovať a manévrovať s autami, ktoré boli aj drahšie ako 100 000,- €
bez toho, aby mali nejaké obavy, že ich poškodíme.“
A na čom sa zhodli priami aktéri stáže?
„Školenie spolu so samotnou prácou vo firmách bolo poučné, zaujímavé a prospešné. Naspäť
domov sme prišli plní nových poznatkov a zážitkov. Okrem toho sme mali možnosť zdokonaliť sa
v cudzom jazyku.“
„Ďakujeme škole, že nám umožnila zúčastniť sa v rámci štúdia zahraničnej stáže v Nemecku, kde
sme nadobudli nové odborné vedomosti a zručnosti z oblasti automobilového priemyslu.“
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Šport Majstrovstvá okresu v basketbale žiakov a žiačok SŠ
Dňa 07.04.2022 sa v Spojenej škole, Rosinská
cesta 4, v Žiline uskutočnili Majstrovstvá okresu
v basketbale žiakov SŠ. Z našej školy sa súťaže
zúčastnilo družstvo v zložení: Peter Tomo, Juraj
Hvorečný, Adrián Macek, Peter Sagan, Martin
Šichman, Patrik Hruška, Roman Sinák, Martin Briš,
Patrik Franek, Erik Páleš.

Aj po podaní pekných výkonov na uvedenom
turnaji sa však umiestnili na 4. mieste.
Dňa 13.04.2022 sa v telocvični našej školy
uskutočnili Majstrovstvá okresu v basketbale
žiačok SŠ, vyhlásené MŠ SR. Z našej školy sa
uvedených majstrovstiev zúčastnilo bojovné
družstvo dievčat v zložení:
Anna Mária Danihelová, Natália Ďugelová, Karolína Gregušová, Karolína Kuricová, Lucia Petreková,
Monika Pláňavská, Mária Trulíková, Karin Turianová, Jasmína Vrábľová, Marianna Vrábľová.
Ich bojovnosť sa vyplatila a získali konečné 3. miesto a k tomu víťazný pohár a diplom.
22. apríl oslavujeme ako Medzinárodný deň Zeme.
Tento sviatok bol ovplyvnený pôvodným dňom Zeme,
ktorý sa konal počas osláv jarnej rovnodennosti, 21. marca a
oslavoval príchod jari. V dnešnom poňatí ide o ekologicky
motivovaný
sviatok,
upozorňujúci
ľudí
na
vplyv
ničenia životného prostredia a diskusiu o riešeniach ako
zabrániť znečisteniu našej planéty.
Deň Zeme sme si pripomenuli aj v našom školskom internáte
ekologickými aktivitami – aj keď o pár dní neskôr oproti
spomínanému dátumu. Naši
žiaci zametali a upratovali
areál školy a ŠI, niektorí
skrášľovali priestor pred
internátom novou výsadbou.
Ďalší vyzbierali odpadky
v blízkom okolí, priľahlé
verejné trávnaté plochy
sídliska Vlčince a okolie
teplárenského potrubia.
Sami sme boli prekvapení, čo všetko sme tam našli. Pri tejto
aktivite sme naplnili 15 menších vriec.

Život v ŠI Oslávili sme Deň Zeme
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Dňa 22.04.2022 sa v športovej
hale Základnej školy V. Javorku
v Žiline konali Majstrovstvá okresu
SŠ v bedmintone.
V
dievčenskom tíme našu školu
reprezentovali: Kristína Liptáková a Ema
Eichlerová z III.AP. V chlapčenskom tíme mali
svoje zastúpenie: Samuel Mlynár a Martin
Zdurjenčík. Obaja z I.BP.
Oba tímy prejavili veľkú bojovnosť pri
reprezentácii školy. Bohužiaľ, ani jednému
tímu sa nepodarilo postúpiť zo skupiny,
nakoľko sa súťaže zúčastnili hráči, ktorí sa
bedmintonu venujú profesionálne.
Všetkým menovaným žiakom patrí veľká vďaka za reprezentáciu školy.

Šport Majstrovstvá okresu žiakov SŠ v badmintone

Vzdelávanie Prípravné stretnutie DIVERSITY CHAMPIONS v Srbsku
V dňoch 22. - 25.04.2022 sa dvojica našich žiakov Radoslav Madleňák z III.BP a Šimon Mazán
z III.AP zúčastnili prípravného stretnutia, k mobilite s názvom DIVERSITY CHAMPIONS.
Táto mobilita v meste Novi Pazar (Srbsko) bola organizovaná vďaka projektu ERASMUS+ a zúčastnili
sa jej ľudia zo Srbska, Slovenska, Turecka, Španielska, Rumunska a Talianska. Jej úlohou je
prostredníctvom vzdelania a športu poukázať na rozdiely jednotlivých krajín a kultúr. Počas tohto
prípravného stretnutia mali možnosť naši žiaci nahliadnuť a rozhodnúť o programe pre hlavnú časť
mobility. Taktiež bližšie spoznali miestnu kultúru, miestne zvyky a naučili sa orientovať v tomto meste.
Mládežníckej výmeny plánovanej v dňoch 18. - 26.05.2022 sa zúčastní 7 žiakov z našej školy.
Aj naším prianím je, aby sa pravda o škodlivosti drog
dostala k žiakom skôr, ako sa k nim dostanú falošné a
skreslené informácie. Odborné a pútavé prednášky s názvom Pravda o drogách boli v našej škole
zrealizované dňa 27.04.2022 pre študentov 1. ročníkov.

Vzdelávanie Pravda o drogách

Cieľ – porozumieť:
Prečo drogy nie sú pre nikoho skutočným
riešením bežných problémov?
Prednášky boli mimoriadne pútavé najmä
vďaka pánovi Pavlovi Prekopovi, prednášateľovi
OZ Slovensko bez drog pre Žilinský kraj a okolie.
Odbornú spôsobilosť hravo prepojil s vlastnými
skúsenosťami z oblasti psychológie mládeže.
Podarilo sa mu tak nielen zaujať našich teenagerov,
ale zároveň ich aj „nakazil“ svojou spontánnosťou. Študenti reagovali okamžite na všetky jeho podnety
a dávali mu pozitívnu spätnú väzbu. V uvoľnenej atmosfére im nenásilnou formou vysvetlil riziká
a negatíva užívania drog a zároveň ich primerane veku motivoval k správnym rozhodnutiam.
Forma tejto výchovno – preventívnej aktivity dievčatá a chlapcov veľmi oslovila, bez zábran sa
aktívne zapájali do jej priebehu.
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Vo štvrtok 28.04.2022 sa uskutočnila exkurzia žiakov
z I.BM, III.AM a II.BU triedy na Autosalón v Bratislave.
V priestoroch Incheby EXPO výstaviska sa okrem
výstavy konali aj výstavy: DANUBIUS GASTRO 2022 a EXPOSHOP a
GASTROPACK a veľtrh cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR.
Na prízemí výstaviska sme mali možnosť navštíviť rôzne stánky
a dokonca aj ochutnať voňavú kávu, mäsové paštéty, zdravé
produkty od firmy Bonduelle, zmrzlinu, ovocné šťavy a mnoho
iného. Sprievodným programom bola prezentácia reštauračného
softvéru a súťaž kuchárov.
Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR v nás
prebudil túžbu prekročiť hranice všedných dní. Šarmantné hostesky
propagovali pobyty v kúpeľoch, v rušných exotických mestách, ale
hlavne nerušený oddych v lone prekrásnej slovenskej prírody.
Hlavný dôvod návštevy nás však čakal o poschodie vyššie. Autosalón s tohtoročným podtitulom
„salón mobility“ priniesol prierez možnosťami osobnej aj úžitkovej dopravy, elektromobility a
súvisiacich služieb. Prezreli sme si dostupné, ale aj luxusné a exkluzívne automobily Aston Martin, Audi,
Bentley, BMW, Brabus, Citröen, Dodge, DongFeng, DS, Ferrari, Isuzu, KIA, Lamborghini, McLaren,
Mercedes, Opel, Peugeot, Piaggo, Porsche, RAM, Renault, Rolls Royce a VW.
V youngtimer zóne na prízemí aj na 1. poschodí sme si pozreli viacero modelov BMW (850 CSi, 750
Li, E28 M5), Ferrari (Challenge Stradale, 348 GTS, 348 GTB, California, 512 TR), Lamborghini Jarama a
Murciélago Roadster, Mercedes-Benz CLK 63 AMG Black Series či Porsche 356 Continental. Súčasné
trendy mobility zastupovali aj elektrické bicykle a motorky.
Sekcia Caravan Show potešila všetkých milovníkov dlhých ciest a oddychu na štyroch kolesách
prostredníctvom karavanov, obytných vozidiel či prívesov.

Exkurzia AUTOSALÓN Bratislava

27.04.2022 sa študenti II.AP triedy
Kultúra Divadelné predstavenia
zúčastnili spolu s Mgr. M. Ujháziovou
Humanita
susedské
podujatia Palárikova Raková. Celoslovenská
prehliadka Jarné
ochotníckych
divadiel sa
upratovanie
niesla v duchu 200. výročia narodenia Jána Palárika a ponúkla mimoriadne bohatý
program. Pozreli si hru DON KYCHOT – interaktívne predstavenie pre dospelých
inšpirované známym románom v podaní Potulného divadla J+T z Medzibrodu.
Kto by nepoznal večný príbeh Dona Quijota… Každý z nás aspoň raz v živote zažil nezmyselný boj
s veternými mlynmi. Veršovaná hra, plná komických situácií, sa nadľahčene dotýka aktuálnych
problémov súčasnosti. Na pozadí prekvapivých momentov sa odkrývajú vážne otázky, nad ktorými je
možné premýšľať. Hra priniesla dobrú zábavu, vtipné a zmysluplné dialógy a bola sprevádzaná
zaujímavými piesňami.
28.04.2022 študenti II.AP, III.AP a III.BP navštívili Mestské divadlo v Žiline, aby si pozreli originálne
spracovanie jedného z najznámejších románov L. N. Tolstého. Divadelné predstavenie ANNA
KARENINA - tragický kolotoč vzťahov rútiaci sa za hľadaním lásky a životného šťastia. Anna, túžiaca po
láske, uteká z nenaplneného manželstva do náručia Vronského. Zo silného opojenia vášňou čoskoro
vytriezvie a začne ju prenasledovať bolesť. Okrem príbehu Anny sa rozohrávajú i príbehy ďalších dvojíc:
Dáša a Štefan, Kitty a Levin.
Dramatik Armin Petras poukazuje v súčasnej adaptácii románu na tragédiu všetkých vzťahov. Urobil
viacero výrazných zmien. Rozhodol sa vytvoriť verziu, zredukovanú na sedem hlavných postáv,
presunul dej príbehu z 19. storočia do súčasnosti. Veľmi dobre dokázal rozpoznať z čoho vychádza
nadčasovosť Tolstého románu. Spoločenské konvencie sa zmenia zakaždým so zmenou doby. Zotrvajú
ľudské túžby, neodbytné vášne a hlavne svedomie, ktoré sa musí rozhodnúť.
Obe divadelné predstavenia poskytli mnoho námetov na premýšľanie a silný umelecký zážitok.
51

Dňa 28.04.2022 študenti z tried I.BP, II.AM a výber
žiakov z tried I.CP, II.BP, III.AP a IV.AP navštívili naše
hlavné mesto – Bratislavu. Spolu s Mgr. I. Kubalovou a
Mgr. P. Panákovou si prezreli Devínsky hrad a výstavu
Autosalón 2022.
Prvou zastávkou exkurzie bola návšteva jedného
z najstarších slovenských hradov. Písala sa na „ňom“
najstaršia história Slovákov a Slovenska.
Hrad Devín stojí na mohutnej skale nad sútokom riek
Dunaj a Morava, dnes je už neodmysliteľnou súčasťou
mesta Bratislava. Pamätná tabuľa je spomienkou na
historický výlet slovenskej mládeže na Devín, ktorú
organizoval v roku 1836 Ľudovít Štúr.
Prehliadka hradu v nás zanechala príjemné dojmy
a zážitky. Boli sme očarení nielen nádherným prírodným prostredím, ale aj tým, že sa nachádzame na
mieste v Európe, ktoré ponúka výhľad na dve hlavné mestá zároveň – Bratislavu a Viedeň.
Naša cesta pokračovala k Incheba Expo Aréne, na celosvetovo populárnu výstavu Autosalón
2022, ktorá nebola tento rok zameraná len na automobily ako produkt, ale aj na služby, ktoré
s automobilmi a mobilitou súvisia. Išlo o prenájom, carsharing a podobne, pričom v rámci témy mobility
sa predstavila aj známa značka bicyklov Specialized. Ani v prvom ročníku Autosalónu po pandémii
koronavírusu neboli naši chlapci a dievčatá ukrátení o ponuku exkluzívnych automobilov. Rýchlosť, sila
a elegantné tvary boli zastúpené prostredníctvom modelov: Audi e-tron GT, Aston Martin DB11, Aston
Martin DBX, Bentley GT Speed, Bentley Bentayga Hybrid, Ferrari SF90 Stradale, Ferrari 812 Superfast,
Ferrari Roma, Lamborghini Huracan STO, McLaren 570 GT či Brabus 700. Zaujímavá bola nielen
sekcia Caravan Show, ale aj horúca novinka: kompaktné SUV DONGFENG Glory 500.

Exkurzia Na Devínskom hrade...

Žltým narcisom, symbolom boja proti rakovine,
si každoročne pripomíname Deň narcisov, ktorý sa
tento rok uskutočnil 28.04.2022.
Tento deň sa niesol
v znamení žltej farby umelých aj živých
narcisov na podporu všetkým ľuďom,
ktorí statočne čelia tejto zákernej
chorobe. Zakúpením tohoto jarného
kvietku
dobrovoľnou
čiastkou
vyjadruje široká verejnosť už dlhých 26
rokov svoju svoju spolupatričnosť s
onkologickými pacientami.
S Ligou proti rakovine už roky
spolupracuje aj naša škola a 12 našich
dobrovoľníkov sa zapojilo do verejnej finančnej zbierky, ktorá sa
obnovila po 2 covidových rokoch.
Tento rok to boli dievčatá a chlapci z II.BP: Matúš Brisuda, Paulína Capková, Christián Červeň,
Vanesa Cudráková, Linda Hantuchová, Patrik Chlebina, Viktória Konkoľová, Anna Krčmáriková,
Jessica Majcherová, Júlia Majtánová, Samuel Mikunda a Viktória Vontorčíková.
Dievčatá a chlapci vyzbierali v uliciach Žiliny vyše 1 400,00 eur, ktoré boli prevedené na účet Ligy
proti rakovine. Veľká vďaka patrí našim dobrovoľníkom, a ostatným žiakom a zamestnancom školy,
ktorí sa do zbierky zapojili a pomohli dobrej veci.

Humanita Deň narcisov
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V apríli 2022 navštívili študenti z tried
I.AP a II.AP Krajskú knižnicu v Žiline.
Z prednášky pracovníka knižnice sa
dozvedeli o histórii knihovníctva na Slovensku a žilinskej knižnice od založenia až po súčasnosť.
Študenti boli oboznámení so službami, ktoré knižnica ponúka verejnosti, prešli jednotlivými
oddeleniami – niektoré oddelenia prešli len informačne (detské oddelenie), v niektorých oddeleniach
sa zdržali viac (britské centrum, oddelenie náučnej literatúry, oddelenie beletrie…).
Zároveň si vyskúšali vyhľadávanie v online katalógu knižnice a vyhľadávanie konkrétnych kníh
v regáloch knižnice na základe medzinárodného triedenia. Na záver mohli študenti klásť otázky a tiež
sa zaregistrovať ako noví čitatelia v knižnici.

Exkurzia Návšteva Krajskej knižnice v Žiline

Mesiac máj sa vo všeobecnosti
považuje za obdobie lásky a zrodu
nového života. Najvýznamnejšie postavenie mal v ľudových zvykoch
“strom,“ ktorý sa v tejto súvislosti označuje ako máj.
Máj stavia obyčajne mládenec dievčaťu, o ktoré sa uchádza
a stavanie májov je rozšírené po celom Slovensku. Vztýčený máj ostáva
spravidla počas celého mesiaca, aby ho mládenci následne slávnostne
odstránili pri oslavách váľania mája.
Naši chlapci sa tiež rozhodli skrášliť okolie nášho školského internátu
tým, že pre naše dievčatá postavia máj. Dali naň stužky, upravili ho, aby
sa všetkým páčil a nakoniec ho spolu postavili. Jeho stavanie však nebolo
vôbec jednoduché, ale nakoniec sa im to podarilo.
Veríme, že táto tradícia bude pokračovať aj v ďalších rokoch.

Život v ŠI Stavanie mája

Pri príležitosti Dňa Zeme sa s materiálnou
podporou spoločnosti Lidl a za iniciatívy
spoločnosti Upracme Slovensko uskutočnilo dňa
02.05.2022 jarné susedské upratovanie. Zúčastnili sa ho žiaci II.AP, II.BP, III.AP,
III.BP, II.AM, II.BM, III.BM, III.AU, III.BU a I.AN so svojimi vyučujúcimi.
Spoločnými silami sme upratali okolie našej školy, sídlisko Vlčince, Žilinský
lesopark a najmä čiernu skládku pri potôčiku v Trnovom – jeho okolie bolo totiž
posiate odpadkami. Ľudia si potok zrejme pletú s odpadkovým košom. Sídlisko
Vlčince aj Lesopark Žilina boli relatívne čisté, najviac odpadkov bolo v okolí nákupných centier.
Vyzbierali sme až 13 vriec odpadu. Poupratovali sme aj Centrum sociálnych služieb Letokruhy. Naši žiaci
pomohli nielen pohrabať okolie centra, ale aj si so seniormi zahrali karty a šach. Vyvrcholením dňa bola
súťaž v hádzaní kolkov so sestričkami SZŠ. Nechali sme ich galantne vyhrať.

Humanita Jarné susedské upratovanie

Aj naši druháci učebného odboru – autoopravár
lakovník: Patrik Hruška, Adrián Brťka, Lukáš Remek,
Radoslav Nekoranec, Juraj Sebastián Szilvás - II.AU dokážu spoločne pripraviť autíčko do krásy.
Jedni ho pobrúsili, iní polepili,
odmastili a finálny kabátik mu
nastriekal Juraj Sebastián
Szilvás s pomocou majstra
odborného výcviku p. Mária
Bízika.
No povedzte, nie je to
nádhera?

Vzdelávanie Lakovníci – majstri krásy
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Už 47. ročník celoslovenskej súťaže žiakov SOŠ

Súťaž Žiaci SOŠ na súťaži o BOZP v oblasti BOZP organizovanej Integrovaným odborovým
Humanita Jarné susedské
zväzom sa uskutočnil v dňoch 05. a 06. mája 2022
v upratovanie
priestoroch hotela Sorea Regia v Bratislave pod záštitou MŠVVaŠ.

Cieľom súťaže bolo osvojenie si teoretických vedomostí a ich uplatňovanie v praxi, resp.
v zamestnaní po ukončení štúdia a tiež prevencia pred nežiadúcimi udalosťami na pracoviskách,
vštepovanie zásad ochrany vlastného zdravia, ale aj zdravia svojich kolegov v pracovnom procese.
Aktérmi boli 3 - členné súťažné tímy chlapcov i dievčat zo SOŠ so zameraním na stavebníctvo,
automobilový priemysel, dopravu, lesníctvo, obchod a služby a školy technického charakteru.
Po absolvovaní školského kola našu školu na celoslovenskej súťaži reprezentovali:
Radoslav Mrva (III.BM) Ján Lulák (II.BM)
Pavol Kubica (II.AM).
Súťaž pozostávala z troch kôl:
1. Všeobecné predpisy na zabezpečenie BOZP – každý
súťažiaci odpovedal pred porotou na jednu zo 66
otázok, ktorú si sám vylosoval.
2. Testová časť – v tejto časti mali žiaci za úlohu označiť
jednu správnu odpoveď z troch možných.
3. Praktické simulované situácie, pri ktorých mali žiaci
za úlohu opísať nedostatky BOZP na pracovisku.
Aj napriek tomu, že to bola prvá skúsenosť našich
žiakov na takejto súťaži a panovala u nich obrovská tréma, celkovo sa v kategórii 14 -tich SOŠ umiestnili
na peknom 6. mieste.
Ústav telesnej výchovy UNIZA, ako
hlavný organizátor spolu s Academic
ŽU, Olympijským klubom Žilina,
Považským múzeom v Žiline a obcou
Strečno zorganizovali už jubilejný – 25.
ročník Behu do Strečnianskych
hradných schodov. Strečno – perla na
Váhu – v tomto roku na svojich
schodoch privítalo 411 pretekárov.
Preteky sa konali dňa 12.05.2022
a tohto náročného, ale populárneho
bežeckého podujatia, na ktorom mali
súťažiaci vybehnúť po 151 schodoch
a zdolať prevýšenie 144 metrov, sa
zúčastnila aj naša škola, ktorú
reprezentovali žiaci:
Karin Turianová Patrik Kvašňovský (I.AP), Samuel Mlynár a Patrik Jakubík (I.BP), Martin Červenec
(II.AP), Timotej Kuric (II.BM), Peter Tomo (III.AP) a Martin Štrba (III.AM).
S časom 0:47,50 sa vo svojej kategórii 2006-2008 umiestnil na 26. mieste Mlynár Samuel.
V kategórii 2003-2005 sa Červenec Martin s časom 0:43,69 umiestnil na 27. mieste. Za ním, tesne po
sebe, skončili Kuric Timotej s časom 0:46,21 (39.miesto), Tomo Peter s časom 0:46,81 (41. miesto),
Jakubík Patrik s časom 0:47,77 (49. miesto), Štrba Martin s časom 0:47,78 skončil na 50. mieste
a Kvašňovský Patrik s časom 49,99 obsadil 61. miesto. V dievčenskom zastúpení sme mali len jedno
dievča, ktoré vo svojej kategórii obsadilo 50. miesto s časom 1:36,48.
Všetkým zúčastneným žiakom patrí veľká vďaka za reprezentáciu našej školy.

Šport Beh do Strečnianskych hradných schodov
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Náš výlet do Rumunska cez projekt Erasmus+ sa začal
dňa 08. mája 2022 o desiatej večer pred železničnou stanicou
v Žiline.
Čakal tu na nás autobus a rovnako sme sa tu aj prvýkrát stretli so žiakmi z Gymnázia na Varšavskej
ulici 1 v Žiline. Ďalšou zastávkou bolo mesto Holíč, kde pristúpili naši ďalší rovesníci, ktorí s nami
cestovali do Rumunska. Cesta bola veľmi dlhá, no napokon sme tých 16 hodín nekomfortnej jazdy
vydržali. Keď sme zbadali značku mesta Balan, všetci sa prebrali, lebo sme vedeli, že sme v cieli.
Náš cieľ bola miestna stredná škola. Privítal nás sympatický chlapec, ktorý nás ubytoval v školskom
internáte. Na izbách sme boli ubytovaní po dvojiciach. Prvý večer sme strávili v jedálni, kde sme sa
zoznamovali s účastníkmi projektu, ktorí reprezentovali Rumunsko. Prvé tri dni sme vykonávali aktivity,
v ktorých sme sa navzájom lepšie spoznávali. Počas týchto dní prišli aj účastníci, ktorí reprezentovali
Maďarsko. Na štvrtý deň sme sa vybrali na dvojhodinovú
túru ku miestnej chate, kde nás privítal starosta mesta
Balan. Objasnil nám niektoré veci z politiky v Rumunsku.
V ďalších dňoch sme už začali komunikovať na danú tému
projektu Erazmus – politika.
Veľmi často sme sa rozdeľovali do skupín, v ktorých sme
potom vytvárali projekty. V sobotu sme rovnako, ako aj
ostatní, prezentovali našu krajinu. Pripravili sme si na
ukážku náš spev, porozprávali sme o histórií Slovenska,
o našich tradíciách, predstavili sme rôzne povesti... Ostatní
mohli vyskúšať aj naše tradičné jedlá. Na ďalší deň nám
Tibi, náš vedúci, napísal na papier 4 politické strany, do
ktorých sme sa mohli podľa svojho uváženia zaradiť. Mohli sme si vybrať medzi socialistami,
environmentalistami, liberálmi, či kapitalistami. Každá strana musela vytvoriť projekt, s názvom
vybranej politickej strany, kde boli vyjadrené jej pozitívne stránky. Jednotlivé strany mali za úlohu
vytvoriť videá na kampaň, v ktorej boli vyobrazené
pozitívne stránky danej strany, v čom sa líši od
iných a v čom je jedinečná. Neskôr sme tieto videá
povinne uverejňovali na Facebooku.
Ku koncu projektu Erasmus sme si vymenili
medzi sebou politické strany. Každá strana si
musela zvoliť svojho prezidenta a hovorcu, ktorí
diskutovali s ostatnými členmi strán. Občas
dochádzalo aj k nezhodám názorov a hádkam. Na
konci sme volili prezidenta spomedzi kandidátov
jednotlivých strán. Prezident, ktorý mal najviac
hlasov, vyhral aj so svojou politickou stranou.
Na záver nesmieme zabudnúť na bohatý program a milých a sympatických ľudí, ktorí nám s radosťou
pomáhali a každý večer nám umožnili odreagovať sa na diskotéke. Musíme tiež pochváliť výborné jedlo,
ktoré nám pripravovali miestni kuchári. Mesto Balan nebolo nejako zaujímavé, no predsa sme si ho
zamilovali. Všetci sme si výlet užili, získali veľa zážitkov a spomienok, ktoré si budeme dlho pamätať.
Veríme, že ak by bola možnosť vrátiť sa, nikto z nás by neváhal. 20. mája 2022 sme absolvovali našu
dlhú cestu domov.
Sebastián Ďubašík, Peter Gettin, Radoslav Mrva a Andrej Bielečka z III.BP triedy ako účastníci
tohto projektu okrem svojich dojmov vyjadrili svoju vďaku takto:
„Chceli by sme sa poďakovať hlavne pani Mgr. M. Sikorovej, ktorá nám pobyt vybavovala. Vážime
si jej snahu a nikdy na to nezabudneme. Rovnako sa chceme poďakovať aj našej pani riaditeľke Ing.
M. Vítovej, PhD., MBA, ktorá nám umožnila zúčastniť sa projektu.“

Projekt Erasmus - Rumunsko

55

V dňoch 09. až 17. mája 2022 sme boli ja, Kristína
Liptáková a moja spolužiačka Nikola Gomolová, obe
z Šport
III.AP účastníčkami
medzinárodného projektu Erasmus+ vo Švédsku.
Beh do Strečnianskych
Témou bol business. Naša cesta sa začala na letisku Schwechat s postupnými preletmi a prestupmi
hradných schodov
v Oslo (Nórsko), Rige (Lotyšsko) a nakoniec sme sa prileteli do Švédska. My, skupina Slovákov, sme tam
šli o deň skôr ako ostatní účastníci projektu. V pondelok sme si pozreli mesto Göteborg, ktoré je naozaj
veľké. Videli sme pamiatky, parky, múzea a historicko-moderné mesto. Samozrejme, ako správni
zvedavci sme sa šli pozrieť aj k moru. Večer prišiel po nás autobus, ktorý nás odviezol na miesto, kde sa
celý projekt konal. Boli sme ubytovaní v nádhernom prostredí pri jazere na Floode.
Prvé dni sme sa zoznamovali, spoznávali kultúru iných krajín a napokon sme sa dostali k téme
businessu a workshopom. Každý jeden z nás predstavil, čo by ho bavilo robiť v budúcnosti. Potom, ako
sme si predstavili svoje plány, sme sa rozdelili do skupín, podľa toho, čo sa k sebe hodilo. A tak sme v
skupinách tvorili podnikateľské plány.
Niektorí pracovali aj individuálne.
Nasledovali dni, kedy nám lektori
prednášali o svojich podnikateľských
plánoch a skúsenostiach. V utorok večer
sme mali pripravené pochutiny a naše
tradičné jedlá. Taktiež sme mali
pripravený aj program ako napríklad
pesničku, ktorú sme zaspievali, kvíz,
tanec a ďalšie. Bolo to veľmi zaujímavé.
Ostatné večery sme mali voľný program.
Tancovali sme, spievali, hrali na gitaru,
sedeli pri ohni a nechýbala ani párty…
Každé ráno sme absolvovali meditáciu
alebo ukľudňujúci tanec so zavretými očami a popritom nám púšťali hudbu, do ktorej rytmu sme sa
mali hýbať. V sobotu 14. mája nás lektori zobrali do mesta Göteborg a mohli sme si ho lepšie obzrieť.
V nedeľu sa nám prišli predstaviť so svojimi workshopmi ľudia, ktorí už majú skúsenosti s bussinesom
a chceli sa s nami o ne podeliť.
Prišiel pondelok, 16. máj, náš posledný spoločný deň. Večer sme mali dojímavý rozhovor, kde nám
prišlo všetkým ľúto, že už musíme odísť. V utorok, 17. mája ráno nás šofér autobusu zaviezol na letisko
Landvetter. Tam sme sa všetci ešte raz rozlúčili a vydali sa svojou cestou. Naše lietadlo malo prílet
o 11:40 na letisko Schwechat. Tam sa náš výlet definitívne skončil a vrátili sme sa domov, na Slovensko.
Tento projekt bol veľmi zaujímavý, naučil nás nové veci, precvičili sme si tvorbu podnikateľského
plánu a zlepšili sme sa aj v angličtine a samozrejme, spoznali sme nových ľudí. Chceli by sme
poďakovať aj pani riaditeľke našej školy, ktorá nám umožnila zúčastniť sa tohto projektu.

Projekt ŠVÉDSKO - ERASMUS +

Predmetom zábavnej, ale
aj náučnej aktivity bolo
hľadanie a stieranie štátov na stieracej mape Európy. Niektorí žiaci si
zaspomínali
na do
krásne
prázdninové dni a vyhľadali štáty, ktoré vtedy
Šport Beh
Strečnianskych
navštívili. Iní, ktorí ešte v zahraničí neboli, si pripomenuli vedomosti zo
hradných schodov
základnej školy pomocou vyhľadávania a stierania ďalších európskych
štátov podľa pokynov vychovávateľky. A ďalší, ktorí mali záujem zapojiť
sa do aktivity, vyhľadali a zviditeľnili štáty, ktoré ich z nejakého dôvodu
zaujímajú. Keďže na mape zostali ešte nezotreté miesta, veríme, že
budúci školský rok sa žiaci opäť budú pokračovať vo vyhľadávaní
zaujímavých miest, či objavovania nových a nepoznaných.

Život v ŠI „Spoznávaj Európu“
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V dňoch od 18. do 26. mája 2022
sa naši žiaci: Radoslav Madleňák
(III.BP), Šimon Mazán (III.AP), Aneta
Petráková (I.BP), Lucia Vojčiniaková (I.BP), Monika Pláňavská (I.BP), Lucia Petreková (I.BP) a Jakub
Knapec (I.BP) zúčastnili mládežníckej výmeny na juhu Srbska, v meste Novi Pazar.
Táto mobilita bola organizovaná v rámci projektu
ERASMUS+ v spolupráci s CRPSS (Centra za Razvojnu
politiku i Saradnju Srbije) a zúčastnili sa jej mladí ľudia
z Turecka, Španielska, Slovenska, Rumunska, Srbska
a Talianska.
Počas týchto dní sa zúčastňovali workshopov,
v niektorých prípadoch
boli aj oni ich autormi,
poznávali krásy krajiny,
a športovali, vďaka
čomu sa aj naplnilo
heslo tejto mobility
Diversity CHAMPIONS.
Žiaci
si
domov
priniesli množstvo zážitkov, na ktoré budú ešte dlho spomínať.
Taktiež objavili aj nové kamarátstva, s ktorými budú istotne
udržiavať kontakt aj mimo tejto mobility.
Veľké poďakovanie patrí pani riaditeľke za uvoľnenie
z vyučovania, Mgr. M. Sikorovej za sprostredkovanie projektu
a organizácii SYTEV za administratívne zabezpečenie.
Pevne veríme, že naši žiaci budú mať možnosť zúčastniť sa takýchto projektov, v ktorých budú
reprezentovať nielen seba, ale aj našu školu.

Projekt Mobilita DIVERSITY CHAMPIONS v Srbsku

Žiaci III.AM absolvovali dňa 23.05.2022 odbornú exkurziu
do závodu KIA v Tepličke nad Váhom.
Areálom závodu nás sprevádzal pán Václav Bobáň, ktorý má na starosti styk s verejnosťou. Exkurziu
sme začali v novej konferenčnej miestnosti, ktorá zároveň slúži aj ako predajňa suvenírov. Pustili nám
film o novom logu KIA a slogane „Movement that inspires“ (Pohyb, ktorý inšpiruje). Predstavili nám aj
koncept výroby automobilov, ktoré budú v budúcnosti len na elektrický pohon.
Prezentácia začala mapou miest, kde sa nachádzajú automobilky KIA
a informáciami o ich produkcii. Riešili sme aj aktuálnu tému – dovoz
automobilov do Ruska. Kia patrí do veľkej skupiny HYUNDAI, ktorá vyrába aj
všetky roboty, ktoré pracujú v automobilke. Následne sme prešli
k prehliadke závodu, ktorá pozostávala z výrobných priestorov lisovne, zvarovne a montážnej haly.
Na začiatku sme sa oboznámili s BOZP a nasadili sme si okuliare. Každý pracovník má zámok, ktorý,
keď vstúpi do stroja, ho zamkne, aby ho nikto nespustil. Lisovanie a zváranie mimo opráv prebieha
pomocou robotov bez zásahu obsluhy. Prezreli sme si aj 3D skener hotovej karosérie, ktorý odhalí
každú nepresnosť. Presunuli sme sa do montážnej haly. Tam sme si pozreli tzv. „svadbu“ (spájanie
karosérie a podvozku), montáž prístrojovej dosky, kolies a výstupnú kontrolu výrobku. Videli sme aj
prvý štart automobilu.
Na záver sme mali kolo otázok a odpovedí a dozvedeli sme sa napr., že pracovníci sa na svojich
pozíciách striedajú po dvoch hodinách, majú rôzne bonusy, pracuje sa len 5 dní na 3 smeny, víkendy
bývajú voľné s výnimkou pracovných sobôt, zamestnanec môže dostať zľavu na automobil KIA podľa
odpracovaných rokov, po 5. rokoch je to 19%, v závodnej jedálni varia jedno kórejské jedlo…

Exkurzia V závode KIA
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Dňa 23.05.2022 sa žiaci 1. a 2. ročníkov
v sprievode svojich vyučujúcich zúčastnili
Interaktívneho divadelného predstavenia „NAHLAS“ s environmentálnou tematikou, o tom, ako
ne/chránime svoje životné prostredie.
Našej Zemi hrozí drastická klimatická zmena s ďalekosiahlymi následkami na globálnej úrovni. Sú
však medzi nami ľudia, ktorí sa rozhodli zvádzať zápasy na lokálnej úrovni,
v nikdy nekončiacom boji o jedinečný strom, pár kilometrov rieky či kus
doliny. Táto inscenácia hovorila práve o týchto ľuďoch a ich hodnotových
bojoch.
V dňoch 24. a 25.05.2022 sa žiaci I.CP triedy – študijného
Exkurzia V laboratóriách ŽU odboru technika a prevádzka dopravy a žiaci I.AN triedy –
študijného odboru strojárstvo – podnikanie a služby a dopravná
prevádzka zúčastnili odbornej exkurzie v laboratóriách Strojníckej fakulty ŽU v Žiline. Cieľom exkurzie
bolo prehĺbiť a rozšíriť si teoretické vedomosti a zároveň ich aj prakticky vyskúšať.
V laboratóriu na Katedre materiálového inžinierstva videli priebeh skúšok a vyhodnotenie tvrdosti
materiálov a prostredníctvom prístrojového zariadenia pulzometer sa oboznámili s priebehom
trojbodového zaťaženia materiálu v ohybe a v krute za prítomnosti soľného roztoku, za účelom zistenia
odolnosti materiálu voči korózii.
V laboratóriu konštruovania a časti strojov mali možnosť vidieť zaťaženie ložiska, ktoré sa testovalo
pre koľajové vozidlá pri rýchlosti 220 km/h. Priebeh skúšky bol zaznamenávaný na akreditovanom
prístrojovom zariadení. V laboratóriu aplikovanej mechaniky si žiaci zopakovali priebeh zaťaženia
skúšobnej vzorky ťahovým namáhaním, kde prostredníctvom počítača a termovíznej kamery bolo
zaznamenané i teplo, ktoré vzniká v mieste lomu.
V laboratóriu experimentálnej mechaniky sa zaoberali návrhom a výrobou plastových a kovových
dielcov, ktoré boli vyrobené prostredníctvom 3D tlačiarne a taktiež návrhom elektromobilu pre
vodohospodárske a lesnícke odvetvie.
Na Katedre dopravnej a manipulačnej techniky sa žiaci oboznámili s diagnostikovaním motorových
a koľajových vozidiel prostredníctvom riadiacej jednotky a osciloskopu.

Kultúra Divadelné predstavenie „NAHLAS“

Humanita Návšteva DSS SYNÓMIA – Srdce na dlani
Počas dní 24.05.2022 – 26.05.2022 sme sa
so žiakmi z tried I.AP, I.BM a II.BP zúčastnili
dobrovoľníckej činnosti v DSS SYNÓMIA.
V DSS SYNÓMIA sú ubytovaní klienti, pre
ktorých sa zariadenie stalo domovom, ale aj
tí, ktorí chodia do zariadenia len na pár hodín
denne. Zariadenie poskytuje sociálne služby
na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie
z dôvodu ŤZP alebo nepriaznivého zdravotného stavu vo forme pobytovej
a ambulantnej služby ľuďom, ktorí ešte nedosiahli dôchodkový vek.
V zariadení prebiehajú rôzne terapie a činnosti pre klientov: canisterapia –
terapia pomocou špeciálne vycvičených psov, činnostná terapia, fyzikálna
a sociálna terapia, arteterapia – terapia umením, muzikoterapia a podobne. Na úvod našej návštevy
sme sa zoznámili s riaditeľkou DSS, ktorá nám porozprávala o histórii a činnosti zariadenia. Postupne sa
žiaci osmelili a začali sa zoznamovať s klientami zariadenia, ktorí boli veľmi priateľskí a našli si medzi
našimi nimi nových kamarátov. Niektorých klientov DSS žiaci vozili na vozíčkoch po záhrade zariadenia
a s inými si zahrali rôzne športové hry ako futbal, basketbal alebo stolný tenis. Klienti viedli rozhovory
s našimi žiakmi a chceli sa o nich dozvedieť čo najviac. Žiaci pomohli tiež upraviť okolie areálu.
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Dňa 25.05.2022 sa žiaci I.BP a II.AP triedy zúčastnili odbornej exkurzie
v laboratóriách spoločnosti GS1 Slovakia.
Kto je

Exkurzia GS1 Slovakia

Je to mimovládne záujmové združenie právnických osôb, ktoré podnikajú v oblasti
obchodu, výroby a služieb a sú používateľmi štandardov GS1.

Zameranie združenia:
✓ riadi systém štandardov GS1 na území SR,
✓ zabezpečuje podporu a zdokonaľovanie
jednotného systému číslovania tovaru,
✓ prideľuje
registrovaným
členom a ďalším
používateľom systému GS1 identifikačné čísla
organizácie GS1 alebo ňou schválené čísla a ich

evidenciu,
✓ podporuje rozvoj štandardov GS1,
✓ vlastní a udržiava jedinečnú databázu čísiel od
medzinárodnej organizácie GS1 a
✓ poskytuje služby na území Slovenskej republiky
súvisiace s používaním systému štandard.

V priestoroch laboratórií nás privítal Peter Kolarovszki, senior konzultant – projektový manažér GS1.
Po úvodných pokynoch sme sa premiestnili do prezentačných priestorov laboratória, kde sme sa
zoznámili s fungovaním štandardov v praxi.
„GS1 EDI (elektronická výmena údajov) zahŕňa skupinu štandardov, ktoré sa týkajú bežných
obchodných procesov v dodávateľskom reťazci. Keď sa globálne jedinečné čísla priradia výrobkom
(GTIN), lokáciam (GLN) a logistickým jednotkám (SSCC), je možné ich využiť v elektronických
štruktúrovaných správach určených pre automatizovanú výmenu údajov. Teda transakcie ako
objednávka, faktúra a dodací list je možné vymieňať si s obchodným partnerom pomocou
štandardizovaných elektronických správ. Takéto správy potom dokáže počítač spracovať bez zásahu
človeka.“ (zdroj GS1)
Žiaci mali možnosť vyskúšať identifikačné a komunikačné procesy v praxi, skúmať čitateľnosť
identifikátorov a zisťovať príčiny ich nefunkčnosti. Získali ucelený pohľad na logistické procesy
podporované štandardami a uvedomili si ich význam pre optimalizáciu tokov v logistických reťazcoch.
Prezentácia bola zábavná, pútavá a veľmi poučná, za čo ďakujeme zamestnancom spoločnosti GS1.
Mesto Trenčín a jeho dominanta,
Trenčiansky hrad, sa dňa 26.05.2022 stali
miestom školského výletu žiakov II.AU triedy aj s pedagógmi Mgr. A. Medviďovou, Bc. M. Crhovou
a Mgr. I. Palúchom.
História hradného brala siaha do
obdobia Rímskej ríše, až do roku 179 n. l.
Hrad vznikol v 11. storočí ako pohraničná
strážna pevnosť. Koncom 13 st. ho získal
Matúš Čák Trenčiansky. Po jeho smrti sa
vlastníkmi hradu stali viacerí uhorskí
panovníci ako Ľudovít I. Veľký, Žigmund
Luxemburský či šľachtic Štefan Zápotocký.
K hradu sme sa dostali krásnou
cestou cez lesopark Brezina. Naša
prehliadka začala na Matúšovej veži,
odkiaľ sa nám naskytol jedinečný
panoramatický výhľad. Pokračovali sme
obhliadkou Jeremiášovej bašty, Studne
lásky, Hladomorne, Južného opevnenia, Kostelnice… Z hradu sme sa presunuli do historického centra
mesta Trenčín.
Na náš spoločný výlet budeme spomínať s príjemnými zážitkami. Príjemnú pohodu sme prežili aj
vďaka slnečnému dňu.

Školský výlet Návšteva Trenčianskeho hradu
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Dňa 26.05.2022 sa žiaci z tried I.AP
a tiež I.CP zúčastnili odbornej exkurzie
na železničnej stanici v Lietavskej Lúčke,
so zameraním na prevádzku v železničnej nákladnej doprave.
Spoločnosť ŽS Cargo Slovakia, a. s. vznikla 1. januára 2005 rozdelením
pôvodného operátora v osobnej a nákladnej železničnej doprave – Železničnej
spoločnosti, a. s. Svojou činnosťou nadväzuje na viac ako 180-ročnú históriu železníc na Slovensku.
Poslaním spoločnosti je poskytovať spoľahlivé, bezpečné, ekologické a cenovo prijateľné služby
železničnej nákladnej prepravy orientované na požiadavky
a potreby zákazníkov priamo súvisiacich s realizáciou nákladnej
a kombinovanej dopravy. Ako svoj druhý hlavný produkt poskytuje
spoločnosť služby súvisiace s prenájmom koľajových vozidiel, ich
údržbou a opravami.
Na stanici nás privítali pani Ing. Miriam Laššáková, prednostka
strediska prevádzky, sekcie prevádzky, prepravy a vozňovej služby
a pán Jozef Privarčák, vedúci obvodu vozňovej služby. V úvode sme
sa oboznámili s poslaním spoločnosti, následne nám pani Ing.
Laššáková rozprávala o procese prepravy nákladov od objednávky
až po zaradenie vozňa do vlaku. Poukázala na zodpovednosť
jednotlivých subjektov prepravného procesu, aj na chyby, s ktorými
sa v praxi stretla. Pán Privarčák oboznámil žiakov s konštrukciou
železničných vozňov, žiaci si mohli vyskúšať kontrolu funkčnosti
bŕzd, upevňovanie nákladu na vozne, zabezpečenie dverí a otvorov
na vysokostenných a uzavretých vozňoch, ako aj spájanie vozňov do vlaku.
Žiakom sa praktické ukážky veľmi páčili a aktívne sa zapájali do jednotlivých činností.

Exkurzia Železničná spoločnosť Cargo Slovakia
a.s.

Cieľom školského výletu II. AP triedy, dňa
26. mája 2022, sa stala Bratislava.
Dopoludnia sme navštívili interaktívnu výstavu „Od Slovenskej koruny k euru“ v Národnej banke
Slovenska. Popoludní sme sa dostali do historickej časti mesta – prezreli sme si Michalskú ulicu, Hlavné
námestie s typickými sochami Napoleona, Schöne Náciho,
Čumila a pokračovali sme prehliadkou katedrály Dómu sv.
Martina. Potom sme sa presunuli k nábrežiu Dunaja a ďalej

Školský výlet V našom hlavnom meste

k autobusovej stanici Mlynské Nivy, ktorá
patrí do komplexu modernej biznis
architektúry. Zaujímavým prvkom tohto
objektu je oddychovo – športová zóna
zelenej strechy. Práve tam sme ukončili
program nášho celodenného výletu. Za
pedagógov sa na výlete zúčastnili Ing. Monika Fabiniová, triedna učiteľka II.AP a Bc. Erika Milotová,
pedagogická asistentka.
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V zmysle tohto výroku
sa v piatok – 27.05.2022 Humanita Parádny deň
naša trieda I.BP podieľala
na organizácii akcie s názvom „Parádny deň,” ktorý
sa uskutočnil v areáli Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina.
Svojou prítomnosťou sme potešili skoro 300 súťažiacich z rôznych domovov sociálnych služieb
a centier sociálnych služieb z Oščadnice, Zákamenného, Kysuckého Nového Mesta, Žiliny, Lipovca,
Martina, Sučian, Liptovského Hrádku, Dolného
Kubína, Spojenej školy internátnej z Kysuckého
Nového Mesta, Čadce-Horelica, Dolného Kubína,
Špeciálnej ZŠ a Spojenej školy internátnej z Bytče.
Súťažiacich – klientov spomínaných DSS, CSS
a školských zariadení potešili naše dievčatá
prevádzkovaním stánku, ktorý ponúkal maľovanie na
tvár a úsmevné rekvizity. Naši žiaci sa tiež obliekli
do kostýmov milých rozprávkových postavičiek
a rozveseľovali ľuďom deň, fotili sa s nimi… Súťažiaci
si mohli tiež vyskúšať virtuálnu jazdu na trenažéri. Na
jeho bezchybné prevádzkovanie dozerali žiaci: M. Šichman II.AP, M. Briš II.AM, J. Čuraj III.BM.
Sponzorsky sme sa podieľali aj na zabezpečení občerstvenia počas akcie.

„Každá pomoc druhému
človeku je zároveň našim
osobným rastom…“

Žiaci I.AN triedy: Roman Konštiak, Adam
Čibenka, Marko Vallo, Samuel Baxa a Juraj
Hlivka pravidelne navštevovali počas mesiaca máj 2022 ubytovacie zariadenie pre utečencov z Ukrajiny
SPP, a. s. Žilina - Hruštiny, kde sa aktívne zapájali a pomáhali s mužskými prácami. Pomáhali tak ženám
a deťom, ktoré sa ocitli v núdzi, a aspoň takýmto spôsobom sa im snažili uľahčiť život v tomto, pre nich,
namáhavom období. Robili to v rámci svojho voľného času a chceme im za to úprimne poďakovať.
Ako povedala Matka Tereza:
„Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.“

Humanita Pomoc ženám a deťom v núdzi

Súťaž Fotografická súťaž „Lepší svet – čistejšie ovzdušie“
„Fotografia pre mňa nevyzerá, je to pocit. Ak nemôžete cítiť, na čo sa pozeráte, nikdy
nesprostredkujete ostatným, aby pri pohľade na vaše obrázky niečo cítili.“
Don McCullin
Fotografická súťaž s názvom „Lepší
svet – čistejšie ovzdušie“ sa uskutočnila
v mesiacoch apríl a máj 2022 a bola
určená pre študentov stredných škôl
zo Žilinského kraja.
Do súťaže bolo zaslaných 50 fotografií
od dvadsiatich troch autorov. Organizačný
výbor ich hodnotil koncom mája 2022.
Súťažil aj náš žiak – Martin Zajac z III.BM
triedy, ktorý sa predviedol svojimi
zaujímavými fotografiami.
Súťaž bola ukončená výstavou
vybraných
fotografií,
ktoré
boli
nainštalované v priestoroch Žilinského
samosprávneho kraja do 17.06.2022.
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Humanita Medzinárodný deň detí pre deti z Ukrajiny
V stredu, dňa 01.06.2022 sa v spolupráci našej školy
a akciovej spoločnosti SPP zorganizoval Medzinárodný deň detí pre deti z Ukrajiny, ubytovaných
v zariadení SPP, a. s. Žilina – Hruštiny.
Na tomto podujatí sa zúčastnilo približne 40
detí a 50 dospelých spoločne s pani
koordinátorkou zariadenia – Ing. Dagmar
Kováčovou.
O prípravu akcie a program sa spoločne
postarali žiaci z III.AP a III.BP triedy a spoločnosť
Funny Jump. K programu prispeli aj starosta obce
Zbyňov, pán Marián Miškovský s členmi
hasičského zboru DHZ Zbyňov. Členovia DHZ
Zbyňov si pripravili aktivity s ukážkami hasičskej
techniky a súťaž so striekaním vody na cieľ. Do
programu sa zapojil ukážkou svojej práce aj psovod
– pán Ján Šrámek so psíkom Zorom.
Podujatie sa zorganizovalo aj vďaka pani asistentke riaditeľa divízie majetkových účastí, Mgr. Viere
Lužovej, a zamestnancom SPP, a. s., ktorí finančne prispeli na túto akciu.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí si
Žiacka školská rada našej školy pripravila pre žiakov
milé prekvapenie v podobe kultúrneho podujatia.
Spolu s koordinátorkou ŽŠR vybrali aktuálny film
pre dnešných tínedžerov s názvom „Smečka“,
ktorý sme zhliadli dňa 03.06.2022 v kine OC
Mirage.
Jeho výberom chceli žiakom poukázať
na nevhodné správanie voči svojim spolužiakom,
kamarátom, či ľuďom, s ktorými ich spájajú
voľnočasové
aktivity.
Režisér
vo
filme
ukázal autentický pohľad do života tínedžerov,
v ktorom otvoril veľmi dôležitú a problematickú
tému šikanovania a toho, aké dôležité je hovoriť
o šikanovaní, ktoré sa deje nielen na školách, v zamestnaniach, ale aj v športových kluboch a týka
sa všetkých vekových a sociálnych skupín. Bohužiaľ, následky šikany si do ďalšieho života odnášajú
všetci zúčastnení, najväčší dopad má však, pochopiteľne, na obeť.
Pevne veríme, že žiakom sa film páčil, zaujal ich a bol pre nich poučný.

Kultúra Medzinárodný deň detí v kine

Pri príležitosti Dňa otvorených dverí na Úrade
Súťaž Výtvarná súťaž
Žilinského samosprávneho kraja v Žiline sa žiaci
zo Strednej odbornej školy dopravnej v Žiline zapojili dotaž
výtvarnej súťaže na tému:
.
Nakresli svoje obľúbené miesto v našom kraji.
Všetky výtvarné práce boli vystavené v priestoroch úradu Žilinského
samosprávneho kraja dňa 04.06.2022. Súťaže sa zúčastnili žiaci:
Erik Chovanec (III. AM), Karolína Kuricová, Rebeka Jedináková (II.BP) a Marianna Vrábľová (I.BP).
Sme radi, že vedenie Žilinského samosprávneho kraja podporuje mladé talenty.
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Po úspešnom absolvovaní prvej časti
projektu ERASMUS+, kľúčová akcia 1:
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, konkrétne „Študent dopravy v praxi“ v marci a apríli 2022, sa
ďalších 13 žiakov rozhodlo zistiť, čo sa za tým skrýva.
Druhej odbornej stáže sa zúčastnili vybraní žiaci 2. ročníka študijného odboru 3760 M prevádzka
a ekonomika dopravy a študijného odboru 3767 M dopravná akadémia pod vedením Mgr. Z.
Mišíkovej a Mgr. P. Panákovej, v dňoch 04.06.2022 – 18.06.2022.
Vopred známy cieľ projektu - rozvíjať praktické odborné zručnosti v oblasti cestnej dopravy na
medzinárodnej úrovni, zlepšiť svoje profesijné kompetencie a komunikačné zručnosti a skvalitniť
teoretickú a praktickú odbornú prípravu žiakov napĺňali jeho aktéri opäť v meste Olomouc, v Českej
republike. Do projektu bolo zapojených 5 podnikov so
zameraním na dopravu a zasielateľstvo. V každom z nich mali
žiaci prideleného mentora a pripravené výborné podmienky
na vykonávanie odbornej praxe a naplnenie cieľov projektu.
Žiaci sa učili pracovať so základnými právnymi normami
upravujúcimi prepravné a prevádzkové podmienky,
spracovávať prepravnú a prevádzkovú dokumentáciu,
zaznamenávať rôzne prevádzkové a prepravné údaje do
elektronickej
databázy,
kompletizovať
písomnosti,
pozorovali ako
sa aplikuje odborný softvér pri koordinácii prepravy.
Niektorí si vyskúšali priamo v praxi, čo všetko sa skrýva
za prácou kuriéra. Každý z podnikov bol niečím špecifický
a tak si žiaci mohli vymieňať navzájom svoje skúsenosti.
Olomouc, plným právom nazývaný Malou Prahou, je
bohatý na historické a kultúrne pamiatky, ktoré žiaci
spoznávali aj prostredníctvom hry. Okrem pamiatok
mesto a jeho okolie ponúka ZOO, rozkvitnuté Rozárium,
pútnický Svatý Kopeček, hrad Šternberk, jedinečnú Zbrašovskú aragonitovú jaskyňu a Hranickú
propast, ktorá je najhlbšou zatopenou priepasťou na svete. Žiaci si užili aj uvoľnenie pri bowlingu, vo
fitness centre, či v Pevnosti
poznání, ktorá bola plná náučných
expozícií a hlavolamov.
Svoje
zážitky,
postrehy
a skúsenosti zachytávali žiaci
v denníkoch, odlišnosti českého
a slovenského jazyka spracovávali
do
obojstranných
malých
slovníkov a na záver vypracovali
prezentácie
s
najsilnejšími
dojmami, ktoré budú slúžiť aj ako
motivácia pre ostatných žiakov,
aby sa tiež odvážili ísť za
podobnými, ale svojimi zážitkami.
Tejto aktivity sa zúčastnili a našu školu reprezentovali:
Lukáš Petro, Juraj Hvorečný, Matúš Šustek, Michal Štilla, Peter Sagan, Adrián Macek,
Patrik Pojezdala - II.AP,
Viktória Konkoľová, Martina Grešáková, Matej Mindek, Christián Červeň, Júlia Majtánová,
Matúš Brisuda - II.BP.

Projekt „Študent dopravy v praxi“ pokračuje
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Tri júnové podvečery (07. 06., 08. 06. a 15. 06. 2022)
sme v školskom internáte venovali športovým súťažným
aktivitám, ktoré sme zastrešili názvom „Bez šikany pri športe.“ Hlavnou myšlienkou tejto aktivity bolo
žiakov nielen motivovať k pohybu, urobiť niečo pre seba a svoje zdravie, ale aj netolerovať žiadne
prejavy šikanovania pri športových súpereniach.
V utorok, 7. júna sa ubytovaní žiaci stretli v bedmintonovom súperení. Odohrali 18
súbojov v dvojhre a 2 súboje vo štvorhre. Najvyšší počet víťazstiev dosiahli Šimon
Mazán, Samuel Rybárik i Jakub Siváň.
V stredu, 8. júna sme využili vyhradený čas v školskej telocvični
a veľkú halu na volejbalový turnaj. Súperiacich povzbudzovali aj diváci z radov
spolubývajúcich. Družstvá odohrali po 3 sety, vo všetkých zvíťazilo jedno družstvo, aj
keď výsledky (25:21, 25:15, 27:25) boli hlavne v poslednom sete dosť tesné. Víťazné
družstvo tvorili: Lenka Zápotočná, Juraj Sebastián Szilvás, Martin Mikunda, Matej Mešina, Pavlína
Capková, Samuel Rybárik a na striedačke Barbora Blanáriková.
V stredu, 15. júna sme športové zápolenie ukončili futbalovým zápasom vo veľkej
telocvični školy. Hrali dve 5-členné družstvá. Hráči víťazného družstva boli Matej Mešina,
Tomáš Mikula, Juraj Sebastián Szilvás, Adam Vnenk a Mariana Vrábľová.
Všetky tri športové súperenia boli plné zábavy, snahy zvíťaziť a predovšetkým
športovať. Veríme, že nielen sladké odmeny boli motiváciou žiakov k účasti v uvedených súťažiach.

Život v ŠI „Bez šikany pri športe“

Vo štvrtok, 09.06.2022 sa v našej škole uskutočnila pod
záštitou Úradu vlády SR akcia nazvaná Road Trip 2022.
Aktivita bola zameraná na zvýšenie povedomia
slovenských žiakov o fungovaní EÚ a Eurofondov a zúčastnili sa jej žiaci
z tried III.AP a III.BP.
Cieľom Road Trip 2022 bolo, pri príležitosti Európskeho roka
mládeže, priblížiť mladým ľuďom problematiku financovania rozličných
projektov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.
Základom aktivity boli prezentácie lektorov zamerané najmä na
pozitívne príklady z praxe – čo konkrétne priniesli eurofondy pre mesto a jeho okolie.
Počas prednášky mali študenti možnosť oboznámiť sa s princípmi čerpania fondov, ako aj
s konkrétnymi informáciami o úspechoch operačných programov na Slovensku. Úspešným príkladom
čerpania eurofondov v Žilinskom kraji sa za posledné roky stal hlavne hrad Budatín.
Ďalším významným projektom je aj výstavba cyklotrás v regiónoch, mestách a dedinách, ktoré na
seba začínajú nadväzovať a tým vzniká aj prepojenie okresov. Veľa cyklotrás pokračuje aj do okolitých
štátov, napríklad do Poľska, Česka, Rakúska a Maďarska.
Žiaci si takýmto spôsobom aktualizovali svoje vedomosti o fungovaní EÚ a jej inštitúciách. Udalosť
zahŕňala zaujímavé aktivity a na záver žiaci obdržali i vecné dary.

Vzdelávanie Road Trip 2022

Vzhľadom na
to, že v triede
II.BP sa vyučuje predmet právna náuka a informácie o fungovaní právneho
systému žiakov veľmi zaujali, rozhodli sa, že dňa 14.06.2022 sa aj s Ing. J.
Duháčkovou pôjdu pozrieť na riešenie prípadu porušenia zákona v praxi.
Hlavnou témou navštíveného súdneho sporu bolo odcudzenie majetku inou osobou. Pojednávanie
bolo veľmi záživné a poučné. Prinieslo nám to veľa zaujímavých skúseností a nových poznatkov z oblasti
predmetu právna náuka, aj vďaka ochotným pracovníkom Okresného súdu v Žiline, ktorí nám umožnili
zúčastniť sa v pozícii verejnosti na súdnom pojednávaní a vidieť riešenie tohto prípadu.

Vzdelávanie Návšteva súdneho pojednávania
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Súťaž Školské majstrovstvá okresu Žilina študentov a študentiek v šachu
Šach je populárna vzdelávacia stolová hra, ktorú hrajú
dospelí aj deti. Napomáha rozvíjať logické myslenie,
aktivizovať pozornosť a vytrvalosť.
Šach je strategická hra s úplnou informáciou pre dvoch
hráčov, v ktorej o výsledku rozhodujú taktické schopnosti
hráčov a ich pozornosť a sústredenie.
Cieľom hry je dať súperovi mat. Má v sebe prvky
umenia, vedy a športu.
V tomto umení si dňa 16.06.2022 zmerali sily aj naši
žiaci: Marianna Vrábľová – I.BP, Martin Mikunda –
III.BM, Emil Mikoláš – II.AM, ktorí našu školu dôstojne
reprezentovali na „Školských majstrovstvách študentov a študentiek okresu Žilina v šachu.“

Exkurzia Letisko Žilina

V dňoch 20.06. a 21.06.2022 naši žiaci z tried I.BP, II.BP, I.AP
a II.AP v rámci exkurzie navštívili Letisko Žilina, v Dolnom Hričove.
Žiaci sa oboznámili s letiskom, priebehom leteckej prevádzky
a mali možnosť nahliadnuť do lietadla Jak-40. Oboznámili sa
so základnými postupmi a krokmi po príchode pasažierov na letisko,
ako sú check-in a kontrola batožiny. Dostali aj možnosť odovzdať svoje
veci, ktoré následne prešli letiskovou kontrolou. Tiež im bol umožnený
náhľad do samotného detektoru príručnej batožiny, ktorý ukázal, čo sa
v ich batožine nachádza. Člen hasičského zboru predstavil žiakom
fungovanie zboru na letisku.
Keďže v blízkosti letiska prebieha aj výcvik pilotov ŽU v Žiline, žiaci
mali možnosť vidieť aj prilietať a vzlietať lietadlá. Prehliadli si aj
vyradený vládny špeciál, do ktorého si mohli nastúpiť a vyskúšať si, aký
je to pocit sedieť v lietadle, pozrieť si ako vyzerá kokpit pilota
a podobne. Exkurzia na letisku bola zaujímavým obohatením
a rozšírením teoretických poznatkov z odborných predmetov.

Vzdelávanie Workshop zameraný na kritické myslenie a prevenciu šikanovania
Možno si ani neuvedomujeme, koľko príležitostí nás denne stretáva a vyžaduje
našu schopnosť kritického myslenia.
Každý deň nás obklopuje svet ilúzií plný reklamy s dokonalými produktami,
službami či názormi na zmenu nášho životného štýlu. Média chcú ovplyvňovať náš
život a využiť nás vo svoj prospech. Kritické myslenie sa stáva čoraz väčšou
nevyhnutnosťou. Vďaka Občianskemu združeniu ARCUS z Rajca a mestu Žilina absolvovali žiaci triedy
I.AU dňa 20.06.2022 a žiaci II.AM a III.BM triedy dňa 21.06.2022 dvojdňový program Mládež bez
predsudkov, ktorý pozostával zo súboru poučných aktivít zameraných na rozvoj kritického myslenia.
Zaujímavé zážitkové aktivity boli tiež zamerané na prevenciu šikanovania a nenávistných prejavov
v osobnej komunikácii medzi žiakmi a v ich komunikácii s inými ľuďmi. Žiaci sa na workshopoch učili
vzájomnému rešpektu, rozvoju sociálnych zručností a rozvoju kompetencií pre demokratickú kultúru.
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Školský výlet TOUR DE ORAVA
myslenie a prevenciu
Dňa 16.06.2022 sa žiaci II.BM, III.AP a III.BP spoločne
šikanovania
s Ing. M. Čelkovou a PaedDr. M. Milučkou zúčastnili
koncoročného školského výletu na neďalekej Orave.
Prvou zástavkou bol veľmi známy rozprávkový
Oravský hrad, ktorý sa nachádza v malebnej dedinke
Oravský Podzámok. Žiaci sa počas 1,5 hodinovej
prehliadky dozvedeli
nové
zaujímavosti
o tejto významnej
slovenskej pamiatke.
Zájazd pokračoval na
Oravskú
priehradu,
kde mali žiaci možnosť
pri plavbe po tejto
jednej z najznámejších
vodných nádrží na Slovensku prezrieť si krásy Hornej Oravy. Na
Slanickom ostrove umenia, ktorý je pozostatkom zaplavenej obce
Slanica a nachádza sa na ňom slanický rímskokatolícky Kostol
Povýšenia svätého Kríža postavený v 18. storočí bola krátka
poznávacia zástavka. V súčasnosti je v kostole inštalovaná stála
expozícia oravského ľudového umenia, plastiky a maľby a občasne sú
v ňom organizované slávnostné koncerty. Záverom školského výletu
bola zástavka v okresnom meste Námestove a následne sa účastníci
zájazdu vrátili späť do Žiliny.
Za organizáciu výletu ďakujeme Radoslavovi Madleňákovi z III.BP a Šimonovi Mazánovi z III.AP

Život v ŠI Rozlúčka so školským internátom
-o

Rok sa s rokom stretol a žiaci ubytovaní v našom
školskom internáte sa dňa 21.06.2022 tiež stretli v
areáli za školským internátom pri tradičnej podvečernej
akcii – opekačke.
Bolo nás viac ako dosť, 46 žiakov a naše
vychovávateľky. Opekali sme špekačky a grilovali syr.
Pitný režim doplnila minerálka a pripravené boli aj
sladkosti. A samozrejme, nechýbala dobrá nálada a aj
športové zanietenie. Niektorí žiaci sa poriadne vytancovali, iní hrali bedminton a volejbal.
V uvoľnenej atmosfére sme si vydýchli za týmto školským
rokom a tešili sa na dlhý odpočinok. Rozmýšľali sme ako, kde
a s kým strávime nadchádzajúce letné prázdniny. Niektorí už mali
zabezpečené letné brigády, iní dovolenku s rodičmi či kamarátmi..
Väčšina prítomných žiakov ochotne priložila ruku k dielu
a pričinila sa tak o úspešný priebeh celej akcie – pomohli
s nákupom, prenášaním surovín a minerálky, privezením
a odvozom fúrika, starostlivosťou o oheň, prinesením a odnesením lavičiek na sedenie, krájaním
špekačiek, či zabezpečením športových potrieb.
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Školský výlet Svet zábavy a adrenalínu - Energylandia
myslenie a prevenciu šikanovania

Na obdobie výletov sa žiaci vždy veľmi tešia, pretože si z nich
odnesú veľa zážitkov a získajú nové, neobyčajné spomienky.
„Život je vraj ako horská dráha. Raz ideš pomaly hore a inokedy zas
prudko dolu.“ Toto sú slová, ktorými každého návštevníka víta
najväčší zábavný park v strednej Európe – Energylandia. Nájdeme ho
v krásnom malebnom prostredí na juhu Poľska pri obci Zator.
A tak sme sa po namáhavom školskom roku 22. júna 2022 vybrali
spoločne s vyučujúcimi Mgr. I. Kubalovou a Mgr. P. Panákovou
a študentmi z I.BP, II.AM triedy a výberom žiakov z tried II.BP,
I.AN a III.BP dobiť si energiu v Energylandii. Je to výnimočné miesto,
v ktorom každý nájde niečo
pre seba.
Bránu parku sme prekročili s predsavzatím vyskúšať všetky
atrakcie, ktoré nám Energylandia ponúkala. S očakávaniami
sme sa rozpŕchli spoznávať zábavný park, aby sme si čo
najlepšie užili celodenný vstup. Čakalo nás množstvo
neuveriteľných zážitkov, sedem hodín zábavy a adrenalínu na
takmer stovke atrakcií, z toho 9 extrémnych len pre
odvážlivcov. Horské dráhy, voľný pád, aztécke koleso,
interaktívne hry, vodný park s tobogánmi, bazény, plavba
loďkami, vodné bitky, množstvo stánkov so suvenírmi, 40
gastronomických zariadení a reštaurácií boli zárukou, že nudiť
sa rozhodne nebudeme.
Príjemná atmosféra počas celého výletu nám napovedala, že s ním boli všetci spokojní. Energylandia
nás úplne pohltila a z Poľska sme si odniesli veľa uletených zážitkov, pekných spomienok a suvenírov.
Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina sa stala miestom
konania regionálneho kolo XV. ročníka športovo-vedomostnej
súťaže známej pod názvom Župná kalokagatia 2022. Spojenie
krásy tela i ducha prišli predviesť žiaci zo 17 stredných škôl dňa 24.06.2022.
Žiaci mali možnosť využiť teoretické vedomosti z oblasti zdravotnej prípravy, dopravy, geografie,
myslenie a prevenciu
ekonomiky, športu, histórie, topografie, bezpečnosti a
šikanovania
ochrany zdravia pri práci, turistiky v prepojení
s fyzickou námahou a streľbou zo vzduchovky.
Reprezentovalo nás 5 - členné zmiešané družstvo,
v ktorom sa stretli: Karolína Kuricová (II.BP), Katarína
Potočárová (II.BP), Radoslav Mrva (III.BM), Martin
Štrba (III.AM) a Viliam Herco (III.AM).
Preteky pozostávali z behu na 3,5 km v teréne, so 7
kontrolnými stanovišťami, kde žiaci museli okrem
spomínaných teoretických vedomostí preukázať aj
praktické zručnosti v podobe hodu granátom na cieľ,
prehupu na lane a streľby zo vzduchovky, ktorá sa pre
naše družstvo stala osudná, pre veľa získaných
trestných sekúnd a odsunula nás až na 14. miesto.
Aj napriek konečného výsledku im ďakujeme za prejavenú bojovnosť a reprezentáciu školy.

Šport Župná kalokagatia
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Ráno, 24.06.2022, sme sa ako vždy zhromaždili pred školou.
Tentokrát sme však nešli na vyučovanie, ale na výlet – turistiku
a našim cieľom bolo Strečno.
Počasie nám prialo, slniečko pálilo už od rána.
Časť žiakov si priviezla bicykle a časť išla peši. Naša
prvá zástavka bola pri KIA Pumptrack Slovakia, kde
sme si vyskúšali jazdu na bicykloch. Ďalšou našou
zástavkou bola Pizzéria La Rose, kde sme si dali
vychladenú osviežujúcu
kofolku a posedeli si
chvíľu v príjemnom
prostredí. Po selfie na
moste do Mojša sme
pokračovali do obce
Strečno. Cykloturisti to dokázali a úspešne dorazili
do cieľa. Peší turisti unavení teplom a s otlakmi na nohách to v poslednej štvrtine cesty vzdali.
Školský výlet splnil svoj účel: stmelili sme kolektív, neformálne sme sa porozprávali a zistili sme
aj našu nepripravenosť na turistiku. Dobré topánky sú nutnosť!

Školský výlet Trochu inak...

Zručnosť v písaní 10 - prstovou
hmatovou metódou a v praktickej Súťaž Píšeme všetkými desiatimi
úprave obchodných listov preverila
v dňoch 24.06. - 28.06.2022 Súťaž v písaní na EPS a úprave a tvorbe obchodných
listov. Odpis textu na presnosť absolvovali žiaci I.AP a I.BP triedy. Pri úprave
a tvorbe obchodných listov sa zapotili žiaci II.AP a II.BP triedy.
Najväčšiu šikovnosť praktických zručností preukázali a odmeny si prebrali:
Odpis textu na presnosť I. ročník
Úprava a tvorba obchodného listu
1. miesto Matúš Ščevko, I.AP
Jasmina Vrábľová, I.BP
Marián Cabadaj, II.AP
2. miesto Natália Ďugelová, I.AP
Kristián Bielik, I.BP
Anna Krčmáriková, II.BP
3. miesto Lívia Rybárová, I.AP
Mária Trulíková, I.BP
Karolína Kuricová, II.BP
Dňa 27.06.2022 sa žiaci
z I.BP triedy zúčastnili pod
vedením Mgr. M. Sikorovej
pojednávania na Okresnom súde v Žiline.
Obsahom pojednávania, ktorého sa žiaci
zúčastnili v pozícii verejnosti, bolo týranie blízkej
osoby. Pojednávanie otvorila sudkyňa JUDr. S.
Hrnčiariková a okrem nej boli v súdnej
sieni prítomní aj: prokurátor, obhajca, obvinený,
poškodená a splnomocnenkyňa obvinenej.
Zúčastnené osoby boli poučené o svojich
právach a povinnostiach a o správaní sa v súdnej
sieni. Na záver pojednávania nám sudkyňa
odpovedala aj na otázky, ktoré nás zaujímali.
Prejednávaný prípad nás zaujal a dozvedeli
sme sa nové informácie z oblasti práva.
Ďakujeme pracovníkom Okresného súdu v Žiline za možnosť zúčastniť sa na takomto pojednávaní
a obohatiť si takouto cestou svoje vedomosti z právnej náuky.

Exkurzia Súdne pojednávanie na Okresnom súde v Žiline
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Projekt ERASMUS+ nespí ani v lete!
Naši študenti, cestovatelia, Šimon Mazán (III.AP) a Radoslav Madleňák (III.BP) sa začiatkom júla,
presnejšie od 02.07.2022 do 16.07.2022 zúčastnili mládežníckej výmeny „NATURE IN MOTION“
v Španielsku a Francúzsku, spoločne s mladými ľuďmi z Talianska, Maďarska, Španielska a Francúzska.
Táto mobilita sa niesla v duchu športu a turistiky, kde museli neraz prekonať svoje hranice.
Prvý týždeň mobility sa konal v meste Terassa, neďaleko
Barcelony. Počas tohto týždňa sa v rámci rôznych
workshopov dozvedeli viac informácií o turistike a spoznali
rozdiely medzi jednotlivými národnosťami. Zároveň sme
mali aj možnosť vystúpiť na jeden z katalánskych vrchov Montserrat (1 236 m).
Nasledujúci týždeň sa presunuli neďaleko francúzskych
hraníc, do Pyrenejskej oblasti, do mestečka Bolquere.
Spoločne s horským vodcom sme absolvovali výstup na vrch
Cambre d’Aze (2 750 m), ktorý je o 100 m vyšší ako najvyšší
vrch Slovenska. Vďaka inštruktorom sme si tiež vyskúšali aj
lezenie po skalách, či orientáciu v horskom teréne. Trocha
adrenalínu predsa nie je na škodu!
Domov sme sa vrátili plní energie, nových skúseností
a adrenalínových zážitkov.
Ďakujeme, že sme sa mali možnosť zúčastniť sa tohto vzrušujúceho dobrodružstva. Pevne veríme,
že počet účastníkov, ktorí sa rozhodnú absolvovať medzinárodné mobility a iné aktivity
medzinárodných projektov ERASMUS + sa bude na našej škole len zvyšovať.
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Školská udalosť Automobilová Junior Akadémia 2022
V spolupráci s Nadáciou Kia sme organizovali dňa 13.07.2022 program pre
25 detí Automobilovej Junior Akadémie.
Program bol naozaj pestrý: skúšobná jazda osobným motorovým
vozidlom, nástup do pozície hasiča, montáž a demontáž kolesa na vozidle,
demoverzie hier zameraných na dopravu, zručnosti mladého lakovníka,
voltíky, prvá pomoc pri nehodách, ručné spracovanie materiálu... Aktivity
pripravili naši kolegovia, ktorí si aj počas prázdnin našli čas a ochotu stráviť
pár nezabudnuteľných chvíľ s deťmi.
Počasie prialo a deti si to vychutnali naplno, o čom svedčí aj výsledná anketa spokojnosti, ktorú
realizovala Nadácia Kia na konci celej akadémie. Z jej výsledkov jednoznačne vyplynulo, že zo všetkých
aktivít, ktoré absolvovali počas letného tábora Automobilovej Junior Akadémie sa im najviac páčili
práve tie naše.
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Maturanti Oslava mladosti – Stužková
Tento školský rok opäť zamiešala kartami pandémia a v septembri sa situácia
začala zhoršovať. Ale naše triedy, IV.AP a IV.BP to neodradilo a podnikli všetky kroky,
aby sa ich sen o stužkovej splnil. A podarilo sa! Rýchle a spontánne rozhodnutie na seba
nenechalo dlho čakať. Všetci sme sa spoločnými silami pustili do jej príprav, plánovania a realizácie.
Pár bleskových telefonátov, vízia, čo všetko treba zariadiť, schopnosť improvizácie a chuť do práce
priniesli svoje ovocie.
Deň D sa uskutočnil dňa 28.09.2022 pre IV.BP a dňa 06.10.2022 pre
IV.AP. Samozrejme, že nič sme nenechali na náhodu.
Naše sály boli skromne vyzdobené, ale o to viac sme sa tešili.
Slávnostne prestreté stoly, pripravené prípitky, krásne róby,
obleky, torta... Malo to len jednu chybu, nemali sme tam
našich najbližších, rodičov. Ale boli tam s nami naše triedne
učiteľky. Veď, kto iný by nás ostužkoval, ak nie ony...
Slávnostný nástup za sprievodu hudby vyčaroval atmosféru
tajomna, príhovory spolužiakov a triednych učiteliek nám vtisli
nejednému slzy do očí. Akt stužkovania sa nezadržateľne blížil.
Zelená stužka – stužka nádeje si našla svoje miesto na šatách dievčat
a oblekoch chlapcov. A potom zaznela študentská hymna Gaudamus igitur, ktorá spečatila slávnostný
akt stužkovania. Prípitok a učiteľský tanec ukončil oficiálnu časť stužkovej slávnosti. Nasledoval krátky
program, ktorý prítomným nám vyčaril úsmev na tvári. Krájanie torty, básničky a polnočný súd prehupli
večer do jeho druhej polovice. Zazneli aj nestarnúce piesne od skupiny Elán: „ Nie sme zlí“ a „Stužková.“
A potom bola už len zábava a tancovalo sa veru do rána.
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Maturanti Maturitné skúšky opäť naplno
V marci 2022 sa
Maturanti

po dvoch rokoch opäť vrátili písomné maturitné skúšky
zo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka tak, ako sme ich poznali
predtým. Externá časť
a písomná forma internej časti maturitnej
skúšky (EČ a PFIČ) sa predstavili v nezmenenej
podobe - testová časť a slohová práca
na vybranú tému.
Nebolo jednoduché vrátiť sa do normálu,
ale pravidlá sú pravidlá a treba ich dodržiavať.
EČ a PFIČ zo slovenského jazyka sa
uskutočnila dňa 15.03.2022.
Dňa 16.03.2022 pokračovala EČ a PFIČ
z anglického jazyka.
Témy písomnej formy internej časti zo slovenského jazyka a literatúry v šk. roku 2021/2022:

1. Čaro roviny
(Umelecký opis)
2. „Príroda je stále nekonečne populárnejšia než dejiny.“ Karel Čapek
(Diskusný príspevok)
3. Kde je vlastne náš domov?
(Úvaha)
4. Som Ofélia
(Beletrizovaný životopis literárnej postavy z diela Hamlet od W. Shakespeara)
Témy písomnej formy internej časti anglický jazyk, úroveň B1 v šk. roku 2021/2022:

Téma: Transport and Travelling
You are planning to travel abroad or across Slovakia. Write a letter (160-180 words) to
your English penfriend. Follow these points:
• the reasons and aim of your journey/trip,
• which means of transport you will use and why,
• boarding (eating and staying) during your journey, if necessary.

Pokračovaním maturitného maratónu boli praktické maturitné skúšky. Tie preverili hlavne
uplatnenie získaných vedomostí pri riešení praktických zadaní. Naši maturanti sa veru poriadne zapotili.
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Veď skĺbiť všetky svoje vedomosti do jedného komplexného uceleného celku bolo veru časovo aj
prakticky náročné. Čas ukrajoval minúty jednu po druhej, hodinu po hodine a ani sa študenti nezbadali
a časový limit na vypracovanie úloh vypršal. No aj napriek vynaloženej snahe, sa s niektorými stretneme
na opravnej skúške.
Forma Praktickej maturitnej
skúšky
Praktická realizácia a predvedenie
komplexnej úlohy
Praktická realizácia a predvedenie
komplexnej úlohy
Praktická realizácia a predvedenie
komplexnej úlohy
Praktická realizácia a predvedenie
komplexnej úlohy
Obhajoba vlastného projektu
Obhajoba vlastného projektu

Termín konania PMS

Trieda

Počet žiakov

25.04.2022

IV.AP

19

IV.BP

18

25.04.2022
26.04.2022
25.04.2022
26.04.2022

IV.AM

16

IV.BP

20

27.04.2022

II.AN (DOP)

9

27.04.2022

II.AN (PDS)

5

26.04.2022

Po praktickej časti to už išlo
„z kopca.“ Uzatvorenie známok
a v piatok, 13.05.2022 rozlúčka
so školou aj takýmto nápaditým
tablom z dielne IV.BM triedy.
Vrcholom maturitných skúšok
bola tá posledná časť – ústne
skúšky. Tie sa uskutočnili
v dňoch od 23. mája do 26.mája
2022. Nervózne postávajúci
študenti, ktorí si ešte na
poslednú
chvíľu
opakovali
naučené okruhy maturitných
tém, netrpezlivo čakali na to,
kedy sa otvoria dvere, aby vošli
dnu...
„Nádych, výdych, raz ľavá, inokedy pravá ruka, zo stredu, z konca aj z kraja si ťahali číslo otázky.
Mnohí zajasali pri pohľade na tému, iným zamrzol úsmev na tvári, keď počuli jej názov.
Sem-tam sa objavilo aj povestné „okno“ v pamäti
študentov, ale skúšobná odborná komisia s láskavým
prístupom naviedla študentov na správnu cestu
a pomohla opäť spojiť niť myšlienok, ktorá sa medzičasom
pretrhla.
Ani skúšajúci to vôbec nemali ľahké. Veď sústrediť sa na
odpoveď každého študenta tiež dalo zabrať ich mozgovým
bunkám. Občas bolo treba doplniť neúplnú odpoveď,
opraviť nesprávny odborný výraz, či jeho skomolenú
verziu.
Nakoniec prišlo konečné hodnotenie. No nie všetci s ním
boli spokojní, niektorí si prídu ústnu maturitnú skúšku aj zopakovať.
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Je dobojované. Dňa 30.05.2022 nastal
neopakovateľný okamih, kedy sa naši Maturanti Vyhodnotenie maturitných skúšok
absolventi všetkých maturitných tried
poslednýkrát spoločne zišli na pôde našejMaturanti
školy na slávnostnom vyhodnotení tohtoročných
maturitných skúšok.
Počas
ústnych
maturitných
skúšok od 23. mája do 26. mája 2022
prezentovali študenti okrem svojich
vedomostí nielen komunikačné

schopnosti, ale aj praktické a aplikačné zručnosti.
Riaditeľka školy Ing. M. Vítová, PhD., MBA vyhodnotila priebeh
a výsledky maturít. V slávnostnom príhovore zdôraznila, že škola
poskytla študentom veľa príležitostí osvojovať si nové vedomosti
z rôznych oblastí, ale iba na nich záleží, ako ich v živote
uplatnia. Pripomenula prítomným, že ich čakajú nové výzvy a
povinnosti, študentov nové pracoviská alebo štúdium na
zvolených vysokých školách. Všetkým absolventom popriala úspešný štart do nového života. Ocenila
študentov, ktorí sa zodpovedne pripravili na maturitné skúšky a dosiahli najlepšie študijné výsledky.

Boli to títo: Daniela Krížová, Dominik Šurina, Dominik Hurka, Viktória Vôstiková – IV.AP, Daniela
Palková, V. Kašariková – IV.BP (vľavo hore), Peter Kubala a Patrik Ďurajka – IV.AM (vpravo dole) a
Denis Ďuriník, Samuel Hoferica, Róbert Tabaček, Andrej Helo a Andrej Jacko – IV.BM (vľavo dole).
Vyslovila tiež uznanie a vďaku triednym učiteľom za ich prácu, trpezlivosť, obetavosť pri výchove
a vzdelávaní mladej generácie. Triedni učitelia maturitného ročníka, Mgr. Zuzana Bučková, Ing.
Miroslava Gálffyová, Ing. Magdaléna Korčeková, Mgr. Zuzana Majchráková a Mgr. Marta Ujháziová,
neskôr v triedach odovzdali absolventom vysvedčenia o maturitnej skúške.
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INTERVIEW alebo Rozhovory s ...
Maturanti

Aké je to byť priamym účastníkom medzinárodného
projektu ERAZMUS+? Čo všetko sa môžete naučiť, zažiť,
vidieť? Aké aktivity sú súčasťou projektu? Koho môžete
spoznať, stretnúť a čo všetko máte možnosť sa
dozvedieť? Opýtali sme sa za Vás študentov: Šimona Mazána z III.AP
a Radoslava Madleňáka z III.BP triedy.
1. Odkiaľ ste sa dozvedeli o vzdelávacích projektoch Erazmus+?
Prvýkrát sme získali informácie o medzinárodných projektoch Erasmus+
v 3. ročníku na škole, keď sme boli vybraní na stáž v rámci mobility „Študent
dopravy v praxi” do susedného Česka. Neskôr sme boli zapojení cez školu do ďalších projektov.
Sprostredkovateľmi informácií o týchto projektoch boli naši pedagógovia.

2. Ktoré projekty ste absolvovali v rámci programu Erazmus+?
Najprv „Študent dopravy v praxi,“ potom „Diversity Champions“ a „Nature in Motion.“

3. Čo predchádzalo tomu, že ste sa stali účastníkmi viacerých projektov?
Výberu predchádzalo posudzovanie rôznych požiadaviek podľa jednotlivých
projektov, napr. schopností, zručností, dosiahnutého prospechu a ďalších atribútov.
Vybraní vyučujúci posudzovali spôsobilosť uchádzačov aj po iných stránkach, veď
išlo aj o reprezentáciu školy. Nie každý má predpoklady zúčastniť sa takýchto projektov.

4. S akými očakávaniami ste išli do týchto projektov?
Pri každom projekte boli pocity iné.
Pri prvom projekte do Čiech sme sa veľmi tešili
pretože sme vedeli, že tam ideme s cieľom robiť to,
čo študujeme, čo nás baví. Pri druhom projekte boli
pocity už také stabilné, nakoľko sme už predtým
absolvovali prípravné stretnutie na tento projekt. Pri
poslednom projekte sme nemali žiadne očakávania.
Síce sme vedeli o programe a o činnostiach, ktoré
tam budeme robiť a aj o téme projektu, ale už sme
to brali ako normálnu vec.

5. Čo vás najviac prekvapilo v pozitívnom
i negatívnom zmysle na týchto projektoch?
Nesmiernym pozitívom určite je
zdokonaľovanie sa v cudzom jazyku,
v angličtine, spoznávanie zvykov, tiež
životného štýlu obyvateľov iných európskych krajín, cestovanie, spoznávanie iných ľudí …
V negatívach by sa dalo vytknúť ubytovanie.
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6. V čom spočívali aktivity, ktoré ste vykonávali počas týchto projektu?
Každý projekt sa zameriaval na inú oblasť. Raz sme absolvovali rôzne workshopy,
debaty, niekedy sme vykonávali prospešné aktivity pre okolie… Ďalšie aktivity boli zamerané na
poznávanie kultúry, histórie, okolia alebo ľudí krajiny, v ktorej sme sa práve nachádzali. Je tu
mnoho výziev a cieľov, ale súčasťou je aj rekreácia.

7. Odporučili by ste túto formu vzdelávania
ostatným?
Jednoznačne. Až vtedy, keď sa
ocitnete mimo svojho okolia
a navôkol vás nie je prostredie, na
ktoré ste zvyknutí, začnete rozmýšľať ako tam
budete fungovať. Začnete si všímať rozdiely,
uvedomíte si, že nič nie samozrejmosť a na
základe tohto zistenia zmeníte alebo poopravíte
svoj postoj k rôznym veciam. To preto, lebo si to
prežijete sami a viete to porovnať. Na základe
toho, že ste videli ako to funguje inde vo svete,
formujú sa vám názory a postoje... A ešte je tu
cudzí jazyk, ktorý musíte používať, aby ste sa
dorozumeli.
Určite ako platforma vzdelávania je to super, pretože v škole získate základné vedomosti, ale
tu ich aj použijete. Keď odídete na projekt, ste tak povediac „hodení do vody“ a musíte plávať…

8. V čom vidíte najväčší význam týchto projektových aktivít?
Primárne v tom, že či už absolvujete prípravu alebo nie, počas týchto aktivít sa
musíte spoľahnúť sám na seba, aj keď ste priradení k nejakej skupine. Musíte vytvoriť niečo vy,
s tým, čo viete a aké schopnosti máte.

9. Aké máte ambície do budúcnosti? Čo tak štúdium v zahraničí?
Ťažko povedať, ale dajú sa využívať aj Erasmus pobyty v zahraničí na školách,
a to si myslím, že má ešte väčšiu pridanú hodnotu ako projekty, na ktorých sme boli
my. Naše projekty boli na kratšiu dobu, my sme sa zdržali na určitých miestach jeden
až dva týždne, ale študijný pobyt je na dlhšiu dobu a viete sa viac adaptovať v tomto prostredí.

10. Čo by ste odkázali svojím spolužiakom po skúsenostiach Vami
absolvovaných projektov?
Nech cestujú. Nech vidia svet mimo svojho okolia a nech sa rozvíjajú, učia sa jazyky,
získavajú nové skúsenosti, či už študijné alebo pracovné. Napríklad aj cez Erasmus+ projekty.
Vykryjú vám náklady na cestu a ubytovanie, a to je dosť dobrý benefit, jediné čo pocítite sú
náklady na seba ako osobu, keď si niečo chcete kúpiť navyše. Tiež nech sú tvoriví a niečo
vytvárajú, hocičo, nech sú osožní nielen pre seba, ale aj pre spoločnosť.
Ďakujem za rozhovor.
Ing. M. Gálffyová
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Triedna učiteľka: Ing. Monika Beňovská

Horný rad: Monika Beňovská, Katarína Hromadová, Dávid Dej, Patrik Zemančík, Jozef Strýček, Igor Zubaj, Alexander Piaček
Dolný rad: Karolína Gregušová, Natália Ďugelová, Karin Turianová, Terézia Tkáčiková Lívia Rybárová
Chýbajúci: Matúš Ščevko, Marek Fürberger, Adam Jakubský, Andrej Cabadaj Patrik Kvašňovský, Jorik Hlavatý, Richard Rzeszoto

Trieda: I.AP

Fotogaléria
Študijné odbory s maturitou
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Triedna učiteľka: Mgr. Ivana Kubalová

Horný rad: Bielik Kristián, Zdurjenčík Martin, Mlynár Samuel, Kucko Šimon, Knapec Jakub
Stredný rad: Petreková Lucia, Trulíková Mária, Ivana Kubalová Vrábľová Marianna, Pilková Bianka, Jakubik Patrik
Dolný rad: Danihelová Anna Mária, Pláňavská Monika, Vojčiniaková Lucia, Petráková Aneta, Gregušová Dominika
Chýbajúci: Hájniková Daniela, Markušová Simona, Vavro Filip, Vrábľová Jasmína

Trieda: I.BP
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Triedna učiteľka: Ing. Iveta Drahnová

Horný rad: Šimon Šedivý, Samuel Špánik, Daniel Minarovský, Samuel Sága, Ján Bitušiak, Iveta Drahnová, Michal Štefanka, Samuel
Halaša, Peter Milo, Tobiáš Valica
Dolný rad: Šimon Remenec, Kristián Jakubík, Katarína Barčiaková, Viktória Oertel, Sebastian Gamboš, Tomáš Čuraj, Lukáš Filipovič,
Jakub Janík
Chýbajúci: Eliáš Kysela

Trieda: I.CP
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Triedna učiteľka: Ing. Monika Fabiniová

Horný rad: Bc. Erika Milotová, Martin Červenec, Patrik Franek, Peter Sagan, Andrej Trúchly, Kristián Balla, Tomáš Liščák, Michal
Štilla, Adrián Macek, Lukáš Petro, Jakub Štrbánik, Ing. Monika Fabiniová
Dolný rad: Marián Cabadaj, Barbora Korbelová, Klára Gaššová, Juraj Hvorečný, Matúš Šustek, Martin Šichman
Chýbajúci: Samuel Holienka, Samuel Mihalda, Patrik Pojezdala, Kristína Sopková

Trieda: II. AP
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Triedna učiteľka: Ing. Jana Kostolná
zastupujúca triedna učiteľka: Ing. Magdaléna Korčeková

Horný rad: Karolína Kuricová, Filip Švík, Christián Červeň, Matej Mindek, Matúš Brisuda, Patrik Chlebina
Stredný rad: Vanessa Cudráková, Martina Grešáková, Magdaléna Korčeková, Pavlína Capková, Anna Krčmáriková
Dolný rad: Viktória Konkoľová, Lucia Mlíchová, Jessica Majcherová, Viktória Vontorčíková, Linda Hantuchová
Chýbajúci: Júlia Majtánová, Katarína Potočárová, Rebeka Jedináková, Samuel Mikunda

Trieda: II.BP
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Triedna učiteľka: Mgr. Anna Medviďová

Horný rad: Martin Baják, Denis Roman, Matúš Kostelník, Matúš Konečný, Šimon Mazán
Stredný rad: Peter Fikejz, Tomáš Babčan, Adam Massa, Anna Medviďová, Ema Eichlerová, Nikola Gomolová
Dolný rad: Kristína Liptáková, Peter Tomo, Lenka Jašurková, Simona Palková, Erika Drbulová
Chýbajúci: Nikola Badínska, Veronika Krajčovičová, Timea Turčanová, Simona Kozaňáková

Trieda: III.AP

83

Triedna učiteľka: Ing. M. Čelková

Horný rad: Martin Gottas, Dávid Kocifaj, Martin Hanuliak, Nina Morongová, Ema Grofčíková
Stredný rad: Kristína Ondrušová, Michaela Cudráková, Linda Šutá, Timea Funiaková, Viktória Barančeková, Ing. Monika Beňovská
Dolný rad: Natália Ďurneková, Rebeka Danechová, Beáta Kopačková, Radoslav Madleňák, Roman Šedo
Chýbajúci: Mária Rovderová, Katarína Hmírová, Tamara Jarníková, Adela Pečarková

Trieda: III.BP
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Triedna učiteľka: Ing. Miroslava Gálffyová

Horný rad: Peter Suhaj, Richard Požár, Dominik Hurka, Adrián Sága, Matej Ševčík, Kristián Fúčela, Dominik Šurina, Peter Sádecký,
Richard Ihnát, Ing. .Miroslava Gálffyová
Dolný rad: Lucia Vrábliková, Klára Bagová, Viktória Klužáková, Monika Škorvánková, Adam Jarotta, Zuzana Píšová, Nina Vlhová,
Viktória Vôstiková, Daniela Krížová, Terézia Gašková
Chýbajúci: Peter Kubala

Trieda: IV.AP
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Triedna učiteľka: Ing. Magdaléna Korčeková

Horný rad: Jakub Šteiniger, Adrián Fejko, Branislav Balala, Viktor Hejčík, Madgaléna Korčeková, Veronika Slížová, Viktória Rajteková,
Viktória Kašariková, Adela Bambuchová, Rebeka Haluzová
Dolný rad: Gabriela Kecíková, Monika Gáborová, Rebeka Maurská, Andrej Repa, Martin Žmiják, Miroslava Jarošová, Tatiana
Kubušová, Daniela Palková, Silvia Hacková
Chýbajúci: -

Trieda: IV.BP

86

Triedna učiteľka: Ing. Monika Švekušová

Horný rad: Marek Toman, Peter Majerčík, Matúš Hoskovec, Lukáš Otruba, Tomáš Mihalec, Matúš Valíček, Dominik Ďuriak,
Sebastian Černek
Dolný rad: Martin Mičech, Alexej Bitušík, Dávid Zadňančin, Šimon Pinčík, Lukáš Školník,
Chýbajúci: Lukáš Baránek, Jakub Králik, Jakub Kuljovský, Patrik Kuric, Peter Maslovský

Trieda: I.AM

Študijné odbory s maturitou a výučným listom
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Triedny učiteľ: Ing. Bystrík Nemček, PhD.

Horný rad: Lukáš Mitaš, Matej Mešina, Marek Pupík, Roman Vaňovič, Adrián Motošický, Jakub Siváň, Samuel Brežný, Dávid Cesnek,
René Vlasák, Marek Tichý, Tomáš Bočej, Martin Kapustinec, Richard Richter, Martin Derňar, Gabriel Németh, Filip Švec
Dolný rad: Daniel Mihal, Gabriel Bitušík, Tomáš Graňa, Kvetoslava Majčinová, Adam Čierny, Dávid Tabaček, Dominik Čerňan
Chýbajúci: Matúš Jurák

Trieda: I.BM
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Triedna učiteľka: Mgr. Paula Panáková

Horný rad: Richard Kurta, Mattiás Lietavec, Patrik Holička, Daniel Hrubý, Matúš Horník, Pavol Kubuš, Pavol Kubica, Patrik Tanistrák,
Šimon Kavecký, Michal Piliar
Dolný rad: Adam Fuček, Adam Šichta, Mgr. Paula Panáková, Lukáš Maniak, Marián Ďuraj, Zuzana Masárová
Chýbajúci: Martin Briš, Samuel Holeša, Emil Mikoláš, Michal Mizera

Trieda: II.AM
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Triedna učiteľka: PaedDr. Monika Milučká

Horný rad: Hataš Timotej, Gajdošík Jakub, Hazda Juraj, Stupňan Igor, Romaník Kristián, Lulák Ján
Stredný rad: Pekár Dušan, Tatarka Dominik, Bebčák Samuel, Milučká Monika, Nemček Matej, Vachan Martin, Hvolka Marek
Dolný rad: Marčiš Alex, Gabčík Emil, Kuric Timotej, Brigant Martin, Maliar Denis
Chýbajúci: Zuzana Vysoká, Denis Kvašňovský, Samuel Chovanec, Šimon Kampas

Trieda: II.BM
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Triedna učiteľka: Ing. Zdenka Dubovická

Horný rad: Timotej Konárik, Viliam Herco, Filip Zvrškovec, Jakub Dojčiar, Juraj Dadaj, Marek Zerola, Peter Psota, Martin Hýll, Erik
Chovanec, Erik Barčík, Daniel Špánik
Dolný rad: Martin Štrba, Lukáš Kováčik, Oliver Hromada, Radoslav Zemančík
Chýbajúci: Kristián Mrúzek, Marek Krajči, Erik Vrábel, Matúš Valenta

Trieda: III.AM
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Triedna učiteľka: Mgr. Zuzana Mišíková

Horný rad: Martin Mikunda, Jakub Čuraj, Peter Chrachala, Martin Hudák, Michal Butko, Dávid Vlček
Stredný rad: Sebastián Ďubašík, Peter Gettin, Dávid Kubaščík, Andrej Bielečka, Martin Zajac, Roman Vereš
Dolný rad: Roman Šlesár, Andrej Minárik, Mgr. Zuzana Mišíková, Ján Ďuriš, Radoslav Mrva
Chýbajúci: Daniel Ačjak, Branislav Krajčík, Matej Vrškový, Jakub Čuraj, Tomáš Andrejčák, Daniel Uríča, Lukáš Bočej, Ľubomír Teličák,
Jakub Jozek

Trieda: III.BM
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Triedna učiteľka: Mgr. Janka Dutková
zastupujúca triedna učiteľka: Mgr. Zuzana Bučková

Horný rad: Martin Ďurnek, Adrián Brezáni, Dušan Husárik, Jakub Paur, Adam Hubočáni, Maroš Mihaľ, Matej Jankech, Samuel Záň
Dolný rad: Jakub Hnáth, Matej Bohiník, Peter Kubala, Mgr. Zuzana Bučková, Marek Sivoň, Marcel Odváh, Patrik Ďurajka, Tomáš
Vdovičík
Chýbajúci: Milan Masničák

Trieda: IV. AM
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Triedna učiteľka: Mgr. Zuzana Majchráková

Horný rad: Denis Ďuriník, Samuel Hoferica, Jakub Rajčan, Róbert Tabaček, Patrik Vrabec, Marián Matejík, Martin Gomola, Adrián
Školnikovič, Milan Jakúbek, Rudolf Dúbravka, Marek Hvizdák, Samuel Štrba.
Dolný rad: Tomáš Molnär, Samuel Vavro, Dávid Majchrák, Mgr. Zuzana Majchráková, Lukáš Maslák, Peter Dupkala, Andrej Jacko,
Andrej Helo, Samuel Mruk
Chýbajúci: -

Trieda: IV.BM
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Triedna učiteľka: Ing. Miroslava Chajdáková

Horný rad: Adrián Vrabec, Jakub Hoferica, Tomáš Jašík, Benedikt Thöne, Martin Šuša, Martin Zaťko, Damián Sotolár, Jakub Kypus
Dolný rad: Ján Mikláš, Samuel Malec, Kevin Havel, Kristián Šamaj, Tomáš Dlugopolský
Chýbajúci: Sebastián Butko, Jakub Gráč, Stanislav Komada, Stanislav Malík, Patrik Plačko, Esteban Rác, Gabriel Svoboda

Trieda: I.AU

Učebné odbory s výučným listom
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Triedna učiteľka: Mgr. Anna Medviďová

Horný rad: Ľubomír Bielčík, Martin Junas, Lukáš Pakos, Jakub Janušek
Stredný rad: Lukáš Remek Mgr. Anna Medviďová, Daniel Guriň, Erik Mokrý
Dolný rad: Samuel Gajdošík ,Tobias Mrázik, Michal Beniač, Adrián Brťka, Mário Bucsanszký
Chýbajúci: Patrik Hruška, Peter Kudla, Tomáš Meško, Radoslav Nekoranec, Juraj Sebastián Szilvás

Trieda: II.AU
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Triedna učiteľka: Mgr. Zuzana Bučková

Horný rad: Simon Džanaj, Dávid Lietavec, Pavol Gaňa, Sebastián Bačár, Samuel Magera, Marko Belan, Tobias Kubík, Damián Mydliar,
Dávid Raček, Boris Oberta, Martin Súľovský, Matej Mrena
Dolný rad: Michal Cvacho, Dávid Hollý, Dávid Klučka, Kamil Ilavský, Marek Alakša
Chýbajúci: Mário Bieleš, Erik Páleš, Roman Sinak

Trieda: II.BU

97

Triedny učiteľ: Mgr. Ferdinand Papaj

Horný rad: Ferdinand Papaj, Michal Chmiel, David Daníšek, Adrián Kováč, Dominik Štrba, Filip Puckala, Erik Janás, Branislav Ďuroška,
Šimon Hmira, Martin Varecha, Tomáš Bukový
Dolný rad: Marko Krištof, Alexander Ivan Drončovský, Lukáš Cabadaj, Tobias Bury, Jakub Rakovan
Chýbajúci: David Schwartz

Trieda: III. AU
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Triedny učiteľ: Ing. Jozef Nociar

Horný rad: Ondrej Sabo, Karol Chupík, Mohammad Mustafa Bahramldin, Miloš Gálus, Filip Čuraj, Tomáš Tvardek, Martin Šandor,
Stanislav Púčik, Dávid Hroš, Erik Krupár, Marek Konštiak
Dolný rad: Tomáš Taraba, Ľuboš Mitáš, Jozef Nociar, Andrej Pastierčin, René Gabri
Chýbajúci: Mária Anna Gabajová, Michal Kováč, Michal Mikunda, Radoslav Smolka, Patrik Šutý

Trieda: III.BU
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Triedna učiteľka: Mgr. Lucia Makúchová

Horný rad: Juriga Alex, Vachan Ondrej, Mgr.Makúchová Lucia, Baxa Samuel
Dolný rad: Gábor Marek, Líška Matej, Čibenka Adam, Danaj Branislav
Chýbajúci: Hlivka Juraj, Hruška Marián, Vallo Marko, Verčik Michal, Konštiak Roman, Trháč Jaroslav, Vraňan Jaroslav

Trieda: I.AN

Nadstavbové štúdium s maturitou
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Triedna učiteľka: Mgr. Marta Ujháziová

Horný rad: Viliam Mihálik, Timotej Géczi, Filip Vladár, Marta Ujháziová, Rudolf Mäkký, Samuel Barošinec, Filip Čebek, Miroslav
Janec
Dolný rad: Peter Chobot, Marek Kostelný, Kristián Martinák, Jakub Ďuroška
Chýbajúci: Ján Wosiňski, Martin Masný, Jakub Škuták

Trieda: II.AN

Moji milí,
každoročne uzrie svetlo sveta nová ročenka. Je nabitá množstvom zaujímavých, ale aj užitočných
informácií, ktoré môžu využiť vo svoj prospech žiaci, pedagógovia, rodičia, výchovní poradcovia
základných a iných škôl, zamestnávatelia, široká verejnosť... Vlastne všetci, ktorí s ňou prídu do styku.
Nie vždy je jej tvorba jednoduchá a sprevádza ju množstvo problémov, ktoré je potrebné vyriešiť. Raz
vám chýbajú podstatné informácie, inokedy zas ich množstvo musíte zredukovať, fotky sú malé, veľké,
neostré. Stále súperíte s nekonečnými úpravami, opravami, s termínom uzávierky, prípravou na tlač,
rozmýšľate, ako to všetko zaplatiť...
Sú to nekonečné hodiny „mravčej“ práce, kedy o celkovom dojme z konečného výsledku rozhoduje aj
maličký detail. Nápaditosť a farebnosť titulnej strany, nadpisov či spracovanie textov, použité obrázky,
kvalita papiera i logické usporiadanie jej vnútra rozhoduje o tom, či do nej nahliadnete a len tak ju
prelistujete, alebo sa do nej so záujmom začítate.
Dozvedeli ste sa niečo nové, zaujímavé? Našli ste, čo ste hľadali? Prekvapilo alebo potešilo Vás niečo?
Tak nám o tom dajte vedieť. Ako? To už nechám na Vás.
Ing. Miroslava Gálffyová
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