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 STÁLE SI MLADÁ...

Od zrodu tvojho, rok po roku,
keď odpadol posledný list v kalendári,

tebe, naša ctená jubilantka
sme vždy ten jeden rôčik prirátali.

Tak neúprosne míňali sa dni i roky,
ty učila si mladých remeslu, ktoré život žiada.

Využiť vedomosti, rozum i zručnosť rúk,
lebo bez majstrov remesla žiť sa nedá.

Čo stačilo niekedy, dnes je už primálo,
svet neustále dotvára nové podoby.

Menila si formy a metódy svojej práce,
aby si vyhovela požiadavkám danej doby.

Sláviš jubileum, 65 rokov, a stále si mladá,
tisícky mladých opustilo tvoje brány.
Po celom svete rozišli sa tvoje plody,

v kmeňovej knihe školy je každý zapísaný.

Buď pyšná na seba i tvorcov svojich,
to množstvo ľudí, ktoré dielo tvorilo.

O kvalitách tvojich hádam aj to svedčí,
že z rodu i viac pokolení si túto školu zvolilo.

Viackrát ti za tie roky meno zmenili,
boli to vždy len malé drobné čriepky.
Názov, to je len kozmetická úprava,

za úspechmi stoja dlhoročné výsledky.

Ing. OĽGA VRÁBEĽOVÁ
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Škola, buď dielňou ľudskosti”, prial si kedysi J. A. Komenský.

„Studničkou plnou múdrostí“, tvrdili obrodenci v 19. storočí.

„Rezervoár informácií”, znel slogan 20. storočia.

A my? Ako vnímame našu školu?
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1948 – 2013

65. rokov v živote školy  je príležitosťou nostalgicky si zaspomínať, 

obzrieť sa do minulosti, načerpať z bohatej a pestrej histórie nové impulzy 

do rokov budúcich. 

Výročie je tiež príležitosťou poďakovať nadšeným a obetavým 

pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom školy a všetkým tým, 

ktorí sa podieľali na vzniku a vybudovaní tejto školy.
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Mgr. ŠTEFAN CMAR
riaditeľ školy

 “QUO VADIS“ ODBORNÉ ŠKOLSTVO...

Žijeme v období zavádzania neustálych reformných krokov do výchov-
no–vzdelávacieho procesu. Je to zložité obdobie, hlavne pre odborné škol-
stvo, ktoré v tomto čase rieši otázku svojho bytia či nebytia. Buď pôjde ďalej 
cestou liberalizmu, ktorou  šlo posledných takmer dvadsať rokov a ktorá 
viedla od kedysi kvalitného odborného školstva k priemernému až pod-
priemernému, alebo sa odváži urobiť ráznu zmenu, ktorá by mohla viesť 
k novej kvalite. 

V súčasnosti je naše hospodárstvo ešte stále poznačené dopadmi ce-
losvetovej hospodárskej a ekonomickej krízy, ktorá negatívne vplýva 
na zamestnanosť a potreby trhu práce. Ďalším podstatným problémom je 
nepriaznivý demografi cký vývoj, uplatnenie absolventov stredných škôl 
na trhu práce a v porovnaní s ostatnými štátmi EÚ aj nedostatočné fi nanč-
né zabezpečenie vzdelávania a s tým súvisiaca absencia investícií, určených 
na jeho rozvoj. 

Z týchto objektívnych príčin dochádza zo strany žiakov k strate záuj-
mu o odborné vzdelávanie a prípravu. Túto situáciu signalizujú školy ale 
aj zamestnávatelia už niekoľko rokov. Súčasný stav možno charakterizovať 
nasledovnými javmi: 
�  Zánikom tradičných (veľkých) zamestnávateľov a vznikom nových - veľa 

veľkých a známych podnikov bolo zlikvidovaných alebo uzavretých.
�  Zmenou zamerania zamestnávateľov - tradičné odvetvia výroby zanika-

jú a  naopak nové sa kreujú – tak sa napríklad Slovensko stalo najväčším 
výrobcom a exportérom automobilov na obyvateľa v strednej Európe.

�  Vznikom malých zamestnávateľov – živnostníkov, ktorí často menia 
výrobný program. Ich požiadavky na absolventa odbornej školy sú veľ-
mi široko defi nované, pričom sami často nemajú ujasnenú predstavu 
o potrebách a úrovni absolventov odborného vzdelávania.

�  Príchodom nových zahraničných investorov, ktorí majú vlastnú fi remnú 
kultúru a často vysoko sofi stikované výrobné procesy. 
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Stredné odborné školy sú často kritizované zo strany zamestnávate-
ľov za to, že ich absolventi nie sú kvalitne pripravení na výkon povolania. 
Mnohí z nich už dlhšie poukazujú na skutočnosť, že po prijatí absolven-
tov do zamestnania ako prvý krok musia zrealizovať ich niekoľkomesačné 
preškoľovanie, čo im zbytočne zvyšuje náklady. Ani preškolenie a rekvali-
fi kácia však neznamená koniec boja o stabilitu zamestnancov. Vzťah k prá-
ci a k povolaniu sa totiž nedá získať za dva mesiace preškolením, ten sa 
získava najmä štúdiom na strednej odbornej škole, kde sa žiak pripravuje 
na  svoje budúce povolanie.

 I pri smerovaní a orientácii žiakov zo základnej na strednú školu sú 
mnohokrát určujúcim faktorom skôr ambície rodičov a nie schopnosti 
a záujmy ich detí. Nie je predsa možné, aby žiaci s priemernými a pod-
priemernými vzdelávacími výsledkami študovali na gymnáziách a stred-
né odborné školy zívali prázdnotou. Pritom kvalita absolventov stredných 
škôl neustále klesá a systémom fi nancovania prostredníctvom normatívov 
sa dosiahlo, že zo žiakov sa stal tovar a zo škôl biznis, fi nancovaný zo štát-
neho rozpočtu. 

V tomto živelnom spoločenskom dianí stojí pred každou odbornou ško-
lou (vrátane tej našej) úloha, aby jej brány opúšťali absolventi pripravova-
ní pre trh práce v súlade s aktuálnymi trendmi a mali čo najväčšiu istotu, 
že ich vzdelanie bude atraktívne  pre zamestnávateľov aj v čase, keď školu 
ukončia. To znamená, že odborné vzdelávanie a príprava sa musí neustále 
prispôsobovať   meniacim sa požiadavkám trhu práce a pritom musí žiakov 
pripravovať tak, aby dokázali zvládnuť najnovšiu techniku a najmodernej-
šie technologické postupy. Je vôbec možné zvládnuť túto sizyfovskú  úlohu,  
keď väčšina SOŠ pripravuje žiakov cca v 10 až 15 odboroch? 

Z týchto dôvodov sa dnes viac očakáva  od vstupu zamestnávateľov do 
odborného vzdelávania a začína sa so zapracovávaním prvkov duálneho 
systému. Naším cieľom je znovu sa vrátiť k duálnemu vzdelávaniu, v kto-
rom škola bude zodpovedať za teoretické vyučovanie a zamestnávatelia za 
praktickú prípravu tak, ako je to vo väčšine štátov EÚ.  Ďalej je nevyhnutné, 
aby deti na základných školách prostredníctvom kariérnych poradcov boli 
smerované predovšetkým na školy, ktoré zvládnu a ktoré im v budúcnos-
ti zabezpečia uplatnenie v zamestnaní. Som presvedčený, že medzi takéto 
školy patrí aj tá naša, ktorá, ako jedna z mála na Slovensku, ponúka žiakom 
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ZŠ pestrú škálu technických odborov a pritom zabezpečuje experimentál-
ne overovanie dvoch perspektívnych študijných odborov (technik energe-
tických zariadení budov a technik drevostavieb).

Pri príležitosti 65. výročia vzniku školy dovoľte mi zaželať našej škole 
veľa ďalších úspešných rokov, veľa správnych krokov, pedagógom a všetkým 
zamestnancom veľa pozitívnych momentov v každom dni, nech sa nám 
všetkým darí približovať sa k cieľom, ktoré sme si vytýčili.

Zároveň nám všetkým i našej jubilantke želám veľa žiakov, aby sme 
mohli aj v ďalších desaťročiach vzdelávať a vychovávať novú, mladú a úspeš-
nú generáciu. Nech sa v našej škole naďalej šíri zdravý duch, harmonizujú-
ce prostredie, nech je pre nás istotou a na oslavách ďalších jubileí nech sa 
čítajú nové riadky z knihy úspechov našej školy.

ŠTUDENTI Z FRANCÚZSKA NA NÁVŠTEVE SOŠT

EUROPASS MOBILITY
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PhDr. MILAN LACA
                            zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie

   Technici na Volgogradskej

V ušiach počuť zvuky príjemnej melódie. Nezačína diskotéka, ale všetci 
vedia, že to zvoní na hodinu. Chodby sú plné študentskej vravy, veselia 
a úsmevov mladých ľudí. Mnohí sú schopní a už dnes pripravení pre život.

Áno, je to naša škola. Pre prvákov rovnica o mnohých neznámych, pre 
starších mazákov zabehnutý rytmus. Za dverami učebne sa však pre všetkých 
začína svet objavovania. A či si to mladý človek chce priznať alebo nie, túž-
ba po poznaní je prirodzenou vlastnosťou všetkých ľudí. V nasledujúcom 
týždni chlapci obliekajú pracovný odev, svoje montérky. Vyzerajú celkom 
ináč ako v školskej lavici. I viac dospelo, mnohí priam mužne. Každým 
dňom sú prsty zručnejšie, obratnejšie a rodí sa hotový výrobok, produkt. 
Z tvárnic, dreva, železa. Viackrát ma milo prekvapilo, čo tí naši žiaci všetko 
vedia. A bezo sporu, z toho čo sa im podarilo vyrobiť, majú v kútiku duše 
radosť a v srdci hrdosť. Ale ak chcú byť úspešní, musia sa naučiť ešte jedné-
mu.  A mať aj trocha šťastia. Adekvátne predávať svoju prácu!

Aby sme však nezabudli na jednu dôležitú vec. Na toho, bez ktorého 
by toto všetko nebolo možné. Nezvonilo by, neboli by párne ani nepárne 
týždne, nebolo by teórie ani praxe. Samozrejme, že sa ani naši žiaci „nezao-
bídu“ bez učiteľa či majstra odborného výcviku, s ktorými je niekedy ťažko, 
ale bez ktorých by to skutočne nešlo. Len cez nich a s nimi možno formovať 
mladého človeka v jeho poznaní a konaní, pre zajtrajšok modelovať zlaté 
remeselnícke ruky. A to už je priam úroveň umenia, to už je poslanie. Veľká 
väčšina učiteľov a majstrov toto svoje poslanie denne napĺňa úplne nezišt-
ne. Na to chlapci prídu. Ak nie dnes, tak určite zajtra.

Všetci technici, ale nielen oni vedia, čo znamená pojem investícia, do 
nových budov, ciest, alebo fabrík. Najdôležitejšie je však investovať do 
vzdelania mladých ľudí, do budúcnosti. Lebo nič iné, len kvalita vzdelania 
dnes, garantuje kvalitu života zajtra. Nepodceňme túto múdrosť.
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Mgr. JAROSLAV MIŠTO                                                                                               
                                        zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie

  Skúsení majstri odbornej výchovy 
  pripravujú mladých remeselníkov

Odborný výcvik má medzi ostatnými vyučovacími predmetmi na stred-
ných odborných školách výnimočné postavenie, o čom svedčí jeho obsaho-
vé zameranie a hodinová dotácia.

Rozhodujúcim činiteľom vo vyučovacom procese odborného výcvi-
ku je majster odbornej výchovy, so svojimi zručnosťami a skúsenosťami. 
Zvláštnosťou je fakt, že odborný výcvik je nielen vyučovací, ale do určitej 
miery aj pracovný proces a prebieha súbežne s teoretickým vyučovaním.

Významnou zvláštnosťou, ktorou sa odborný výcvik zásadne odlišuje 
od iných vyučovacích predmetov je skutočnosť, že v odbornom výcviku 
žiaci nielen získavajú základy odborného majstrovstva, ale že sa v procese 
ich získavania zúčastňujú produktívnej práce, že sú do istej miery tvorcami 
materiálnych hodnôt.

Preto je majster odbornej výchovy organizátorom ako vyučovacieho, 
tak aj výrobného procesu, ktoré sú vo vzájomnej jednote a spojitosti. Úlohy, 
ktoré rieši majster odbornej výchovy spolu so žiakmi v odbornom výcviku 
majú za cieľ osvojenie si zručností a návykov  a dobré zvládnutie typických 
prác daného odboru žiakmi.

V súčasnosti  pripravujeme žiakov v 4 študijných odboroch: OSV, TEZB, 
TITT a MHT v 6 učebných odboroch: murár, tesár, MSS, inštalatér, AM, 
stolár, elektromechanik – silnoprúdová technik a v dvojročnom odbore: 
stavebná výroba.

Týchto žiakov pripravujú skúsení remeselníci - majstri odbornej výcho-
vy, ktorých je 17 pre všetky odbory, 1 hlavný majster odbornej výchovy 
a zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie.
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Odborný výcvik žiakov  prvých ročníkov sa uskutočňuje v dielňach  
Strednej odbornej školy technickej, ktoré sú vybavené na veľmi dobrej úrov-
ni. Žiaci vyšších ročníkov odborný výcvik vykonávajú v stavebných subjek-
toch ako sú: Raciotherm s.r.o. Prešov, Plynoma s.r.o. Prešov, Gasko s.r.o. 
Prešov, Janka a spol s.r.o. Prešov, v autoservisoch: PO CAR s.r.o. Prešov, 
Renault Automape Prešov, v hasičských a záchranných staniciach v rámci 
celého Prešovského kraja a inde.

Sme presvedčení, že absolventi našej školy, mladí remeselníci, nájdu 
uplatnenie v praxi ako majstri svojho odboru nielen v našom regióne, ale aj 
mimo neho. V závere chcem poďakovať celému kolektívu MOV za doteraj-
šiu prácu a do ďalšej práce im popriať veľa trpezlivosti.

      

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE MLADÝ REMESELNÍK 
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Ing. VLADIMÍR ČAJA    
zástupca riaditeľa pre 

technicko-ekonomické činnosti

                   Logistika – 4. rozmer školy

Úsek technicko-ekonomických činností dotvára celok zamestnancov 
školy, ktorí zabezpečujú realizáciu komplexného výchovno-vzdelávacieho 
procesu. V súčasnosti úsek technicko-ekonomických činností tvorí 36 ne-
pedagogických zamestnancov. Tento stav je takmer na rovnakej úrovni od 
roku 2002, odkedy je naším zriaďovateľom VÚC Prešov. Z hľadiska perso-
nálneho a pracovného zaradenia sme rôznorodým úsekom v rámci školy. 

V súčasnosti sa úsek skladá z 3 oddelení:
� ekonomické oddelenie – 8 zamestnancov,
� oddelenie prevádzky a údržby –19 zamestnancov,
� oddelenie školskej jedálne – 9 zamestnancov.

Ekonomické oddelenie

Jednou z najdôležitejších úloh úseku technicko-ekonomických činností 
je zabezpečovať prehľad majetkovej a fi nančnej situácie školy. Poskytujeme 
prehľad o výške a štruktúre majetku školy, ktorý máme v správe od nášho 
zriaďovateľa VÚC Prešov, o zdrojoch fi nancovania majetku, analyzujeme 
fi nančnú situáciu školy, poskytujeme prehľad o stave záväzkov, pohľadávok 
a o hospodárskom výsledku školy. Ekonomické oddelenie ďalej zabezpeču-
je všetky ekonomické agendy, účtovné a fi nančné operácie, tvorbu a vyhod-
notenie fi nančného plánu, pokladničné operácie a s tým súvisiace činnosti 
pre všetky úseky školy. 

Od roku 2012 je našou povinnosťou vykonávať konsolidovanú účtovnú 
závierku, čo je súhrn účtovných závierok účtovných jednotiek, ktoré tvoria 
celok. Konsolidovanú účtovnú závierku spracovávame v súčinnosti s VÚC 
Prešov. Pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu sme využívali fi -
nančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, z európskych sociálnych fondov 
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v rámci projektov Leonardo da Vinci – mobilita žiakov, ďalej  OP – vzde-
lávanie z MŠVVaŠ SR, ale aj cez EkoFond, neinvestičný fond, zriadený SPP 
Bratislava-projekt REFUGE pre obnoviteľné zdroje energie, ktoré nemalou 
mierou prispeli k obnove a doplneniu celého procesu vzdelávania a jeho 
materiálneho vybavenia. Priebežne plníme úlohy vyplývajúce z „Plánu 
hlavných úloh“ na jednotlivé kalendárne roky. Značnú pozornosť venujeme 
fi nančnej, vnútornej kontrole a verejnému obstarávaniu. Môžem konštato-
vať, že ekonomické oddelenie prijíma opatrenia na kvalitné zabezpečenie 
výchovno-vzdelávacieho procesu.   

Oddelenie prevádzky a údržby

Oddelenie prevádzky a údržby zabezpečuje vykonávanie bežnej údržby 
objektov školy, zabezpečuje dodávky energií pre školu, zodpovedá za plá-
novanie a vykonávanie stanovených revízií elektrických strojov a zariadení, 
za požiarnu ochranu, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Väčší rozsah 
údržbárskych a servisných prác zabezpečujeme s externými dodávateľmi. 
Vlastnými zamestnancami zabezpečujeme upratovanie a čistenie v celom 
areáli školy. Postupne vykonávame obmenu opotrebovaného majetku školy 
a školských zariadení. Tento proces je zdĺhavý a odvíja sa od výšky pridele-
ných fi nančných prostriedkov (stanovených normatívov) pre fi nancovanie 
školy a školských zariadení a od výšky vlastných fi nančných prostriedkov. 

Podarilo sa nám vykonať nové zastrešenie objektov školy, výmenu okien 
a zasklenie jednotlivých budov,  zateplenie budov, opravu niektorých so-
ciálnych zariadení školy a školského internátu. Všetky tieto investičné 
a neinvestičné práce zabezpečujú úsporu energií a takto ušetrené fi nančné 
prostriedky môžu byť použité na vybavenie a skvalitnenie výchovno-vzde-
lávacieho procesu. V roku 2012 sme uviedli do prevádzky z prostriedkov 
Ekofondu, n.f plynové tepelné čerpadlo a mikrokogeneračnú jednotku, 
ktoré slúžia ako názorná učebná pomôcka pri experimentálnom overova-
ní odboru technik energetických zariadení budov a zároveň ako funkčné 
energetické zariadenie k znižovaniu nákladov na energie. Prostredníctvom 
MKGJ sme schopní vyrábať elektrickú energiu, ktorú dodávame do centrál-
nej distribúcie VSE.
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Oddelenie školskej jedálne
   
Neoddeliteľnou súčasťou úseku technicko-ekonomických činností je 

školské zariadenie – školská jedáleň. Školská jedáleň  pripravuje  jedlá a ná-
poje pre študentov školy a školských zariadení v čase ich pobytu v škole 
alebo v školskom internáte, pre zamestnancov školy a školských zariadení. 
Priemerne je pripravovaných denne 150 raňajok, 300 – 320 obedov, 140 ve-
čerí. Príprava a výdaj jedál a nápojov je v požadovanom množstve a kvalite. 
Zaviedli sme objednávanie jedál prostredníctvom čipových kariet. Počas 
prevádzky školskej jedálne sú dodržiavané prísne technologické a hygie-
nické postupy. Kladom je, že neohlásené hygienické kontroly zo strany or-
gánov hygieny s celoslovenskou pôsobnosťou dopadli dobre. 

Práca jednotlivých oddelení je pri toľkých objektoch a pri takomto roz-
ľahlom areáli pestrá a rozmanitá. Svojím zodpovedným prístupom sa chce-
me podieľať na bezproblémovom chode výchovno-vzdelávacieho procesu 
školy. Pri tejto príležitosti sa chcem srdečne poďakovať všetkým zamest-
nancom za vykonanú prácu a do ďalšieho obdobia popriať pevné zdravie 
a veľa  pracovného elánu.
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PaedDr. PAVOL HELDÁK
vedúci vychovávateľ

 Druhý domov

S prebiehajúcou reformou školstva aj výchova mimo vyučovania pre-
žíva transformáciu z tradičnej výchovy na tvorivo neformálnu koncepciu 
výchovy. Veľkým prínosom reformných zmien bolo zrovnoprávnenie vý-
chovy a vzdelávania. Výchova sa stáva rovnako dôležitá ako vzdelávanie 
a vzdelávanie sa stalo súčasťou výchovy.

Školský internát svojím výchovným programom nadväzuje na výchov-
no-vzdelávaciu činnosť školy a úzko spolupracuje s rodinou žiaka. Vytvára 
podmienky pre uspokojenie individuálnych potrieb žiaka prostredníctvom 
dobrovoľných mimoškolských aktivít.

História nášho školského internátu siaha do roku 1949, kedy n. p. 
Pozemné stavby Prešov začali budovať učňovské domovy. Žiaci boli od 
roku 1951 ubytovaní v Učňovskom domove na Hollého ulici a od roku 1971 
sa Domov mládeže presťahoval do súčasných priestorov na Volgogradskej 
ulici.

V školskom roku 2013/2014 je v školskom internáte ubytovaných 180 
žiakov stredných škôl, ktorí sú rozdelení do siedmich výchovných skupín. 
Činnosť v ŠI riadi vedúci vychovávateľ a sedem vychovávateľov. Voľné ka-
pacity internátu sú využívané aj na ubytovanie poslucháčov vysokých škôl. 

Študenti majú vytvorené veľmi dobré podmienky pre záujmovú teles-
nú výchovu a šport. Športové aktivity sa realizujú v dvoch telocvičniach, 
posilňovni a na futbalovom ihrisku. Žiaci pravidelne využívajú počítačovú 
miestnosť, kde majú k dispozícií počítače s pripojením na internet a mož-
nosť pripojenia na voľnú WiFi sieť.

Školský internát je veľmi dôležitý z hľadiska oddychu, relaxácie, zába-
vy, spoločenských kontaktov a záujmov žiaka. Naším hlavným poslaním 
a cieľom je výchova a rozvoj mladého človeka, ktorý bude schopný sa po 
skončení štúdia zaradiť do života.     
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 Mgr. MIROSLAV VERČIMÁK                                 
  hlavný majster pre praktické vyučovanie

       Má remeslo zlaté dno?

Po mojich dlhoročných skúsenostiach môžem povedať, že áno.

Moje prvé kroky po skončení základnej školy v roku 1971 ma privied-
li na túto školu, vtedy OU-PS, pretože sa mi páčilo remeslo murár, ktoré 
sa neskôr stalo aj mojím povolaním. Nastúpil som do novootvorenej školy 
a internátu, kde som bol ubytovaný. 

Na svojich učiteľov, majstrov a ich ľudský prístup si živo pamä-
tám a rád spomínam. Spomínam si hlavne na p. Cenigu, p. Kamenskú, 
p. Pivovarníkovú, p. Komanickú, p. Fecka a p. Hudáka. 

Keďže som dosahoval výborné študijné výsledky, ukončil som učebný 
odbor murár s vyznamenaním a rozhodol som sa pokračovať v ďalšom štú-
diu. Po absolvovaní nadstavbového štúdia, po prvom zamestnaní sa v PS- 
závod 01 Prešov a skončení ZVS, som zakotvil opäť v škole, ktorú som 
pred časom ukončil ako žiak, a teraz som nastúpil ako majster odborného 
výcviku. 

Netušil som, že nasledujúce desiatky rokov strávim výchovou a vzde-
lávaním stavbárskeho dorastu. Samozrejme, nezaspal som na vavrínoch 
a pokračoval som v bakalárskom a magisterskom štúdiu. Moje úsilie bolo 
odmenené vymenovaním do funkcie hlavného majstra pre praktické vyu-
čovanie. Môžem povedať, že moja práca ma baví a napĺňa. 

V závere chcem našej škole zaželať veľa disciplinovaných a zručných 
žiakov, zapálených záujmom o „stavbárčinu“ a stavbárske remeslá, pretože 
dobrých remeselníkov je stále málo.

Všetkým pracovníkom prajem v ich náročnej práci pevné zdravie, veľa 
elánu, trpezlivosti, ľudskosti a dobrý pocit z vykonanej práce.
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Bc. GABRIEL KRIŠKO
   majster praktického vyučovania

  Z bývalého žiaka  
  majster odborného výcviku

Moje pôsobenie v tejto škole sa začalo ešte v časoch Stredného odbor-
ného učilišťa stavebného v roku 1989, keď som študoval v odbore  operátor 
stavebnej výroby. Po skončení školy som pracoval v svojom odbore a rozši-
roval si tak skúsenosti a zručnosti aj v praxi.

V roku 2008 som dostal ponuku vrátiť sa späť do školy ako majster od-
borného výcviku, ktorú som prijal aj napriek obavám, čo ma čaká.

Ocitol som sa na opačnej strane barikády. Môžem porovnať výchovu  
a vzdelávanie počas mojich študentských čias a teraz, keď sám odovzdávam 
svoje vedomosti a skúsenosti žiakom.

Ako väčšina pedagógov, aj ja som sa začal opäť vzdelávať a neustále 
sa prispôsobovať najnovším trendom moderných technológií a to nielen 
v stavebníctve. 

Výchova a vzdelávanie je celoživotný proces a neplatí to len o žiakoch, 
ale aj o učiteľoch. Spolupracujem s mladšími i staršími kolegami na praco-
visku a veľkým prínosom je, že každý má skúsenosti z iného odboru, a tak 
získavam širší rozhľad o viacerých remeslách.

Žiaci tejto školy majú teraz oveľa viac možností na získavanie zručností 
a rozširovanie odbornej spôsobilosti na rôznych súťažiach, školeniach a fi -
remných dňoch.

Som jedným z mladších majstrov v kolektíve a snažím sa k všetkým štu-
dentom pristupovať s pochopením, udržať si s nimi „kamarátsky“ vzťah, 
poradiť im a využiť to v celkový prospech študentov.
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Z  H I S T Ó R I E  Š KO LY

História našej školy sa začala písať v roku 1948, keď vznikol podnik 
Československé stavebné závody. Tento novovytvorený podnik vycho-
vával vlastných odborníkov v troch profesiách – murár, tesár, obkladač. 
Podmienky na prípravu učňov neboli jednoduché.

K zlepšeniu podmienok došlo v rokoch 1951 – 52, keď boli vytvorené 
nové priestory Strediska pre pracujúcich na Hollého ulici v Prešove, ktoré 
v tom čase patrilo k podniku Pozemné stavby Prešov. V tom čase už bolo 
v učebnom pomere 380 učňov v deviatich profesiách.

V školskom roku 1956 – 57 podnik Pozemné stavby v Prešove vycho-
vával už 730 učňov v 13 učebných odboroch. Vyučovanie sa realizovalo 
v dvoch zmenách, v priestoroch dnešnej SPŠE na Plzenskej ulici. Po prelo-
žení  Učňovskej školy z Plzenskej ulice sa teoretická výučba presťahovala do 
priestorov na Švermovu ulicu č. 74.

Záujem o stavbárskej povolanie si vyžadovali stále viac odborníkov 
a to sa dalo zabezpečiť len v nových a väčších priestoroch. Nový komplexný 
areál sa začal stavať v roku 1967. 19. novembra 1971 bol slávnostne odo-
vzdaný do užívania OU PS nový areál školy s kapacitou pre 800 žiakov.  

V školskom roku 1974/75 začala škola s realizáciou experimentál-
neho štúdia 4+1 v dvoch profesiách – inštalatér a stavebný zámočník. 
O rok neskôr škola prijala ponuku vyučiť v odbore žeriavnik 16 študentov 
z Vietnamskej socialistickej republiky.

V školskom roku 1978/1979 bolo zriadené štúdium popri zamest-
naní. Najskôr v odbore stavebníctvo, potom v odbore strojárstvo 
a elektrotechnika. 

Zriaďovacou listinou MŠ bolo v školskom r. 1978/79 zriadené SOU sta-
vebné, čím sa zaradilo do siete stredných odborných škôl. Vďaka aktivite pe-
dagogických zamestnancov, dobrým výsledkom  žiakov a mnohých súťaží 
v odbornej zručnosti, umeleckej a športovej činnosti, tvorbe učebných po-
môcok zaradili naše učilište na popredné miesto v bývalej VHJ Pozemného 
staviteľstva (4x putovnú štandardu – Najlepšie učilište VHJ).



65. výročie založenia školy

1948 – 2013 Strana 17

V rokoch 1991 až 2001 boli zriaďovateľmi SOU stavebného ako samo-
statného právneho súbjektu Ministerstvo výstavby a stavebníctva SR, ne-
skôr Ministerstvo hospodárstva SR a následne Ministerstvo výstavby a re-
gionálného rozvoja SR. 

Od 1. 7. 2001 sa stal zriaďovateľom SOU stavebného Krajský úrad 
v Prešove a následne od 1. 7. 2002 Prešovský samosprávny kraj.

1. 1. 2009 sa zmenil názov školy na Strednú odbornú školu technickú 
v Prešove.

Výsledky práce pedagogických zamestnancov a žiakov sú prezentované 
na mnohých súťažiach a na výstave MLADÝ REMESELNÍK. Škola úspeš-
ne rozvíja  partnerské vzťahy so školou Zespol szkol budowlanych v Poľ-
sku a školami podobného zamerania v rámci celého Slovenska a Českej 
republiky.

Bohatá 65 – ročná história školy je dôkazom toho, že SOŠ  má opod-
statnené miesto vo výchove mladých kvalifi kovaných odborníkov v prešov-
skom regióne.

Od vzniku školy vo funkcii riaditeľov pôsobili:

1948      Jozef Paľa
      František Gombár
      Mikuláš Turčáni
      František Šimkovič

1962       Pavel Škerlanec
1962 – 1969     František Šesták
1969 – 1970     Ing. Michal Rybarčák
1970 – 1973    Štefan Hambalek
1973 – 1990     RSDr. Tomáš Škop, CSc.
1990 – 1996     Ing. Eva Kamenská
1996     Mgr. Štefan Cmar



65. výročie založenia školy

1948 – 2013 Strana 18

SPOMÍNAJÚ…
Ing. EVA KAMENSKÁ

riaditeľka školy v rokoch 1990-1996

Vážení bývalí a súčasní kolegovia, vážení zamestnanci !

Dnes je február roku 2014, dnes si pripomíname 65 rokov od vzniku 
tejto školy. Pri tejto príležitosti sa chcem v krátkom zamyslení vrátiť o nie-
koľko rokov späť.

Do bývalého odborného učilišťa som nastúpila v septembri 1970. Bol 
to rok, kedy sa škola, osobitne učebne, premiestnili do nových priestorov 
– terajší pavilón teoretického vyučovania.

Na môj prvý deň v odbornom učilišti si pamätám celkom presne. 
Zástupcom bol p. Gustáv Halahija, zborovňa bola v jednej z úzkych tried 
na poschodí, učiteľský zbor bol malý a jeho členovia ma prijali tak srdečne 
a samozrejme, ako by som medzi nich oddávna patrila. V ten prvý deň 
nákladné auto priviezlo stoličky do učební, ktoré sme všetci pomáhali nosiť 
do budovy. 

Spomínam si aj na svoj posledný deň v strednom odbornom učilišti, 
v marci 1996. V ten deň som mala pocit, že prvýkrát v živote mám veľ-
mi veľa času, aby som sa pripravila na schôdzu, kde som podľa poky-
nov Ministerstva stavebníctva mala uviesť do funkcie nového riaditeľa, 
p. Mgr. Cmara, ktorý je v tejto funkcii dodnes. Na ministerstve vtedy asi 
nemali časový priestor, možno aj preto, lebo Prešov je príliš ďaleko, takže 
to nechali na mňa.

Medzi týmito dvoma dňami prešlo 25 rokov. Kedy a prečo tie roky prešli 
tak rýchlo, na takúto otázku sa odpovedať nedá. Boli to denné povinnosti, 
úlohy, starosti, ktoré vypĺňali dni idúce od septembra do Vianoc, od polro-
ka do leta. Tie povinnosti mi splývali akoby do jednej myšlienky, za ktorou 
boli vždy konkrétni žiaci, najprv ešte deti, a zakrátko mladí muži, ktorí od-
chádzali po záverečných skúškach alebo po maturitách do života s vierou 
vo svoje sily a so sebavedomím, ktoré môže upraviť iba sám život.
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Touto jedinou mojou myšlienkou bola povinnosť ísť do triedy, venovať 
sa žiakom, učiť. Rokmi žiaci prichádzali a odchádzali. Na ich vzdelaní a vý-
chove sa podieľalo množstvo ľudí, mojich kolegov, majstrov OV, pracovní-
kov administratívy, upratovačiek, kuchárok, údržbárov. Bohužiaľ, dnes už 
mnohí nie sú medzi nami.                                             

Za roky môjho pôsobenia som  poznala všetkých, ktorí v SOU praco-
vali. Každý z nich svojím spôsobom neslúžil iba žiakom, každý dával niečo 
zo seba aj mne, posúval moje myslenie a konanie dopredu, rozširoval môj 
obzor. Raz, keď som už sedela na riaditeľskej stoličke, prišiel za mnou je-
den z kolegov z odborného výcviku a povedal mi zvláštnu vetu: „Dnes sa 
mi nedarilo, nič som nedokázal vybaviť. Akurát som stretol takého dedka, 
ktorý mi ukázal niečo, o čom som doteraz nevedel.“ A k tomu dodal: „ Ešte 
som v živote nestretol človeka, od ktorého by som sa nebol niečo naučil.“

Túto vetu si pamätám veľmi dobre, lebo mnohokrát mi práca a kontakt 
s ľuďmi potvrdili, akí potrební sú ľudia okolo nás, lebo nám nielen pomáha-
jú v práci, ale nás aj  povzbudzujú, inšpirujú k iným pohľadom na riešenie 
problémov, pomáhajú nám opravovať svoje vlastné chyby, lepšie rozumieť 
iným.

Dnešná škola evidentne ide dopredu a prekonáva mnoho zmien. Budovy 
zmenili svoj vzhľad, zmenilo sa vybavenie učební, mení sa školský poria-
dok aj obsah vyučovania. Prichádzajú  nové výzvy, nové úlohy, nové metó-
dy práce. Jedno sa však nemení. Osobnosť učiteľa, majstra, vychovávateľa 
aj ostatných zamestnancov je na všetkých pracoviskách  nezastupiteľná. 
Táto osobnosť v prvom rade formuje novú generáciu, aby to bola generácia 
nielen technicky vyspelá, odborne pripravená, ale aby to bola aj generácia, 
ktorá si zachová ľudskosť a vždy dokáže rozlíšiť hodnoty – poctivosť, statoč-
nosť, láskavosť  nad klamstvom, sebectvom, chamtivosťou. Súčasný svet ni-
koho nevíta s otvorenou mäkkou náručou, ale to ešte neznamená, že máme 
v sebe zanedbať a potlačiť prirodzený vzťah k dobru a  spravodlivosti.  

Sama som ako človek v spolupráci s mojimi súčasníkmi neustále iba 
získavala, preto dnes ďakujem všetkým, ktorí ma sprevádzali v mojom pra-
covnom živote počas 25 rokov, boli mi nápomocní, žičili mi, pomáhali mi 
prekonať pracovné aj osobné problémy. Bolo mi cťou počas tých rokov, milí 
moji kolegovia a spolupracovníci, pracovať s vami. Za to Vám patrí moja 
vďaka.
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Dnes, keď si pripomíname významné výročie tejto školy, dovoľte mi za-
blahoželať a poďakovať sa všetkým, ktorí  zabezpečujú  jej nevyhnutné čin-
nosti, osobitne pri výchove a vzdelávaní. Zároveň popriať  všetkým mnoho 
zdravia a síl  do ďalších rokov, vzájomnú úctu a dobrú spoluprácu. 

Zo srdca prajem všetko najlepšie bývalým aj súčasným pracovníkom školy.  

Čriepky spomienok
Dalo by sa mnoho hovoriť o 25-tich rokoch, počas ktorých som v SOU 

pôsobila, ale radšej by som sa pristavila pri ľuďoch, ktorí tu pôsobili súčasne 
so mnou. Dnes je vidieť, že sa školské budovy udržiavajú, zveľaďujú. Mnohí 
z tých, ktorí mali podiel na všetkom, čo sa tu dialo, už nie sú medzi nami. 

„Podstata, ktorou je vzťah k mladým a ich výučba, táto podstata platí 
stále.“

Preto si osobne s láskou a úctou spomínam na všetkých, ktorí ma spre-
vádzali počas rokov môjho pôsobenia. Áno, ani ja som nestretla človeka, 
od ktorého by som sa niečomu nenaučila. Dúfam, že takto povedia aj iní 
o mne.

Dnes prichádzam do týchto priestorov iba výnimočne. Stretávam 
tu známych aj neznámych kolegov a zamestnancov. Vždy stretnem pani 
Molčanovú, ktorú som už dávno pomenovala maskotom školy. Táto žena tu 
pracuje neuveriteľných 44 rokov, neustále upratuje, zariaďuje a spoľahlivo 
plní svoje úlohy. 

                                    

UČITEĽSKÝ KOLEKTÍV 70- ROKY
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GABRIELA PIVOVARNÍKOVÁ
 zástupkyňa pre teoretické vyučovanie v r. 1990-1996

Vážení kolegovia !

Dovoľte mi, všetkých Vás srdečne pozdraviť pri príležitosti 65. výročia 
vzniku Strednej odbornej školy technickej v Prešove. Táto príležitosť ma 
zároveň v spomienkach vracia do dávnej minulosti. 

Patrím k pedagógom, ktorí niekoľko rokov učili ešte v starých priesto-
roch pri židovskej synagóge. Boli to neporovnateľné podmienky v porovna-
ní s podmienkami dnešnej školy. Preto som spolu s ostatnými zamestnan-
cami učilišťa nadšene privítala postupný prechod do nových priestorov. 

Súčasné školské zariadenie prešlo a prechádza postupne mnohými zme-
nami, počas ktorých sa mení nielen názov, ale často aj obsah vyučovania, 
vylepšuje sa vnútrajšok a vonkajšok objektov. Časté stavebné úpravy sved-
čia o nových požiadavkách kladených na školu a jej zamestnancov. Počas 
38 rokov môjho pôsobenia na odbornom učilišti, neskôr už na Strednom 
odbornom učilišti stavebnom, som zažila množstvo zmien, nových zriaďo-
vateľov aj vznik nových odborov.

Počas môjho pôsobenia som si túto školu obľúbila, ale najviac zo všet-
kého som mala rada našich žiakov. Tak ako mnohí zo súčasných vyučujú-
cich a majstrov OV, väčšinu z nich som vtedy poznala po mene, často som 
poznala aj rodičov, vedela som s akými problémami ich rodičia zápasia. 
Niektorí naši žiaci nám často spôsobovali hlboké vrásky na čele a vyvolávali 
pochybnosti o zmysle učiteľskej práce.

Lenže životná skúsenosť mi rokmi potvrdila životnú pravdu: „Nelámať 
nad nikým palicu“.

Neraz ma na ulici alebo v obchode pozdravia bývalí žiaci, ktorí v ško-
le nijako mimoriadne neprospievali. Dnes majú svoje rodiny, strechu nad 
hlavou, majú prácu a je zrejmé, že k svojmu životu pristupujú zodpovedne. 
Inokedy sa mi prihovorí mladý muž, ktorý pracoval v zahraničí a tento, pre 
svoju nedisciplinovanosť v škole považovaný za beznádejný prípad, dnes 
dôsledne dodržiava všetky predpisy, lebo ho tomu naučil pobyt v Amerike, 
kde sa našinec ľahko dostane pred sudcu, hoci aj za dopravný priestupok.
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Stretávam aj žiakov, ktorí ma skúsenosťami už dávno predbehli, pod-
nikajú, ovládajú ekonomické predpisy, snažia sa presadiť v silnej konku-
rencii. Títo žiaci nadobudli svoje skúsenosti sami, vlastnými schopnosťami 
v dnešnom rozmanitom a náročnom svete. Napriek tomu, pri týchto stret-
nutiach spomínajú na školu, pýtajú sa na učiteľov, majstrov a vychovávate-
ľov. Mňa samú tieto stretnutia tešia, lebo ma ubezpečujú, že učiteľská  práca 
mala svoj hlboký zmysel a nebola zbytočná.

Môj život, to bola škola, vyučovanie, prípravy na hodiny, neskôr aj po-
vinnosti vyplývajúce z funkcie zástupkyne. Do týchto činnosti som vklada-
la všetky svoje fyzické a psychické sily.

Milí kolegovia a zamestnanci strednej odbornej školy technickej!
Veľmi dobre viem, aká namáhavá je práca v triede, v dielni, na praco-

visku, na ihrisku, alebo aj v internáte. Viem, koľko námahy treba vynalo-
žiť na dodržiavanie disciplíny, na vzbudenie záujmu žiakov o svoj odbor, 
koľko citu je treba nenápadne vložiť do každej dobre mienenej rady alebo 
do napomenutia. Práve preto, že toto všetko veľmi dobre ovládam, dnes 
Vám všetkým nielen blahoželám k výročiu vzniku školy, ale Vám prajem aj  
pevné zdravie, veľa fyzických a psychických síl, mnoho drobných úspechov 
a radostí v práci so žiakmi. Nech je Vaša práca zmysluplná, nech Vás nikdy 
neprestane baviť a napĺňať! 

                  

UČITEĽSKÝ KOLEKTÍV 90- ROKY
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PhDr. MARTA ILJUKOVÁ
bývalá učiteľka

Z o  s p o m i e n o k  s  l á s ko u  a  ú c t o u . . .

Pri dverách nášho bytu zazvoní zvonček. Čakám opravárov – plynárov. 
Vstúpia dvaja. Starší z nich pozdraví. Dobrý deň, pani učiteľka. Učila som 
vás? Kde? Kedy? Pýtam sa. V stavebnom učilišti, pred štyridsiatimi rokmi, 
odpovedá. Začíname spomínať. Mená učiteľov, ako p. Fialka, p. Krišková,
p. Ščešňak, majstrov odborného výcviku a iných zamestnancov školy si obi-
dvaja dobre pamätáme. Veľa sa naučil na hodinách teoretického vyučova-
nia a odborného výcviku. Hovorí o nich s láskou a úctou. Na svoju školu je 
hrdý, aj na profesiu, ktorej zostal verný až dodnes. Poteším sa.

 
To bolo len jedno z mnohých stretnutí s absolventom našej školy. Ako 

učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov, SJ a RJ, som učila žiakov skoro 
všetkých učebných a študijných odborov, a tak ich v bežnom živote stretá-
vam často ako dobrých odborníkov. Vždy pozdravia, prihovoria sa a spo-
mínajú na roky prežité v školských laviciach.

 
Aj keď žiaci v odborných školách  neinklinujú k všeobecnovzdelávacím 

predmetom a preferujú skôr odborné, mnohých sme spolu s kolegyňou 
Mgr. J. Cmarovou získali aj pre krúžkovú činnosť, najmä prácu v recitač-
nom a speváckom krúžku. Viedol ich k tomu vzťah k ľudovej slovesnosti, 
najmä k piesni. S pripraveným programom vystupovali na rôznych spo-
ločenských podujatiach, školských akadémiách. Krásnym spevom a hrou 
na harmonike vedeli žiaci Ľ. Didik a M. Gernát spríjemniť mnohé chvíle 
nielen svojim spolužiakom, ale aj seniorom v kluboch dôchodcov.

V závere chcem našej škole – oslávenkyni popriať do  ďalších rokov veľa 
kvalitných pedagógov a dobrých žiakov, z ktorých budú zruční odborníci 
svojho remesla. 
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FRANTIŠEK HERMAN
bývalý majster odborného výcviku  

Vernosť na 41 rokov

Ako neskúsený chlapec z dedinky Koprivnica, ktorý nikdy nebol ďalej 
ako v Prešove, začal som svoje učňovské roky na Odbornom učilišti v Pre-
šove v roku 1966. Po skončení som hneď pokračoval v štúdiu na Stavebnej 
priemyslovke a následne na Pedagogickej fakulte v Prešove, kde som absol-
voval pedagogické minimum.  Štúdium ma nasmerovalo k môjmu budúce-
mu povolaniu. Mohol som sa uplatniť ako majster odborného výcviku na 
Strednom odbornom učilišti stavebnom na Volgogradskej ulici v Prešove.

Mladý, plný elánu som od prvej chvíle začal rozdávať mojim učňom 
v profesií tesár svoje vedomosti a skúsenosti zo stavieb. V čom som bol 
na pochybách, doplnil som si to po večeroch štúdiom rôznych stavebných 
noviniek, pripravoval som rôzne pomôcky pre žiakov a tešil sa každej vy-
darenej práci. A aká to bola práca? Nuž práca, ktorú vykonávate s láskou 
a zodpovedne, s pocitom, že sa snažíte odovzdať žiakom svoje schopnos-
ti a skúsenosti. Som hrdý na svoju prácu, ktorú som odviedol vo funkcii 
majstra odborného výcviku za 41 rokov, lebo viem, že všetko úsilie, zod-
povedný prístup k práci a hlavne moja zanietenosť, dala všetkým mojim 
študentom do života len to najlepšie.

„Dobrý deň, pán majster, ako sa máte?“ Tieto slová svedčia o tom, že 
absolventi odboru tesár ma neobchádzajú pri stretnutí, ale často sa mi 
prihovoria a chvália sa, ako sa im darí a čo robia. Som rád, že moja práca 
nevychádzala nazmar a pomohol som mladým vstúpiť do života.  

Keď som bol požiadaný napísať tento príspevok, mojou mysľou začali víriť 
spomienky na všetky tie roky prežité v škole, na mojich  spolupracovníkov 
a ich rodiny, na krásne chvíle, keď sme spolu pripravovali programy pre naše 
deti, či to  bol Mikuláš, Deň detí, oslavy MDŽ a rôzne športové aktivity ako 
Beh vďaky, alebo „lyžiaraky“. Zlé spomienky zahnal mrak času a ja sa dnes 
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teším zo života na zaslúženom dôchodku, ale najviac sa teším z vnúčat, 
ktoré nám aj s manželkou robia radosť a dodávajú silu. 

Milí moji bývalí spolupracovníci.

Všetkým, ktorí ste so mnou prežili v škole viac či menej rokov želám, 
aby Vám Vaša zodpovedná práca prinášala vždy len radosť a potešenie.

K 65. výročiu vzniku školy prajem všetkým tým, ktorí odovzdávajú svo-
je sily, vedomosti a zručnosti mladej generácii veľa úspechov, pevné zdravie 
a vždy krásny pocit, že ich práca bude zúročená v rukách iných a nevyjde 
nazmar.

BEH VĎAKY
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S Ú Č A S N Ý  P R O F I L  Š KO LY

SOŠ TECHNICKÁ POSKYTUJE:

  kvalitnú komplexnú prípravu mládeže v 10 učebných a 6 študijných 
odboroch, 

 nadstavbové štúdium pre absolventov učebných odborov,
 rekvalifi kačné kurzy pre nezamestnaných i ostatných účastníkov. 

KOMPLEXNÚ PRÍPRAVU  ZABEZPEČUJÚ TRI ÚSEKY:

  úsek teoretického vyučovania, ktorý zabezpečuje vyučovanie v mo-
derne vybavených odborných učebniach, 2 telocvičniach, posilňovni, 
športových ihriskách,

  úsek praktického vyučovania, ktorý umožňuje osvojenie si odborných 
zručností v dielňach SOŠt a tiež na pracoviskách významných regio-
nálnych fi riem,

  úsek výchovy mimo vyučovania v školskom internáte, ktorý pomáha 
našim žiakom dobre sa pripraviť na vyučovanie a efektívne využívať 
voľný čas. 

     
PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI:

 teoretické  vyučovanie – 37  učiteľov   
 praktické vyučovanie – 19 majstrov odborného výcviku  
 výchova mimo vyučovania – 8 vychovávateľov

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI:

 oddelenie TEČ, prevádzky a údržby – 27 zamestnancov
 zamestnanci školskej jedálne – 9 zamestnancov
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Prípravu mládeže na budúce povolanie realizujeme v klasických učeb-
ných a študijných odboroch, o ktoré je záujem na trhu práce.

4 - R O Č N É  Š T U D I J N É  O D B O R Y

3693 K TECHNIK ENERGETICKÝCH ZARIADENÍ BUDOV
2447 K MECHANIK HASIČSKEJ TECHNIKY
3656 K OPERÁTOR STAVEBNEJ VÝROBY
3778  K TECHNIK INFORMAČNÝCH A TELEKOMUNIKAČNÝCH 

TECHNOLÓGIÍ
3349 K TECHNIK DREVOSTAVIEB – EXPERIMENT

 3  -  R O Č N É  U Č E B N É  O D B O R Y

2487 H 01 AUTOOPRAVÁR – MECHANIK
2683 H 11 ELEKTROMECHANIK – SILNOPRÚDOVÁ TECHNIKA
3355 H STOLÁR
3661 H MURÁR
3663 H TESÁR
3684 H STRECHÁR
3668 H MONTÉR SUCHÝCH STAVIEB
3678 H INŠTALATÉR

 2  -  R O Č N É  N A D S TAV B O V É  Š T Ú D I U M

3659 L        STAVEBNÍCTVO
2675 L 02    ELEKTROTECHNIKA – VÝROBA A PREVÁDZKA STROJOV 

A ZARIADENÍ 
2414 L 01   STROJÁRSTVO – VÝROBA, MONTÁŽ A OPRAVA
      PRÍSTROJOV, STROJOV A ZARIADENÍ 

2  -  R O Č N Ý  U Č E B N Ý  O D B O R

3686 F STAVEBNÁ VÝROBA 
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S P O LU P R Á C A  S O  Z A H R A N I Č N Ý M I  Š KO L A M I

• SOŠ a SOU Beroun – Hlinky (Česká republika)
• SOU Hluboš (Česká republika)
• Zespól Szkól Budowlanych TARNOW (Poľsko) 

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Česká republika
SOŠ a SOU Beroun-Hlinky – ODBORNÁ STÁŽ ŽIAKOV (ODBORY auto-
opravár, stolár, inštalatér), rok 2012
Poľsko Zespól Szkól Budowlanych TARNOW – Michalicki Zespól Szkól 
Ponadgimnazialnych v Miejscu Piastowym - výmenný pobyt žiakov a súťaž 
zručnosti (odbor stolár), rok 2007
Rakúsko  Zistersdorf – realizácia projektu Leonardo da Vinci (odbor inšta-
latér), rok 2007
Francúzsko  Profesijná komora – Toulouse – realizácia projektu Leonardo 
da Vinci (odbor tesár), rok 2006

Ú Č A S Ť  N A  M E D Z I N Á R O D N ÝC H  P O D U J AT I A C H

MLADÝ TVORCA NITRA 
Žiaci a pedagógovia SOŠ tech-
nickej v Prešove, ako jedi-
nej strednej odbornej školy 
z Prešova, sa zúčastnili 19., 
20. a 21. celoslovenskej výsta-
vy výrobkov žiakov stredných 
odborných škôl „Mladý tvor-
ca“, ktorá sa uskutočnila na vý-
stavisku Agrokomplex Nitra. 
Hlavným usporiadateľom bolo 
Ministerstvo hospodárstva SR. 
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EURÓPSKY MÍTING MLADÝCH ĽUDÍ  V PARÍŽI, ROK 2008

V Paríži sa  konal 1. míting 10 000 európskych učňov z 27.  európskych 
členských štátov v Palais Omnisport de Paris – Bercy. Prostredníctvom 
Cechu strechárov sa tejto akcie zúčastnilo 35 ľudí zo Slovenska. Školu 
zastupovali 2 žiaci v odbore strechár a tesár za účasti pedagógov školy.

P R O J E K T Y

„REFUGE – Renewable Energy 
for FUture GEnerations“ Projekt 
REFUGE je podporený v rámci 
Programu celoživotného vzdelávania 

– podprogramu Leonardo da Vinci – mnohostranné projekty „Prenos 
inovácií“. Realizátorom a hlavným partnerom projektu je EkoFond, 
neinvestičný fond zriadený SPP, partnermi projektu sú: školiaca a konzultačná 
fi rma IDEC S.A. z Grécka, Integrovaná střední škola z Českej republiky; 
SOŠ elektrotechnická Trnava, Spojená škola Kremnička Banská Bystrica, 
SOŠ technická Prešov a Štátny inštitút odborného vzdelávania. Hlavnými 
cieľmi projektu je identifi kovať a analyzovať nové povolania v oblasti obno-
viteľnej energie a prispôsobiť ich slovenským pomerom, pripraviť školenie 
pre výchovných poradcov a kariérnych poradcov o nových povolaniach, 
ako aj pripraviť učebné texty pre oblasť obnoviteľných zdrojov, použiteľné 
pre študijný odbor „technik energetických zariadení budov“.

„ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI“
Nenávratný fi nančný príspevok vo výške 1,1 mil. eur bol poskytnutý škole 
na zateplenie objektov školy, výmenu okien a nákup učebných pomôcok.

„PREMENA TRADIČNEJ ŠKOLY NA MODERNÚ“
Cieľom projektu je s využitím inovovaných foriem a metód výučby pri-
praviť absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spo-
ločnosti, ako aj pre jeho nadväzujúce vzdelávanie v systéme vysokých škôl 
a ďalšieho vzdelávania. 
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„MODERNÁ KNIŽNICA – NOVÉ CENTRUM VZDELÁVANIA˝

Knižnica poskytuje knižnično-informačné služby žiakom a zamestnancom 
školy prostredníctvom výpočtovej techniky. Fond knižnice tvorí umelecká, 
náučná a odborná literatúra ako aj cudzojazyčné dokumenty. K dispozícii 
sú elektronické a audiovizuálne dokumenty a pripojenie na internet.

Ú Č A S Ť  N A  S Ú ŤA Ž I A C H

SÚŤAŽ ZRUČNOSTÍ „MLADÝ REMESELNÍK“

Škola usporadúva akciu „Mladý remeselník”, kde sú organizované:
- súťaže zručností (v odboroch stolár, murár, tesár),
- výstavy výrobkov žiakov,
- dni otvorených dverí, 
- spoločenské a kultúrne akcie.

CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ BOZP
Organizátorom 39. ročníka 
celoslovenskej súťaže žiakov 
stredných odborných škôl z ve-
domostí o predpisoch bezpeč-
nosti a ochrany zdravia pri práci  
bol Integrovaný odborový zväz 
a spoluorganizátorom Nadácia 
Friedrich Ebert Stift ung. Súťaž 
prebiehala na Strednej odbor-
nej škole stavebnej v Žiline. 
Súťažilo 13 stredných škôl a 39 
žiakov. V súťaži jednotlivcov sa 

na 1. mieste umiestnil žiak našej školy Dávid Jenkut  a v súťaži škôl obsadili 
2. miesto žiaci našej školy Dávid Jenkut, Gabriel Palenčík, Tomáš Soroka.
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MEDZINÁRODNÁ MURÁRSKA SÚŤAŽ, NITRA 2013

Na 19. ročníku medzinárodnej murárskej súťaže sa zúčastnili murárski učni 
zo Slovenska, Česka a Maďarska. Našu školu reprezentovali 2 žiaci. Súťaž je 
zameraná na preverovanie praktických zručností a odborných vedomostí 
v učebnom odbore murár.

Š KO L S K É  S Ú ŤA Ž E

Automechanik junior   Stolnotenisový turnaj
Biliardový turnaj   Súťaž „Krížovkár z technickej“
Florbalový turnaj    Súťaž v anglickom jazyku
Olympijský festival detí a mládeže

BILIARDOVÝ TURNAJ ŽIAKOV STOLNOTENISOVÝ ŠKOLSKÝ TURNAJ

FLORBALOVÝ TURNAJ 
STREDNÝCH ŠKOL V PREŠOVE

OLYMPIJSKÝ FESTIVAL 
DETÍ A MLÁDEŽE
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E X K U R Z I E

Kia Motors Slovakia, s. r. o., 
Teplička nad Váhom
Elektráreň Vojany
Letecká fakulta Technickej univerzity 
v Košiciach

S P O LU P R A C U J Ú C E  F I R M Y

EKOFOND N.F.
HAUS SEMAN, S. R. O., PREŠOV

JANKA A SPOL., PREŠOV
KIA MOTORS SLOVAKIA, S. R. O.

PO CAR, S. R. O., PREŠOV
DREVAN, PREŠOV

DOPRAVA A MECHANIZÁCIA, PREŠOV
DELTASTAV, PREŠOV

AUTOTRANSPORT, S.R.O., PREŠOV
PUMPEG, S.R.O., PREŠOV

Sústredenie záchranárov

Tesla Stropkov, a. s.

Vodné dielo Žilina

EXKURZIA VODNÉ DIELO ŽILINA
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Z A M E S T N A N C I  Š KO LY  V  Š KO L S KO M  R O K U  2 0 1 3 / 2 0 1 4

V E D E N I E  Š KO LY:

Mgr. Štefan CMAR, riaditeľ SOŠt
PhDr. Milan LACA, zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie
Mgr. Jaroslav MIŠTO, zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie
Ing. Vladimír ČAJA, zástupca riaditeľa pre technicko-ekonomické činnosti
PaedDr. Pavol HELDÁK, vedúci vychovávateľ

Ú S E K  T E O R E T I C K É H O  V Y U Č O VA N I A

ANDREJČÁKOVÁ Anna, Mgr.
ANTOŠ Marcel, PaedDr.
BADIDOVÁ Mária, Mgr.
BARAN Pavol, Ing.
BARAN Stanislav, Mgr.
CMAROVÁ Jana, Mgr.
DUDIČ Jozef, Mgr.
FERENCOVÁ Elena, Ing.
GAJDOŠOVÁ Marcela, Mgr.
GALDUNOVÁ Janka, Ing. 
GREŠ Ľubomír, Ing.
HALAGOVÁ Jana, Ing.
JANKUROVÁ Eva, PhDr.
KAŇUŠČÁK Anton, Ing.
KAŽIMÍROVÁ Tatiana, Mgr.
KOČIŠ Alexander, Ing.
KOČIŠKOVÁ Iveta, Mgr.

KOLÁŘOVÁ Mariana, Ing.
KOŠÚT Jozef, Mgr.
KRAJČÍROVÁ Elena, Ing.
LIČÁKOVÁ Alena, Ing.
LUKÁČ Matúš, Mgr.
NOVÁKOVÁ Katarína, Ing.
NOVOTNÁ Ľubomíra, Mgr.
PETÁKOVÁ Mária, Mgr. 
PRIHODA Peter, Ing.
PRIHODA Martin, Ing.
REPEĽOVÁ Lýdia, Mgr.
SABOLOVÁ Adela, Mgr.
ŠALKOVÁ Alena, Mgr.
ZUSKO Peter, Ing.
ŽIGRAJOVÁ Katarína, Mgr.
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E X T E R N Í  U Č I T E L I A 

ČABALA, Marián, Ing.   ŠPONÁR Jaroslav, Ing.
KOLLARČÍK Radovan, Mgr.  STAHOVCOVÁ Mária, Mgr. 
KUBÍK Peter, Bc.    TIRPÁK Matúš, Mgr.

Ú S E K  P R A K T I C K É H O  V Y U ČO VA N I A 

BENKO Anton    KUCHÁR Karol
FEJERČÁK Ľubomír   MARCINKO Ján
FILIČKO Cyril    MATISKO Jozef, Mgr.
FRIŠTYK Martin, Mgr.     OSLOVIČ Peter, Bc.
GLOSÍK Štefan, PaedDr.  PEKÁR Jozef
HAVAJ Michal, Bc.   SUŠKO Pavol, Bc.
JURAŠKO Peter    TARTAĽ Jaroslav, Ing.
KOVAĽ František   VERČIMÁK Miroslav, Mgr.
KOZÁČEK Ľubomír     
KRIŠKO Gabriel, Bc.   ZOŠŠ Ondrej

Ú S E K  V ÝC H O V Y  M I M O  V Y U ČO VA N I A

ANDREJKO Dušan, Bc.   CHAMMOUT Mária, Ing.
BREJOVÁ Ľubica, Ing.   RÁKOCIOVÁ Magdaléna, Bc
FEJERČÁKOVÁ Helena, Bc.  SUŠKOVÁ Mária, PhDr.
HELDÁK Pavol, PaeDr.   TALÁŠEK Bohuš, Mgr.

.

hlavný majster
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Ú S E K  T E C H N I C KO - E KO N O M I C K ÝC H  Č I N N O S T Í

ČABALA Marián Ing.   PETÁKOVÁ Mária Mgr.
ČABALOVÁ Janka   SOBOŇOVÁ Ľubica
HUDÁKOVÁ Jozefína   ŠTAJEROVÁ Beáta
JÁGERSKÁ Viera   FABIANOVÁ Ivana
MICHALIKOVÁ Martina

JEDINÁKOVÁ M. 
- vedúca prevádzky a údržby
CHAVDAROV I.   STAJANČA P.
JURAŠKOVÁ A.   GIMECKÝ P.
MARTINKOVIČOVÁ M.  KOVALČÍKOVÁ G.
MIHÁLIK M.    JANČÍKOVÁ D.
MICHALIKOVÁ H.   VERČIMÁKOVÁ M.
MOROCHOVÁ K.   KRAVJAROVÁ Z.
MIZERÁKOVÁ A.
MOLČANOVÁ A.
MOROCHOVÁ A.
NOVOTNÁ E.
SABOLOVÁ T.
ŠALAMUNOVÁ E.
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Š KO L S K Á  J E D Á L E Ň

ŠKOPOVÁ M. – vedúca ŠJ  LEHOTSKÁ K.
ČIŽMÁRIKOVÁ  E.   SOCHOVIČ P.
JUSKANINOVÁ M.   ŠOLTÍSOVÁ  O.
KEKĽÁKOVÁ  H.   RATICA  J.
KEKLÁKOVÁ T.   
KOZLIKOVÁ  F.

.
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OČAMI ŠTUDENTOV…

    FREDERIK SURGENT   
najlepší žiak ročníka v školskom roku 2012/2013

V Y Z N A N I E  Š T U D E N TA

Ako každý žiak deviateho ročníka aj ja som mal problém s výberom 
strednej školy. Tento problém sa vyriešil, keď som sa dozvedel o Strednej 
odbornej škole technickej v Prešove a odbore technik energetických zaria-
dení budov. Škola ma zaujala hlavne moderným vybavením a už v prvý deň 
som sa tu cítil veľmi dobre. Najprv som sa tu nevyznal kvôli rozľahlosti ško-
ly, ale vďaka skvelému personálu a učiteľom tento problém netrval dlho. 

V prvý deň som spoznal svojich spolužiakov a svojho triedneho, ktorý 
nás už od začiatku povzbudzoval a snažil sa, aby sme sa tu cítili čo najlep-
šie. V učení sa mi darí, čoho dôkazom bolo vymenovanie  za najlepšieho 
žiaka prvého ročníka. Teší ma aj to, že bývam v školskom internáte, ktorý je 
spojený so školou. Som presvedčený o tom, že si uchovám len tie najkrajšie 
spomienky na roky strávené na strednej škole medzi skvelými  ľuďmi.

  

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE CIEN
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DÁVID JENKUT
najlepší žiak školy v šk. r. 2012/2013

P R E ČO  P R ÁV E  T E C H N I C K Á ?

V deviatom ročníku visel nado mnou Damoklov meč s otázkou, akú 
strednú školu si vyberiem pre ďalšie štúdium. S odpoveďou na túto otázku 
mi pomohli rodičia. Poradili mi zaujímavý odbor, a to technik energetic-
kých zariadení budov na SOŠt v Prešove. 

Na internete som získal ďalšie informácie o tomto odbore. Z mnohých 
zaujímavých článkov a príspevkov odborníkov z praxe som sa dozvedel, že 
tento odbor má budúcnosť a je žiadaný na trhu práce. Absolventi vraj majú 
široký okruh uplatnenia. 

Vo zvolenom odbore ma najviac zaujali alternatívne zdroje energie ako 
sú vietor a slnečná energia. Zaujali ma tiež aj moderné energetické zariade-
nia, ktoré sú nainštalované v našej škole. Partia k nim  plynové kotly, ply-
nové tepelné čerpadlo, mikrokogeneračná jednotka, fotovoltické a solárne 
panely a iné. 

Spolieham sa na to, že po skončení štúdia budem môcť uplatniť na-
dobudnuté schopnosti v mojom budúcom zamestnaní. Verím, že moja 
práca bude prinášať uspokojenie nielen mne, ale hlavne mojim budúcim 
zákazníkom.

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE CIEN
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Skloniť sa treba práci,

čo dáva ľuďom chlieb.

Hlbšie sa však treba skloniť

matkám,

čo dali život deťom.

Ale najhlbšie sa treba

skloniť učiteľom,

čo z bytosti vychovali

človeka,

lebo je ľahšie vrch preniesť,

rieku zahatať,

prinútiť ju proti prúdu tiecť,

ako vychovať človeka so

srdcom a dušou ľudskou.

Ján Amos Komenský
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ÚSEK TEORETICKÉHO VYUČOVANIA

ÚSEK PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA 
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ÚSEK VÝCHOVY MIMO VYUČOVANIA 

EKONOMICKÉ ODDELENIE 



65. výročie založenia školy

1948 – 2013 Strana 42

ODDELENIE PREVÁDZKY A ÚDRŽBY  

ODDELENIE ŠKOLSKEJ JEDÁLNE   
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Kontakt:

Stredná odborná škola technická

Volgogradská 1

080 01 Prešov

Telefóne číslo:    +421 51 771 45 60 – sekretariát riaditeľa 

                               +421 51  771 45 61 – ústredňa

FAX:                     +421 51  771 16 34

E - mail:   skola@sost-po.sk

Web:   www.sost-po.sk

Zostavili:   Mgr. Jana Cmarová 

   Mgr. Lýdia Repeľová

Technická úprava: Ing. Martin Prihoda

  


