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Otvorenie nového školského roka 

Vážené kolegyne, kolegovia, milí naši žiaci! 

      Dovoľte mi, aby som vás privítala na slávnostnom otvorení školského 

roka 2021/2022.  

Prázdninové mesiace ubehli neuveriteľne rýchlo a my sa tu opäť stretá-

vame – vy žiaci si sadáte do školských lavíc a my pedagógovia zaujíma-

me svoje miesto pred katedrou.   

     Osobitne chcem medzi nami privítať žiakov prvého ročníka. Pre vás prechod na strednú 

školu znamená významnú životnú zmenu. Dúfam, že všetci ste prišli na školu, ktorú ste si 

vybrali. Verím, že sa tu budete cítiť dobre a že vám naša škola a pedagógovia pomôžu získať 

potrebné vedomosti a zručnosti využiteľné vo vašom ďalšom živote.  

    Tento školský rok bude dôležitým medzníkom najmä v živote našich štvrtákov. Želám vám, 

aby ste úspešne ukončili strednú školu a pokračovali v štúdiu či už na vysokých školách, ale-

bo sa ďalej uplatnili vo vašom profesijnom živote.  

    Dovoľte mi pri tejto príležitosti osloviť aj vás, pedagógovia. Prajem vám v tomto školskom 

roku veľa zdravia, pozitívnej energie a radosti z vykonanej práce v prospech našich žiakov. 

    Dúfam, že tento školský rok bude lepší ako ten minulý a verím, že na konci školského roku 

budem môcť mnohých z vás, žiakov, pochváliť za výborné študijné výsledky.  

RNDr. Hedviga  Rusinková, riaditeľka školy 

N e w S l e t t e r PŠ strojníckej v Prešove 



 

 

Aj v tomto školskom roku sme privítali našich nových prvákov. Veríme, že sa im bude dariť na našej škole a vykročia 

do stredoškolského života tou správnou nohou. Určite im budú v tom nápomocní ich triedni učitelia.  
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Naši noví prváci 

 Modernizácia interiérových častí našej školy  

Naša škola sa v rámci modernizácie snaží vytvoriť lepšie a modernejšie prostredie pre našich žiakov, aby sa cítili 

príjemne a boli spokojní, keďže v nej trávia väčšinu svojho dňa. 

      

V tomto školskom roku sa nám podarilo z vlastných 

zdrojov a z investície ZRPŠ nakúpiť šatňové skrinky 

pre žiakov 3. a 4. ročníka, ktoré sme umiestnili vo 

vestibule školy. Dúfame, že sa nám v blízkej budúc-

nosti naskytne príležitosť zakúpiť šatňové skrinky aj 

pre žiakov nižších ročníkov.  

I.C — mechatronika, Mgr. Mária Forgáčová I.D — technika a prevádzka dopravy, Ing. Monika Koltášová 

I.A — strojárstvo, Mgr. Zuzana Fejerčáková I.B — strojárstvo, Mgr. Daniela Belišová 

Keďže naša škola disponuje veľkými chodbami, rozhodli 

sme sa, že vytvoríme pre žiakov oddychovú zónu. Náš zá-

mer sa nám podaril vďaka firme ZEOCEM, a.s., Bystré, kto-

rá nám palety dala ako sponzorský dar. Paletové sedenie aj 

s vankúšmi sme umiestnili na chodbe. Na jednej strane 

zútulnia priestor školských chodieb a na strane druhej ho 

môžu žiaci využívať na relax počas prestávok a voľných ho-

dín.  

Mgr. Aneta Vargová, zástupkyňa riaditeľky školy 
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Jazykový pobyt na Malte v rámci projektu Erasmus + 

V termíne od 16.8.2021 – 20.8. 2021 sa 

učitelia našej školy zúčastnili jazykového po-

bytu na Malte v rámci projektu Erasmus+, 

kde sme navštevovali jazykovú školu ACE 

English Malta.  

Hlavné dôvody, prečo sme absolvovali jazykový kurz boli iniciatíva a chuť 

vzdelávať sa v anglickom jazyku, zlepšiť si jazykové zručnosti a zároveň 

obohatiť si slovnú zásobu, učiť sa cudzí jazyk priamo v krajine, kde sa pou-

žíva, vyskúšať si anglický jazyk priamo praxi a spoznať ľudí z okolitých krajín. Jazykový kurz prebiehal v neformálnej at-

mosfére v menších skupinkách pod vedením lektorov. Realizoval sa aj prezenčne, aj online prostredníctvom diskusií, 

zážitkového učenia a pri práci s interaktívnymi cvičeniami sa využívala interaktívna tabuľa. Kurz bol realizovaný aj zá-

bavnou formou napríklad používaním pesničiek a hier, rozprávaním príbehov a pútavých aktivít. Absolvovanie jazykové-

ho kurzu bolo pre nás prínosné z viacerých hľadísk. Obohatili sme si slovnú zásobu o nové slová, zlepšili sme si výslov-

nosť, hovorovú komunikačnú angličtinu a vyjadrovanie myšlienok a vlastného názoru v anglickom jazyku. Môžeme 

skonštatovať, že kurz bol dôležitý aj pre náš profesijný aj osobnostný rozvoj a získané poznatky a skúsenosti môžeme 

využiť v rámci našich aprobačných predmetov, ktoré vyučujeme.  Získali som nový pohľad na vyučovanie cudzieho jazy-

ka a jeho dôležitosť pre uplatnenie našich absolventov na trhu práce, potrebu vzdelávania učiteľov aj iných aprobácií 

ako anglického jazyka, využitie digitálnych technológií v oblasti výučby anglického jazyka, a tým dosiahnutie modernizá-

cia internacionalizácie vyučovania anglického jazyka na našej škole.  

Mgr. Aneta Vargová, účastníčka  aktivity 
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Prešov číta rád 

September je v našej škole tradične spätý s festivalom čítania Prešov číta rád. Ani tento 

rok nebol výnimkou a na pôdu našej školy zavítali Jiří Peňás (český novinár, fotograf 

a cestovateľ, pôsobí v internetovom denníku Echo24 a týždenníku Echo) a Dominika Sa-

kmárová (blogerka, cestovateľka, folkloristka a autorka knihy Mačací kožuch a ťava pri 

Čínskom múre – príhody z autorkinho života na Ďalekom východe). 

Začiatkom septembra 2021 sa naša škola zapojila do rozvo-

jového programu pre mladých – Medzinárodná cena vojvodu 

z Edinburghu (skrátene DofE), ktorý funguje vo vyše 140 kraji-

nách sveta.  

Tento program ponúka študentom výnimočnú príležitosť plniť 

si svoje ciele, sny a rozvíja cenné charakterové vlastnosti: 

vytrvalosť, cieľavedomosť a vnútornú motiváciu. Mladý človek, ktorý chce cenu DofE získať, musí na sebe vytrvalo 

pracovať niekoľko mesiacov a prekonať štyri výzvy: rozvíjať svoj talent, športovať, angažovať sa ako dobrovoľník a na 

záver zvládnuť dobrodružnú expedíciu. Odmenou je vynikajúci pocit z dosiahnutých cieľov, nezabudnuteľné zážitky, 

nové priateľstvá, výhody pri hľadaní zamestnania a pri hlásení sa na za-

hraničné univerzity. Navyše desiatky firiem na Slovensku zohľadňujú oce-

nenie DofE pri ich výberových procesoch.  

Nečakaj na koniec pandémie!  

Nečakaj na nový rok!  

Prekonaj sa a začni na sebe pracovať! 

 

V prípade záujmu kontaktujte vedúcich DofE na našej škole: 

 Mgr. Michaelu Lapošovú, PhD. 

 Ing. Jozefa Malinovského 

 

Mgr. A. Mirilovič, koordinátorka DofE 

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu 

A tak vďaka týmto autorom 

a ich tvorbe sme mali mož-

nosť cestovať aspoň prostred-

níctvom ich príbehov do histó-

rie i súčasnosti našich suse-

dov Čechov, ale aj do ázijskej exotiky a dozvedieť sa čo-to 

zo života v Taiwane, Číne aj v Kórei. Besedy s oboma au-

tormi boli veľmi zaujímavé a podnetné.  

                                                      

 

PhDr. Emília Alcnauerová, koordinátorka  
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9. september je vyhlásený za pamätný Deň obetí holokaustu a 

rasového násilia. Je to spomienka na to, že pred 80 rokmi bol 

prijatý takzvaný Židovský kódex - 290 represívnych paragra-

fov, ktorým sa začal proces židovských deportácií. Dotkol sa aj 

mladých stredoškolákov, ktorí už nemohli pokračovať v štúdiu 

pre svoj židovský pôvod. V triedach po nich ostali prázdne 

miesta. Tento deň sme si pripomenuli aj v našej škole literár-

no-hudobným pásmom a následnou besedou o násilí, rasovej 

neznášanlivosti v minulosti a dnes, aj o potrebe neustále pri-

pomínať si tieto smutné stránky našej histórie ako varovanie 

pred zhubnými následkami týchto javov, ktoré degradujú pri-

ncípy humanity a dodržiavania ľudských práv. 

Deň obetí holokaustu a rasového násilia  

     Preto nesmieme zabudnúť na to, že vraždili nacisti, ale aj ľudská ľahostajnosť. Neodvracajme zrak, keď je poni-

žovaná ľudská dôstojnosť, je to začiatok všetkého zla, začiatok cesty, na ktorej konci sa ľudský život stáva bezcen-

ným. 

                                                                                                           PhDr. Emília Alcnauerová 

„Zabudnúť znamená 

nechať ich znovu 

zomrieť.“ 

Elie Wiesel 
(citát zo slovenského bloku v Osvienčime) 
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Počas ďalšieho náročného školského roka nezabúdame, my učitelia, na spôsoby ako našim 

žiakom ozvláštniť vyučovací proces,  pozdvihnúť náladu, vyčariť úsmev. Práve  medzi také mi-

moriadne dni sa radia aj 24. a 27. september. Jednou z neobvyklých hodín, ktoré prispeli 

k rozšíreniu si nových obzorov, boli aj hodiny OBN venované téme „EÚ a ja“ a téme  „Fake 

news“. Žiaci tretích ročníkov sa dozvedeli o aktuálnom dianí v EÚ, ale aj o tom,  kde siahajú jej 

počiatky. Boli zapojení do prieskumu záujmu mladých ľudí o samotné dianie v EÚ. Ďalšia vyučo-

vacia hodina bola venovaná Fake news informáciám cez rôzne sociálne platformy. Žiaci potvrdi-

li svoju dominanciu pri témach sociálnych sietí a ich používania v bežnom živote. Záplavu informácií  im sprostredko-

val manažér informačného centra Europe Direct Prešov, Matúš Žac, PhD. 

Mgr. Michaela Lapošová, PhD. 

Dňa 29. 9. 2021 sa na našej škole uskutočnili doplňujúce voľby do ŽŠR z dôvodu ukončenia štúdia niektorých členov. 

Všetci prítomní žiaci 1. ročníkov si tajným hlasovaním zvolili svojich zástupcov z vybraných kandidátov 1. ročníkov. ŽŠR 

je po doplňujúcich voľbách doplnená o 2 nových členov: 

Lukáš Slanina (I. A) 

Matej Lehet (I. B) 

Blahoželáme! 

Mgr. Adriána Mirilovič, koordinátorka ŽŠR 

Členovia ŽŠR v šk. roku 2021/2022: 

Damián Maľudy (IV. A) - predseda 

Marko Plančár (III. B) 

Daniel Pohlod (III. C) 

Matej Oršuľák (IV. B) 

Tomáš Kušnírik (II. A) 

Marek Baranec (II. D) 

Filip Machala (II. C) 

Lukáš Slanina (I. A) 

Matej Lehet (I. B) 

 EÚ a ja 

 Doplňujúce voľby do Žiackej školskej rady  
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 Biela pastelka  

Biela pastelka je symbolom sveta nevidiacich. Pomáha hľadať rieše-

nia v ťažkých životných situáciách.  

Je ako svetlo v tme... 

Aj tohto roku sa naša škola zapojila do dobrovoľníckej zbierky, ktorú 

od roku 2002 organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. 

Členovia ŽŠR Daniel Pohlod z III. C a Marek Baranec z II. D dňa 24. 

septembra 2021 aktívne oslovovali žiakov a učiteľov našej školy 

a pre nevidiacich a slabozrakých  

vyzbierali sumu 103, 42 eur.  
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí svojím dobrovoľným príspevkom pomohli ľuďom so zrakovým postihnutím, ktorí 

žijú v našom meste, okrese či kraji. Výnos zo zbierky bude použitý na výučbu samostatnej chôdze s bielou palicou, 

čítanie a písanie Braillovho písma, počítačové zručnosti a podobne. 

Mgr. Adriána Mirilovič, koordinátorka ŽŠR 
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Dňa 26. septembra si celá Európa pripomína svoju 

jazykovú a kultúrnu rôznorodosť   a zároveň vyzýva 800 

miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Euró-

py, aby sa bez ohľadu na vek nielen v školách, ale aj 

mimo nich učili viac jazykov. 

Tohto roku sa uskutočnil už 20. ročník osláv Európskeho dňa jazy-

kov. Aj naša škola sa do osláv aktívne zapojila. V dňoch 27. a 28. 

septembra 2021 vyučujúci anglického jazyka Mgr. Fejerčáková, Mgr. 

Macková, Mgr. Madár, Mgr. Marinčáková a Mgr. Mirilovič pripravili 

zaujímavé fakty o jednotlivých európskych jazykoch, anglické frazeo-

logizmy a ich slovenské ekvivalenty a súťaž Uhádni jazyk. Naši žiaci taktiež nezaostali a pripravili si základné frázy 

v nemčine, ruštine, češtine, poľštine, taliančine, španielčine atď. Kvíz o anglických a amerických filmoch a sledovanie 

filmu v pôvodnom – anglickom – znení zavŕšili dvojdňové oslavy Európskeho dňa jazykov na našej škole. 

Mgr. Adriána Mirilovič, vyučujúca ANJ 

 Európsky deň jazykov 

 ERASMUS+, Štokholm – Švédsko  

V rámci projektu 2019-1-SK01-KA101-060074 som realizovala jednu z posledných mobilít, 

ktorou bol štruktúrovaný kurz zameraný na vzdelávacie semináre a návštevy rôznych typov 

škôl v Štokholme. Kurz sprostredkovala organizácia English Matters so sídlom v Španielsku. 

V rámci kurzu som sa mala možnosť oboznámiť so vzdelávacím systémom vo Švédsku, 

s rôznymi typmi škôl, ich organizáciou, riadením, financovaním, vzdelávaním, vybavením, 

výchovno-vzdelávacími problémami ako aj so systémom výučby. V rámci návštev jednotli-

vých škôl som mala možnosť komunikovať s rôznymi učiteľmi a vedením škôl ako aj so žiakmi, samozrejme za dodrža-

nia prísnych protiepidemických opatrení.  

Spoločným menovateľom všetkých škôl bola zanietenosť učiteľov 

a entuziazmus mnohých žiakov učiť sa a spolupracovať na rôznych 

projektoch. To, čo by uvítali učitelia v našich školách je lepšie tech-

nické vybavenie, vyššie finančné ohodnotenie, najmä tých učiteľov, 

ktorých výsledky v práci so žiakmi a v práci pre školu prinášajú po-

zitívne výsledky. Súčasťou kurzu bolo tiež oboznámenie sa 

s kultúrou, zvykmi, tradíciami a celkovo s fungovaním spoločnosti. 

Navštívila som rôzne múzeá, prezrela som si pamätihodnosti 

a v rámci kurzu som spolupracovala s učiteľmi z rôznych európ-

skych krajín (Španielsko, Taliansko, Grécko, Nemecko, Francúzsko, 

Bulharsko...). Okrem švédskej kultúry a systému vyučovania som 

sa čiastočne oboznámila aj so vzdelávaním, problémami ako aj 

s pozitívami a rôznymi formami a metódami vyučovania v iných krajinách EÚ, čo môžem následne využiť v rámci svojho 

vyučovacieho procesu. 



 

 

Študijné odbory v školskom roku 2021 / 2022 
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2381 M strojárstvo  strojá-

CAD/CAM systémy,  programo-

vanie CNC strojov,  automati-

zácia, moderná metrológia 

2387 M mechatronika   

strojárstvo, elektronika,  

automatizácia, programovanie, 

robotika, informatika 

3765 M technika a prevádzka 

dopravy  

autoelektronika,  konštrukcia 

a diagnostika automobilov 

Švédske školy a systém vzdelávania môžu byť inšpiráciou pre inovácie aj v našej škole. 

Čo ma zaujalo: 

 v priestoroch chodieb majú žiaci možnosť využiť čas hraním rôznych stolových hier, ako stolný futbal, stolný tenis, 

 obedy a niekde aj raňajky zdarma, 

 notebook pre každého žiaka (po ukončení štúdia ho vráti alebo si ho môže odkúpiť za zostatkovú cenu), 

 rôzny rozvrh hodín - prestávky pre žiakov v rôznych časoch  - výhoda: menej žiakov na chodbách, 

 predmety podľa zamerania odboru, 

 priateľský vzťah s učiteľmi - v niektorých školách ich oslovujú menom, 

 pri problémoch s predmetom majú špeciálnu miestnosť s niekým, kto im poradí, pomôže s úlohami alebo zabezpečí 

niekoho na vysvetlenie - nie ako u nás, u toho istého učiteľa, ktorý mu úlohu zadal, 

 veľký dôraz sa kladie na cudzí jazyk - angličtina je povinná a hovorí sa ňou aj bežne v obchodoch, uliciach...., 

 ak žiak neuspeje na strednej škole, nemá opravné termíny - ide pracovať a ak si chce školu dorobiť, je na to tzv. 

škola pre dospelých, kde môže získať stredoškolské vzdelanie, 

 žiadny dozor cez prestávky - voľný pohyb žiakov aj mimo budovu - všetko je o ich zodpovednosti - sú takto vychová-

vaní od ranného detstva, 

 učiteľ si sám volí spôsob vyučovania - podstatný je výsledok (školské a štátne curriculum), 

 veľmi dobré ITC zručnosti žiakov a učiteľov, 

 školstvu je venovaná veľká pozornosť zo strany štátu - výrazné finančné podpory podávané cez regióny a kraje, 

 tzv. minimaturita aj po skončení základnej školy.  

Možnosť spoznať ľudí z rôznych krajín mi pomôže pri plánovaní a príprave ďalších projektov pre kolegov a žiakov. Na-

dobudnuté poznatky, skúsenosti a zručnosti ako aj získané informácie budem prezentovať svojim kolegom v rámci 

pracovných stretnutí, zároveň oboznámim vedenie školy s priebehom a výsledkami mojej účasti na kurze. Ako koordi-

nátor budem mať na starosti záverečnú správu, keďže išlo o jednu z posledných mobilít v rámci projektu, ktorý sme 

kvôli pandémii museli niekoľkokrát odložiť. Zároveň pripravím materiál o švédskom systéme vzdelávania s fotografiami 

pre žiakov a kolegov.  

Mgr. Marcela Macková, koordinátorka  Erasmus+ 


