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Úvodom
 Stavebníctvo zaznamenalo v minulom roku až 27%-tný nárast 
produkcie. Zahraniční investori sa predbiehajú v počte zastavaných metrov 
štvorcových, výrobcovia stavebných materiálov nestačia uspokojovať 
potreby zákazníkov. Nové výrobné haly a nákupné centrá vyrastajú ako huby 
po daždi. Rozbieha sa i nová bytová výstavba. V plnom prúde sa zatepľujú 
socialistické paneláky, vymieňajú sa drevené okná za plastové, letí regulácia 
vykurovacích sústav, montáž vodomerov, modernizujú sa rodinné domy na 
vidieku. Banky cez reklamy poskytujú výhodné hypotéky.
 Konečne si ľudia začínajú uvedomovať, že je dôležité šetriť 
energiami. Slováci po vstupe do Európskej únie sa chcú čo najskôr vyrovnať 
vyspelým krajinám západnej Európy. Zdá sa, že všetko je v poriadku. Je to 

však iba zdanie. Skúste pri tomto úžasnom stavebnom ruchu zohnať kvalifi kovaného remeselníka. 
Stavebné fi rmy márne zháňajú šikovných murárov, tesárov, betonárov, železiarov, pokrývačov, 
klampiarov, zváračov a iné profesie a tiež riadiacich technicko-hospodárskych pracovníkov so 
stredoškolským vzdelaním. Takých na Slovensku niet. Akosi sa zrazu stratili z nášho územia. Firmy 
sú nútené vyplácať neúmerné mzdy svojim schopným remeselníkom a technikom, aby si ich udržali 
a nezlákala ich konkurencia.
 Teraz si predstavte obyčajného občana, ktorý nemá v rodine žiadneho stavbára ani remeselníka 
a potrebuje vymeniť bytové jadro alebo okná, či namontovať vodomery. Kvalitného kvalifi kovaného 
majstra na tieto činnosti len veľmi ťažko zoženie. Väčšinou sú na trhu iba nekvalifi kovaní fušeri, 
ktorí všetko vedia a nič neurobia poriadne. Núka sa otázka. Kde sú tí druhí, šikovní, kvalifi kovaní 
remeselníci a majstri? Odpoveď je pomerne jednoduchá. Ak sú na Slovensku, tak sú tak vyťažení, že 
robia i cez soboty i nedele a veľmi ťažko sa s nimi dá dohodnúť nejaký voľný termín. Viac ich je však 
v zahraničí, kde predsa lepšie zarábajú a sú zabezpečení aj sociálne.

Situácia v stavebníctve s kvalifi kovanými pracovnými silami sa neustále zhoršuje. Odvíja sa to 
od situácie v odbornom a učňovskom školstve. Ktorý rodič chce dnes dať svoje dieťa na učebný odbor, 
keď dnes letia také profesie ako ekonóm, marketingový pracovník, hotelový pracovník, pracovník 
cestovného ruchu, manažér, čašník, kaderník, vizážista, a pod.? Takmer žiadny. Preto v posledných 
rokoch výrazne poklesol počet žiakov na SOU stavebných. Prebieha racionalizácia nášho základného 
a stredného školstva. Demografi cká krivka ešte neustále klesá.

Napriek našej veľkej snahe zaujať verejnosť ponukami nových učebných odborov potrebných 
v praxi, výstavami vlastných prác našich žiakov na verejnosti, pozvaniami rodičov žiakov končiacich 
základnú školskú dochádzku na dni otvorených dverí, napriek záujmu trhu o kvalifi kovaných 
remeselníkov, nedarí sa v súčasnej dobe naplniť ani tie minimálne počty žiakov určené smernicami 
MŠ SR v jednotlivých učebných odboroch.

Takto sa vyvíja na Slovensku situácia v stavebníctve. Ako sa nám darila práca v druhom školskom 
roku Spojenej školy sa pri čítaní v pohode kresla dozviete z tohto bulletinu.                 

Ing. Ivan Trnka, riaditeľ školy

Poďakovanie
 Bez fi nančnej pomoci a podpory školy zo strany rodičov, sponzorov a priateľov školy a tiež našich 
bývalých žiakov si dnes nevieme fungovanie školy ani predstaviť. Všetci menovaní svojou fi nančnou 
a materiálnou pomocou neustále prispievajú k zlepšeniu materiálno-technického vybavenia školy a 
tým ku skvalitneniu vyučovacieho procesu na škole. Verím, že v tejto snahe pomôcť škole vytrvajú aj 
naďalej.
Ďakujeme Vám touto cestou za Vašu pomoc!

  Ing. Ivan Trnka, riaditeľ školy 
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Čo sa nám v tomto školskom roku podarilo vylepšiť
 Školský rok 2006/2007 začal na Spojenej škole v Trenčíne čulým stavebným ruchom. Na 
organizačnej zložke SPŠS E.B. sa začali opravovať omietky nosného rámu lanovej strechy nad 
vestibulom. Začalo sa s rekonštrukciou vzduchotechnického zariadenia bazénu.
 Po piatich rokov vysvetľovania a žiadania potrebných fi nančných prostriedkov na rekonštrukciu 
vzduchotechniky v bazéne nám zriaďovateľ v júni pridelil fi nancie na túto akciu. Bola pred nami 
náročná úloha. V čo najkratšom čase zorganizovať výberové konanie pre dodávateľa a organizačne 
zabezpečiť prípravné práce tak, aby boli hotové  včas pred dodaním novej klimatizačnej jednotky. 
 Vedenie školy si určilo ešte ťažšiu úlohu. Bez fi nančného zabezpečenia sme sa pustili vlastnými 
silami ešte aj do rekonštrukcie sociálnych zariadení k bazénu, ktoré boli v žalostnom stave. Keďže sme 
stavebná škola dovolím si Vás stručne informovať o aký rozsah stavebných prác išlo.
 Práce na rekonštrukcii vzduchotechniky v bazéne spočívali v demontáži prívodných a odvodných 
potrubí vzduchu, v demontáži rebrových registrov kúrenia a búraní nového otvoru cez obvodový nosný 
múr pre odsávanie vzduchu. V plynovej kotolni sa musel demontovať plynový agregát a prívodné 
ventilátory s potrubiami, fi ltre vzduchu a predhrievanie vzduchu s prívodom teplej vody ústredného 
kúrenia a rozvody elektroinštalácie. Museli sa tu upraviť otvory pre prívod a odvod vzduchu, pripraviť 
priestor pod klimatizačnú jednotku, napojiť ju na prívod studenej vody a teplej vody ústredného 
kúrenia, prívod el. energie a zabezpečiť odvod zbytkového kondenzátu do kanalizácie. V bazéne sa 
prerábali výustky pre prívod vzduchu, čím sa zabezpečilo prúdenie teplého vzduchu tesne vedľa steny 
s okennými otvormi. Montovalo sa zariadenie na odvod použitého vzduchu, museli sa opraviť všetky 
okenné otvory, aby straty tepla boli čo najnižšie.
 Nová klimatizačná jednotka ThermoCond 371601 pracuje s prívodným ventilátorom, odvodným 
ventilátorom, systémom klapiek vonkajšieho a odpadného vzduchu, cirkulácie a obtoku, vzduchovými 
fi ltrami vonkajšieho a odvodného vzduchu, ohrievačom, rekuperátorom a tepelným čerpadlom. KJ 
zabezpečuje nielen potrebné množstvo čistého vzduchu v bazéne, jeho teplotu a vlhkosť, ale zároveň 
vykonáva rekuperáciu použitého vzduchu dvojstupňovým spätným získavaním tepla a tepelným 
čerpadlom pre opätovné použitie, čím v nemalej miere prispieva k šetreniu energií na prevádzku 
bazénu.
 V sociálnych zariadeniach sa demontovali všetky obklady, rozvody teplej a studenej vody, 
upravovali sa podlahové vpuste, demontovali sa deliace priečky medzi sprchami, dlažby a povlaky 
v šatniach. Urobili sa komplet nové rozvody teplej a studenej vody, nové priečky, obklady s dilatáciami 
a dlažby. Aj steny a podlahy šatní sa upravili novými obkladmi a dlažbami. Urobilo sa nové nútené 
vetranie v sprchách a WC. Vymenili sa svietidlá, všetky dvere s kovaním a prahmi sa osadili nové. 
Urobili sa nové nátery vykurovacích telies, okien, zárubní, potrubí, nové maľby stropov a neobložených 
stien. Vyrobili sa nové pekné vešiaky a skrinky do šatní. 
 Všetky tieto práce pod vedením majstrov odborného výcviku realizovali žiaci org. zl. SOUS a US. 
Občas pri búracích prácach a presune sutiny pomohli v rámci odbornej praxe aj žiaci org. zl. SPŠS 
E.B. 
 Všetko sa to stihlo do 18. novembra 2007, kedy sa napustila voda do bazénu a začala sa 
skúšobná prevádzka klimatizácie. Dňa 28.11.2007 bol významný pre nás lebo predseda TSK, MUDr. 
Pavol Sedláček, MPH slávnostne prestrihol pásku a spustil bazén do prevádzky pričom s obdivom sa 
pochvalne vyjadril na adresu tých, čo sa podieľali na realizácii celej akcie. 
 Máme bazén so slušným štandardom vybavenia, aký nám môžu iné stredné školy závidieť. Je teraz 
na nás ako ho budeme vedieť využiť aj mimo vyučovania, aby sa vynakladané fi nančné prostriedky na 
jeho prevádzku čo najviac znížili.

Hodnota diela
Rekonštrukcia vzduchotechniky – 3.9 mil.Sk
Rekonštrukcia sociálnych zariadení – 0.5 mil.Sk
Doba realizácie - od 04.09.2007 do 18.11.2007
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Niektoré zaujímavostí z rekonštrukcie sociálnych zariadení 
V sprchách a šatniach bolo položených 126 m² dlažieb, 228 m² obkladov, spotrebovalo sa 69 vriec 
lepidla, 35 balíkov škárovacej hmoty. V zariadeniach sú použité výtokové batérie francúzkej fi rmy 
Delabie, ktoré zabezpečujú až 60 % -tnú úsporu vody. 

Pri rekonštrukcii sociálnych zariadení sponzorsky pomohli tieto fi rmy:
MONOLIT Slovakia, s.r.o. Trenčín, VOD-EKO a.s. Trenčín, ING. P. ELLINGER – STAVIVO, Trenčín, 
Stavmat IN s.r.o. Malacky, STAVRO MPL, Trenčín, DMK – BAU s.r.o. Trenčianske Teplice, Menerga, 
Bratislava

      Ing. Ivan Trnka, riaditeľ školy 

Ďakujeme všetkým, ktorí 
sa akýmkoľvek spôsobom 

podieľali na realizácii 
tejto akcie. 

Vedenie školy

Organizačná zložka: SPŠS Emila Belluša

Pedagogický zbor školy v šk. roku 2006/2007
Riaditeľ školy:
Ing. Ivan Trnka vyučuje odborné predmety. 
 Na škole pôsobí od roku 1979.
Zástupca riaditeľa pre organizačnú zložku:
Mgr. Elena Šikudová vyučuje matematiku a deskriptívnu 
 geometriu. Na škole pôsobí od roku 1975.
Zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie:
Ing. Magdaléna Kroupová  vyučuje odborné predmety. 
 Na škole pôsobí od roku 1991.
Učitelia:
Ing. Štefan Baco  vyučuje odborné predmety. 
 Na škole pôsobí od roku 1995.
PaedDr. Lenka Beňová vyučuje telesnú výchovu. 
 Na škole pôsobí od roku 2005. 
Mgr. Branislav Breznický vyučuje matematiku a fyziku. 
 Na škole pôsobí  od roku 2003.
Mgr. Mária Búbelová  vyučuje slovenský jazyk a literatúru 
 a dejepis. Na škole pôsobí od roku 2003. 
Mgr. Magdaléna Bušová  vyučuje matematiku a deskriptívnu 
 geometriu. Na škole pôsobí od roku 1976.
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Mgr. Mária Dutková vyučuje anglický jazyk a telesnú výchovu. 
 Na škole pôsobí od roku 2003. 
RNDr. Janka Ďurencová  vyučuje matematiku, chémiu a ekológiu. 
 Je vedúcou predmetovej komisie 
 prírodovedných predmetov a matematiky. 
 Na škole pôsobí od roku 1996.
Mgr. Alica Faciníková B.S.B.A. vyučuje anglický jazyk od roku 2004. 
Ing. Alexandra Gabrišová  vyučuje odborné predmety. Je vedúcou 
 predmetovej komisie odborných  
 predmetov. Na škole pôsobí od roku 1992. 
Ing. Milena Gugová  vyučuje odborné predmety. 
 Na škole pôsobí od roku 2003.
Iveta Gulánová  vyučuje anglický jazyk od septembra 2005.
Ing. Stanislav Havlík  vyučuje odborné predmety. 
 Na škole pôsobí od roku 1992.
Ing. Miroslav Chochlík vyučuje odborné predmety od roku 2004. 
Ing. Zuzana Illová  vyučuje odborné predmety.
 Na škole pôsobí od roku 1998.
Mgr. Dušan Jandík  vyučuje matematiku, deskriptívnu 
 geometriu a výpočtovú techniku.
 Na škole pôsobí od roku 1997.
Ing. Daša Jarošová vyučuje odborné predmety.
 Na škole pôsobí od roku 2000. 
Ing. Martina Knappová vyučuje odborné predmety.
 Na škole pôsobí od roku 2001. 
Mgr. Igor Krajčo  vyučuje telesnú výchovu.
 Na škole pôsobí od roku 1998.
Ing. Viliam Lebó vyučuje odborné predmety od roku 2006.
Mgr. Peter Maršala  vyučuje dejepis a telesnú výchovu.
 Na škole pôsobí od roku 1997.Je vedúcim 
 predmetovej komisie telesnej výchovy.
Mgr.Mária Mäsiarová  vyučuje nemecký jazyk. Je výchovnou 
  poradkyňou. Na škole pôsobí od roku 1994.
Ing. Jana Muchová vyučuje odborné predmety.
 Na škole pôsobí od roku 2001.
Ing. Bibiana Nedvědová vyučuje odborné predmety a nemecký jazyk. Na 

škole pôsobí od roku 2004.
Ing. Alena Orgoníková vyučuje odborné predmety.
 Na škole pôsobí od roku 2002. 
Marianna Polhorská  vyučuje odborné predmety. Na škole pôsobí s 

prerušením od roku 1969.
Ing. Eva Rechtoríková vyučuje odborné predmety.
 Na škole pôsobí od roku 2001.
Ing. Dana Remiašová vyučuje odborné predmety. Na škole pôsobí od 

roku 2003.
Ing. Martina Rojkovičová vyučuje odborné predmety od roku 2004. 

Je vedúcou predmetovej komisie geodézie, 
kartografi e a katastra.

Mgr. Adriana Straková vyučuje etickú výchovu a odborné kreslenie. Na 
škole pôsobí od roku 2002.

 Ing. Milan Tisoň  vyučuje výpočtovú techniku. Na škole pôsobí 
od roku 1995.
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PhDr. Marta Tisoňová  vyučuje nemecký jazyk. Je vedúcou 
predmetovej komisie cudzích jazykov.

 Na škole pôsobí od roku 1975.
Mgr. Eva Vetišková vyučuje slovenský jazyk a literatúru a občiansku 

náuku. Je vedúcou predmetovej komisie 
všeobecnovzdelávacích predmetov.

 Na škole pôsobí od roku 2001.
Prom. ped. Július Vician  vyučuje hospodársku geografi u a telesnú 

výchovu. Na škole pôsobí od roku 1971.
Mgr. Katarína Vidová vyučuje anglický jazyk.
 Na škole pôsobí od roku 2001.
Ing. Miriam Žilinčanová vyučuje odborné predmety.
 Na škole pôsobí od roku 2001.
  T.č. na materskej dovolenke. 
Ing. Ema Hancková  vyučuje odborné predmety od októbra 2006 do 

júla 2007. 
Mgr. Jozef Varhaník vyučuje náboženskú výchovu 
 od 1.9.2005 do 30.6.2006
Mgr. Martin Országh  vyučuje náboženskú výchovu 
 od 1.9.2005 do 30.6.2006

Administratívni pracovníci a hospodárska správa školy
Vedúca ekonomického úseku  Darina Habániková 
Mzdová účtovníčka  Helena Vaclachová
Odborná ekonómka  Petronela Michalíková  
Ekonóm- personalista,
správca majetku  Alena Machálková
Vedúca školskej knižnice  Božena Pánisová
Školník, údržbár  Milan Miškech
Strojník, údržbár  Ivan Miškech
   Peter Malkus

Vrátnici  Katarína Bratková
 Miroslav Matuška
 Miroslav Sýkora
Upratovačky Jarmila Kučeráková, Anna Mráziková
 Božena Pavle, Anna Šulhánková 
 Ľubica Štefkovičová
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 Zoznam tried, počet žiakov, študijné odbory

Trieda Poč. Chl. Diev. Triedny učiteľ Študijný odbor
1.A 33 27 6 Ing. Eva Rechtoríková 3650 6 STV
1.B 32 29 3 Ing. Martina Knappová 3650 6 STV
1.C 26 17 9 Ing. Bibiana Nedvědová 3917 6 06 TIS
1.D 32 26 6  Mgr. Igor Krajčo 3692 6 GKK 
2.A 31 26 5 Mgr. Eva Vetišková 3650 6 STV
2.B 30 23 7 Mgr. Mária Búbelová 3650 6 STV
2.C 23 14 9 Mgr. Mária Dutková 3917 6 06 TIS
2.D 28 25 3 Ing. Martina Rojkovičová  3692 6 GKK 
3.A 32 32 0 Mgr. Branislav Breznický 3650 6 STV
3.B 34 22 12 Ing. Milena Gugová 3650 6 STV
3.C 28 11 17 Mgr. Adriana Straková 3917 6 06 TIS
3.D 33 20 13 RNDr. Janka Ďurencová 3692 6 GKK 
4.A 31 31 0 Ing.Jana Muchová 3650 6 STV
4.B 29 20 9 Ing.Alena Orgoníková 3650 6 STV
4.C 35 15 20 Ing.Miriam Žilinčanová 3917 6 06 TIS
4.D 30 20 10 Mgr.Peter Maršala 3650 6 STV 
Spolu: 487 358 129
Poč.- počet žiakov, Chl.- počet chlapcov, Diev.- počet dievčat
Stav žiakov k 30. 9. 2006

Charakter štúdia na škole
 Štúdium je štvorročné, zakončené maturitnou skúškou zo štyroch povinných predmetov:

 slovenský jazyk a literatúra
 cudzí jazyk (anglický, nemecký, ruský)
 teoretická časť odbornej zložky
 praktická časť odbornej zložky

Študijné odbory
 3650 6 staviteľstvo

v 1.a 2.ročníku žiaci študujú integrovaný študijný odbor, v 3.a 4.ročníku si volia konkrétnu študijnú 
oblasť zameranú na:

o pozemné staviteľstvo
o dopravné staviteľstvo
o železničné staviteľstvo
o rekonštrukcie a adaptácie budov
o stavebný manažment
o záhradná a krajinná tvorba

 3917 6 06 technické a informatické služby v stavebníctve
 3692 6 geodézia, kartografi a a kataster

 V tomto školskom roku ukončili štúdium maturitnou skúškou triedy:
 4.A, 4.B, 4.D triedy v odbore staviteľstvo 
 4.C v odbore technické a informatické služby v stavebníctve.
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Kronika školského roka 2006/07
August 2006
25.-30. Komisionálne skúšky
September 2006
4. Slávnostné otvorenie školského roka 2006/07
6.-7. Maturitné skúšky v mimoriadnom termíne.
18.,20. Prednáška o migrácii a utečencoch pre žiakov 1.a 2.roč. organizovaná Slovenskou 

humanitnou radou SR – občianske združenie v Bratislave.
19. Zapojenie žiakov školy do korešpondenčnej matematickej súťaže MAKS.
21. Odborná exkurzia žiakov 4. B TESCO Trenčín- montované konštrukcie.
25.9.-3.10.Zber papiera (organizovala 2.B trieda).
30. Prihlásenie sa žiakov 4.roč. na maturitné predmety a ich úroveň.
  Prihlásenie sa žiakov školy do záujmových krúžkov prostredníctvom vzdelávacích 

poukazov.
25.9.-6.10. Prezentačná akcia Spojenej školy vo 

vstupných priestoroch TSK.
Október 2006 
3. Rodičovské združenie.
5. KOMPARO, celoslovenské testovanie 

žiakov 1.roč. zo SJL a MAT.
5. OČAP pre žiakov 2.ročníka.
19. Imatrikulácia žiakov 1.ročníka, 

prijímanie do cechu stavbárskeho.
26. Exkurzia „Muzejná Viedeň“.
31. Prednášky pre žiakov 

1.ročníka“Legálne a nelegálne drogy“ 
vedené Mgr. Holgyeovou Andreou + SMOKERLYZER.

November 2006
2.-3. Jesenné prázdniny
10. Filmové predstavenie pre žiakov 1.a 

2.roč. v rámci festivalu horských 
fi lmov HORY A MESTO TRENČÍN 
2006.

10. Účasť zástupcov školy na 
prezentačnej akcii ZŠ Tr.Teplá.

14. ¼-ročná informatívna porada o 
prospechu a správaní.

15. Účasť školy na prezentačnej akcii na 
Myjave.

23. Účasť žiakov geodetických tried na 
Dni otvorených dverí SPŠ v Žiline.

24. Stužková slávnosť 4.A triedy na SOU železničnom.
24. Účasť žiakov na matematickej súťaži MAT BOJ v Nitre.
28. Slávnostné otvorenie prevádzky plavárne a šatňových priestorov po rekonštrukcii. 
29. Stretnutie študentov 4.roč. so školskou psychologičkou Mgr.Janotkovou, 
 Vypracovanie testov na Profesijnú orientáciu žiakov.
December 2006
1. Stužková slávnosť 4.C triedy v Tr.Turnej.
4. Odborná exkurzia žiakov vo Viedni (PaedDr.Tisoňová).
5. Účasť žiakov 1.roč. na motivačnom hudobnom programe „Bariéry“ s protidrogovým 

zameraním. 
6. Mikulášska nádielka na škole.

Prehliadka úspešných prác žiakov školyPrehliadka úspešných prác žiakov školy

Žiaci pripravujú expozíciu školy na prezentačnej Žiaci pripravujú expozíciu školy na prezentačnej 
akcii na Myjaveakcii na Myjave
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6. Účasť školy na prezentačnej akcii 
v Bánovciach nad Bebravou.

6. Prednáška na tému „Alkohol, fajčenie 
a drogy pod vedením Regionálneho 
úradu verejného zdravia v Trenčíne 
pre 4.A, D triedu.

7. Deň otvorených dverí pre žiakov 
základných škôl a ich rodičov.

8. Účasť žiakov školy na exkurzii 
vo Viedni organizovanej 
SOUstrojníckym.

 (Ing.Nedvědová).
8. Stužková slávnosť 4.D triedy v Domove mládeže.
9. Stužková slávnosť 4.B triedy na Železničnom učilišti.
14. Účasť školy na prezentačnej akcii Otvorené dni kariéry na výstavisku TMM.
18. Hudobné divadlo Trenčín,divadelné predstavenie pre žiakov 4.ročníka. 
19. Školské kolo olympiády v anglickom jazyku.
21. Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. 
22. Riaditeľské voľno.
27.-2.1. Vianočné prázdniny.
Január 2007
3.-5. Riaditeľské voľno.
10.-31. Prezentačná výstava Spojenej školy v priestoroch Kultúrneho a Metodického centra 

OSSR.
11. Rodičovské združenie.
11. Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku.
16. Účasť zástupcov žiakov 3. a 4. ročníka školy na celoslovenskej súťaži o najlepší projekt 

Road show vyhlásenou Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR.
18. Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku.
18. Deň otvorených dverí.
29. Polročná klasifi kačná porada.
31. Koniec 1. polroku.
Február 2007
2. Polročné prázdniny.
5. Odborná exkurzia žiakov 3. D triedy na odborných katedrách geodézie, mapovania a 

pozemkových úprav, geodetických základov SvF STU Bratislava. 
6. Školské kolo SOČ.
7. Školské kolo matematickej súťaže Praktická matematika.
7. V rámci hodín etickej výchovy sa uskutočnila prednáška spojená s diskusiou na tému 

Nástrahy v cudzine (prevencia obchodovania s ľuďmi). Prednášajúcou bola npor.Mgr.
Danka Adámiková z Krajského riaditeľstva PZ v Trenčíne.

8. Beseda pracovníčok Úradu práce Trenčín so žiakmi 4.roč.o problémoch súvisiacich 
s ukončením štúdia na škole.

8. Odovzdanie fi nančnej hotovosti vybranej žiakmi školy pre Trenčiansku karanténnu 
stanicu.

9. V rámci náboženskej výchovy navštívili žiaci 1. a 2.roč. dramatický príbeh 
PAŠIEv podaní Hudobného divadla Trenčín.

14. Prihlásení žiaci 4.roč. navštívili propagačnú akciu „Vojaci v meste Trenčín“ organizovanú 
Regrutačným strediskom Trenčín v KaMC OS SR.

14. Maturitné skúšky v náhradnom termíne.
15. Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku v Prievidzi.
26.- 2.3. Jarné prázdniny.

Deň otvorených dverí na našej školeDeň otvorených dverí na našej škole
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Marec 2007
5.-9. Telovýchovno výcvikový kurz pre žiakov 1.ročníka.
8. Odborná exkurzia žiakov 4.ročníka na stavbe podzemných garáží v Trenčíne.
9.,14,19. Prednáška npor. Adámikovej z KRPZ v Trenčíne spojená s besedou na tému 

„Trestoprávna zodpovednosť“ pre žiakov 1.,2. a 3. ročníka.
14. Účasť žiakov na Krajskom kole matematickej súťaže Praktická matematika.
21. Žiaci 2.C triedy sa zúčastnili propagácie a podpory Dňa epileptikov informovaním 

verejnosti a účasťou na verejnej zbierke.
25. CONECO 2007. Účasť prihlásených žiakov na výstave v Bratislave.
26. Regionálne kolo SOČ v N. Meste nad Váhom
23. KLOKAN, matematická súťaž.
26. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky zo SJL.
26. Cvičenie na ochranu človeka a prírody pre 1. a 2. ročník.
28. Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky z ANJ.
29. Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky z NEJ.
29. Odborná exkurzia Firmy Schiedel _ komínové systémy pre 4.ročník.
Apríl 2007
3. Generálna skúška maturitnej skúšky zo 

SJL.
3. Cvičenie na ochranu človeka a prírody 

pre 1.ročník.
5.- 10. Veľkonočné prázdniny.
11. Prednáška Ing.Arch. Mlynčekovej 

o územnom plánovaní pre 4.ročník.
13. Pokračovanie matematickej súťaže 

MATBOJ na SUŠ Trenčín.
13.-15. Účasť družstva 3.roč. na celoštátnej 

súťaži žiakov SŠ v odbore geodézia, 
kartografi a a kataster s medzinárodnou 
účasťou pod názvom Medzinárodný 
geodetický päťboj organizovaný SPŠ 
stavebnou Oskara Winklera v Lučenci.

17. Účasť žiakov 1.C triedy na dni 
J.M.Hurbana v rámci Roku 
J.M.Hurbana v KaMC OS SR 
v Trenčíne.

19. Informatívna ¾-ročná porada 
o prospechu a správaní pre 1.- 4.ročník.

19. Krajské kolo SOČ v Starej Turej.
23.-26. Praktická časť maturitnej skúšky 

z odborných predmetov.
24. Odborná exkurzia žiakov na Topografi ckom ústave v Banskej Bystrici.
Máj 2007
4. Celoštátne kolo SOČ.
7.,10. Prijímacie skúšky do 1.ročníka (1.kolo).
17. Klasifi kačná porada pre žiakov 4. B,D triedy.
21.-25. Akademický týždeň žiakov 4.B, D triedy.
21.-25. KOČAP žiakov 3.ročníka.
21.- 24. Geodetické cvičenia 3.A,B triedy.
24. Klasifi kačná porada pre žiakov 4. A,C triedy.
28.-1. Akademický týždeň žiakov 4.A, C triedy.
28.-31. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky žiakov 4.B, D triedy.

Ing.Arch.Mlynčeková počas besedy so žiakmi Ing.Arch.Mlynčeková počas besedy so žiakmi 
4. ročníka4. ročníka

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúškyPraktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky
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21.- 8. Odborná prax žiakov 2.D triedy.
28. –8. Odborná prax žiakov 1.D, 2.a 3. 

ročníka.
28.-31. Odborné exkurzie žiakov 1.A, B, C 

triedy.
Jún 2007
4.- 7. Ústna forma internej časti maturitnej 

skúšky žiakov 4.A, C triedy.
25. Klasifi kačná porada za 2. polrok.
29. Slávnostné zakončenie školského roka, 

odovzdávanie vysvedčení.
 Záverečná hodnotiaca porada.

Projekt lokálnej siete
 V školskom roku 2004/2005 začala na Spojenej škole, organizačnej zložke SPŠ stavebnej E. 
Belluša Trenčín výučba odboru geodézia, kartografi a a kataster. V profi le absolventa je uvedené, 
že: „Schopnosť absolventa odboru aplikovať teoretické vedomosti v praxi je zabezpečená rozsiahlym 
súborom praktických cvičení v rámci predmetov kartografi cké rysovanie, automatizácia zobrazovacích 
prác, geodetické výpočty, fotogrametria a najmä v predmete prax, ktorý sceľuje teoretické vedomosti 
zo všetkých odborných disciplín do spôsobilosti súčasne ich použiť v konkrétnych odborných úlohách. 
Štúdium poskytuje priestor pre absolvovanie súvislej praxe v prevádzkových podmienkach.“ Preto je 
na absolvovanie štúdia v tejto odbornosti nevyhnutné získanie praktických návykov pri odborných 
činnostiach v teréne. Pre tieto účely doposiaľ slúžilo dočasné bodové pole na asfaltovej ploche pred 
budovou školy. Toto bodové pole obsahuje 5 bodov, ktoré sú stabilizované meračským klincom. Pre 
ďalšie skvalitnenie podmienok výučby toto bodové pole už nestačí, preto na návrh učiteľov odborných 
predmetov, vedenie školy rozhodlo o vybudovaní novej lokálnej siete v okolí našej školy (5 bodov 
pôvodného bodového poľa bude súčasťou novej lokálnej siete). Táto lokálna sieť je vybudovaná 
hlavne na novo stabilizovaných bodoch bodového poľa, ktoré sa nachádza na pozemkoch, ktorých 
spoludržiteľom je Spojená škola Trenčín.
 Základný projekt lokálnej siete, v ktorom sú východiská, ciele, schválený harmonogram prác 
a cenová kalkulácia bol realizovaný v mesiacoch január – február 2007.
 V prípravných prácach, ktoré boli v termíne marec – apríl 2007 bol obstaraný materiál, vykonala sa 
stabilizácia meračských bodov, bola vypracovaná technológia zamerania lokálnej siete a boli získané 
kontakty na geodetické fi rmy.
 Projekt lokálnej siete pozostáva z 9 bodov stabilizovaných systémom GEOHARPON 8x8x60, 
ktorých ochrana je zabezpečená tyčovým ochranným znakom červenej farby, na ktorom bude štítok 
„Meračský bod, poškodenie sa trestá“, 9 nivelačných bodov stabilizovaných nivelačnými čapmi H3 
(III), H4 (IV) a 40 bodov stabilizovaných meračskými klincami dĺžky 50 mm. 
 Zameranie lokálnej siete bolo vykonané v termíne od 21. mája do 08. júna 2007 žiakmi 2. a 3. 
ročníka odboru geodézia, kartografi a a kataster v rámci odbornej prevádzkovej praxe. Menovite: 
2. ročník - Bagín Tomáš, Burdej Lukáš, Ronec Andrej, Sochuľák Martin, Vanko Jakub. 3. ročník - 
Balucha Ondrej, Horečný Kamil, Lupták Andrej, Mončeková Zuzana, Opatovský Ivan, Slemenský 
Jakub, Suchánková Stanislava, Sýkora Tomáš, Ševčíková Lenka, Tomíková Soňa, Vavro Adam. 
 Úlohou žiakov 2. ročníka bolo vykonať rekognoskáciu terénu, označenie všetkých bodov 
siete, vytvoriť geodetické údaje o polohových a výškových bodoch, vykonať výškové merania 
technológiou technickej nivelácie, presnej nivelácie s pripojením na výškový systém Balt po vyrovnaní 
a trigonometrické určenie výšok. 
 Žiaci 3. ročníka boli rozdelený do 3 skupín. Úlohou 1. meračskej skupiny bolo vykonať 
mapovanie záujmovej lokality pomocou prístroja Topcon GTS 229 s vyhotoveným tachymetrických 
náčrtov a prehľadu kladu tachymetrických náčrtov. Úlohou 2. meračskej skupiny bolo meranie 
vodorovných a zvislých uhlov na jednoznačne identické body z 9 bodov stabilizovaných systémom 

Lúčenie sa žiakov 4.A,C pred odchodom na Lúčenie sa žiakov 4.A,C pred odchodom na 
akademický týždeňakademický týždeň
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GEOHARPON. Vodorovné uhly boli merané metódou merania 
osnovy smerov (v dvoch polohách ďalekohľadu a v troch skupinách), 
výškové uhly sa merali metódou merania v dvoch polohách 
ďalekohľadu a v jednej skupine. Úlohou 3. meračskej skupiny bolo 
spracovávať namerané údaje pomocou softvérového vybavenia školy, 
a to v programoch Kokeš, Geus a vytvoriť 3D model budovy školy 
v programe PhotoModeler. Výsledkom bude polohopisná a výškopisná 
mapa v mierke 1:200, geodetické údaje o PBPP, geodetické údaje 
o nivelačných bodoch, zoznam súradníc a výšok bodov. Všetky údaje 
budú v digitálnej a aj analógovej forme. 
  Ing. Martina Rojkovičová, Ing. Viliam Lebó

  

Odborná prevádzková prax
 Počas prebiehajúcich maturitných skúšok v dňoch 28. 5. – 8. 6. 2007 absolvovali študenti 2. a 3. 
ročníkov odboru STV a TIS 2 – týždňovú prevádzkovú prax.
 Študenti 2. ročníka odboru staviteľstvo sa zameriavali na výpomocné práce v stavebnej výrobe, 3. 
ročníka na administratívno-technické práce stavebného technika alebo pomocné práce v projekcii.
 Prax študentov TIS spočívala vo výpomocných prácach technicko-ekonomického smeru.
Z celkového počtu 188 študentov uvedených odborov si väčšina našla miesto absolvovania praxe 
samostatne, alebo za pomoci rodičov. S umiestnením študentov pomohli škole najmä fi rmy: VOD-
EKO s.r.o, MONOLIT SLOVAKIA, KERAMING, NEODOMUS, STAFIS s.r.o, TEHLÁR, SESTAV, 
STATPROJ s.r.o a mnohé ďalšie.
 Na záver praxe spracovali študenti správu, v ktorej uviedli údaje o fi rme, v ktorej pracovali, o jej 
organizačnej štruktúre a zameraní, popísali stavbu, pracovisko a formou denníka zachytili postup prác 
na stavbe a pracovisku, kde prax vykonávali.

Ing. Stanislav Havlík

 Odborná prevádzková prax žiakov
odboru geodézia, kartografi a a kataster

 Súvislá odborná prevádzková prax žiakov odboru geodézia, kartografi a a kataster je ďalšou formou 
praxe, ktorá sa organizuje ako učebná a odborná prax v 1. až 3. ročníku. Súvislá prax je súčasťou 
predmetu prax a absolvovala sa počas štúdia alternatívne.
 Žiaci 1. ročníka absolvovali učebnú prax v škole v rozsahu 10 pracovných dní (6 hodín denne) 
v termíne od 28. mája do 8. júna 2007 pod vedením koordinátora praxe Ing. Stanislava Havlíka. Činnosť 
žiakov na učebnej praxi bola zameraná na precvičenie a upevnenie si vedomostí z 1. ročníka. Úlohy, 
ktoré žiaci riešili počas praxe boli: meranie vodorovných uhlov metódou merania osnovy smerov na 
stanovisku, meranie zvislých uhlov metódou merania uhla v dvoch polohách ďalekohľadu a v dvoch 
skupinách, meranie dĺžok v rovinatom teréne a vo svahu, podrobné meranie polohopisu polárnou a 
ortogonálnou metódou. Žiaci sú rozdelení do skupín. Na konci praxe celá pracovná skupina vyhotoví 
spoločne elaborát, kde v každej technickej správe je pracovný postup a presnosť realizovaných meraní 
so zdôvodnením prípadných odchýlok.
 Žiaci 2. ročníka absolvovali odbornú prevádzkovú prax v rozsahu 15 pracovných dní (6 hodín 
denne) v termíne od 21. mája do 8. júna 2007 pod vedením koordinátora praxe Ing. Viliama Leba. 
Činnosť žiakov na prevádzkovej praxi bola zameraná na úlohy spojené so Správou katastra, ďalej 
výškopisné a polohopisné merania, trigonometrické určovanie výšok, určovanie výmer parciel, 
nepriame meranie dĺžok a meračské práce v tachymetrii. 

Približná poloha bodov lokálnej sietePribližná poloha bodov lokálnej siete



16

 Žiaci 3. ročníka absolvovali odbornú prevádzkovú prax v rozsahu v rozsahu 10 pracovných dní 
(6 hodín denne) pod vedením koordinátora praxe Ing. Martiny Rojkovičovej. Činnosť žiakov na 
prevádzkovej praxi bola zameraná na polohové a výškové vytyčovacie práce, polohopisné a výškové  
meranie, vytyčovanie oblúkov, určovanie objemov zemných telies, budovanie bodov podrobného 
bodového polohového poľa geodetickými metódami, meranie pomocou GPS, úlohy spojené s 
problematikou katastra nehnuteľností.

 Z celkového počtu 28 žiakov 2. ročníka a 33 žiakov 3. ročníka si väčšina našla miesto absolvovania 
odbornej prevádzkovej praxe za pomoci rodičov, ostatní boli umiestnení vo fi rmách, s ktorými škola 
nadviazala spoluprácu. Žiaci pracovali vo fi rmách GEO 3 s.r.o, Geometra s.r.o, Geodetická služba s.r.o, 
VOD-EKO a.s., Súkromná geodézia, Geoprojekt s.r.o, Geopta a v mnohých ďalších ako aj v štátnom 
sektore na Správe katastra.

 Odborná prevádzková prax žiakov 2. a 3. ročníka sa zabezpečuje rámcovou pracovnou zmluvou. 
Pred začatím odbornej prevádzkovej praxe koordinátor praxe vysvetlí žiakom jej účel, obsah a 
organizačné zásady. Žiak si počas odbornej prevádzkovej praxe vedie denník, do ktorého zaznamenáva 
každodennú pracovnú činnosť a po skončení praxe okrem denníka odovzdáva záverečné zhodnotenie 
svojej prevádzkovej praxe, kde zhodnotí samotnú prax (v čom vidí prínos praxe, pozitívne stránky 
praxe, negatívne stránky praxe, prístup ľudí k práci, k povinnostiam, čo je na praxi príťažlivé, čo sa na 
praxi žiakovi páčilo,….) a aj písomné zhodnotenie jeho činnosti počas praxe od organizácie, v ktorej 
prax vykonával. 

Ing. Martina Rojkovičová

Predmet aplikovaná ekonómia v školskom roku 2006/2007
 Predmet aplikovaná ekonómia pod záštitou 
neziskovej organizácie Junior Achievement 
Slovensko- Mládež pre budúcnosť v školskom 
roku 2006/07 absolvovalo 15 študentov 3.C 
triedy. Študentská spoločnosť G – GRUP 
na ustanovujúcom Valnom zhromaždení 
v novembri 2006 predstavila svoj podnikateľský 
plán, ktorý mal tradične základnú náplň 
kopírovacie služby pre študentov školy.Zároveň 
5-členné vedenie spoločnosti v zložení:
Jana Červeňanová, prezident; Monika Hudcová, 
viceprezident ľudských zdrojov; Michal 
Magdolen, viceprezident výroby; Stanislava Ondrášová, viceprezident marketingu; Ján Ondruška, 
viceprezident fi nancií úspešne, ale aj s problémami, ktoré sprevádzajú každé podnikanie, viedlo 
študentskú spoločnosť k záverečnému Valnému zhromaždeniu, ktoré sa konalo 10.mája 2007.
Hospodárenie fi rmy:
Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb ……............……………….. 7704 Sk
Výrobná spotreba ……………………………................………………….. 4723 Sk
Osobné náklady …………………………………….................…………… 1284 Sk
Zisk k rozdeleniu ………………………………................……………….. 2980 Sk
 Teoretické vedomosti z ekonomiky mali študenti prvýkrát možnosť nadobudnúť prostredníctvom 
on-line učebnice Aplikovanej ekonómie prístupnej na internete. Praktické zručnosti nadobudnuté 
počas fungovania spoločnosti iste zúročia aj v praktickom živote.
Malá aktivita študentov sa prejavila aj v tom,že na tradičný študentský veľtrh spoločností naša 
spoločnosť nebola vybraná.
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V súťaži SAP-teamov v simulačnej podnikateľskej hre MESE team CRACK v zložení Adrián Bartanus 
a Michal Magdolen získal 3.miesto v regionálnom kole.
V školskej súťaži Mladý leader najlepšiu prácu vypracoval Adrián Bartanus.
Všetkým študentom aplikovanej ekonómie ďakujem za prospešnú prácu pre študentov školy a novým 
adeptom tohoto predmetu veľa úspechov.

  Ing.Štefan Baco 

IG – 5 Lučenec
 V dňoch 13. - 15. 4. 2007 sa konal 2. 
ročník celoštátnej súťaž pre žiakov stredných 
škôl v odbore geodézia, kartografi a a kataster 
s medzinárodnou účasťou, pod názvom 
Medzinárodný geodetický päťboj. 
 Organizátorom súťaže bola SPŠ Stavebná 
v Lučenci. Našu školu reprezentovali dve súťažné 
družstvá z 3.D triedy zložené z troch členov. Prvé 
družstvo reprezentovali študenti Adam Vavro, 
Stanislava Suchánková a Zuzana Mončeková, 
druhé družstvo Andrej Lupták, Silvia Blašková 

a Ivan Opatovský. Spolu súťažilo 23 družstiev či už z Maďarska, Českej Republiky i Slovenska. 
Podmienkou súťaže bolo, že každé družstvo musí mať svoj vlastný ručný GPS prijímač. Jednotlivé časy 
družstiev záležali na schopnostiach vyhľadania jednotlivých stanovísk s použitím GPS v neznámom 
teréne a schopnostiach orientácie na mapách a znalostiach odboru geodézia, kartografi a a kataster. 
Na náročnej trase dlhej cca 15 km, ktorá viedla cez lesy, lúky ale aj bahnité močiare, sme absolvovali 
úlohy na hlavných a kontrolných stanoviskách (spolu 10). Na hlavných stanoviskách sme museli 
plniť v určitých časových intervaloch geodetické úlohy ako určenie výškového rozdielu, vedomostný 
test, určenie výšky trigonometricky, vyhľadanie bodu, centrácia, horizontácia a orientácia na slepej 
mape. Za nadčasy a nepresnosť pri meraní sa udeľovali vysoké penalizácie, čo určilo výsledné poradie 
súťažných družstiev. 
 Súťažilo sa v dvoch súťažných kategóriách, a to v presnosti a rýchlosti plnenia úloh na jednotlivých 
stanoviskách.. V 1. kategórii sme obsadili 12. a 16. miesto, v 2. kategórii 11. a 15. miesto. 
 Ako škola sme sa umiestnili na veľmi dobrom mieste, keďže sme sa súťaže zúčastnili po prvýkrát 
a netušili sme aká náročná trasa a úlohy nás čakajú. Priniesli sme si však veľké množstvo skúseností 
a zážitkov, na ktoré tak skoro nezabudneme.

 Silvia Blašková, Andrej Lupták 3. D

 Z aktivít slovenského jazyka a literatúry

Na krásnom modrom Dunaji ...
Jeden z najznámejších Straussových valčíkov, ale aj podobný názov mesta Viedeň.
Spája nás dedičstvo spoločnej histórie...
A kto by nepoznal viedenské rezne – super „ šnicle“, viedenskú kávu, Sacherovu tortu, Mozartove 
gule...
Viedeň je rodiskom či pôsobiskom mnohých významných osobností, napr., v roku 1820 sa vo Viedni 
narodila Božena Němcová...
26. októbra 2006 žiaci našej školy navštívili Viedeň. V tento deň boli výhodné vstupy do múzeí. 
Nezabudnuteľné zážitky z prechádzky mestom, návštevy múzeí, ešte dlho rezonovali v našich 
dušiach.
 

Úspešné družstvo žiakov 3.D triedyÚspešné družstvo žiakov 3.D triedy
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28. 11. 2006 Roman Zámečník (3.B), Juraj Hanták (3.B) reprezentovali našu školu na súťaži Majster 
rétor. Obsadili 10. a 12. miesto.

Ochotníci
Činoherné predstavenie divadla NORMÁLKA , ktoré ponúka humor, zamyslenie...odkrýva tajomstvá 
lásky...
Príbeh sa odohráva v dedinskom hostinci. Hlavnou dejovou líniou je nácvik divadla v podaní 
ochotníckeho súboru.
Stavbári, išli by ste do divadla, keby to nebolo v čase vyučovania? Obetovali by ste kultúre jeden 
večer? No určite!
Prepáčte, prepáčte! Veľmi sa mýlime, keď si myslíme, že sa chcete iba uliať zo školy.

31. 1. 2007 sa žiaci 2.B a 4.B zúčastnili 
divadelného predstavenia OCHOTNÍCI. 
Predstavenie sa konalo vo večerných hodinách 
v Kine Hviezda. Motiváciou nebola jednotka 
zo slovenčiny, ale záruka kultúrneho zážitku. 
Možno jediné, čo žiaci ľutovali bolo, že nesedeli 
v predných radoch. Prečo? 
Vieme, nepovieme, ale skúste sa opýtať aj Ing. 
Chochlíka. Navštívil predstavenie a hoci sedel 
bližšie k javisku, ani jemu sa neušlo. Čo? To je 
Vaša prázdninová úloha. Len neprezraďte, kto 
Vám ju zadal ☺

21. 2. 2007 sa šesť žiakov 3.B zúčastnilo besedy 
pri príležitosti 75. narodenín spisovateľa, kritika, 
prekladateľa a humoristu Kornela Foldváriho. Na 
besede boli prítomní aj blízki priatelia oslávenca.
Humor je sebaobranný refl ex. Umožňuje človeku 
nebrať sa príliš vážne, šibeničným vtipom 
neutralizovať vlastné utrpenie na únosnú mieru 
a uvidieť nedôstojnú reálnu podobu svojich katov.  
Kornel Foldvári 
29. 3. 2007 Krajská knižnica poriadala stretnutie 
so spisovateľmi a literátmi so vzťahom k Trenčínu. 
Akcie sa zúčastnili žiaci 3. B triedy 
 

„Sláva národa hodná je obetí...“ 
  Toto je motto Roka Jozefa Miloslava Hurbana, ktorý slávnostne vyhlásili 6. 2. 2007 v Národnej 
rade Slovenskej republiky.
 Celoročný cyklus podujatí je inšpirovaný 190.výročím narodenia a 120. výročím úmrtia 
významného predstaviteľa štúrovskej generácie a prvého predsedu SNR.
 Súčasťou cyklu bol seminár o živote a diele J. M. Hurbana 17. apríla 2007 v ODE, na ktorom 
sa zúčastnili aj žiaci 1.C triedy.
 Seminár poctili svojou prítomnosťou významné osobnosti slovenského kultúrneho a politického 
života. 
 Svojím príspevkom si prítomných získal mladý farár Miroslav Hvožďara, ktorý vyrastal na 
hlbockej fare a študoval archív. Spontánny smiech v sále zaznel pri čítaní Hurbanových zápiskov 
o konfi rmantoch, napr., „...neporodí sova sokola...“ alebo pri jednej dievčine Hurban dopísal, že pri 
sobáši sa dala za poctivú vyhlásiť a o pjet mjesícú zlehla.
 M. Hvožďara priblížil osobnosť Hurbana z iného uhla pohľadu. Hovoril o tom, ako Hurban vo 
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svojich kázňach ostro napádal poklesky ľudí, hlavne alkoholizmus. V Hlbokom prestaval krčmu 
na školu, na omši sa rozbíjali „skleničky“ . Alkoholizmus dedinčanov sa na čas podarilo zmierniť, 
keď v kostole sľúbili, že nebudú piť. Ale po čase sa ukázala „vynaliezavosť“ – slivovicu nepili, aby 
neporušili sľub, ale slivovicu jedli, namáčili si do nej chlieb.
 Na seminári odzneli viaceré príspevky, formou prezentácie bola priblížená beckovská 
expozícia...
 Ďalšie podujatie cyklu sa uskutoční v júni pri Hurbanovom hrobe v Hlbokom.

18. 4. 2007 prebehla v škole súťaž v prednese poézie a prózy. Zapojilo sa 17 žiakov 
Umiestnenie: poézia 1. Denisa Ferová ( 3.C)
 2. Jana Červeňanová (3.C)
 3. Stanislava Ondrášová (3.C)
próza 1. Veronika Králová (2.C)
 2. Monika Čelinská (3.C)
 3. Barbora Heneková (1.A)

Štúrovo pero 
 V dńoch 27.a 28. apríla sa vo Zvolene konalo 
vyhlásenie výsledkov súťaže stredoškolských 
a vysokoškolských časopisov Štúrovo pero. Do 
sútaže sa zapojil aj časopis STAVBÁR, ktorý 
sútažil v kategorii sredoškolských časopisov. 
Napriek tomu, že sa časopis neumiestnil, 
porotcovia konštatovali pokrok, ktorý nastal pod 
vedením novej redakčnej rady. Časopis Stavbár 
reprezentovali Juraj Hanták (3.B) a Mário Kadlec 
(2.B).

 Tam, kde niet vôle, niet ani cesty (G.B. Shaw)
 My všetkým želáme pevnú vôľu a šťastnú cestu!
 Mgr. Mária Búbelová, Mgr. Eva Vetišková

Jazykové olympiády
 Jazykové olympiády sa na našej škole už tradične organizujú pre tých žiakov, ktorí aktívne 
využívajú svoj voľný čas na zdokonaľovanie svojich jazykových zručností a vedomostí. V tomto roku 
sa školské kolo olympiád v anglickom a nemeckom jazyku konalo dňa 21. 12. 2006.



20

Súťaž pozostávala z dvoch častí – písomnej a ústnej. V písomnej časti boli testované vedomosti 
z gramatiky , slovnej zásoby a čítania s porozumením. V druhej časti mali žiaci za úlohu vymyslieť 
a porozprávať príbeh k obrázku a diskutovať o danej téme.
Študenti preukázali v obidvoch súťažiach dobré vedomosti. Súťaž prebiehala v pokojnej a tvorivej 
atmosfére.
Výsledky v anglickom jazyku:
1. miesto – Jakub Vanko /2.D/
2. miesto – Martin Prno /1. B/
3. miesto – Martin Hudcovský /4. C/
Výsledky v nemeckom jazyku:
1. miesto – Simona Vranová /2.C/
2. miesto – Pavol Tomov /3.B/
3. miesto – Miroslav Šlepecký /4.D/ 
Víťazi školského kola postúpili do okresného kola, ktoré sa konalo na Obchodnej akadémii 
v Trenčíne v dňoch 11. a 18. 1 2007.
Žiačka Simona Vranová sa umiestnila na prvom mieste a postúpila v nemeckom jazyku do 
krajského kola, ktoré sa konalo v Prievidzi dňa 15.2.2007 na Gymnáziu V.B.Nedožerského.
V silnej konkurencii stredných škôl sa Simona umiestnila na peknom štvrtom mieste.

  PhDr.Marta Tisoňová

MATEMATICKÉ SÚŤAŽE
 Matematika na SOŠ je realizovaná nielen 
na vyučovacích hodinách, ale vyučujúci sa 
snažia, aby mali naši študenti možnosť zapojiť 
sa aj do rôznych súťaží tak, aby ukázali, akí sú 
šikovní v rýchlosti, myslení, logike a dokonca 
niektorí venujú matematike aj svoje voľné chvíle. 
Táto obrovská práca študentov, ale aj učiteľov 
nám v školskom roku 2006/07 priniesla krásne 
výsledky.
 Ale poďme po poriadku. Na začiatku šk. r. 

2006/07 sa 19 študentov prihlásilo do korešpondenčnej súťaže MAKS, ktorá pozostávala z 5 sérií 
úloh. Nie všetci vydržali až do posledného kola. Najlepšie si počínala Andrea Palkechová, ktorá 
sa umiestnila na 1.mieste v SR a spolu s Jakubom Kokešom (1.A) a Martinom Závackým(2.
A) získali diplom a tričko.Celú súťaž ešte absolvovali: Blaho Marek (1.A), Šimo Ivan (2.A), Rehák 
Michal, Titurus Peter (3.A), Gabková Adriana, Mončeková Zuzana, Blážo Richard, Slemenský Jakub, 
Balucha Ondrej (3.D) za čo im patrí úprimná pochvala.
 
24.11.2006 sa družstvo našich žiakov v zložení Michal Rehák (3.A), Milan Vinek (3.A), Erik Fusík(3.
D), Zuzana Mončeková (3.D), Adam Vavro (3.D)zúčastnilo 1.kola zaujímavej matematickej 
súťaže– MATBOJ zameranej na presnosť, rýchlosť počítania, ale aj prácu v teame v Nitre. 
13. 4. 2007 sa uskutočnilo 2.kolo súťaže v Trenčíne a naše družstvo v pozmenenom zložení Michal 
Rehák(3.A), Milan Vinek (3.A), Erik Fusík(3.D), Peter Titurus (3.A), Barbora Mičudová(4.B) sa 
umiestnilo z 24. zúčastnených družstiev na 1.mieste.
GRATULUJEME a veríme, že podobné úspechy zaznamenáme aj v budúcnosti.

7.2.2007 sa 20 študentov školy zúčastnilo školského kola súťaže PRAKTICKÁ MATEMATIKA. 
Súťažiaci Jakub Kokeš(1.A), Martin Prno(1.B), Ivana Havlíková(2.C),
Erik Fusík(3.D), Zuzana Mončeková(3.D), Michal Rehák(3.A) postúpili do regionálneho kola.
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23.3.2007 prebehla medzinárodná súťaž KLOKAN, ktorej sa tentokrát zúčastnilo 24 študentov, 
z nich10 získalo diplom úspešného riešiteľa (5 klokanov) a 11 študentov získalo 4 klokanov pri 
maximálnom možnom počte 5 klokanov. Najlepšie zo školy si počínal Jakub Kokeš (1.A).

Gratulujeme všetkým úspešným riešiteľom, prajeme všetko dobré a dúfame, že aj naďalej budú nielen 
seba ale aj našu školu takto pekne reprezentovať.

RNDr. Janka Ďurencová
   
  

XXIX. ROČNÍK STREDOŠKOLSKEJ 
ODBORNEJ ČINNOSTI

 Naša škola aj v tomto školskom roku zostala verná dlhoročnej tradícii umožniť študentom 
realizovať a prezentovať svoje tvorivé nápady v  sedemnástich súťažných odboroch. Predstaviť sa 
svojou vlastnou prácou v odbore stavebníctvo, architektúra, dizajn oslovilo najmä študentov štvrtého 
ročníka. Motiváciou bola nielen ich ctižiadostivosť uspieť v súťaži so svojim projektom stavby či 
modelom čo najlepšie, ale najmä skutočnosť, že ich prácu môže riaditeľ školy uznať ako praktickú časť 
maturitnej skúšky. Túto možnosť využilo 15 maturantov. 
 Do školského kola SOČ, ktoré sa konalo 6.februára 2007, v priestoroch SPŠS E.Belluša, sa 
v tomto školskom roku prihlásilo 35 študentov v 4 súťažných odboroch. Dvadsať súťažných prác 
presvedčilo všetkých účastníkov o tom, že naša škola je čo do počtu a kvality postupujúcich prác do 
ďalších kôl jedna z najlepších. Svedčí o tom aj skutočnosť, že aj tento rok do regionálneho, krajského 
a celoslovenského kola opäť postúpili dve kvalitné súťažné práce z  odboru geovedy, dve z odboru 
staviteľstvo, architektúra, dizajn a jedna z odboru učebné pomôcky.
 V odbore 05 geovedy boli najúspešnejší študenti 2.D triedy Jakub Vanko a Lukáš Burdej s prácou 
Stabilizácia bodového poľa - umiestnili sa na 1. mieste v školskom kole a v regionálnom kole, ktoré sa 
konalo dňa 23.03.2007 v ZSPŠ Nové Mesto nad Váhom na 2. mieste. Študenti 3.D triedy Andrej Lupták 
a Silvia Blašková s prácou Letecká fotogrametria skončili na 2. mieste v školskom kole a na 1.mieste 
v regionálnom kole. Študenti 2.D triedy – Andrej Ronec a Michal Matuška s prácou Signalizácia 
bodového poľa obsadili 3.miesto v školskom kole a do regionálneho kola SOČ nepostúpili. Do 
celoslovenského kola SOČ postúpili študenti, ktorí sa umiestnili na prvom a druhom mieste v krajskom 
kole. V tomto kole ich súťažné práce nezískali ani jedno z prvých troch miest.
 V odbore 08 Ochrana a tvorba životného prostredia prezentovali svoje práce traja študenti. Dušan 
Makas a Tomáš Abrahámovský študenti 1.B triedy s  prácou Znečisťovatelia prírody a Martin Závacký 
študent 2.A triedy s prácou Svahové pohyby sa podelili o druhé miesto. Prvé miesto porota neudelila. 
Obidve súťažné práce postúpili do regionálneho kola. Z regionálneho kola SOČ súťažiaci už do 
krajského kola nepostúpili.
 V odbore 14 Učebné pomôcky predstavili svoje modely stavebných objektov traja študenti. Dvojica 
Milan Martinko a Marek Medňanský, študenti 4.D triedy, model nízkoenergetického polyfunkčného 
domu a Monika Jurčová, študentka 4.B triedy, model motela. Obidva modely postúpili do regionálneho 
kola, v ktorom sa Monika Jurčová umiestnila na 1.mieste a postúpila do krajského kola. Umiestnenie 
v krajskom kole jej však nestačilo na postup do celoslovenského kola SOČ. Študenti 4.D triedy sa so 
svojim modelom na postupujúcom mieste do krajského kola neumiestnili.
 Do súťažného odboru 10 Staviteľstvo, architektúra, dizajn sa aj tento rok prihlásilo najviac 
študentov. Tento súťažný odbor bol najzaujímavejší najmä pre študentov posledného ročníka. 
Obhajovať svoju súťažnú prácu ako praktickú maturitnú skúšku využilo 15 budúcich maturantov. 
Najúspešnejší z nich boli Tomáš Maršalka a Ondrej Cmarko, študenti 4.B triedy, ktorí s vlastným 
návrhom stavby Šporové gymnázium získali 1.miesto v školskom kole. Marek Medňanský a Milan 
Martinko, študenti 4.D triedy, sa so svojim projektom Nízkoenergetický polyfunkčný dom Chameleón 
umiestnili na 2.mieste. Obidve súťažné práce postúpili do regionálneho kola, kde si súťažiaci poradie 
v umiestnení vymenili.



22

 Obidva projekty zaujali porotu zaujímavým architektonickým riešením ako aj návrhom 
nízkoenergetických materiálov polyfunkčného domu. Témou znižovania vysokých nákladoch 
na spotrebu energií v budovách sa dnes zaoberajú odborníci na celom svete. Preto aj porota školského 
kola ocenila návrh takéhoto objektu druhým miestom.
 Na 3.mieste v školskom kole boli ocenené dve práce a to: projekt a model stavby Hospic, ktorý 
vypracovali študenti 4.A triedy Milan Suchár a Tomáš Prno a  projekt a model stavby Hasičská stanica, 
ktorý vypracoval študent 3.A triedy Boris Novotný. Týmto návrhom si Boris splnil svoj tvorivý sen, 

ktorý nosil vo svojej hlave od prvého 
ročníka štúdia na našej škole. Návrh 
stavby bol síce zaujímavý, ale nestačil mu 
na postup do regionálneho kola. Zaslúži si 
však pozornosť a uznanie.

 Prezentácie svojich prác v školskom kole 
SOČ sa v odbore staviteľsto zúčastnili aj 
ďalší študenti: zo 4.A triedy Peter Flašík 
a Daniel Žiaček s projektom Polyfunkčný 
objekt a Tomáš Hulák a Roman Bríš 
s projektom Rekreačné stredisko. zo 
4.B triedy Boris Bundil a Martin Karvaš 

s projektom Obytný polyfunkčný dom, Barbora Rajnohová a Stanislava Hrbáčková s projektom Krízové 
centrum Štvorlístok Viktor Imriška s projektom 
Výstavná sieň, z 3.A triedy Dalibor Koščál 
a Ľuboš Diko s projektom Nadštandartný rodinný 
dom s geotermálnym ústredným vykurovaním.
 V odbore Geovedy, kde bol zaradený aj 
odbor geodézia získali skúsenosti s  prezentáciou 
vlastnej práce aj študenti 2.D triedy Matej Oros 
a Jakub Dočár s prácou Čiastkové plochy terénu 
a študenti 3.D triedy Zuzana Mončeková a Adam 
Vavro s prácou Geodetické výpočty 1. Aj napriek 
tomu, že práce týchto študentov nepostúpili 
do regionálneho kola patrí im naše uznanie za snahu a čas, ktorý vypracovaniu tvorivých nápadov 
venovali.
 Autori súťažných prác pristupovali k ich vypracovaniu s maximálnou zodpovednosťou. 
Hodnotiacej komisii a svojim spolužiakom ukázali, že aj popri náročnom štúdiu na našej škole, sa vo 
svojom voľnom čase môžu venovať tvorivej činnosti, ktorá ich nielen baví, ale im aj pomôže získať 



23

skúsenosti z vlastnej prezentácie. Tie im v ďalšom živote umožnia vystupovať pred obecenstvom, či 
inou porotou, bez strachu a s väčšou istotou. 
Výzvu čo najlepšie uspieť v súťaži sa podarilo splniť väčšine študentov. Typy jednotlivých budov 
boli dispozične a prevádzkovo náročné a preto za ich odvážne stvárnenie v projektoch im patrí obdiv 
všetkých zúčastnených. Za svoj úspech ale nevďačia len sebe. Ich tvorivé predstavy im pomohli 
realizovať konzultanti z radov učiteľov, ktorí im odovzdávali praktické rady a skúsenosti. Za to im 
patrí naše uznanie a poďakovanie
Verím, že úspech ktorí dosiahli študenti aj v tomto ročníku SOČ bude inšpirovať aj Vás milí študenti. 
Každý z nás, ktorí sme sa podieľali na príprave XXIX. ročníka školského kola SOČ sa už teraz 
tešíme na Vaše tvorivé nápady, aby sme Vám ich pomohli realizovať. Informácie o súťaži v budúcom 
školskom roku môžete získať z nástenky v našej škole. Prajem Vám čo najviac zaujímavých nápadov 
a veľa trpezlivosti pri ich pretváraní do reálnej podoby.
       Ing. Alena Orgoníková

Exkurzia Viedeň
 Dňa 5. 12. 2006 a 8. 12. 2006 sa žiaci a vyučujúci 
našej školy zúčastnili ex kur zie do predvianočnej 
Viedne, ktorú pripravila a organizačne zabezpečila 
komisia cudzích jazykov pod vedením M. Tisoňovej.
Program pozostával z poznávacej časti 
– navštívili sme najskôr niekdajšie rímske 
osídlenie - CARNUNTUM -, potom sme 
sa presunuli do TECHNICKÉHO MÚZEA. 

Tech. múzeum žiakov veľmi zaujalo, pretože niektoré exponáty si mohli nielen pozrieť vo 
vitríne, ale mohli si ich aj sami vyskúšať. O niektorých exponátoch si zasa mohli pozrieť 
fi lm, video... . Po prehliadke TM si podľa záujmu mohli žiaci niečo kúpiť na predvianočných 
trhoch pred Schönbrunnom, iní využili možnosť zámok SCHÖNBRUNN navštíviť.
Poobede sme sa presunuli do centra hlavného mesta. Po krátkej prehliadke historických 
pamätihodností sme došli až pred radnicu, kde už tradične bývajú najväčšie predvianočné trhy. 
Tu bola možnosť / ako aj po iné roky / ochutnať niečo z rakúskyh špecialít, alebo si niečo kúpiť, 
alebo si pozrieť výstavu starých betlehemov, alebo detské predvianočné dielne na radnici.
Po zotmení, keď už bolo celé mesto vysvietené, a mohli sme obdivovať jeho bohatú, predsviatočnú 
výzdobu, sme sa pomaly presunuli na okraj Viedne k domu významného rakúskeho umelca, architekta 
– F. Hundertwassera. Tu využili žiaci možnosť zoznámiť sa s jeho tvorbou – obytným domom, 
reštauráciou, ale aj s výstavou jeho diel.  Domov sme sa vrátili plní zážitkov a s presvedčením, že by 
sme sa tam opäť radi vrátili.  

PhDr.Marta Tisoňová

Schonbrunn
 Náš výlet sme začali odchodom od našej školy o 7.30. Ako prvé sme v Rakúsku videli bývalé 
rímske osídlenia, neďaleko hraníc Slovenska Carnuntum. Archeologické vykopávky dokazujú 
ako Rimania v tomto čase žili a kam sa až vo svojej rozpínavosti dostali. Poznávací výlet sa konal 
v historickom meste Schonbrunn v Rakúsku. V tomto nádhernom meste plnom pamiatok sme navštívili 
letné sídlo Habsburgovcov a kráľovnej Sisi. Tento veľmi rozľahlý komplex má približne 1400 izieb, 
ale len 45 z nich je dostupných pre verejnosť. Má to v sebe veľmi veľa pekného. Po príchode do 
paláca sme dostali slúchadlá, v ktorých sme mali prezentované jednotlivé izby, postupne ako sme do 
nich vchádzali. Väčšina týchto izieb bola v honosnom štýle. Jedna veľká sála v ktorej Mária Terézia 
organizovala rodinné stretnutia a stretnutia s cármi rôznych dynastii a ich príslušníkmi, bola na stenách 
zdobená zlatými ornamentami ako aj ostatné izby. Ešte spomeniem izby detí Márie a Františka ako aj 
jedálne, kúpelne či dokonca toalety. Táto prehliadka trvala približne 45minút, po ktorej nasledovala 
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prechádzka po jednej z najstarších zoologických záhrad v Európe, ba aj na svete. V tomto živočíšnom 
objekte sme mali možnosť vidieť stovky ba až tisícky zvierat. Určite každý z nás mal najväčší zážitok 
z kŕmenia zvierat, napríklad živé kŕmenie piraní, gepardov, pánd- ktoré má rakúska zoo zapožičané. 
Ďalej orangutánov, tigrov, jaguárov, ale aj koál a iných zvierat. V zoo bol aj jeden veľký skleník, ktorého 
vlhkosť bola 80% a žili v ňom rastliny a živočíchy. Bola tu možnosť vstúpiť do jaskyne plnej netopierov 
a okúsiť na vlastnej koži, aké to je, keď vám okolo hlavy lietajú desiatky týchto cicavcov. Na vrchu 
skleníka boli netopiere s veľkosťou okolo 40cm. Po spoznaní tohto objektu sa niektorí naši študenti 
ale aj profesori vybrali na vŕšok zvaný Glorieta, ktorý bol vybudovaný na pamiatku bojov rakúskych 
vojsk. Z Gloriety bol nádherný výhľad na celú Viedeň. Tí čo mali ešte aspoň trochu času zašli pozrieť 
do záhrady, ktorú dal postaviť František. V skleníkoch sa pestujú palmy, citrusy, a orchidei, ktoré mala 
v obľube mladá cisárovná. A tak sa aj jeden druh pomenoval po nej. Celá prehliadka Schonbrunnskeho 
komplexu sa skončila o 17.00. Výlet bol veľmi poučný, keďže sme získali veľa nových a zaujímavých 
informácií ohľadom palácu, Viedne ale rozšírili sme si svoje vedomosti o niektorých orientálnych 
zvieratách. Všetci sme boli veľmi radi, keď sme sedeli v autobuse a smerovali sme späť na Slovensko. 
Síce Rakúsko je úžasná krajina, ale ako sa hovorí „všade dobre, doma najlepšie.“

  B. Kostolanská 2.C, R.Mrázik 2.C

BAJKONUR 2006
Majstrovstvá sveta v raketovom modelárstve

Zápisky z Bajkonuru, september 2006:
Volám sa Michal Matuška (2.D) a raketomodelárstvom sa zaoberám už 7 rokov,ale na prvej svetovej 
sútaži som sa zúčastnil, keď som mal 14 rokov.Odtedy som v slovenskej reprezentácii každý rok,ale 
svoje umiestnenie v reprezentácii musim každý rok obhajovať.
V ďalšej časti vám priblížim, ako prebiehali posledné majstrovstvá sveta v Kazachstane,v slávnom 
kozmodrome Bajkonoure.
Majstrovstvá sveta v Bajkonoure, ktoré sa konali v dňoch 19.9 až 29.9 2006,boli veľmi lákavé a 
cieľavedomé, a preto príprava na majstrovstvá sveta v raketovom modelárstve bola náročná a dôsledná, 
najmä z hľadiska organizácie, nominácie i samotnej prípravy modelov. Technická príprava súťažných 
modelov trvala skoro rok. Pracovné nasadenie realizačného tímu sa stupňovalo najmä pred termínom 
odletu, nasledovali posledné úpravy súťažných modelov, podrobný zoznam obsahu batožiny, ktorej 
obsah nesmel presiahnuť 20 kg, pripraviť platný pas, víza, taktiež nezabudnúť pribaliť niečo z domova 
(klobásy, sladkosti, paštéty, veď čo ak by tam nevarili) a cesta na opačnú stranu Eurázie sa mohla 
začať..... 
Letecké spojenie: Budapešť-Moskva
Vzhľadom k tomu, že majstrovstvá sveta sa konali tak ďaleko, 
realizačný tím zabezpečil dvojdenný pobyt v metropole Ruska 
v Moskve. Prehliadka mesta bola očarujúca s nádychom ruského 
imperializmu.
Letecké spojenie: Moskva-Bajkonour
Samotné mesto Bajkonour je stráženým vojenským objektom, 
transport z letiska do tohto objektu bol adekvátny stupňu ochrany. 
Za bránami kozmodrómu sa o bezpečnosť starali vojaci.
Bajkonour, Kazachstan:::
Bajkonour bol pripravený na súťažné tímy. Privítací ceremoniál 
pripomínal začiatok olympijských hier,a tak každý súťažný tím 
sa predstavil a s  hrdosťou niesol svoju štátnu vlajku v uliciach 
Bajkonuru. Organizátori zabezpečili ubytovanie v špeciálnych 
stanoch na púšti, orientácia medzi toľkými rovnakými stanmi bola 
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jednoduchá, nad každým stanom viala vlajka štátu, ktorému tento príbytok na dva týždne patril. Náš 
tím sa skladal z 18 členov. Strava bola adekvátna vojenskému režimu, ale i zemepisnej šírke, v ktorej 
som sa nachádzal, každodennou potravinou, ktorá ma sprevádzala ráno, na obed i večer bolo proso, 
zásoby z domova mi spestrovali jedálny lístok.
Úspechy:::::
Na majstrovstvách sveta v raketovom modelárstve sme sa v medzinárodnej konkurencii 35 tímov 
umiestnili na II. Mieste v kategórii S5B výšková maketa a v celkovej konkurencii jednotlivcov som sa 
umiestnil na II. Mieste v menovanej kategórii. Stáť na stupni víťazov v celosvetovej konkurencii je pre 
mňa a celý modelársky tím najväčším úspechom.

Bodka na záver: 
Vzhľadom na to, že Bajkonour je vojenský objekt, organizátori zabezpečili prehliadku celého 
kozmodromu i štartovacích rámp. Tento gigantický moderný vesmírny komplex má aj svoje múzeum, 
kde má každý kozmonaut svoju sieň slávy, a v jednej z tých siení visí aj slovenská vlajka spolu 
s fotografi ami nášho kozmonauta p. Bellu. Bol to neopísateľný pocit keď v sieni zvučných mien 
a vlajok visí aj kúsok nášho Slovenska.
Budúcoročné majstrovstvá sveta raketových modelárov sa konajú v Španielsku. Verím, že sa ako člen 
nominačného tímu opäť budem môcť postaviť na stupeň víťazov v celosvetovej konkurencii.

  Michal Matuška, 2.D

Ako sme bojovali proti alkoholu, fajčeniu
a iným neduhom v školskom roku 2006/2007

 Tohtoročné aktivity zamerané na „normálny“ život bez alkoholu, drog, rasizmu, násilia, či 
smrteľných chorôb atď. určite pocítila každá trieda našej školy. Niektorí boli účastníkmi hneď 

niekoľkých aktivít napr. prváci, iní aspoň jednej. 
Veru, návštevy odborných pracovníkov daných 
problematík sme mali tohto školského roku 
neúrekom, no aj tak sme nestihli všetko, čo sa 
plánovalo.
 Novinkou, o ktorej málokto vie je skutočnosť, 
že sme boli vybratá ako jedna zo štyroch škôl 
v Trenčíne pre zavedenie spúšťacieho výchovného 
programu s názvom „Vieme, že...“.Tento program 
sa realizoval v 1.A triede v rámci predmetu Etika 
za pomoci Mgr. Strakovej, ktorá ochotne pristúpila 
na nové formu vedenia hodiny. V budúcnosti sa 

uvažuje, že tento program bude pre všetky školy odporúčaný Ministerstvom školstva ako veľmi účinný 
prevenčný program boja proti drogám, násiliu, problémovým správaniam.
 Tento rok ukončila svoju pôsobnosť rovesnícka skupina pozostávajúca najmä zo žiakov štvrtých 
ročníkov. Zakončila ju záverečným programom a záverečnou prácou, na ktorej všetci úspešne zúročili 
svoje získané skúsenosti. Neskôr boli ešte aj pozvaní do diskusného fóra na tému ľudské práva, 
intolerancia, diskriminácia ktoré sa uskutočnilo vo Verejnej knižnici M. Rešetku v Trenčíne. Nová 
rovesnícka skupina sa nerozbehla ako by bolo potrebné a to najmä z dôvodu malého počtu členov. 
Snáď budúci školský rok sa polepšíme.
 Veľmi obľúbenou návštevou bola beseda na tému „ Alkohol, fajčenie a drogy „ prostredníctvom 
pracovníčky Regionálneho úradu verejného zdravia v Trenčíne , kde si žiaci a aj niektorí profesori , teda 
fajčiari či pasívni fajčiari na záver prednášky mohli pomocou špeciálneho prístroja tzv. „smokelyzera“, 
zistiť (jednoduchým fúknutím do špeciálnej trubičky ) aký tuhý fajčiari sú a aké zdravotné ťažkosti 
/ napr. úbytok červených krviniek, atď.../ môžu v odmeranej fáze fajčenia očakávať. Celkovo sa táto 
beseda uskutočnila v šiestich triedach.
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 Druhou obľúbenou besedou bola beseda s pracovníčkou polície na tému „Trestnoprávna 
zodpovednosť“ alebo „ Vedel si to?“ , bola venovaná najmä druhákom a dohromady bola v piatich 
triedach. Ďalšou smutne zaujímavou témou , ale už pre tretie ročníky bola beseda na tému „ Obchod 
so ženami“. Odporúčaný bol najmä dievčatám, ktoré sa často, najmä v zahraničí môžu stať obeťou 
špinavého obchodu.
 Za tú nezabudnuteľnú akciu z pohľadu študentov sa ale predsa len považuje výchovný protidrogovo 
zameraný koncert “Bariéry“, uskutočnený v decembri minulého roku, spoločnosťou Letart pre žiakov 
prvých ročníkov. Študenti sa veľmi priateľským prístupom od spevákov nielen dobre zabavili, ale 
sa aj čo to nové o drogách legálnych aj nelegálnych dozvedeli. Texty piesní ako aj sprievodné slovo 
medzi pesničkami zanechali vo väčšine študentov dobrý dojem, o čom svedčia aj písomné vyjadrenia 
študentov po koncerte.
 Niektorí prváci sa zoznámili so školskou psychologičkou, aby v prípade ťažkostí vedeli na koho sa 
môžu obrátiť. Žiaľ, táto aktivita nebola dotiahnutá dokonca pre vyťaženosť našej psychologičky. Čo sa 
jej ale podarilo, bolo nasmerovanie niektorých štvrtákov, ktorí boli nerozhodní v ich ďalšej profesijnej 
orientácii.
 Starších žiakov, tretiakov a štvrtákov potešilo počas neodborne suplovaných hodín premietanie 
poučných a výchovných fi lmov zameraných proti rasizmu a drogám : Kult hákového kríža, Perníková 
veža, Hotel Rwanda. 
 Z dôvodu podozrenia pôsobenia omamných látok na škole sa v niektorých triedach ako aj 
v šatniach organizovala za pomoci polície a špeciálne vycvičených psov, preventívno-bezpečnostná 
akcia zameraná na vyhľadávanie omamných látok. Výsledok bol negatívny, na škole sa žiadne drogy 
nenašli.
 Novinkou na našej škole bol program zameraný na problematiku AIDS realizovaný Regionálnym 
úradom verejného zdravotníctva v Trenčíne. Účastníkmi bola vybratá trieda 1.B, program sa realizoval 
na štyroch stanovištiach v priestoroch telocvične. Prizvaní boli aj niekoľkí tretiaci, ktorí mali záujem 
o tento program ako budúci lektori. Prvákom sa to páčilo, nielenže sa „uliali“, ale sa aj vtipnou formou 
učili dôležité poznatky pre ich budúci partnerský život. Prekvapujúcim bolo zistenie , že študenti vedia 
iba veľmi málo o spôsobe nákazy ako aj priebehu ochorenia AIDS. V budúcom školskom roku by sme 
radi sami tento program realizovali pre všetky prvé a druhé ročníky. Verme , že sa to podarí.
 Aj rodičia boli oboznámení s problematikou drog a extrémizmom , teda aspoň tí čo chodia na 
rodičovské združenie, pomocou jednoduchého letáka, ktorý si mohli ponechať.
 Celkovým pozadím celého boja proti legálnym a nelegálnym drogám, extrémizmu, násiliu bola 
už tradičná nástenka pri automate. Témy boli taktiež tradičné, snažiace sa o upútanie vašej pozornosti 
svojim samotným vyhotovením .Mali sme tam napríklad tému „Fajčenie a rakovina“, „Fajčenie 
a ženy“, „Alkohol,drogy,...“, „Rasizmus a extrémizmus“, „Čo by som robil, keby som bol riaditeľom 
školy“, a pod.
 Poslednú tému „Čo by som robil, keby som bol riaditeľom školy“ a podklady k nej mi poskytla 
Mgr. Ďurencová, ktorá riešila problém fajčenia na školských toaletách v rámci hodiny Ekológie, za 
čo som jej vďačná. Nápady a názory žiakov viseli na nástenke a lákali svojou autenticitou všetkých 
okoloidúcich.
 Naša listová schránka „Bútľavá vŕba“ je žiaľ nevyužitá, čo je škoda, ale chápem aj žiakov, ktorí ju 
nevyužívajú, keď nemajú vybudovanú dôveru so školskou psychologičkou. 
 Vďaka ďalších aktivít Mgr. Strakovej mali tretiaci besedu na tému „Partnerské vzťahy“ a to pod 
vedením pracovníčky Krajskej psychologicko-pedagogickej poradne v Trenčíne, téma ako stvorená 
pre študentov, škoda, že som tam nebola...
 Tak viete sami, asi toto všetko nestačí. Asi by bolo treba nájsť iné priame metódy ako vychovávať 
študentov , aby si neničili životy alkoholom, fajčením, marihuanou.....a ďalšie radšej ani nebudem 
spomínať, nehovoriac o rasizme. Ako každý na škole vie, imatrikulácie dopadli alkoholovým fi askom, 
s troma „mušketiermi“ fajčiacimi uprostred sály celkom verejne...Odborná exkurzia CONECO 
„zviditeľnila“ našich absolventov prvého ročníka u bratislavských policajtov ako vášnivých zberateľov 
promile v krvi... Fajčiari a aj fajčiarky pravidelne otravujú naše toalety, chodby...otravujú nás aj ich 
smradľavým dychom, celou napáchnutou prítomnosťou... To je realita, doposiaľ odmenená „len“ 
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dvojkami a trojkami zo správania. Je to potrebné? Našťastie, mnohé neduhy našich žiakov nevadia 
iba mne... ale aj mnohým učiteľom, ktorý proti tomu bojujú ako vedia a aj mnohým žiakom, ktorí ako 
trpitelia sa dokážu posťažovať a prejaviť smelo svoj názor. Netušia, že za nimi sú možno ďalší ktorí sa 
boja prejaviť nespokojnosť, no v skutočnosti sú radi, že to niekto za nich povedal. 
 Na záver ďakujem Mgr.Adriane Strakovej za úžasnú pomoc a spoluprácu pri organizovaní besied 
ako aj v ochote pomôcť počas mnohých aktivít. Teším sa na vás a na spoločné aktivity v ďalšom 
školskom roku, verím, že spolupráca medzi nami bude rovnako kvalitná ako doteraz. Prajem všetkým 
študentom spokojne prežité a užitočne strávené prázdniny, plné nových zážitkov a skúseností, ktoré 
obohatia váš, i život vašich blízkych. 

Ing. Remiašová Dana, koordinátor prevencie proti závislostiam

Ako sme bojovali
za separovanie papiera na našej škole

 Konečne sme na škole zorganizovali jednorázový zber papiera, bolo to na začiatku školského roka. 
O váženie, zapisovanie a ukladanie do zbernej nádoby sa starala 2.B trieda.. 
 Konal sa v dňoch 25. septembra až 3.októbra , bol spojený aj so súťažou o najlepšiu triedu a 3 
jednotlivcov. Zo začiatku to vyzeralo, že odovzdáme poloprázdny kontajner, ale v posledný deň zberu, 
sme mali problém, kam prinesený papier umiestniť. Ale keď sa chce, všetko sa dá...
 Celkový výsledok bol pekný, len posúďte. Spolu sme teda nazbierali 4601 kg. Samotné číslo 
nám príliš veľa nepovie, ale keď vám prezradíme , že prakticky sme zachránili 78 stromov, tak to 
už je niečo!!! Všetkým zúčastneným gratulujem, že sa na tejto peknej práci podieľali a pomohli tak 
zachrániť 78 stromov.
 V kategórii NAJLEPŠIA TRIEDA sa 
celkovým víťazom stala trieda 1.A, ktorá 
nazbierala najväčšie množstvo papiera t.j., 1,4 
tony, čo znamená , že zachránili 24 stromov. 
 V kategórii JEDNOTLIVCOV si najlepšie 
si počínali prváci, a aj preto prvé tri miesta 
patria práve im: zaujímavé je aj fakt ,že všetci 
výhercovia sú opäť z 1.A triedy: 
1.miesto Martin Rurák 203 kg
2.miesto Martin Macho 190 kg
3.miesto Barbara Heneková 184 kg

To bol iba začiatok.
Potom nasledovalo zavedenie separovaného zberu papiera v každej triede, kabinete, učebni, ktorý 
funguje doteraz. Začiatky boli ťažké, až hrozné. Hlavne u starších žiakov – z papierových nádob si 
urobili ďalší odpadový kôš...Dokonca hrozilo, že triedenie bude zredukované, no nakoniec, sme tomu 
dali ešte jednu šancu s tým, že veľa záleží aj od učiteľov ako budú viesť študentov k udržiavaniu 
triedy v ktorej práve učia. Dnes v mnohých triedach vidíme zlepšenie, no v niektorých sa vôbec nič 
nezlepšilo. Verím , že od budúceho roka to nejako spoločne napravíme.
 Do budúcnosti budeme separovanie rozširovať aj o TRIEDENIE PLASTOV, pretože vaše 
najkupovanejšie tekutiny sú v plastových obaloch, ktoré rýchlo zapĺňajú odpadové koše. 

Ing. Remiašová Dana

Milí študenti!
 Koľkí z Vás majú záľubu v šachovej hre? Predpokladám, že je Vás aspoň 50 z 500. Tajne však 
dúfam, že šach sa zapáči aj ostatným študentom, ktorí sa doteraz so šachom nestretli. Veď, kto len 

Úspešní zberatelia s organizátorkami súťažeÚspešní zberatelia s organizátorkami súťaže



28

raz ochutná krásu tvorivých kombinačných možností a k tomu ešte 
víťazstvo „svojho vojska“ nad súperom, tak si šach zamiluje. Zrazu 
pocíti neustálu túžbu hlbšie a hlbšie spoznávať túto zaujímavú hru 
a nezostať iba medzi začiatočníkmi. Duchaplnosť a krása tejto 
„kráľovskej hry“ priťahuje.
 Kedy vlastne šach vznikol? Bolo to pred poldruha tisícročím 
a možno aj skôr, keď kdesi v orientálnej krajine dal ktosi zhotoviť 
magickú čiernobielu štvorcovú dosku so šesťdesiatimi štyrmi 
políčkami a vyrezal z dreva, alebo možno zo slonoviny dve armády 
fi gúrok. Hra vymyslená pre kratochvíľu si vydobyla obrovskú popularitu a rozmach. Jej rozkvet sa 
vždy spájal so všeobecným hmotným a duchovným rozvojom. V 20 – tom storočí získala táto hra 
charakteristiku „výborná gymnastika mozgu“. Ako to bude so šachom v 21- storočí plnom osobných 
počítačov, satelitov, mobilov a robotov? V tejto chvíli je to ozaj ťažké odhadnúť. Pevne však verím, že 
šach prežije aj toto storočie.
 Šach sa hral na našej škole od jej vzniku t.j. od roku 1961. Hrali ho nielen študenti v školských 
laviciach, ale aj vážení profesori v zborovni cez prestávky a voľné hodiny. Študenti pod vedením 
skúsených pedagógov sa zúčastňovali na rôznych šachových súťažiach. V roku 1985 sa škola zapojila 
so študentmi aj do celoštátnej súťaže prvej ligy stredných škôl v korešpondenčnom šachu v bývalej 
ČSSR. Turnaj o šachového majstra školy pokračoval až do roku 2000. Potom nastala 7-ročná pomlka. 
Medzi študentmi nebol záujem súťažiť o majstra školy v šachu. Až v tomto roku sa ozvali prváci, či 
by sa nemohol usporiadať šachový turnaj. V prieskume záujmu o usporiadanie turnaju sa prihlásilo 16 
žiakov. Nakoniec súťažilo 9 žiakov v zložení: 4 z prvého ročníka, 4 z druhého ročníka, 1 z tretieho 
ročníka, 8 chlapcov, 1 dievča, 8 z org. zl. SPŠS E.B., 1 z org. zl. SOUS. Turnaj začal v januári a končil 
v marci. Na škodu veci nie všetci účastníci odohrali všetky partie. A ako to dopadlo? Pozrite si 
výsledky.

Výsledky šachového turnaja o majstra Spojenej školy 
Trenčín v školskom roku 2006/2007
1. miesto Radovan Vrana 2.B SPŠS E.B.
2. miesto Stanislav Kebísek 1.A SPŠS E.B.
3. miesto Dušan Makas 1.B SPŠS E.B.
 Peter Schenk 2.B SPŠS E.B.
 Zuzana Červená 3.B SPŠS E.B.
Ďakujem všetkým účastníkom turnaja za účasť. Gratulujem víťazovi a oceneným na 2. a 3. mieste. 
Menovaní si prevzali v riaditeľni na pamiatku pekné diplomy.

  Ing.Ivan Trnka
 

              Športový život na škole v šk. roku 2006/2007
 Podobne ako tie predchádzajúce školské roky aj ten uplynulý 2006/2007 bol opäť plný športových 
aktivít a akcií , ktoré mali študentom okrem aktívneho oddychu priniesť aj zvýšenie fyzickej a duševnej 
kondície...
 Patrili sem akcie predpísané plánom školy : Lyžiarsky výchovno - výcvikový kurz pre žiakov 
1.ročníka na Donovaloch, pravidelné jednodňové cvičenia na ochranu človeka a prírody pre 1. a 2. 
ročník a 3 dňový kurz OČAP pre tretiacke triedy, ktorý sme tento rok zabezpečili dennou formou....
 Prváci absolvovali už tradične, vďaka výbornym snehovým podmienkam, vydarený 5 dňový 
LVVK v zimnom lyžiarskom stredisku Donovaly. Ostatní študenti sa zúčastňovali náhradného 
programu, ktorý pozostával zo zimnej turistiky, korčuľovania a návštevy bedmintonovej a squashovej 
haly na Ostrove...
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 Aj v uplynulom školskom roku sa využili vzdelávacie poukazy, na základe, ktorých sa študenti 
mohli rozhodnúť, ktorému z ponúkaných krúžkov poskytnú osobitný príspevok. V športovej 
oblasti na našej škole fungovali krúžky: volejbalový (pod vedením Ing.Havlíka), fl oorbalový (Mgr.
Maršala),plávanie a basketbal (pod vedením Mgr.Krajča) a fi tness a karate (pod vedením PaedDr.
Beňovej). V mimoškolskej telovýchovnej činnosti bol v školskom roku 2006/2007 organizovaný 
už tradičný Vianočný turnaj v minifutbale, ktorý si na našej škole získava veľmi veľkú obľubu. Aj 
v minulom roku sa na ňom zúčastnilo mnoho žiakov. V rámci stredoškolských športových hier mládeže 
sa dievčatá a chlapci v priebehu roka zúčastnili týchto podujatí: cezpoľný beh, beh Teryho Foxa, futbal, 
plavecká štafeta v rámci dní športu, aerobik maratón, basketbal,hokejbal, šach, stolný tenis, volejbal, 
hádzaná a badminton.

Najlepšie výsledky dosiahnuté študentmi našej školy:
Futbal: 
chlapci (betónové ihriská na Novinách) - 
1.miesto (Habánek, Markovič, Pagáč, Belko, 
Vido, Riečičiar, Jašúrek, Helík, Letko, Čibík, 
Holúbek) 

dievčatá (telocvičňa ZSŠHSaO) – 1.miesto 
(Červená, Serišová, Tomíková, Suchánková, 
Králová, Ondrášová, Straková, Drobenová, 
Habšudová, Čelinská) 

chlapci (telocvičňa ZSŠHSaO) – 2.miesto

Basketbal:
chlapci (SPŠS E.B.)- 2.miesto, dievčatá (SPŠS 
E.B.) – 3.miesto
Florbal:
chlapci (telocvičňa OA) – 3.miesto
Badminton:
chlapci (ZŠ Kubrá)– 4.miesto
Volejbal:
chlapci – 4.miesto, dievčatá – 5.miesto
Hádzaná:
dievčatá – 5.miesto
Cezpoľný beh:
dievčatá – 4. miesto, chlapci – 6. miesto

Po vzhodnotení športových hier mládeže mesta Trenčín sa naša škola umiestnila z 12. zúčastnených 
stredných škôl na hodnotnom 5. mieste.
Aj v tomto školskom roku sme mohli využívať školskú plaváreň, v ktorej prebiehali nielen hodiny 
plávania v rámci telesnej výchovy, ale aj krúžok plávania.
 

Naši študenti sa aktívne venujú športom aj vo svojom voľnom čase. Medzi úspešných takto 
športujúcich študentov patria napríklad:
Martin Adamec (1.B) – ľadový hokej Dubnica n.V. (dorast 1.liga)
Dávid Rehák (1.B) - ľadový hokej Dubnica n.V. (dorast 1.liga)
Jakub Holúbek (1.B) – futbal AS Trenčín (mladší dorast 1.liga)

šport dievčatášport dievčatá

šport chlapcišport chlapci



30

Peter Murárik (1.C) – 3.miesto Majstrovstvá SR v karate
Július Riečičiar (3.A) – futbal Dubnica n.V. (dorast 1.liga)
Jakub Vido (3.A) - futbal Dubnica n.V. (dorast 1.liga)
Soňa Tomíková (3.D) – ženský futbal (1.liga Trenčianske Teplice)
Tomáš Satina (3.D) – futbal (1.liga dorastu Dubnica nad Váhom)
Podľa našich posledných skúseností je potrebné zabezpečiť diferencovaný prístup k rôzne fyzicky 
zdatným a pohybovo nadaným žiakom nielen v rámci povinnej telesnej výchovy ale aj záujmovej 
krúžkovej činnosti. Cieľom všetkých učiteľov telesnej výchovy na našej škole preto vždy bude nájsť 
primeranú činnosť, formu, intenzitu pre každého žiaka.

  Mgr.Peter Maršala

 Záujmové vzdelávanie v školskom roku 2006/07
Záujmová činnosť žiakov základných a stredných škôl, ktorá sa realizuje v školách a školských 
zariadeniach v mimovyučovacom čase, je dôležitou súčasťou komplexnej výchovy a vzdelávania 
žiakov. Na fi nancovanie tejto činnosti podľa zákona č. 597/2003 Z.z. štát prispieva prostredníctom 
vzdelávacích poukazov. Vzdelávacím poukazom štát poskytuje osobitný fi nančný príspevok tým 
školám a školským zariadeniam, ktoré získali od žiakov vzdelávanie poukazy a poskytujú im záujmové 
aktivity.

V školskom roku 2006/07 škola získala od žiakov 304 vzdelávacích poukazov a žiaci si mohli vybrať 
z nasledujúcej ponuky záujmových aktivít a vzdelávacích krúžkov:

V oblasti vzdelávania:matematický ( RNDr. Janka Ďurencová )
SOČ ( Ing. Alena Orgoníková, Ing. Alexandra Gabrišová )
internetový ( Ing. Milan Tisoň )
výpočtová technika v odbore ( Ing. Eva Rechtoríková)
školský časopis ( Mgr. Mária Búbelová)
digitálna fotografi a a video ( Ing. Miroslav Chochlík)
nemecký jazyk ( Ing. Bibiana Nedvědová)
jazyková kultúra (Mgr.Eva Vetišková)
literárno-umelecký (Mgr.Eva Vetišková)
tvorivá dramatika (Mgr.Mária Búbelová)
odborné kreslenie (Mgr.Adriana Straková)
rovesnícka skupina (Ing.Dana Remiašová) 
V oblasti športu: fl orball ( Mgr. Peter Maršala)
plávanie ( Mgr. Igor Krajčo)
basketbal (Mgr.Igor.Krajčo)
fi tnes (PaedDr.Lenka Beňová)
karate ( PaedDr. Lenka Beňová) 
volejbal ( Ing. Stanislav Havlík)  

  Mgr.Elena Šikudová 

Maturitné skúšky v 
školskom roku 2006/2007
Maturitné skúšky v tomto školskom roku sa konali 
podľa vyhlášky MŠ SR č.482/2006 Z.z.,ktorou sa mení 
a dopľňa vyhláška MŠ SR č.510/2004 Z.z. o ukončovaní 
štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy 
v odborných učilištiach, učilištiach a praktických Tešíme sa na maturitu (L.Ravasová, 4.D)Tešíme sa na maturitu (L.Ravasová, 4.D)
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školách v znení vyhlášky č. 379/2005 Z.z.
Podľa uvedených ustanovení sa maturitná skúška na SOŠ skladá zo štyroch povinných predmetov 
slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, praktická časť odbornej zložky, teoretická časť odbornej 
zložky, ktorých obťažnosť si žiaci volia vopred. Obťažnosť odbornej zložky sa nevolí.
Maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry sa skladá z písomnej formy internej časti s témami 
zadávanými MŠSR a ústnej formy internej časti.
Maturitná skúška z cudzieho jazyka sa skladá z externej časti, ktorú tvorí písomný test zadaný MŠSR, 
písomnej formy internej časti písanej v ten istý deň a v rovnakom čase na celom území SR s témou 
zadávanou MŠSR a ústnej formy internej časti. 
Maturitná skúška z odbornej zložky má svoju písomnú a ústnu časť. 
Výsledky externej časti a písomnej formy internej časti zo SJL a cudzích jazykov sú uvádzané v % 
úspešnosti v rámci celej SR, výsledky písomnej časti odbornej zložky a ústnej časti maturitnej skúšky 
sú vo forme známky. Celkový prospech na maturitnej skúške sa neuvádza.
Maturitné skúšky sa v tomto školskom roku začali 26. marca písomnou formou internej časti 
zo slovenského jazyka a literatúry. Žiaci si vyberali jednu zo zadaných tém a v priebehu 240 minút 
vypracovali prácu, ktorú podľa centrálne vypracovaných pokynov opravovali učitelia slovenčiny na 
škole. Témy PFIČ:

1. Slávnostný prejav pri príležitosti 100. výročia založenia knižnice ( Slávnostný prejav)   
2. Človek, od ktorého sa máme stále čo učiť ( Charakteristika osoby ) 
3. Tuším, kam kráča ľudstvo. Premýšľam, kam mám kráčať ja ( Úvaha ) 
4. Miesto, kam sa stále rád vraciam ( Umelecký opis ) 

Zo 123 maturantov 4 písali tému č.1, tému č.2 spracovalo 32 študentov, tému č.3 písalo 78 študentov 
a 4.tému sa rozhodlo písať 9 študentov.

Externá časť a písomná forma internej časti z ANJ sa uskutočnila 28. marca 2007 v rozsahu 120 a 
45 minút. 65 študentov si zvolilo úroveň B, 1 úroveň A. Testy externej časti sa odoslali na opravu do 
Bratislavy, internú časť opravovali podľa centrálnych pokynov učitelia angličtiny na škole.
Externá časť a písomná forma internej časti z NEJ sa písala 29. marca v rozsahu 120 a 45 minút. 
58 našich študentov si zvolilo úroveň B, 1 žiak úroveň A. Testy externej časti sa odoslali na opravu do 
Bratislavy, internú časť opravovali podľa centrálnych pokynov učitelia nemčiny na škole. 
Externá časť maturitnej skúšky z MAT sa písala 30. marca. Pre našich študentov patrí matematika 

medzi dobrovoľné maturitné predmety. Externej časti sa zúčastnili 4 študenti kategórie B, ústnu formu 
internej časti úspešne absolvovali 2 z nich na Gymnáziu Ľ.Štúra. 
O výsledku externej časti i písomnej formy internej 
časti sú žiaci informovaní pred odchodom na 
akademický týždeň.

Porovnanie výsledkov školy 
v EČMS v rokoch 
2004/05, 2005/06, 2006/07
Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky 

2004/2005 2005/2006 2006/2007
Úspeš-
nosť

Percen-
til

Úspeš-
nosť

Percen-
til

Úspeš-
nosť

Percen-
til

Úro-
veň A B A B A B A B  A  B  A B 

ANJ - 50,7 - 34,0 62,5 52,9 12,9 40,3 78,3 59,8 26,7 50,9
NEJ - 45,4 - 49,0 - 58,3 - 54,4 68,3 53,4 19,1 52,6
MAT - - - - - 55,8 - 44,1 - 43,3 - 31,3
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sa uskutočnila po triedach od 23.apríla do 26.apríla 2007.
Témy praktickej časti odbornej zložky v jednotlivých študijných odboroch boli volené tak, aby 
obsahovali učivo z hlavných odborných predmetov . 
Ústne maturitné skúšky sa konali v riadnom skúšobnom termíne od 28.mája 2007 do 7. júna 2007. 
Za priebeh maturitných skúšok zodpovedá predseda školskej maturitnej komisie, ktorej ďalšími členmi 
sú riaditeľ školy a predsedovia predmetových maturitných komisií.
Predmetovú maturitnú komisiu tvoria predseda (delegovaný z inej školy) a dvaja skúšajúci. 
Školská maturitná komisia menovaná KŠÚ v Trenčíne pracovala v zložení:
Predseda školskej maturitnej komisie: Mgr. Mária Rybárová
Predseda predmetovej maturitnej komisie: Mgr. Ľubica Mahríková (SJL)
Ing.Mgr.Mária Judínyová (ANJ)
Mgr. Zuzana Šmehylová (NEJ) 
Ing. Silvia Dobrotková (PČOZ,TČOZ)
Ing.Ľubica Tkáčová (PČOZ, TČOZ)
Ing.Miroslava Krchová (PČOZ, TČOZ) 
 

Dosiahnuté výsledky v povinných predmetoch 
maturitnej skúšky v priemeroch a percentách 
v školskom roku 2006/2007

SJL
ANJ NEJ

PČOZ TČOZ
Úspeš.% Percentil% Úspeš.% Percentil%

Externá 
časť

78,3-A
59,8-B

26,7-A
50,9-B

68,3-A
53,4-B

19,1-A 
52,6-B

Písomná 
forma 
internej č. 65,5%

90,0-A
63,5-B

75,0-A
56,8-B  

Priemer.
známka
2,40 

Ústna forma 
internej 
časti

Priemer.
známka

2,30

Priemer.
známka
2,42 

Priemer.
známka 
2,62 

Priemer.
známka
2,54 

SJL – slovenský jazyk a literatúra
ANJ – anglický jazyk
NEJ – nemecký jazyk
MAT - matematika
PČOZ-praktická časť odbornej zložky
TČOZ-teoretická časť odbornej zložky

  Mgr.Elena Šikudová
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PREHĽAD ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV A DOCHÁDZKY 
V 2.POLROKU ŠK.ROKU 2006/2007



34

1 Beňo Stanislav
2  * Blaho Marek
3 Divinec Bohuš
4 Foltán Ladislav
5 Hargašová Barbora
6 Heneková Barbara
7 Hudcovský Andrej
8 Hýsek Peter
9 Kebísek Stanislav
10 Kičin Martin
11 Klimo Dominik

12 Kohoutek Jakub
13 Kokeš Jakub
14 Košarišťan Filip
15 Krupala Erik
16 Kurincová Eva
17 Lednická Veronika
18 Macho Martin
19 Mierny Peter
20 Mináriková Patrícia
21 Mudraninec Ján
22 Ostrovský Juraj

23 Pikna Vladimír
24 Rurák Martin
25 Strapko Peter
26 Škulec Denis
27 Škultétyová Petra
28 Štefák Tomáš
29 Tóth Martin
30 Vavruš Martin
31 Vido Radoslav
32 Vlado Roman
33 Vrábel Matej

Zoznam žiakov v školskom roku 2006/2007
1.A, študijný odbor 3650 6 staviteľstvo, triedna učiteľka Ing.Eva Rechtoríková

1.B, študijný odbor 3650 6 staviteľstvo, triedna učiteľka Ing.Martina Knappová
1 Abrahámovský Tomáš
2 Adamec Martin
3 Babrnák Jakub
4 Bařinka Michal
5 Červenka Zdenko
6 Čibík Peter
7 Exler Michal
8 Gabriš Branislav
9 Gajdoš Peter
10 Gallo Štefan
11  Garaiová Erika

12  Halgoš Jozef
13  Harant Miroslav
14  Holúbek Jakub
15 Holubek Michal
16 Hýsek Marek
17 Jaurys Ivan
18  * Klúčovská Lucia
19 Kotras Lukáš
20 Kvasnicová Kristína
21 Laštík Peter
22 Makas Dušan

23 Miklánek Andrej
24 Pilc Michal
25  * Prno Martin
26 Rachler Jaromír
27 Rehák Dávid
28  Rzavský Matúš
29  Sádecký Jakub
30  Štaffen Jakub

 31  Štefi na Pavol
 32  Vnenčák Michal

1. C, študijný odbor 3917 6 06 tis v stavebníctve, triedna učiteľka Ing. Bibiana Nedvědová
1 Breznická Jarmila
2 Detko Ľuboš
3 Dobová Michaela
4 Ďurech Richard
5 Fečer Tomáš
6 Geleta Patrik
7  * Heglas Tomáš
8 Hodulíková Zuzana
9 Hudec Ľuboš

10 Káčerová Lucia
11 Kadlíček Adam
12 Klačman Šimon
13 Krcheň Jaroslav
14 Mačkin Juraj
15 Martinus Daniel
16 Martišková Veronika
17  Minárech Adam
18 Mončeková Karina

19 Murárik Peter
20 Poruban Michal
21 Rosinová Viera
22 Sýkora Martin 
23 Šlesárová Kristína
24 Tomov Róbert
25 Valíček Roman
26 Vlčková Zuzana

1. D, študijný odbor 3692 6 geodézia, kartografi a a kataster, 
triedny učiteľ Mgr. Igor Krajčo
1 Bisaha Patrik
2 Breza Michal
3 Cibák Lukáš
4  * Čechovský Michal
5 Ďuriga Marián
6 Gabčová Jana
7 Holíček Vladimír
8 Hrubý Peter
9  * Hudec Marián
10 Ilenčík Martin
11 Janovský Marián

12 Kováčik Erik
13 Kubela Lukáš
14 Kubová Silvia
15  * Macejová Anna
16 Martišík Matej
17  Masaryk Andrej
18 Moravčík Jozef
19 Ondrovič Tomáš
20 Pagáč Jakub
21 Podolák Karol
22 Rekemová Lucia 

23 Rosina Zdeněk
24 Sabo Stanislav
25 Sedláček Tomáš
26 Šedivý Pavol
27 Šišovský Ondrej
28 Špaček Ján
29 Šumichrast Peter
30 Tydláčková Petra
31  Vranák Vladimír
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2. A, študijný odbor 3650 6 staviteľstvo, triedna učiteľka Mgr. Eva Vetišková
1 Adamička Lukáš
2 Baco Daniel
3 Balážová Petra
4 Bérešová Kristína
5 Čierna Mária
6 Ďurinová Martina
7 Ďurkáč Miroslav
8 Fojtík Lukáš
9 Gavenda Andrej
10 Guzma Pavol
11 Katona Andrej

12 Kohút Matúš
13 Krajčovicová Marcela
14 Krátky Maroš
15 Kubala Erik
16 Kútny Marián
17 Malovec Peter
18 Mihálik Martin
19 Mikuška Miroslav
20 Novosad Lukáš
21 Pevný Tomáš 
22  * Šimo Ivan

23 Šuster Lukáš
24 Valko Milan
25 Vavarítek Tomáš
26 Vlček Ján
27 Vozatár Martin
28  * Závacký Martin
29 Závodný Filip

 30  Masár Šimon
 31  Topolčany Roman

2.B, študijný odbor 3650 6 staviteľstvo, triedna učiteľka Mgr. Mária Búbelová
1 Bartáková Eva
2 Bečárová Barbora
3 Belej Matej
4 Beták Juraj
5 Bobošík Michal
6 Brezovák Martin
7 Čavajda Martin
8 Činčala Timotej
9 Domáň Pavol
10 Gažo Martin
19 Harmat Jozef

20 Horňák Michal
21 Hubinský Pavol
22 Jašo Ivan
15 Kačenka Michal
16 Kadlec Mário
17  Karchová Petra
18  Kudlíková Zuzana
19 Kurpel Juraj
20 Milová Katarína
21  * Podšívka Andrej
22 Rypák Peter

23 Schenk Peter
24 Sivák Martin
25 Ševčík Tomáš
26 Trnavský Matej
27 Trnková Alžbeta
28 Vavro Tomáš
29  Vrana Radovan
30  Kyseľová Lenka

2.C, študijný odbor 3917 6 06 tis v stavebníctve, triedna učiteľka Mgr. Mária Dutková
1  Berhanová Dominika
2 Čičo Miroslav
3  Eiben Dalibor
4 Hanková Lucia
5  * Havlíková Ivana
6 Kostolanská Barbora
7  * Kováčik Peter
8 Králová Veronika

9 Kristín Róbert
10  Kúdelka Michal
11 Masteš Matúš
12 Michalec Michal
13  * Minarech Miloš
14 Mrázik Rastislav
15 Oravcová Adriana
16 Sabadka Dušan

17 Simandlová Daniela
18  Staník Michal
19  Šedivý Martin
20 Tomašovičová  
 Veronika
21  Vojtech Tomáš
22 Vranová Simona
23 Záhorák Branislav

2.D, študijný odbor 3692 6 geodézia, kartografi a a kataster, 
triedna učiteľka Ing.Martina Rojkovičová 
1  Alakša Ján
2   * Bagin Tomáš
3 Beták Jaroslav
4 Burdej Lukáš
5  Dočár Jakub
6 Dorička Miroslav
7 Ježík Marek
8 Ježík Ondrej
9 Jozef Martin
10 Lacková Silvia

11  Margorín Tomáš
12  Matuška Michal
13 Michal Peter
14 Minárčic Pavol
15 Minárech Pavol
16 Oros Matej
17 Palkechová Andrea
18 Ronec Andrej
19 Sabo Maroš
20  Sivák Tomáš

21  Sochuľák Martin
22 Šamaj Jozef
23 Šebán Marián
24 Špánik Jaroslav
25 Topolan Pavol
26  * Vanko Jakub
27 Vráblová Barbora
28  Olschléger Adrián
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3.A, študijný odbor 3650 6 staviteľstvo, triedny učiteľ Mgr. Branislav Breznický
1 Adamčík Daniel  
2  * Bednár Andrej
3 Belko Juraj
4 Bredschneider Róbert
5 Bulko Roman
6 Daňo Peter
7 Diko Ľuboš
8 Englman Branislav
9 Hanák Michal
10 Harmady Daniel
11  Hikel Tomáš

12  Hrčka Ľuboš
13  Hurtoň Martin
14  Kostolanský Tomáš
15  Koščál Dalibor
16  Krámsky Oliver
17  Kupka Lukáš
18  Magdolen Roman
19  Minárik Ivan
20  Novotný Boris
21  Rajníček Rastislav
22  Rákoczi Tibor

23  *  Rehák Michal
24  Robota Roman
25  Sivák Martin
26  Šatka Branislav
27  Titurus Peter
28  Vinek Milan
29  Dohnanský Patrik
30  Pagáč Andrej
31 Riečičiar Július
32 Vido Jakub

3. B, študijný odbor 3650 6 staviteľstvo, triedna učiteľka Ing. Milena Gugová
1  Adámek Marek
2 Baránková Radoslava
3 Červená Zuzana
4  * Červenková Eva
5 Duras Lukáš
6 Ďurišová Katarína
7 Fialová Lenka
8 Habánek Peter
9 Hanták Juraj
10 Húserková Naďa
11 Chrastina Michal
12 Chromý Dominik

13 Jánsky Milan
14 Katrincová Eliška
15 Kudlík Vladimír
16 Lednický Rudolf
17 Majtán Michal
18 Markovič Juraj
19  * Martišíková Soňa
20 Minárech Peter
21 Pastucha Marek
22 Pittner Ján
23 Prchlíková Simona
24  * Rozvadská Marcela

25 Schery Peter
26 Straková Martina
27  * Suchý Ľuboš
28 Šinková Jana
29 Šupčík Erik
30 Švec Marek
31 Tomov Pavol
32 Valach Jakub
33 Zámečník Roman
34 Truhlík Tomáš

3. C, štud odbor 3917 6 06 tis v stavebníctve, triedna učiteľka Mgr. Adriana Straková
1  Bartanus Adrián
2 Čelinská Monika
3 Červeňanová Jana
4  * Demková Martina
5 Dolinský Štefan
6  * Drobenová Monika
7 Ferová Denisa
8 Habšudová Barbora
9 Hlinková Lenka
10 Hodulíková Dominika

11 Hošták Peter
12 Hudcová Monika
13 Koštial Jakub
14 Krajčo Jakub
15 Kriško Patrik
16 Magdolen Michal
17 Macharová Ľudmila
18 Michalcová Miroslava
19 Mojžišová Michaela
20 Muráriková Jarmila

21  * Ondrášová Stanislava
22 Ondruška Ján
23 Palatinus Lukáš
24 Plaštiaková Jana
25  * Plevová Slávka
26 Suchá Monika
27 Štefanec Jan
28 Šváby Michal

3. D, študijný odbor 3692 6 geodézia, kartografi a a kataster, tr. učiteľka RNDr.Janka Ďurencová
1  Adamovičová  
 Katarína   
2 Balucha Ondrej
3 Bernát Michal
4 Blahová Veronika
5  * Blašková Silvia
6 Blážo Richard
7 Brandibur Ján
8 Daňo Lukáš
9 Domonkošová Zuzana
10 Fusík Erik
11 Gabková Adriana

12 Hlaváčová Viera
13 Holúbková Veronika
14 *Horečný Kamil
15 Kubrický martin
16 Lupták Andrej
17 Minárik Vladimír
18 Mončeková Zuzana
19 Nagyová Lucia
20 Opatovský Ivan
21 Paluska Viliam
22 Rajník Šimon
23 Satina Tomáš

24 Serišová Júlia
25 Slanina Pavol
26 Slemenský Jakub
27 Straka Jakub
28 Suchánková  
 Stanislava
29 Sýkora Tomáš
30  * Ševčíková Lenka
31 Šprtka Pavol
32 Tomíková Soňa
33 Vavro Adam
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4. A, študijný odbor 3650 6 staviteľstvo, triedna učiteľka Ing. Jana Muchová
1  Begáň Miroslav
2  Benák Matúš
3  Borik Rastislav
4  Bríš Roman
5  Daniš Miroslav
6  Filo Peter
7  Flašík Peter
8  Gavalec Matúš
9  Homola Viliam
10  Hrudka Jaroslav
11  * Hulák Tomáš

12  Jelenčiak Marek
13  Košec Peter
14 Kuchárik Michal
15 Kyselica Juraj
16 Margorín Marián
17 Motola Ján
18 Ondrejička Pavol
19 Peterka Michal
20 Prno Tomáš
21 Rehák Juraj
22 Sloboda Lukáš

23  * Sova Peter
24 Studený Lukáš
25 Suchár Milan
26 Trsťan Tomáš
27 Vaňo Matej
28 Zámečník Viliam
29 Žiaček Daniel
30 Tavali Marek
31 Štefanides Jozef

4. B, študijný odbor 3650 6 staviteľstvo, triedna učiteľka Ing.Alena Orgoníková
1 Barták Tomáš
2 Bečárová Katarína
3 Beňová Zuzana
4 Béreš Richard
5 Bežák Matej
6 Bundil Boris
7 Cmarko Ondrej
8 Džačovská Lenka
9 Helík Martin
10 Hrbáčková Stanislava

11 Imriška Viktor
12 Jašurek Jakub
13 Jurčová Monika
14 Kamenický Ladislav
15 Karvaš Martin
16 Kriško Daniel
17 *Maršalka Tomáš
18 *Mičudová Barbora
19 Mrocek Jozef
20 Novosádová Andrea

21 Rajnohová Barbora
22 *Repta Michal
23 Rosypal Patrik
24 Sopko Pavol
25 Suchán Jozef
26 * Suchý Martin
27 Vrana Martin
28 Mokrý Milan
29 Zuštiaková Zuzana

4. C, štud. odbor 3917 6 06 tis v stavebníctve, triedna učiteľka 
 Ing. Miriam Žilinčanová, p.Marianna Polhorská

1 Albertová Terézia 
2  * Barišová Michaela
3  Bečárová Lucia
4  Bialeš Dalibor
5  Birasová Zuzana
6  *Budayová Monika
7  Bulková Ingrida
8  Ferová Lenka
9  Floriš Martin
10  Foldešiová Martina
11  Gašpárek Lukáš
12   * Hudcovský Martin

13  Chlebanová Michaela
14  Jablončík Tomáš
15  Jančovič Marián
16  Jurenková Lenka
17  Koníčková Ivana
18  Košťálová Michaela
19  Kubíčková Dominika
20  * Malová Zuzana
21  Mareková Anna
22  * Masarik Juraj
23  Matejová Alica
24  Mikušinec Andrej

25  Molnárová Alexandra
26  Orságh Marek
27  Porubčanová Barbara
28  * Ronec Michal
29  Slivková Monika
30  Štuber Vratislav
31  Valach Jozef
32  Varhaník Marián
33  Cyprian Marcel
34  Havier Martin

4. D, študijný odbor 3650 6 staviteľstvo, triedny učiteľ Mgr. Peter Maršal
1 Bánoš Mário
2 Berko Róbert
3  * Bočák Michal
4  * Brešťanská Katarína
5  * Bulková Barbora
6 Flaškár Andrej
7 Gašpárek Marek
8 Gavenda Lukáš
9 Chmelo Patrik
10 Jakúbková Martina
11 Jakúbková Miroslava
12 Kačička Tomáš

13 Kiška Peter
14 Kolár Martin
15 Križan Boris
16 Letko Dominik
17 Majerský Juraj
18 Maňová Elena
19 Martinko Milan
20 Zovčáková Miriama
21 Medňanský Marek
22 Michalčíková  
 Veronika
23  * Obdržal Marek

24 Pavlík Ondrej
25 Poláček Michal
26 Prekopová Simona
27 Ravasová Lucia
28 Šlepecký Miroslav
29 Štuller Jakub
30  * Vojčíková Michaela

 * prospel(a) s vyznamenaním
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Organizačná zložka: 
SOU stavebné, Učilište stavebné

Pedagogický zbor organizačnej zložky SOU stavebné

Zástupca riaditeľa pre organizačnú zložku SOU stavebné a US:
 HROMNÍK Emil, Ing. 
 
Zástupca pre odborný výcvik organizačnej zložky:
DANEK Ľubomír, Bc 
  
Učitelia:
DANÁČ Jaroslav, Ing. 
BAŠNÁ Eva, Ing. stroj.
GÁBOROVÁ Milena tr. učiteľ, stroj.
HYŽOVÁ Soňa, Ing. tr. učiteľ, stav.
KOKOŠKA Anton, Mgr. tr. učiteľ, SJ, NJ
HYŽOVÁ Agnesa, Ing. tr. učiteľ, stav.
RÁSTOČNÁ Marta, Ing. tr. učiteľ, NJ, stav.
ADAMCOVÁ Gabriela, Mgr. tr. učiteľ, AJ, M
KLOBUŠNÍKOVÁ Jarmila, Ing. tr. učiteľ, drev.
ZAJAC Martin, Mgr. tr. učiteľ, DEJ
STAŠ Pavol, Ing tr. učiteľ, NJ, INF

Hlavný majster odborného výcviku- stav.:
ZBÍN Róbert hl. majster OV- stav., BOZP 
  
Hlavný majster odborného výcviku- stroj.:
POLÁČEK Miroslav hl. majster OV – stroj. 

Majstri odborného výcviku:
BREZNICKÝ Vladimír majster OV, stroj.
ŠVANČÁREK Ján majster OV, stroj.
REHÁK Ján, Bc majster OV, stroj.
ĎURŽO Peter majster OV, maliar
TROKAN Rudolf majster OV, mur.
HOLBA Ján majster OV, inšt.
KOVÁČ Ján majster OV, mur.
MAJTÁN Milan majster OV, mur.
ZUŠTÍN Ján majster OV, maliar
KOVÁČ Miroslav majster OV, stolár
HLUCHÁŇ Anton majster OV, stolár
Ing. GAŠPARÍK Ján technológ zváračskej školy  

A) Ďalšie pedagogické orgány:
Výchovný poradca (koordinátor drogovej závislosti) p. Milena Gáborová
Enviromentálna výchova Ing. Soňa Hyžová
Športové akcie Ing. Pavol Staš
Učebnicový fond Mgr. Martin Zajac



43

 B) Predmetové komisie:
Predmetová komisia VVP
Predseda : – Mgr. Gabriela Adamcová
Členovia: - učitelia VVP
Predmetová komisia odborných predmetov
Predseda: - p. Milena Gáborová
Členovia: - učitelia odborných predmetov a MOV

 
Zoznam nepedagogických zamestnancov 

PETRÍK Ladislav vedúci OTS
ZLATOVSKÁ Adriana odborný referent
BUJNÁ Jana upratovačka
STOPKOVÁ Júlia upratovačka
ŠEDIVÁ Jarmila upratovačka 
HUDEC Peter údržbár – vodič
KOPUNEC Pavol vrátnik – údržbár elektrozariadení 
  

Charakter štúdia na škole
Učebné odbory:
3355 2 00 stolár
Štúdium je trojročné, ukončené záverečnou skúškou.
Absolvent je pripravený vykonávať kvalifi kované robotnícke činnosti v oblasti výroby nábytku 
a stavebno-stolárskych výrobkov v sériovej alebo individuálnej výrobe a zároveň má možnosť 
ďalšieho vzdelávania v nadstavbovom štúdiu v odbore 33474 00 drevárska a nábytkárska výroba. 
3661 2 00 murár
Štúdium je trojročné, ukončené záverečnou skúškou.
Pracovné uplatnenie absolventa je v stavebných fi rmách zaoberajúcich sa výrobou 
a obnovou stavieb s možnosťou ďalšieho vzdelávania v nadstavbovom štúdiu 
3675 2 00 maliar
Štúdium je trojročné, ukončené záverečnou skúškou. 
Pracovné uplatnenie v profesiách maliar, základy prác v profesiách murár, montér suchých 
stavieb,betonár, izolatér s možnosťou ďalšieho vzdelávania v nadstavbovom štúdiu 
3678 2 00 inštalatér
Štúdium je trojročné, ukončené záverečnou skúškou. 
Pracovné uplatnenie v stavebných fi rmách vykonávajúcich inštalácie kúrenia, plynovodov, 
kanalizácii a rozvodov vody, vrátane opráv s možnosťou ďalšieho vzdelávania v nadstavbovom 
štúdiu v študijnom odbore 2414 4 strojárstvo.
3663 2 00 tesár
Štúdium je trojročné, ukončené záverečnou skúškou. 
Pracovné uplatnenie v stavebných dodávateľských fi rmách vykonávajúcich tesárske, debniace, 
lešenárske, montážne a kopáčske práce vrátane opráv a to pri výrobe a obnove stavieb s možnosťou 
ďalšieho vzdelávania v nadstavbovom štúdiu 

Študijné odbory:
33474 00 drevárska a nábytkárska výroba
Dĺžka vzdelávania a prípravy : 2 roky denné štúdium
                                                  3 roky večerné štúdium
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Podmienky pre prijatie do odboru : a) úspešné vykonanie záverečnej skúšky
                                                              v príslušnom trojročnom učebnom odbore 
                                                         b) úspešné vykonanie prijímacej skúšky
Spôsob ukončenia prípravy : maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní : maturitné vysvedčenie
Poskytnutý stupeň vzdelania : úplné stredné odborné vzdelanie
Nadväzná odborná príprava : absolventi študijného odboru, ktorí úspešne vykonali maturitnú skúšku, 
sa môžu uchádzať o štúdium na vysokých školách a o pomaturitné štúdium za rovnakých podmienok 
ako absolventi ostatných stredných škôl, poskytujúcich úplné stredné vzdelanie 
3659 4 stavebníctvo
Dĺžka vzdelávania a prípravy : 2 roky denné štúdium
                                                  3 roky večerné štúdium
Podmienky pre prijatie do odboru : a) úspešné vykonanie záverečnej skúšky
                                                              v príslušnom trojročnom učebnom odbore 
                                                         b) úspešné vykonanie prijímacej skúšky
Spôsob ukončenia prípravy : maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní : maturitné vysvedčenie
Poskytnutý stupeň vzdelania : - úplné stredné odborné vzdelanie klasifi kácia stupňov vzdelania podľa 
ISCED – 3A
Pracovné uplatnenie: - majster odbornej výchovy (po absolvovaní DPŠ)
 - kvalifi kovaný robotník, remeselník v stavebníctve
 -   technický zamestnanec v stavebníctve
Nadväzná odborná príprava: - vysoká škola
 - bakalárske štúdium
 - doplnkové pedagogické štúdium pre MOV

Odborné exkurzie
6. 10.2006 – exkurzia na stavbe BAUMAX-u Trenčín, 2.A trieda, p.Rástočná
22.11.2006 – exkurzia inštalatérov, kotolne,kotly,kanalyzácia,AQUA
25. 1. 2007 – výstavba polyfunkčného domu na Bratislavskej ulici, 2.E trieda
18. 4. 2007 - Stavebný veľtrh Brno, výstava architektúry,účasť 1.A, B,E, 2.A, B,
 p. Zajac, Danáč, Gáborová, Švančárek, Adamcová, Rehák, Rástočná
20. 4. 2007 – Zdravý životný štýl, 2.B, E, p.Zajac, Gáborová
7. 5. 2007 – exkurzia drevári v Mercury Market, p.Blaško

 

Zájazdy
30.11.2006 – Divadlo Nitra, muzikál Adam Šangala, 1.E, 2.A, B, E trieda
14.12.2006 – Architektúra Viedeň, 40 žiakov školy

Práce našich žiakov na výstave vo vstupných Práce našich žiakov na výstave vo vstupných 
priestoroch TSKpriestoroch TSK
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  SOU stavebné súťažilo
Nakoľko na našej škole pôsobí odbor.org. OZ STAVBA SR mohli sme sa zúčastniť 33.ročníka 
vedomostnej súťaže žiakov stavebných profesií z predpisov BOZP. Po školskom kole sme sa zúčastnili 
na celoslovenskom kole, ktoré sa konalo 10.mája na SOU stavebnom v Košiciach za účasti 7 
trojčlenných družstiev. Našu školu reprezentovali: Ľuboš Maršalka-stolár 3.roč.
 Ján Brtáň – murár 2.roč.
 Peter Hatnančík – nadstavba drevárska výroba 1.roč.
Súťaž bola rozdelená na 2.časti.

A. všeobecné predpisy na zabezpečenie BOZP a bezpečnosť práce pri 
stavebných činnostiach.

B. Test s praktickým simulovaním situácií.
Žiakov hodnotila 3-členná komisia v zastúpení ( Nár.inšp.práce, Minist.zdravotníctva SR, príslušný 
inšpektor regiónu) verejne.
Na základe výsledkov a sčítania bodov v súťaži 
družstiev obsadila naša škola 1.miesto a získala 
putovný pohár.
V súťaži jednotlivcov 1.miesto obsadil žiak Peter 
Hatnančík, 3.miesto Ján Brtáň a 9.miesto Ľuboš 
Maršalka, všetko žiaci našej školy. 

V dňoch 18.-20.apríla 2007 sa na SOU stavebnom 
v Nitre konala medzinárodná súťaž praktických 
a odborných vedomostí v učebnom odbore „Murár 
2007“. Na súťaži, ktorá mala 2 časti teoretickú a praktickú sa zúčastnilo 11 družstiev z toho jedno 

z Maďarska a dve z Českej republiky. Ostatné 
družstvá boli zo stavebných škôl zo Slovenska. 
Súťažili 2-členné družstvá ako jednotlivci, ktorých 
body sa spočítali. Našu školu reprezentovali žiaci 
2.ročníka odboru murár: Michal Panák a Ján Brtáň.
Naši žiaci skončili v súťaži družstiev na 5.mieste 
s nepatrným odstupom od prvých 3 družstiev. Ján 
Brtáň skončil v súťaži jednotlivcov na peknom 
4.mieste a Michal Panák na 9.mieste. Súťaž vyhrali 
domáci žiaci. Odmenení boli nakoniec všetci žiaci, 
lebo ich osobne pozdravil a každému odovzdal 
v obálke 500 Sk premiér Róbert Fico.

Naša účasť na projekte v rámci výzvy SOP ĽZ - 
Európskeho sociálneho fondu

Názov projektu : Aktívna integrácia a reintegrácia nezamestnaných na trh práce v pracovnej oblasti 
stavbár – pamiatkár
Predkladateľ: TUAD Trenčín, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Spolupráca: Spojená škola Trenčín, Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho Banská Štiavnica
Cieľ projektu:
Projekt je zameraný na podporu udržateľného rozvoja ľudských zdrojov v regiónoch Slovenska. Prax 
poukazuje na nutnosť vytvorenia pracovných miest v odbore stavebníctvo so zameraním na aplikáciu 
pamiatkárskeho prístupu v snahe zachovať kultúrne dedičstvo pri renovácií a obnove historického 
a pamiatkového fondu.
Projekt absolvovalo 12 žiakov Spojenej školy Trenčín, z toho 11 z org. zl. SOUS a 1 z org. zl. SPŠS 

E.B.

Víťazné družstvo žiakov so získanými oceneniamiVíťazné družstvo žiakov so získanými oceneniami

Ján Brtáň, žiak 2.A. triedyJán Brtáň, žiak 2.A. triedy
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Projekt Leonardo da Vinci 2006
Poľsko –Bytom 
Škola: Centrum Ksztalcenia praktycznego
v spolupráci so ZSŠ stavebnou Prievidza
Stáž inštalatérov zameraná na nové technológie, 
meď, plasty
Termín od 17.09.2006 do 14.10.2006, 5 žiakov org. 
zl. SOUS
Kačeriak Matúš - 2. ročník
Matiaško Ľubomír - 2. ročník
Staňák Dušan - 2. ročník
Minárech Jaroslav - 3. ročník
Korienek Anton - 3. ročník

Foto zo stáže

Projekt Leonardo da Vinci 2007
Názov projektu: Nadnárodný modul odborného praktického vzdelávania v oblasti stavebníctva
Prekladateľ a koordinátor projektu:  ZSŠ stavebná Prievidza, Slovenská republika
Účasť v spolupráci so ZSŠ stavebnou Prievidza
Stáž majstrov odborného výcviku zameraná na nové technológie
Cieľ projektu: vytvoriť spoločný vzdelávací modul využiteľný v praktickom vyučovaní 
v stavebných odboroch: murár, maliar, montér suchých stavieb, stavebná výroba, operátor 
stavebnej výroby
Realizácia:
Nemecko – Drážďany od 4.3.2007 do 18.3.2007 
Slovensko – Prievidza od 19.3.2007 do 30.3.2007 
Odbornej stáže pre majstrov odborného výcviku sa zúčastnil p.Rudolf Trokan – murár.

Športové podujatia
28. 9.2006 - okresné kolo v cezpoľnom behu 
2006.2006.2006 - turnaj vo futbale na ihrisku LO Trenčín
24.10.2006 – okresné kolo šachového turnaja
15.11.2006 – okresné kolo v stolnom tenise
 8. 2. 2007 - účasť v okresnom kole halového turnaja stredných škôl
 3. 5. 2007 – turnaj v malom futbale 

Martin Matejka, tretiak SOU, účastník projektuMartin Matejka, tretiak SOU, účastník projektu
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Zoznam tried na škole v školskom roku 2006/2007
Trieda spolu stolár murár inštalatér maliar tesár triedny učiteľ

1.A 23 14 9 0 0  0 Ing.Gabriela Adamcová

1.B 30 0 0 11 10 9 Milena Gáborová

1.D 20 0 20 0 0  0 Ing.Jaroslav Danáč

 1.roč. 73 14 29 11 10 9  

2.A 25 9 16 0 0 0 Ing.Marta Rástočná

2.B 24 15 0 9 0 0 Mgr.Martin Zajac

2.D 6 0 6 0 0 0 Mgr. Anton Kokoška

 2.roč. 55 24 22 9 0 0  

3.A 29 0  9  12 8 0 Ing. Soňa Hyžová

3.B 25 25 0 0  0 0 Ing.Pavol Staš

 3.roč. 54 25 9 12 8 0  

Trieda spolu
Drevárska 

a nábytkárska 
výroba

Stavebníctvo 
a výroba 
stavieb

 

1.E 21  13 8  Ing. Jarmila Klobušníková 

2.E 24  13 11  Ing. Agnesa Hyžová

45 26 19  

Spolu 227
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PREHĽAD ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV A 
DOCHÁDZKY V 2.POLROKU ŠK.ROKU 2006/2007

 

Zoznam žiakov k 1. septembru 2006

1.A tr. triedna učiteľka – Ing. Gabriela Adamcová 

1.B tr. triedna učiteľka – Milena Gáborová

STOLÁR
1/ BULEJKO Vladimír
2/ DOBIAŠ Jakub
3/ FILO Marcel
4/ HUČÍN Tomáš
5/ CHLAPÍK Marek
6/ KONÍČEK Jozef
7/ KONÍČEK Pavol
8/ MACHARA Ľubomír
9/ MAZÚR Mário
10/ ŠEDIVÝ Jozef
11/ ŠEDIVÝ Radoslav
12/ ŠEVČÍK Martin
13/ ZAŤKO Martin

MURÁR
1/ BEŽÁK Tomáš
2/ BÉLA Matej
3/ HORNÝ Peter
4/ ALMÁŠI Matúš
5/ VAŠÍČEK Roman
6/ TOMÁŠ Milan
7/ HEGYI Vladimír
8/ BROŽEK Martin
9/ ŠNOBEL Štefan

INŠTALATÉR
1/ CABALA Marek
2/ GORČÍK Vladimír
3/ KRAMÁRIK Matúš
4/ ZÁHUMENSKÝ Tomáš
5/ KRÁLIK Peter
6/ ŠEVČÍK Branislav
7/ GORČÍK Lukáš
8/ ZÚBER Michal
9/ ĎURŽA Matej
10/ VARGA Peter

MALIAR
1/ ŠOPÁK Peter
2/ REPKA Milan
3/ MITICKÝ Ivan
4/ CHORVÁT Jakub
5/ JIROUT Roman
6/ ŠEDIVÝ Roman
7/ MARCINÁT Mário
8/ STEHLÍK Michal
9/ FERO Anton
10/ KULICH Jakub

TESÁR
1/ BABRNÁK Martin
2/ BIZÍK Michal
3/ GAGO Peter
4/ HLAVAČKA Lukáš
5/ HUJO Jozef
6/ KAKO Juraj
7/ KOVÁČ Pavol
8/ MURÁRIK Peter
9/ MUTŇANSKÝ Tomáš
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1.D tr. triedny učiteľ – Ing.Jaroslav Danáč

2.A tr. triedna učiteľka – Ing. Marta Rástočná 

 2.B tr. triedny učiteľ – Mgr. Martin ZAJAC 

2.D tr. triedny učiteľ – Mgr. Anton Kokoška 

nadstavbové štúdium 
1.E tr. triedna učiteľka – Ing. Jarmila Klobušníková

STAVEBNÁ VÝROBA
1/ RANINEC Michal
2/ RYBANSKÝ Marián *
3/ HERÁK Štefan
4/ HOMOLA Viliam
5/ RICHTÁRECH Michal
6/ ŠKUNDA Pavol
7/ HORECKÝ Lukáš

8/ KAČANI Jozef
9/ BRETTSCHNEIDER 
Tomáš
10/ HROMÁDKA Lukáš
11/ KLAMÁR Lukáš
12/ VRABEC Adam
13/ MADOVÝ Ivan *
14/ BAŇÁR Tomáš

15/ JELÍNEK Martin
16/ VERBÍŘ Matúš
17/ DORIČKA Rudolf
18/ GABRHEL Tomáš
19/ LETAŠI Milan
20/ MINÁRIK Ivan

STOLÁR
1/ MATEJÍČEK Marek
2/ MRÁZIK Juraj
3/ BELKO Peter
4/ HERINGEŠ Peter
5/ JANÍK Boris
6/ KRAJČO Roman
7/ MOJŽIŠ Jakub
8/ SAKALA Tomáš
9/ KROVINA Jakub

MURÁR 
1/ BRTÁŇ Ján *
2/ HAMAJ Zdenko
3/ HORŇÁK Michal
4/ HORŇÁK Tomáš
5/ JURAČKA  Lukáš
6/ KRAMÁRIK Miroslav
7/ LUKÁČ Miroslav
8/ MURÁRIK Jozef
9/ PANÁK Michal

10/ PUČEK Igor
11/ ŠEDIVÝ Martin
12/ ŠPAČEK  Martin
13/ ZEMANOVIČ Peter
14/ MARUŠINEC Peter
15/ MEŠKO Jozef
16/ KUBAŠČÍK Ján
17/ MURKA Ondrej

 STOLÁR 
1/ ALAKŠA Pavol
2/ BLAŽEJ Roman
3/ GAŠPAR Tomáš
4/ BUBENÍK Miroslav
5/ ŽOVINEC Tomáš
6/ CAPÁK Michal
7/ JUHÁSZ Tomáš
8/ HORŇÁK Patrik

9/ FÁRY Marek
10/ NOVOMESKÝ Jozef
11/ VALAŠTIN Patrik
12/ VASKÝ  Michal
13/ ARBET Ján
14/ ŠPAČEK Michal
15/ REPKA Matúš
INŠTALATÉR
1/ BEČÁR Matúš

2/ KAČERIAK Matúš
3/ KRÁTKY Marián
4/ MARKO Štefan
5/ MATIAŠKO Ľubomír
6/ MITICKÝ Matej
7/ STAŇÁK Dušan
8/ VASKO Tomáš
9/ VENDŽÚR Matúš

STAVEBNÁ VÝROBA 
1/ KRUTÁK  Juraj
2/ MALÁK Marek
3/ MIHÁLIK Roman

 
4/ ŠŤASTNÝ  Jozef
5/ VASKO  Lukáš
6/ ŽIVČIC  Roman

STAVEBNÍCTVO 
a výroba stavieb 
1/ BEČÁR Jozef
2/ DIKO Stanislav
3/ HULÍN Jozef
4/ IZRAEL Martin
5/ STREĽCOV Peter
6/ ŠVAJČÍK Ján
7/ TROKAN Jozef
8/ VANKO Lukáš 

DREVÁRSKA A 
NÁBYTKÁRSKA VÝROBA
1/ BAĎURA Lukáš
2/ ČERVEŇAN Vladimír
3/ DRIENKA Lukáš
4/ GREGUŠKA Ľubomír
5/ HATNANČÍK Peter * 
6/ HATNANČÍK Tomáš
7/ HOMOLA Martin

8/ KVASNICA Tomáš
9/ ONDREJKA Ondrej
10/ PIEŤKA Michal
11/ REŽNÝ Martin
12/ TALIAN Martin
13/ VALACH Tomáš 
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2.E tr. triedna učiteľka – Ing. Agnesa Hyžová

3.A tr. triedna učiteľka – Ing. Soňa Hyžová 

3.B tr. triedny učiteľ – Ing. Pavol Staš 
* prospel(a) s vyznamenaním 

DREVÁRSKA 
A NÁBYTKÁRSKA 
VÝROBA
1/ BALÁŽ Michal
2/ BEČÁR Jozef
3/ DROBENA  Martin
4/ FRAŇO Ján
5/ HALUZA Lukáš
6/ HAŠKO Marcel
7/ KLAČMAN Ivan

8/ KOPRIVŇANSKÝ Juraj *
9/ MIŠOVIČ Martin
10/ MOŠKO Lukáš
11/ ORIEŠEK Patrik
12/ REKEM  Michal
13/ BREZOVÁK Marek
STAVEBNÍCTVO a výroba 
stavieb 
1/ ČERTÍK Ján
2/ ĎURŽO Peter

3/ FERO Miroslav
4/ GABRHEL Andrej
5/ KONEČNÝ Martin
6/ LEITMANN Tomáš
7/ MELIŠ Michal
8/ MIHALA Peter
9/ NEVYJEL Róbert
10/ POLÁČEK Ľubomír
11/ SVEDEK  Juraj

MURÁR  
1/ FABIAN Lukáš
2/ ŠIKUDA Dalibor
3/ BEDNÁRIK Tomáš
4/ KRÁLIK Tomáš
5/ KVASNICA Lukáš
6/ OBROVAC Marek
7/ REGNER Lukáš
8/ TRSŤAN Peter
9/ ŽÚŽI Daniel

MALIAR
1/ BAHNO Martin
2/ FARY Martin
3/ KUVIK Róbert *
4/ JAKUBÍK Michal
5/ JURÍČEK Tomáš
6/ ŠVAJČÍK Martin

7/ VLNA Michal
8/ REMO Martin

INŠTALATÉR
1/ DLESK Rudolf
2/ HORŇÁK Roman
3/ KORIENEK Anton
4/ KORIENEK Pavol
5/ KRAJČÍK Radovan
6/ MATEJKA Martin
7/ ONDRKÁL Tomáš
8/ ŠKULEC Lukáš
9/ VENDŽÚR Tomáš
10/ VAVRUŠ Richard
11/ ZIGO Tomáš
12/ MINÁRECH Jaroslav

STOLÁR 
1/ DOHNAN Dušan
2/ HAVIER Jozef
3/ HORŇÁK Vladimír
4/ HODULÍK Pavol
5/ HORŇÁK Adam
6/ PALUŠNÝ Martin
7/ PAVLÍK Ján
8/ SIROTNÝ Tomáš

9/ TEHLÁRIK Lukáš
10/ TRÚNEK Marek
11/ FRAŇO Lukáš
12/ MARŠALKA Dušan
13/ MRÁZIK Michal
14/ NEDOROST Peter
15/ SMOLKA Michal
16 ŠVAJDLENÍK Jakub
17/ ŠVAJDLENÍK Peter

18/ BELKO Andrej
19/ KORIENEK Pavol
20/ PECHÁČEK Lukáš
21/ MATEJÍČEK Peter
22/ MALÝ Lukáš
23/ ŠPAČEK Marián
24/ ŽITŇÁK Michal
25/ TABAČÁR Lukáš
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VIGOR H+V s.r.o.
- REALIZÁCIA ŠTETOVNICOVÝCH STIEN DOČASNÝCH
 A TRVALÝCH

- ŠPECIÁLNE ZAKLADANIE STAVIEB NA PILÓTACH 
TYPU VÚIS Ø 380 – 600 mm

- ŠPECIÁLNE ZAKLADANIE STAVIEB NA 
ŠIROKOPRIEMEROVÝCH PILÓTACH Ø 930 – 1400 mm

- VÝROBA, MONTÁŽ A DEMONTÁŽ OCEĽOVÝCH 
KONŠTRUKCIÍ

kontakt: Ing. Miroslav Hlucháň, tel.:0905457305
E-mail: vigorhv@vigorhv.sk
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Spojená škola Trenčín s organizačnými  zložkami
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša

Stredné odborné učilište stavebné
Učilište stavebné

Staničná 4, 911 05 Trenčín
Tel.: 032/6522 479
e-mail: spss@tn.sknet.sk Fax: 032/6522 479
            ivan.trnka@sstn.tsk.sk www.spssstantn.sk


