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Slávnostná rozlúčka so žiakmi 4. ročníka 

Slávnostná rozlúčka so žiakmi 4. ročníka nám opäť pripomenula, že ubehol ďalší školský rok 

a z našej školy odchádzajú maturanti. Tento školský rok bol netradičný hlavne pandemickou situáciou, 

a preto rozlúčka bola iná ako každoročne. 

   Triedni učitelia 4. ročníka spolu so svojimi žiakmi privítali na slávnostnej triednickej hodine vede-

nie školy, ktoré sa im ľudsky prihovorilo a zároveň tí najúspešnejší žiaci boli odmenení diplomom a fi-

nančnou sumou z príspevku Rodičovského združenia pri SPŠ strojníckej v Prešove za ich mimoškolskú 

činnosť a úspechy v rôznych predmetových olympiádach a súťažiach.   

   A ešte posledná myšlienka na záver, ktorú vyslovil A.G. Bell: „ Nechoď vždy len po vychodených 

cestách, lebo vedú len tam, kde už iní boli.“  

   Milí maturanti, prajeme Vám, aby ste si v živote vyšliapali tú správnu cestu, ktorá Vás privedie 

k splneniu Vašich snov a cieľov a aby ste vždy kráčali vpred so vztýčenou hlavou.  

   Nech sme na Vás hrdí nielen my, učitelia, ale aj Vaši najbližší. 

Mgr. Aneta Vargová, zástupkyňa  riaditeľky školy 

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



 

 

 Dňa 4. mája 2021 sa v školskom campuse o 13:30 uskutočnilo zasadnutie Žiackej 

školskej rady. Predseda ŽŠR, Filip Paľo zo IV. A, končí štúdium na našej škole, a preto si 

členovia ŽŠR zvolili tajným hlasovaním nového predsedu.   

Najväčší počet hlasov získal Damián Maľudy z III. A. K zvoleniu za predsedu ŽŠR 

mu srdečne blahoželáme a želáme veľa entuziazmu a tvorivých nápadov. 

Zároveň ďakujeme Filipovi Paľovi za vzorné plnenie povinností predsedu ŽŠR 

v školskom roku 2020/2021. 

 

Mgr. Adriána Mirilovič, koordinátorka ŽŠR 
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Voľby predsedu ŽŠR 

 Európsky dialóg s mládežou 

Európsky dialóg s mládežou podporuje aktívnu účasť mladých 

ľudí na demokratickom živote. Mladí ľudia z celej Európy majú prí-

ležitosť zapojiť sa do tvorby politiky na európskej úrovni. Ich názory 

sa premietnu do odporúčaní Európskej komisie a Rady EÚ pre člen-

ské štáty. 

Témou tohtoročného VIII. cyklu Európskeho dialógu s mládežou je Priestor a participácia pre všetkých. 

Rada mládeže Slovenska oslovila aj žiakov našej školy a umožnila im vyjadriť sa k otázkam týkajúcich sa priestoru 

pre mladých a participácie mládeže. Vyplnením online dotazníka vyjadrili naši žiaci svoj názor na verejnú politiku, poli-

tické rozhodovanie, postavenie mladých ľudí v spoločnosti a ich príležitosti. Dotazník zároveň zisťoval, či mladí ľudia 

majú dostatok verejných priestorov, v ktorých by mohli spoločne tráviť voľný čas, organizovať projekty, príp. diskutovať, 

zdieľať svoje názory a tým rozvíjať kritické myslenie. 

 

Mgr. Adriána Mirilovič, koordinátorka ŽŠR 



 

 

 V modernom poňatí sa jedná o ekologicky motivova-

ný sviatok, ktorý upozorňuje ľudí na vplyv ničenia život-

ného prostredia, hovorí o tom, kde končia odpady vytvo-

rené v našich domácnostiach, kde končia, keď ich triedi-

me, ale aj čo sa s nimi deje, keď ich netriedime. Reportá-

že tohto druhu patria medzi najobľúbenejšie a najsledo-

vanejšie, a hovoria o tom, že triedenie odpadov má zmy-

sel. Jeho úlohou je rozprúdiť diskusiu o možných rieše-

niach, ktoré povedú k zabráneniu znečistenia. Dňa 22. 

4. 2021 si celý svet pripomína Deň Zeme a jednou z akti-

vít realizovaných pri tejto príležitosti bol EkoKvíz.  

Našim žiakom sme dali do pozornosti prvý celoslo-

venský online kvíz, zameraný na environmentálne témy -

 EkoKvíz, ktorý organizuje o.z. Edukácia@Internet. IUVEN-

TA - slovenský inštitút mládeže je hrdým mediálnym part-

nerom tohto projektu. 
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Deň Zeme 

Čo bolo cieľom? 
Cieľom bolo pozitívne motivovať žiakov k tomu, aby sa správali ekologickejšie, teda s väčším ohľadom na planétu 

Zem. Okrem toho mohli žiaci kvízom bezplatne a hravou formou získať potrebné vedomosti o environmentálnych té-

mach, ako aj nástrahách súčasnej klimatickej krízy a možnostiach zmiernenia ich negatívneho dopadu. Kvíz prebiehal 

každý deň počas jedného mesiaca od 22.4. (Deň Zeme) do 21.5.2021 a bol primárne určený práve žiakom stredných 

škôl na celom Slovensku, no taktiež aj každému, kto sa o tieto témy zaujíma. 

 

V čom bol EkoKvíz výnimočný? 
EkoKvíz priniesol hráčom možnosť vzdelávať sa interaktívnou a nenáročnou hravou formou. Začiatok kvízu bol nap-

lánovaný symbolicky na Deň Zeme (22.4.), pričom kvíz bolo možné hrať priamo na webovej stránke ekokviz.eu alebo 

prostredníctvom mobilnej aplikácie.  

 

Mgr. Judita Geľhošová,  koordinátor environmentálnej výchovy 
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Charitatívna zbierka školských pomôcok 

Dňa 17. júna 2021 sa pod záštitou PSK a Nadácie PSK pre podporu rodiny naša škola opäť zapojila do charitatív-

nej zbierky školských pomôcok pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Darovať bolo možné nové, ale 

i použité, avšak funkčné písacie potreby, obaly, zošity, peračníky, pravítka, farby... Skrátka všetko to, čo by malo byť 

v každej školskej taške. 

Srdečná vďaka patrí všetkým darcom – jednotlivcom, kolektívom i učiteľom, vďaka ktorým budú mať deti zo zne-

výhodneného prostredia rovnakú šancu na vzdelanie. 

Mgr. Adriána Mirilovič, koordinátorka ŽŠR 

Naša spoločnosť sa ocitla vo veľmi zložitej situácii a zistili sme, že platí 

staré známe, že sme len takí silní ako sú silní najslabší z nás. 

     Jedno múdre príslovie hovorí, že pero je mocnejšie ako šabľa. Vzdelanie 

pochádzajúce z kníh a pier nám dáva moc. Ale moc prameniaca zo vzdelania 

je iná. Áno, iná, pretože sa jej obávajú hlavne tí, ktorým ľudské práva a slobody 

nehovoria nič. Vy, mladá, globálna generácia, ktorá je prepojená s celým sve-

tom, má možnosť  „zápasiť“ s (ne)vzdelanosťou, ktorá sa nám ponúka ako 

jeden z pilierov ľudských práv. Právo na vzdelanie. 

     Vzdelanie ide ruka v ruke s otázkou: „Ako sa stať slušným človekom?“ 

Odpoveď nájdeme v hociktorej knižnici. Ak začneme listovať a pátrať, zistíme, 

že knihy a rady o slušnosti vôbec nie sú novinkou. Naopak, čím hlbšie do mi-

nulosti, tým boli váženejšie. 

     Milí naši žiaci, pestovať takt, vkus či jemnocit je priam žiadúce. Aj taký človek začiatočník, sa musí neustále 

rozvíjať a zdokonaľovať. Mal by sa učiť porozumieť nielen sebe, ale aj ľuďom navôkol. Všetci ovládate školský poria-

dok, pretože sa týka niečoho, čo je pre vás dôležité. Lenže pokúste sa  ho čítať aj medzi riadkami. Niekedy nevypove-

dané, len naznačené, nás môže rozvíjať. Na hodinách občianskej náuky sa rozprávame o ľudských právach, dôstoj-

nosti, slobode, tolerancii. Ak som vám zadala úlohu zoradiť ľudské práva a slobody podľa dôležitosti a mali ste mož-

nosť byť v role „sudcu“, bolo to pre vás náročné. Ak by som citovala jedného z vás, tak nemožné. Všetky sú dôležité. 

Vzdelanie akéhokoľvek druhu je jediným riešením.  

     Preto sa pokúste žiť tak, ako vám zvyknem na hodinách hovoriť, a to dodržiavaním svetských a Božích zákonov. 

Žijeme prítomnosťou, ktorá je našou šancou, ale i zodpovednosťou. Nezabudnime, že dejiny píšeme... 

 

Mgr. Michaela Lapošová, PhD., koordinátorka VĽP  

Každý iný, všetci rovní 
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Čo mi školský rok 2020/2021 dal a čo mi vzal... 

Školský rok 2020/21, nazvime ho pandemický alebo rok dištančného vyučovania, bol 

špecifický svojou inakosťou tak pre učiteľov, ako aj pre žiakov. Veľmi výstižne ho zhodno-

tili žiaci prvého a druhého ročníka na hodinách etickej výchovy, ale zaujímalo ma to aj 

z pohľadu výchovného a kariérového poradenstva. Na základe ich odpovedí sa potvrdzuje 

pravidlo, že všetko zlé môže byť aj na niečo dobré a všetko má svoje výhody aj nevýhody.  

Čo mi školský rok 2020/2021 dal a čo mi vzal... 

DAL MI: VZAL MI: 

 viac spánku 

 kratší rozvrh hodín 

 viac času na seba, na sebarealizáciu a mimoškolské aktivity 

 nový štýl učenia, samoštúdium 

 lepšie známky za menej učenia 

 uvedomenie si, že sa dá vzdelávať aj inak, ako v škole 

 nových kamošov a spolužiakov 

 viac skúseností, ako sa starať o svoje zdravie 

 veľa času na domáce práce 

 viac času na rodinu a súrodencov 

 viac pobytu doma a tak aj nižšie finančné výdavky 

 ušetrený čas stratený cestovaním  

 pohodlie pri učení 

 viac skúseností v práci na počítači a pc programami 

 novú organizáciu – ako si rozumne rozvrhnúť voľný čas, keď 

je ho viac 

 viac voľnosti, menej povinností a zodpovednosti 

 pohodlnejšie skúšanie cez online testy 

 viac pokoja 

 viac nudy 

 sebadisciplínu – napr. som jedol som počas online hodín 

alebo robil iné veci 

 sebadisciplínu, režim dňa 

 sústredenie sa na školu 

 časť vedomostí 

 pochopenie učiva 

 kontakt so spolužiakmi aj učiteľmi 

 socializáciu 

 slobodu pohybu bez obmedzení 

 možnosť kvalitne sa vzdelávať 

 normálne školské vyučovanie s prestávkami a kamošmi 

 zážitky, ktoré som mohol v škole počas prezenčného  

vzdelávania mať 

 lyžiarsky zájazd 

 telesnú výchovu 

 možnosť budovať kolektív triedy 

 chuť do učenia 

 životnú energiu 

 

 

PaedDr. Jana Kipikašová, výchovná poradkyňa  

Školenie – Dobot Magician Basic 

V rámci modernizácie študijných odborov zavádzame do vyučovacieho procesu nový predmet Robo-

tika, ktorý sa bude vyučovať v 3. a 4. ročníku v študijných odboroch mechatronika a strojárstvo. Cieľom 

predmetu Robotika je oboznámiť žiakov so súčasným stavom a vývojom v oblasti priemyselnej a huma-

noidnej  robotiky.  Žiaci získajú vedomosti a zručnosti s programovaním mikročipovej dosky, robotického 

podvozku, robota a robotického ramena. Dňa 17.6.2021 prebehlo školenie učiteľov na výučbu robotic-

kého ramena Dobot Magician, ktorý  umožňuje 3D tlač mini objektov, programované kreslenie perom, laserové gravírovanie, uchyte-

nie rôznych predmetov pomocou vákuovej pumpy a ich manipuláciu. Množstvo portov, wifi a bluetooth zvyšujú jeho využiteľnosť. 

Naša škola, ako jediná na Slovensku, má na výučbu k dispozícii 13 Dobotov Magician.   

 

                                                     Mgr. Mária Forgáčová, koordinátorka informatizácie 



 

 

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 

 Teambuilding—Pieniny  

Teambuilding je jedna z ciest, ako upevňovať  

kolektívne vzťahy.  

Po akčnom školskom roku plnom akčných zmien, 

nových postupov vzdelávania, motivácie, prístupu 

k žiakom a škole celkovo, keď sme museli byť nielen 

flexibilní, ale aj tvoriví – zaslúžený júnový relax 

v Pieninách. 

Navštívili sme moderný liehovar na Slovensku – Nestville 

v Hniezdom, ktorý vyrába prvú slovenskú whisky. Každá Nestville 

whisky má inú chuť podľa toho, ako dlho a v akom sude zrie.  

 

 

 

 

 

Súčasťou Nestville je továreň na čokoládu. Ochutnali sme ju v tuhom 

stave, aj horúcu v hrnčekoch rôzneho stupňa sladkosti...no hlavne 

neskutočne fajnovú. 

Pieniny – adrenalínový zážitok zo splavu Dunajca - na plti alebo rafting. Návrat zo splavu na koči so zapriahnutým koňom alebo 

peši. Červený kláštor – múzeum, kde sa dá dotknúť dušou ťažkého života mlčanlivých mníchov z rehoľného radu kartuziánov 

a kamaldulov. A ako inak – bicykle, volejbal, tenis, večerná zábava. 


