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Vážení pedagógovia a študenti, 

 

dostáva sa Vám do rúk  ROČENKA Strednej odbornej školy strojníckej 

v Kysuckom Novom Meste. Vydávame ju v školskom roku 2012/2013 prvýkrát a chceme 

Vám stručne priblížiť dianie v škole, výsledky žiakov, ktorí reprezentovali školu v rôznych 

vedomostných, športových i umeleckých súťažiach na úrovni školy, okresu, kraja, ale 

i Slovenska. Snažili sme sa ju spracovať tak, aby bola najlepším zdrojom informácií o 

aktivitách školy, o všetkom,  čo sa na našej škole deje.  Ročenka našej školy zahŕňa 

najvýraznejšie akcie uplynulého školského roka a slúži zároveň ako archív. 

       

 

 

 

 

Dňa 3. septembra 2012  bolo otvorenie šk. r. 2012/2013 za prítomnosti žiakov 

SOŠs, pedagogických pracovníkov a rodičov žiakov prvých ročníkov. Po príhovore pána 

riaditeľa školy, Mgr. Ing. Ondreja Holienčíka, žiaci dostali pokyny k organizácii šk. roku 

a boli rozdelení do tried.  V školskom roku 2012/2013 sme otvorili 23 tried. 
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Predstavujeme sa  

Vedenie školy  

  

Mgr. Ing. Ondrej Holienčík 

Zástupca pre teoretické vyučovanie: 

 

PaedDr. Marko Vojsovič 

kontakt:  + 421 905 636 750 

 ztv.vojsovic@gmail.com 

 

 

Zástupca pre teoretické vyučovanie:  

 

Ing. Pavol Pavlus  

kontakt:  + 421 917 496 123 

 ztv.pavlus@gmail.com 

 

   

 
  

Zástupca pre praktické vyučovanie: 

 

Mgr. Zdenka Ballayová 

kontakt:  + 421 905 461 560 

 zastupcapv@gmail.com 

 
 

 

Zástupca pre technicko - ekonomickú činnosť:   

Mgr. Pavol Kopták  

kontakt:  + 421 905 461 494 

 palokoptak@gmail.com 

 

 

 

 

 

  

  

 

http://www.souknm.sk/node/14
mailto:ztv.vojsovic@gmail.com
mailto:palokoptak@gmail.com
mailto:zastupcapv@gmail.com
mailto:palokoptak@gmail.com
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PORADNÉ ORGÁNY VEDENIA ŠKOLY 

Výchovný poradca: Ing. Edita Cebáková 

Školský psychológ: Mgr. Jana Mácová 

Koordinátor prevencie: Mgr. Štefan Mitka 

Koordinátor pre SOČ: Ing. Milan Milučký 

 

VEDÚCI PREDMETOVÝCH KOMISIÍ 

Názov PK Predseda 

PK prírodovedných predmetov Mgr. D. Lisková 

PK spoločensko-vedných predmetov Mgr. E. Boliková 

PK pre stavebné a strojárske odbory Ing. J. Muška 

PK pre elektrotechnické odbory Ing. M. Šerík 

PK pre ekonomické odbory Ing. Š. Belka 

PK pre poľnohospodárske odbory Ing. A. Cinková 

PK pre telesnú a športovú výchovu Mgr. D. Dupkalová 

 

Zamestnanci školy 

1) Zoznam pedagogických zamestnancov pre teoretické vyučovanie: 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia 

1. Mgr. Lucia Badžgoňová učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov 

2. Ing. Štefan Belka učiteľ odborných predmetov 

3. Mgr. Eva Boliková učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov 

4. Ing. Edita Cebáková učiteľka odborných predmetov 

 5. Ing. Jaroslav Chabada učiteľ odborných predmetov 

6. Ing. Alena Cinková učiteľka odborných predmetov 
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7. Ing. Ján Dokupil učiteľ odborných predmetov 

8. Mgr. Mária Duhovanová učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov 

9. Mgr. Drahomíra Dupkalová učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov 

10. Mgr. Iveta Gladišová učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov 

11. Mgr. Eva Horvátová učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov 

12. Ing. Peter Jaroš učiteľ odborných predmetov 

13. Mgr. Ľubomíra Iľková učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov 

14. Mgr. Edita Kormanová učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov 

15. Mgr. Peter Koháry  učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov 

16. Mgr. Vilma Koháryová učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov 

17. Mgr. Karol Kubica učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov 

18. Ing. Alena Kučeriková učiteľka odborných predmetov 

19. Mgr. Dagmar Kurucárová učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov 

20. Mgr. Daniela Lisková učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov 

21. Mgr. Viera Marčanová učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov 

22. Ing. Milan Milučký učiteľ odborných predmetov 

23. Mgr. Štefan Mitka učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov 

24. Ing. Ján Muška učiteľ odborných predmetov 

25. Ing. Mária Mušková učiteľka odborných predmetov 

 26. Mgr.  Slávka Rapánová učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov 

 27.  Ing. Katarína Rudincová učiteľka odborných predmetov 

28. Mgr. Katarína Solomonová učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov 
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29. Ing. Zuzana Smolková učiteľka odborných predmetov 

30. Mgr. Tatiana Suranová učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov 

31. Ing. Erika Synáková učiteľka odborných predmetov 

32. Ing. Oto Šidlo učiteľ odborných predmetov 

33. Ing. Ivan Šedý učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov 

34. Ing. Michal Šerik učiteľ odborných predmetov 

35. Bc . Ľubica Šusteková učiteľka odborných predmetov 

36. Ing. Nataša Vavrová učiteľka odborných predmetov 

 

2) Zoznam pedagogických zamestnancov pre praktické vyučovanie: 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia 

1. Bohumil Belák majster odbornej výchovy 

2. Bc. Richard Behúň majster odbornej výchovy 

3. Jozef Brisuda majster odbornej výchovy 

4. Ervín Bugáň majster odbornej výchovy 

5. Ján Capko majster odbornej výchovy 

6. Bc. Peter Franek majster odbornej výchovy 

7. Bc. Jozef Hodas majster odbornej výchovy 

8. Ing. Veronika Hromadová majsterka odbornej výchovy 

9. Bc. Dušan Kanis majster odbornej výchovy 

10. Viliam Knapec majster odbornej výchovy 

11. Bc. Jozef Laurenčík majster odbornej výchovy 
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12. 
Mgr. Dana Nekorancová majsterka odbornej výchovy 

13. PhDr. Janka Poláčková-Moravcová majsterka odbornej výchovy 

14. Bc. Pavol Soviar majster odbornej výchovy 

15. Bc. Anna Sucháňová majsterka odbornej výchovy 

16. Mgr. Anton Vlček hlavný majster odbornej výchovy 

17. Bc. Jozef Varhaník majster odbornej výchovy 

18. Bc. Ľubomír Veselý majster odbornej výchovy 

19. Bc. Daniel Pieron majster odbornej výchovy 

 

3) Zoznam nepedagogických zamestnancov: 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia 

1. Ján Bajánek údržbár 

2. Anna Bednářová upratovačka 

3. Miroslav Behúň strojný údržbár 

4. Dana Blaškovanová pracovníčka výdajne náradia 

5. Iveta Bláhová strážnik 

6. Zdenka Cibulová upratovačka 

7. Stanislava Čurajová 
sekretárka 

8. Viera Drábová personalistka pre žiakov 

9. Ing. Miroslav Dokupil správca siete 

10. Milan Halúska elektro údržbár 

11. Bc. Miroslav Hromada 
 skladník 

12. Alena Kantoríková upratovačka 
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13. Irena Kobanová personalistka, mzdová účtovníčka 

14. Miroslav Konušík strážnik 

15. Ing. Miroslava Kekelyová technológ 

16. Ján Mäkký stavebný údržbár, školník 

17. Anna Martinčeková upratovačka 

18. Anna Palárcová upratovačka 

19. Oľga Pavlusová vedúca ekonómka 

20. Mgr. Eva Prievozníková finančná účtovníčka 

21. Mária Ripelová materiálová účtovníčka 

22. Mária Struhárová pracovníčka výdajnej školskej jedálne 

23. Mgr. Anton Vlček kurič plynovej kotolne 

24. Jozef Vojtík strážnik 

 

RADA ŠKOLY 

1. Jozef Brisuda 

2. Mgr. Štefánia Koptáková 

3. Oľga Pavlusová 

4. Tomáš Kuric 

5. Milan Mravec 

6. Ing. Michal Šerík 

7. RNDr. Ivana Žureková 

8. Mgr. Janka Školová 

9. Ing. Jana Svrčková 

10. Ing. Jozef Višňovský 

11. Viera Pavlusíková 

.  
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Triedy v školskom roku 2012/2013  

1. ročník 

Trieda Odbor Triedny učiteľ MOV 

 

 
I.A mechanik- mechatronik,  

umeleckoremeselné spracúvanie 

kovov 

 

Ing. Michal Šerík Bc. Kanis 

p. Bugáň 

Bc. Sucháňová 

Bc. Pieron 

Bc. Hodas 

I.B mechanik- mechatronik, 

programátor obrábacích a zváracích 

strojov a zariadení  

Mgr. Slávka Rapánová Bc. Franek 

Mgr. Kopták 

p. Brisuda 

I.C mechanik počítačových sietí 

 

 

Mgr. Štefan Mitka Bc. Franek 

Bc. Veselý 

I.D mechanik nastavovač 

 

 

Mgr. Karol Kubica p. Brisuda 

Bc. Laurenčík 

I.E mechanik špecialista automobilovej 

výroby, poľnohospodárska výroba 

 

Ing. Edita Cebáková p. Capko 

Bc. Sucháňová 

Bc. Varhaník 

I.F technicko-administratívny 

pracovník, strojný mechanik, 

inštalatér 

Ing. Mária Mušková p. Bugáň 

Bc. Soviar 

PhDr. Poláčková 

I.J technicko-ekonomický pracovník 

 

 

Ing. Katarína Rudincová PhDr. Poláčková 

Mgr. Nekorancová 

I.K strojárstvo Ing. Ján Muška 

 

 

p. Brisuda 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.souknm.sk/node/267
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2. ročník 

Trieda Odbor Triedny učiteľ MOV 

 

II.A mechanik elektrotechnik 

 

 

Mgr. Dagmar Kurucárová Bc. Franek 

Bc. Kanis 

II.B mechanik-mechatronik, 

podnikateľ pre rozvoj vidieka 

 

Ing. Alena Kučeríková p. Bugáň 

Mgr. Ballayová 

II.C mechanik počítačových sietí Mgr. Mária Duhovanová 

 

 

Bc. Franek 

Bc. Pieron 

II.D mechanik nastavovač, 

programátor obrábacích 

a zváracích strojov a zariadení 

Ing. Štefan Belka p. Brisuda 

Bc. Sucháňová 

Bc. Laurenčík 

II.E mechanik špecialista 

automobilovej výroby, 

poľnohospodárska výroba 

Ing. Jaroslav Chabada p. Knapec 

p. Belák 

Bc. Veselý 

II.F technicko-administratívny 

pracovník 

 

Ing. Erika Synáková Bc. Soviar 

Mgr. Nekorancová 

II.J technicko-ekonomický 

pracovník, strojárstvo 

 

Mgr. Tatiana Suranová PhDr. Poláčková 

Mgr. Vlček 

 

3. ročník 

Trieda Odbor Triedny učiteľ MOV 

 

III.A mechanik elektrotechnik, 

umeleckoremeselné 

spracúvanie kovov 

Mgr. Drahomíra Dupkalová Bc. Kanis 

p. Knapec 

Bc. Hodas 

III.B mechanik-mechatronik, 

programátor obrábacích 

a zváracích strojov a zariadení 

Mgr. Eva Bolíková Bc. Kanis 

Bc. Laurenčík 

III.C mechanik počítačových sietí 

 

 

Mgr. Vilma Koháryová Mgr. Nekorancová 

Bc. Pieron 

III.E mechanik špecialista 

automobilovej výroby 

 

Ing. Milan Milučký p. Belák 

p. Knapec 

III.F strojný mechanik, technicko-

administratívny pracovník 

 

Ing. Alena Cinková PhDr. Poláčková  

p. Capko 
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4. ročník 

Trieda Odbor Triedny učiteľ MOV 

 

IV.A mechanik elektrotechnik, 

umelecko-remeselné 

spracúvanie kovov 

Mgr. Peter Koháry p. Knapec 

Bc. Hodas 

IV.B manažér výroby a kontroly 

v automobilovom priemysle 

 

Mgr. Eva Horvátová p. Knapec 

Bc. Behúň 

 

5. ročník 

Trieda Odbor Triedny učiteľ MOV 

 

V.B mechanik-mechatronik Mgr. Daniela Lisková 

 

 

Bc. Behúň 

 

DO PEDAGOGICKÉHO ZBORU TENTO ROK PRISTÚPILI  

- Mgr. Lucia Badžgoňová 

- Mgr. Edita Kormanová 

- Ing. Veronika Hromadová 

- Bc. Daniel Pieron 

Z pedagogického zboru v tomto školskom roku  nám nikto neodišiel. 

 

PROJEKTY 

Naša škola sa zapája aj do rôznych projektov: 

 Remeslo má zlaté dno alebo udržme tradičné povolania v našom regióne 

 CAD na Strednej odbornej škole strojníckej 

 Kvalitné vzdelávanie = úspešní absolventi na trhu práce 

 Detekcia mŕtveho uhla spätných zrkadiel a bezpečnej vzdialenosti medzi vozidlami 

 CAD systémy v elektronike 

 RSOV 

 NÚCŽV – vzdelávanie dospelých 
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 Celoslovenský protidrogový výtvarný projekt s medzinárodnou účasťou „Prečo som 

na svete rád“ 

 

Zoznam  firiem, kde študenti vykonávajú odbornú prax 

- Kia Motors Slovakia, s. r. o., Teplička nad Váhom, OMNIA-KLF, a. s., Kysucké Nové 

Mesto, INA Kysuce, a. s., Kysucké Nové Mesto, Scheidt&Bachmann Slovensko, s. r. o., 

Žilina, AGO, s. r. o., Kysucký Lieskovec, RD Rudina, KINEX-KLF, a. s., Kysucké Nové 

Mesto, Trojan Juraj-FOX-auto, Kysucké Nové Mesto, IONT, s. r. o., Žilina, ELDOP, s. r. 

o., Kysucké Nové Mesto, obecné úrady, Trojak-TECHKOV, Kysucké Nové Mesto, Stavebné 

bytové družstvo, Kysucké Nové Mesto a mnoho ďalších firiem, kde žiaci vykonávajú 

odbornú prax na základe Zmluvy o vykonávaní odbornej praxe. 

 

Na škole pracuje aj ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA, ktorej činnosť súčasných členov 

koordinuje Mgr. Edita Kormanová.  

 

 V súčasnosti tvoria žiacku školskú radu nasledovní členovia: 

1. Tomáš Kuric, IV. A (predseda)  

2. Ivana Chovaňáková, II. J (podpredsedníčka)  

3. Jakub Šulc, III. A  

4. Dávid Murčo, III. C  

5. Mário Slezák, V. B  

6. Milan Bodorovský, III. B  

7. Tibor Nemčík, I. K  

8. Dominik Bucha, II. A  

9. Mário Infner, I. C  

10. Marek Bielek, II. D  

11. Michal Petrák, II. D  

12. Michal Justh, II. F (náhradník) 
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Žiacka školská rada realizuje na škole rôzne súťaže, akcie a väčšie projekty, 

z ktorých vyberáme: 

 

24. – 26. 10. sa dvaja členovia Dávid Murčo (III. C) a Milan Bodorovský (III. B)  

zúčastnili školenia v Terchovej. Obaja členovia prezentovali na zasadnutiach školskej rady 

svoje skúsenosti a nadobudnuté poznatky zo školenia, z ktorých vyzdvihli predovšetkým 

nutnosť tímovej spolupráce. 

06. 12. členovia žiackej školskej rady zorganizovali akciu „Mikuláš“. V maskách anjelov 

a čertov spolu s „Mikulášom“ postupne navštívili všetky triedy a rozdali sladkosti. 

Vianočný čaj  

Dňa 19. 12.  sa v priestoroch vestibulu pred bufetom konalo „Varenie vianočného čaju“. 

Členovia žiackej školskej rady varili a ponúkali žiakom i učiteľom voňavý vianočný čaj so 

škoricou a medom. K tomu si pripravili aj malé predvianočné „hody“ s tradičnými 

oblátkami či perníkmi. Čaj s domácim medom privezeným až z Martina nemal jednoducho 

konkurenciu a poctivo si splnil úlohu predzvesti prichádzajúcich Vianoc!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 02. - na sviatok sv. Valentína - „Deň zaľúbených“ nemohla žiacka školská rada 

jednoducho zabudnúť! Žiakom ho pripomenula informáciami zo života sv. Valentína či 

„objatím zadarmo“... 

14. 03. – sa stal oficiálnym začiatkom zberu starých telefónov, či smartfónov za účelom 

ich ekologickej recyklácie v Belgicku. Cieľom zberu je okrem iného i prispieť k budovaniu 

ekologického povedomia u mladých ľudí. 

http://www.souknm.sk/node/289
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27. 03.  – pri príležitosti Dňa učiteľov usporiadali členovia žiackej školskej rady Súťaž 

o najsympatickejšieho učiteľa.  Poznáme najsympatickejšiu učiteľku, ktorou je Mgr. 

Edita Kormanová.  Ing.  Michal Šerík patrí medzi najsympatickejších učiteľov našej školy 

a pán Jozef Brisuda sa stal najväčším sympaťákom medzi majstrami odbornej výchovy. 

Srdečne všetkým blahoželáme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22. 04. – pri príležitosti Dňa Zeme zasadili členovia žiackej školskej rady strom pri škole 

a urobili skalku v tvare srdca. 

25. 06. sa konal výlet do Budapešti s cieľom navštíviť najvýznamnejšie kultúrne pamiatky 

a Oceanárium a Tropicarium. 

 

Celoslovenský protidrogový výtvarný projekt s medzinárodnou účasťou s názvom 

„Prečo som na svete rád“- bol to projekt zameraný na prevenciu závislostí. Úlohou žiakov 

bolo vytvoriť kresbu, maľbu, návrh na plagát, počítačovú grafiku či koláž s protidrogovou 

tematikou. Z prác, ktoré vznikli na hodinách občianskej 

náuky alebo neskôr v domácom prostredí, boli  vybrané  tri, 

v ktorých sa už na prvý pohľad odrážal investovaný čas 

a úsilie ich tvorcov, a to práca „Anjel skazy“ od Barbory 

Poláčkovej, ďalej práce „Strácam tvár“ a „Moja droga 

neubližuje“ od Jaroslavy Gabrielovej. 

Dňa 05. 06. sa konalo v Galérii NR SR v Bratislave 

slávnostné vyhodnotenie 19. ročníka projektu „Prečo som 

na svete rád.“  Našej žiačke Jaroslave Gabrielovej sa 
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podarilo s prácou „Moja droga neubližuje“ získať 1. miesto v súťažnej kategórii Stredné 

školy. Jej práca sa stala súčasťou výstavy v Galérii NR SR na západnej terase 

Bratislavského hradu. Za tento  celoslovenský úspech jej gratulujeme. 

29. 06.  sa uskutočnili malé dielenské hry pre žiakov na dielňach. 

 

ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ 

 

Na škole pracuje 33 krúžkov  

Názov krúžku     Vedúci krúžku 

1. Anglický jazyk   Mgr. Ľubomíra Iľková 

2. Aranžovanie    Mgr. Zdenka Ballayová    

3. Automodelársky   Mgr. Pavol Kopták 

4. Cykloturistický   Mgr. Štefan Mitka 

5. Čitateľskej gramotnosti  Mgr. Viera Marčanová 

6. Doučovanie z matematiky SŠ  Mgr. Vilma Koháryová 

7. Ekologický    Ing. Alena Cinková 

8. Elektronický    Ing. Pavol Pavlus 

9. Filozofia v občianskej náuke  Mgr. Edita Kormanová 

10. Futbal     Mgr. Peter Koháry 

11. Historický šerm   Bc. Jozef Hodas 

12. Chov drobných zvierat  Bc. Pavol Soviar 

13. Informačné technológie  Bc. Peter Franek 

14. Korešpondencia v praxi  Ing. Katarína Rudincová 

15. Leteckomodelársky   Bohumil Belák 

16. Lukostreľba    Bc. Miroslav Hromada 

17. Matematika hrou   Mgr. Katarína Solomonová 

18. Nemecký jazyk   Mgr. Eva Horvátová 

19. Nemecký jazyk 2   Ing. Ivan Šedý 

20. Plavecký    PaedDr. Marko Vojsovič 

21. Počítačový    Bc. Daniel Pieron 

22. Prírodovedný 1   Mgr. Daniela Lisková 
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23. Prírodovedný 2   Mgr. Tatiana Suranová 

24. Propagačný    Mgr. Dana Nekorancová 

25. Rybársky    Mgr. Karol Kubica 

26. Strelecký    Ing. Štefan Belka 

27. Šachový    Ing. Mária Mušková 

28. Športový    Mgr. Ing. Ondrej Holienčík 

29. Tekutinové mechanizmy 1  Ing. Alena Kučeríková 

30. Turistický    Ing. Ján Muška 

31. Volejbal    Mgr. Drahomíra Dupkalová 

32. Zdravej výživy   Ing. Edita Cebáková 

33. Zoologický    Ing. Jaroslav Chabada 

 

Maturitné skúšky 

  EČ MS  A  PFIČ MS 

 12. marec 2013 (utorok) - EČ a PFIČ MS - slovenský jazyk a literatúra (SJL) 

 13. marec 2013 (streda) - EČ a PFIČ MS - anglický jazyk (AJ), nemecký jazyk (NJ) 

 14. marec 2013 (štvrtok) - EČ MS - matematika (MAT) 

Praktickú  časť  odbornej zložky maturitnej skúšky časť žiakov z odborov mechanik-

mechatronik a manažér výroby a kontroly v automobilovom priemysle realizovala  v dvoch 

častiach a to: jedna časť sa vykonávala v INA Kysuce, a. s., Scheidt&Bachmann, 

Slovensko, s. r. o.,  ale tiež v odborných učebniach Elektro,  Pneu a hydro a CNC učebni. 

Túto časť maturitnej skúšky úspešne zvládlo 89 študentov. 

Ústna časť OZ MS  prebiehala od 27. 05. – 29. 05. Počas ústnej časti maturitnej skúšky boli 

prítomní aj delegovaní členovia SOPK. 
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Slávnostné ukončenie šk. roka 2012/2013 v maturitných ročníkoch sa konalo  

3. júna - v Dome kultúry v Kysuckom Novom Meste. Na slávnostnom ukončení sa 

zúčastnili aj zástupcovia našich partnerských firiem: INA Kysuce, a. s., Kysucké Nové 

Mesto, KIA Motors Slovakia, s. r. o., Scheidt&Bachmann Slovensko, s. r. o. a  zástupca 

SOPK pán Milan Gaspar. Bola to slávnostná udalosť, kde pán riaditeľ spolu s pani 

zástupkyňou odovzdávali absolventom vysvedčenia, ocenenia najlepším žiakom a tiež 

osvedčenia SOPK. 

 

ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY 

 

17. 06. – písomná časť záverečnej skúšky 

18. – 19. 06 – praktická časť záverečnej skúšky 

20. 06. – ústna časť záverečnej skúšky  

Záverečných skúšok sa zúčastnilo 43 žiakov. Keďže škola už viac rokov spolupracuje 

v odbornom vzdelávaní so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a Potravinovou 

a poľnohospodárskou komorou aj v tomto roku žiaci z odborov poľnohospodárska výroba, 

strojný mechanik a mechanik špecialista automobilovej výroby absolvovali záverečné 

skúšky, na ktorých boli použité skúšobné témy písomnej a praktickej časti skúšky 

odsúhlasené príslušnými odborníkmi sekcie odborného vzdelávania SOPK a SPPK. Priebeh 

skúšok monitorovala aj SOPK  a SPPK delegovaním svojich členov do skúšobnej komisie. 

Študenti, ktorí dosiahli výborné a veľmi dobré výsledky na záverečných skúškach  okrem 

výučných listov získali aj osvedčenie SOPK o úspešnom absolvovaní štúdia a dosiahnutí 

stredného odborného vzdelania.  
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Z PODUJATÍ A AKTIVÍT ŠKOLY VYBERÁME 

 Pedagógovia a žiaci pripravujú počas školského roka zaujímavé podujatia, ktoré sa 

týkajú vyučovania, ale aj voľnočasových aktivít. Sú to rôzne vedomostné súťaže, športové 

súťaže, pripravujú rôzne spoločenské podujatia a odborné súťaže. Žiaci našej školy sa 

počas školského roka zúčastňujú na rôznych súťažiach, a to nielen školských, okresných, či 

krajských, ale aj celoslovenských. Motiváciou študentov je i samotné umiestnenie v súťaži.  

Ponúkame vám prehľad najväčších úspechov, ktoré sa podarilo dosiahnuť v školskom roku 

2012/2013. 

Vedomostné a odborné súťaže  

Informatická súťaž - i BOBOR  

V dňoch 12. a 13. 11.  sa 112 žiakov našej školy zapojilo do online informatickej súťaže.. 

Najlepšími riešiteľmi v rámci našej školy sa 

stali:  

Marek Polák, I. C 

Peter Maslák, II. A 

Vladimír Gacík, I. C 

Marek Piják, III. C 

Blahoželáme!  

 

14. 12. sa na škole uskutočnila Olympiáda ľudských práv. Na olympiáde sa zúčastnilo 23 

žiakov. Na 1. mieste sa umiestnil žiak Ľuboš Balala zo IV. A.  Na 2. mieste sa umiestnil 

žiak Lukáš Grajciar z II. C a 3. miesto získal žiak Matúš Kubeška z II. C triedy. Víťazi 

boli odmenení finančnou odmenou.  

 

 
 

 

 

 

 

http://www.souknm.sk/node/130
http://www.souknm.sk/node/195
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23. 01.  sa na Gymnáziu v Kysuckom Novom Meste konalo obvodné kolo Olympiády v 

nemeckom jazyku. Olympiády sa zúčastnili žiaci vybraných stredných škôl z Kysuckého 

Nového Mesta. Našu školu reprezentoval Stanislav Liščák  

zo IV. A triedy, ktorý sa umiestnil na 2. mieste.  

07. 02. – sa v Gymnáziu sv. Františka z Assisi v Žiline konalo krajské kolo Olympiády 

ľudských práv. Našu školu reprezentoval Ľuboš Balala zo IV. A triedy.  

Dňa 20. 02 sa konalo školské kolo vedomostnej súťaže "Dvadsať rokov samostatnosti 

Slovenskej republiky". Organizátorom súťaže je Odbor školstva a športu Žilinského 

samosprávneho kraja. Jej cieľom bolo pripomenúť si 20. výročie samostatnosti Slovenskej 

republiky a významné udalosti či osobnosti v jej histórií. 

        Školského kola súťaže sa zúčastnilo 22 žiakov. Na prvom mieste sa umiestnil žiak 

Dávid Slivka z triedy III. B. Druhé miesto sa podarilo obsadiť žiakovi Jakubovi Šulcovi 

z III. A triedy. Tretie miesto získal Patrik Budoš z II. A triedy.  Žiaci Slivka a Šulc sa 

zúčastnili aj krajského kola. 

 

SÚŤAŽ ZRUČNOSTI 

 

Do súťaže zručnosti, ktoré prebiehalo vo februári – marci, sa zapojili tieto odbory: TAP, 

mechanik špecialista automobilovej výroby, strojný mechanik, mechanik elektrotechnik a 

poľnohospodárska výroba. Cieľom SZ bolo preukázať nadobudnuté zručnosti vyplývajúce 

zo ŠkVP. 

Víťazmi sa stali: 

TAP - Jaroslava Hutyrová 

SM - Milan Dubeň 

MŠAV - Pavol Harcek 

ME - Ján Skaličan a Marek Višňák 

PV - Milan Šugár   
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Od 10. 04. –  11. 04. -  sme sa zúčastnili medzinárodnej  súťaže „Remeselné hry 2013“ 

v SOŠ TŽ v Třinci spolu s devätnástimi školami z Maďarska, Nemecka, Rakúska, Poľska a 

Česka. Našu školu reprezentovali žiaci Jakub Šulc, Pavol Kopásek, Matej Badžgoň, Peter 

Macejko a Milan Dubeň. Žiaci úspešne reprezentovali našu školu, o čom svedčia ich 

celkové výsledky. 

16. 04. – fyzikálna súťaž – fyzIQ, prebiehala v 2 kategóriách. V prvej kategórii sa na 1. 

mieste umiestnil Mário Macejko z I. C a v druhej kategórii zvíťazil Jakub Kuchta z II.B 

triedy. 

18. 04. –Mladý Slovák – dejepisnú súťaž absolvovalo 18 žiakov. Prvé miesto získal Pavol 

Michalík a 2. miesto Patrik Tolnaj a tým postúpili do krajského kola. 

23. 05. -  24. 05. - Súťaž odborných vedomostí a praktických zručností v odbore 

obrábač kovov, mechanik nastavovač a programátor obrábacích a zváracích 

zariadení v SOŠs Považská  Bystrica. Zúčastnené družstvá pochádzali z 3 krajín: 

Nemecka, Česka a Slovenska. Našu školu úspešne reprezentovali Michal Kľučka a Jozef 

Tóth, žiaci tretieho ročníka odboru programátor obrábacích strojov a zariadení. 

              

Pedagógovia a žiaci pripravili počas školského roka ďalšie zaujímavé podujatia, ktoré 

sa týkajú vyučovania: 

- biblická olympiáda 

- súťaž „Myslí mi to“ 

- slohová súťaž – „Prečo mám rád Slovensko“ 

- Hviezdoslavov Kubín 
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ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE  

02. 10.  – cezpoľný beh v Liptovskom Mikuláši (krajské kolo). Prvé miesto získal  Patrik 

Žúbor. 

16. 10. - školské majstrovstvá Slovenska v cezpoľnom behu žiakov a žiačok ZŠ a SŠ. V 4 

kategóriách sa predstavilo spolu 113 bežcov a bežkýň. Medzi výkony, ktoré si zaslúžia 

pozornosť, bolo jednoznačné víťazstvo na 5400 metrov dlhej blatistej trati žiaka  Patrika 

Žúbora, ktorý si systémom štart - cieľ vybojoval titul školského majstra Slovenska pre rok 

2012/2013 časom 19:26. 

Patrik Žúbor - bronzový na dorasteneckých halových majstrovstvách Slovenska. 

Patrik má za sebou veľa športových úspechov a dúfame, že ich bude stále len 

pribúdať. Blahoželáme! 

 

Dňa 24. 10. sme sa zúčastnili postupovej 

súťaže v malom futbale v Krásne nad 

Kysucou. Našu školu reprezentovali:  Maroš 

Krasňan, Peter Vnuk, Marek Sýkora, Tomáš 

Ševčík, Patrik Tolnaj,  Mário Rudinec,  Matej 

Harvančík, Patrik Kostelný, Radoslav Buček. 

        Naši žiaci sa umiestnili na peknom treťom mieste, za čo im ĎAKUJEME.  

Len tak ďalej! 

05. 11. sa uskutočnilo okresné kolo stredných škôl vo futsale. Podujatie sa konalo 

v Mestskej športovej hale v Kysuckom Novom Meste. Naša škola obsadila v celkovom 

poradí 2. miesto. 

06. 11. – Futbalový turnaj – regionálne kolo. Chlapci získali pekné 2. miesto. 

07. 11. – 46. ročník behu 17. novembra 

12. a 15. 11. sa konala pri príležitosti Dňa študentstva strelecká súťaž. 

15.11. – Florbalový turnaj – okresné kolo.  Naše družstvo získalo 1. miesto. 

23. 11. – Futbalový turnaj chlapcov na Spojenej škole v Kysuckom Novom Meste. 

Družstvo našich chlapcov získalo pekné 2. miesto. 
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Pohár nádejí vo futsale žiakov základných škôl  

V dňoch 28.11., 29.11., 5.12.  naša škola v spolupráci s nadáciou  "Zober loptu nie drogy" 

a MKŠS Kysucké Nové Mesto usporiadala pre žiakov ZŠ turnaj  vo futsale.   

Turnaja sa zúčastnili žiaci ôsmich ZŠ z okresov Kysucké Nové Mesto a Čadca.    

 

 
ŠKOLSKÉ KOLO V STOLNOM TENISE  

  

Dňa 30. 01.  sa na SOŠ strojníckej v Kysuckom Novom Meste uskutočnil turnaj v stolnom 

tenise študentov našej školy. Turnaja sa zúčastnilo aj 6 dievčat. Víťazstvo si svojim 

výborným výkonom vybojovala Petra Svrčková z II. J triedy, na druhom mieste sa 

umiestnila Miroslava Ševčíková z II.F triedy a 3. miesto obsadila Lucia Menová z II.J. 

Chlapci ukázali svoju bojovnosť. Na turnaji sa nám ich predstavilo 32. Medzi posledných 

osem sa prebojovali : Mário Rudinec – I.D, Tibor Fujak – II.D, Jozef Mikula – II.E, 

Radoslav Macáš – I.C, Marián Janíček - I.K, Miroslav Tines – II.D, Martin Lukáč – I.D a 

Silvester Ondrúšek – I.K.  

Víťazom sa stal Radoslav Macáš z triedy I.C, zahanbiť sa nenechal a na 2. mieste skončil 

Martin Lukáč z triedy I.D a 3. miesto obsadili Mário Rudinec – I.D a Miroslav Tines z 

triedy II.D.  

Všetkým výhercom blahoželáme a tešíme sa na ďalšiu účasť a chuť do tréningu. Turnaj sa 

skončil nad naše očakávania a veríme, že takýchto akcií bude na našej škole viac. 

Športu zdar! 

 

08. 03. – Okresné kolo v basketbale . Chlapci získali 3. miesto 

09. 04. - šachový turnaj  

 

 

 

 

http://www.souknm.sk/node/282
http://www.souknm.sk/node/286
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KULTÚRNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ 

 

DRUŽOBNÉ VZŤAHY 

 

Pri príležitosti spolupráce so Strednou odbornou školou polytechnickou v Zlatých 

Moravciach sa  žiaci II.B triedy  zúčastnili  v dňoch 17. 09. – 21. 09. oberačky hrozna. Táto 

škola má podobné študijné a učebné odbory ako naša  a práve preto už po druhýkrát riaditeľ 

školy pozval žiakov na zaujímavé absolvovanie odborného výcviku. Okrem samotnej 

oberačky žiaci navštívili Národný žrebčín v Topoľčiankach, kde si prezreli rôzne plemená 

koníkov a hlavne pýchu žrebčinca, povestné Lipicany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

08. 10.  – Beseda o drogách. Pri tejto príležitosti bol premietnutý aj film. 

V októbri v Čadci v Dome kultúry a v decembri v hoteli  Slovakia, spol. s r.o. v Žiline 

sa konali  BURZY INFORMÁCIÍ, ktoré  boli  zamerané na poskytovanie informácií o 

možnostiach regionálneho trhu práce, na prezentáciu zamestnávateľov, stredných škôl a 

úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. 
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Deň otvorených dverí 

Lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť. Tak toto porekadlo by malo vyvolať vlnu očakávaní 

v mysliach tých, ktorí ešte nenavštívili našu školu. Deň otvorených dverí sa uskutočnil  

9. októbra. Akcia bola určená všetkým deviatakom základných škôl a ich rodičom. 

Záujemcovia sa zoznámili s priestormi 

a vybavením našej školy a dielne, priebehom 

vyučovania i záujmovou činnosťou.  Pre 

žiakov základných škôl bol pripravený 

bohatý program,  o ktorý sa zaslúžili tak 

učitelia ako aj majstri odborného výcviku.  

Bol to pre žiakov základných škôl určite 

nevšedný deň.  

 

24. 10. – prebiehalo školské kolo celoslovenskej výtvarnej súťaže – ČERVENÉ 

STUŽKY, ktoré sú symbolom celoslovenskej kampane boja proti AIDS. 

02. 11. - Aj tento školský rok sa skupina 6 žiakov našej školy zúčastnila projektu s názvom 

„YMC – young man can (unite generations)“, ktorý sa konal pod záštitou programu EU 

v meste Bedzin v Poľsku. Témou projektu bolo pomocou neformálneho vzdelávania, 

športových a pohybových aktivít propagovať solidaritu medzi generáciami a poukázať na 

nutnosť odstrániť generačné konflikty. Okrem toho si žiaci precvičili angličtinu,  pretože 

všetky aktivity projektu boli v tomto jazyku. Zúčastnilo sa na ňom 5 krajín – Poľsko, 

Slovensko, Švédsko, Litva a Grécko.  

Študentská kvapka krvi - Podaj pomocnú ruku  - V rámci kampane červené stužky sa 

dňa 16. 11. uskutočnila na našej škole "Študentská kvapka krvi". Zúčastnilo sa 35 žiakov a 

5 pedagogických pracovníkov našej školy. 

VŠETKÝM SRDEČNE ĎAKUJEME ! 

 

 

 

 

http://www.souknm.sk/node/280
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Práca v misiách - boj proti AIDS - beseda  

Dňa 20. 11. 2012 v rámci kampane  "Červené stužky" 

prebehla pre prvé ročníky beseda na tému  "Práca v 

misiách - boj proti AIDS ". 

Ďakujeme organizátorom  a prednášajúcemu  

Ing. Michalovi Šeríkovi. 

 

17. 12. sa už niesol v duchu Vianoc. Naši študenti sa preto zúčastnili spolu s majstrom 

odbornej výchovy Bc. Hodasom na Vianočných trhoch v Žiline, kde návštevníkom 

predstavili svoje výrobky. 

 

Valentínska kvapka krvi - dňa 17. 02. sa na našej škole uskutočnil odber krvi, v 

spolupráci s NTS Žilina. Aj touto cestou chceme poďakovať všetkým zúčastneným darcom 

a vyjadriť im vďaku za to, že sa dobrovoľne a bezplatne rozhodli darovať krv, a tak 

pomôžu zachrániť ľudský život. 

Od 04. 03. do 08. 03. prežili žiaci krásnych päť dní na lyžiarsko-snowboardovom kurze, 

ktorý sa konal v lyžiarskom stredisku 

Veľká Rača – Oščadnica. 

 

 

 

 

 

12. 03. - filmové predstavenie „Ja som 

zvíťazil ako šampión“ 

20. 03. - Návšteva divadla pri príležitosti Svetového dňa divadla pre deti a mládež. 

V dňoch od 27. 05. do 29. 05. sa žiaci tretích ročníkov zúčastnili Kurzu na ochranu života a 

zdravia. Realizoval sa  dennou dochádzkou na zamestnanie. Kurz bol organizovaný v 

spolupráci so zdravotníckymi, ochranárskymi a štátnymi organizáciami. Tretí deň žiaci 

http://www.souknm.sk/node/281
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absolvovali turistický výlet do Vrátnej doliny, v rámci ktorého navštívili horskú službu 

Národného parku Malá Fatra a tiež cyklotúru v okolí Kysuckého Nového Mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXKURZIA V MARTINE 

Študenti našej školy pri príležitosti veľkých 

výročí – založenie Matice slovenskej, príchod 

Konštantína a Metoda využili príležitosť na 

návštevu mesta, ktoré sa nesie v znamení 

kultúrneho vývinu a rozvoja. Navštívili novú 

budovu Matice slovenskej, kde si prezreli 

stanovy a memorandum Matice slovenskej a kde videli aj fotografie našich dejateľov. 

         S touto malou exkurziou boli všetci veľmi spokojní (o čom svedčia a fotografie). 

Mesto Martin a jeho okolie ponúka množstvo kultúrnych atrakcií, kvôli ktorým sa oplatí 

vycestovať a nie je to ani tak ďaleko. 

 

Ani v školskom roku 2012/2013 sme si nezabudli pripomenúť sviatok všetkých učiteľov 

najskôr v športovom duchu na „Dielenských hrách“, kde učitelia súťažili v rôznych 

netradičných športových disciplínach spolu so študentmi našej školy. Slávnostný deň 

pokračoval na slávnostnom obede, kde bolo vyhodnotené a odmenené víťazné družstvo. 

Tento deň bol zaujímavý aj tým, že sa do našej siene ocenených dostala tento rok pani Irena 

Kobanová, ktorá je našou personalistkou a účtovníčkou. 

http://www.souknm.sk/node/273
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12. 04. - tento deň sa aj naša škola pod vedením výchovnej poradkyne Ing. Edity 

Cebákovej zapojila do kampane – Deň narcisov.  Naši šikovní žiaci si pripravili príspevok 

do školského rozhlasu, ktorý sprevádzali tóny aktuálnej piesne „Kvietok nádeje“. 

Žiaci Belica, Šugarová, Chovancová, Baliarová, Fujková, Belanská, Mičáková a Ščambová  

ponúkali narcisy v priestoroch školy aj v našom meste. Milo nás prekvapil  konečný 

výsledok – „pokladnica plná peňazí“. Všetkým srdečná vďaka! 

Celoslovenská akcia Deň Zelených škôl prebiehala od 22. – 23. 04.  Žiaci si v rámci tohto 

najväčšieho vzdelávacieho ekoprogramu na svete vytvorili svojho maskota, oživili 

bylinkovú špirálu, výtvarne poňali ochranu prírody, zapojili sa do cyklotúry, spoznávali 

spevavcov a vysadili kvetinovú záhradu.  

 

15. 05.  sme na našej škole oslávili Deň mlieka. 

Pripravili sme samé dobre pochúťky z mlieka na 

švédskom stole. Žiaci a  kolegovia mali možnosť 

ochutnávať mliečne výrobky, a tak sa zapojiť do 

súťaže o  pekné a hlavne chutné ceny. Všetci sme 

konštatovali, že zdravé mliečko by sa nám malo stať 

častejšie súčasťou nášho jedálnička. 

Veľká vďaka patrí dievčatám II.B triedy, odbor 

podnikateľ pre rozvoj vidieka a chlapcom IV.A triedy, ktorí pomáhali výchovnej poradkyni 

zvládnuť tento zaujímavý deň.    

V dňoch od 30. – 31. mája  sme sa zapojili do 

celoslovenskej verejnej  zbierky Úsmev ako 

dar. 
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Na záver školského roka 2012/2013 sa na škole realizovali v rámci Operačného 

programu Vzdelávanie a Národného projektu KomPrax (Kometencie pre prax) dva 

malé projekty: 

26. 06. sa v priestoroch školy a v priestoroch Fitclubu R+S uskutočnil projekt pod názvom 

„Mám silu“, ktorý bol určený pre chlapcov vo veku 16-17 rokov. Cieľom projektu bolo 

podporiť zmysluplné trávenie voľného času, získať vedomosti o správnej výžive 

a správnom životnom štýle mladých ľudí a taktiež posilniť vzájomné priateľské vzťahy. 

V závere stretnutia si chlapci zmerali silu rúk vo zdvihoch a v časovom limite sklápanie. 

Autorom projektu bola Ing. 

Miroslava Kekelyová a realizačný 

team tvorili Mgr. Štefan Mitka, Bc. 

Slávka Ripelová, konateľka Fitclubu 

a Bc. Katarína Holtánová, ktorá 

prednášala o správnej výžive, 

správnom životnom štýle 

a posilňovaní tela. 

 

27. 06. sa realizoval malý projekt 

učiteľky E. Kormanovej o vplyve médií 

na mladých ľudí s cieľom zvýšiť ich 

mediálnu gramotnosť, a to v rámci 

projektu Iuventy, ktorý má názov 

Komprax „Mládežnícka participácia 

na prieniku formálneho 

a neformálneho vzdelávania“. 

Pozvanie prednášať prijal pán Mgr. Daniel Kotrč, PhD., odborník na uvedenú 

problematiku. Ďalej nasledoval malý workshop, kde žiaci tvorili koláže a na záver si 

pozreli film odporúčaný pedagógmi k problematike závislosti na počítačových hrách 

s názvom „Miestnosť samovrahov“. Projekt bol spolufinancovaný EÚ. 
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V dňoch od 06. 05. – 28. 06. naši žiaci z odboru  umeleckoremeselné spracúvanie kovov-

kováčske a zámočnícke práce reprezentovali školu v rámci odbornej praxe  na Donovaloch 

v Dobšinského rozprávkovom svete Habakuky. Kováči tak mohli prezentovať ukážky 

prác a zručnosti pri predvádzaní tohto remesla a získali tak užitočnú skúsenosť pri 

kreatívnom procese priamo pred divákmi. Ukážky našich kováčov videlo za mesiac máj 

10 000 žiakov a za mesiac jún 20 000 žiakov. 

 

Júnové utorky na hrade Strečno okrem návštevníkov hradu patrili aj dejinám a remeslám 

súvisiacim so stredovekým hradom. Preto sme sa tohto projektu s názvom Hradná škola 

zúčastnili aj my so žiakmi z odboru umeleckoremeselné spracúvanie kovov-kováčske 

a zámočnícke práce, a to 11. 06, 18. 06. a 25. 06.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Finančné vzdelávanie študentov  

„Iba finančne gramotný občan má šancu pochopiť a prežiť súčasné reformy“. 

Naša škola sa zapojila do programu „Škola rodinných financií“, ktorý realizuje a je 

financovaný Nadáciou pre deti Slovenska. Do programu sa zapojila projektom „Finančné 

vzdelávanie študentov SOŠs", ktorý sa začal realizovať v apríli 2013. Cieľom projektu je, 

aby si študenti osvojili základné princípy obozretného hospodárenia s peniazmi a ako 

získať peniaze na trhu práce nájdením vhodného zamestnania. Lektorom projektu je Mgr. 

Janka Babuljaková, koordinátormi projektu Ing. Katarína Rudincová a Ing. Miroslava 

Kekelyová.  
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ZAZNAMENALI  SME 

 

Kto sa stal športovcom roka 2012? 

Dňa 21. 03. 2013 slávnostne odovzdal primátor mesta Ing.Ján Hartel a predseda 

Komisie kultúry, vzdelávania a športu PaedDr. Marcel Chládek ocenenia najlepším 

športovcom roka 2012 za účasti zástupkyne primátora Ing. Jany Svrčkovej, riaditeľa MKŠS 

Juraja Čierňavu a ostatných členov komisie. Medzi ocenenými v kategórii JUNIOR bol aj 

náš žiak Patrik Žúbor, ktorý získal: 

- 6 titulov majstra Slovenskej republiky; 

- halový majster na 3000m dorastencov; 

- halový majster na 3000 m juniori ; 

- majster SR na dráhe 3000 m, 1500 m; 

- majster SR na 1500m juniorov a majster SR v cezpoľnom behu.  

Patrikovi patria najlepšie časy na 1500 a 3000 m a ako reprezentant SR získal na 

medzištátnom stretnutí Slovensko, Česko, Maďarsko 2. miesto na 1500 metrov. 

 

Dňa 05. 12. 2012 pri zasadnutí vlády SR v DK Krásno 

nad Kysucou navštívil štátny tajomník Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

Štefan Chudoba aj niektoré školy. Stretnutia v ZŠ 

Stará Bystrica sa zúčastnil aj riaditeľ SOŠ strojníckej v 

Kysuckom Novom Meste Ing. Mgr. Ondrej Holienčík. 

Viceprezident útvaru Administratíva spoločnosti Kia Motors Slovakia, Kyo-Man Song 

dňa 26. februára 2013 v priestoroch Vzdelávacieho strediska v Gbeľanoch slávnostne 

odovzdal zástupcom stredných odborných škôl z celého Slovenska a Žilinskej univerzite 6 

automobilov a jeden diagnostický prístroj na vzdelávacie účely. Medzi  obdarovanými bola 

aj naša škola, ktorá dostala automobil. 
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V dňoch 18. 04. – 20. 04. 2013 sa konal 21. ročník celoslovenskej prezentačnej výstavy 

výrobkov žiakov stredných odborných škôl s názvom „Mladý tvorca 2013“, ktorá sa 

uskutočnila v areáli Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik. Hlavným 

usporiadateľom bolo Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré  vyhlásilo v rámci tohto 

podujatia súťaž o Cenu ministra hospodárstva SR nazvanú Najlepšia spolupráca strednej 

odbornej školy so zamestnávateľskou sférou pri príprave žiakov pre odvetvia v pôsobnosti 

ministerstva. Prihlásili sa do nej školy s 11 súťažnými projektmi.  Naša škola na tejto 

prestížnej výstave získala 1. miesto za najlepšiu spoluprácu so zamestnávateľskou sférou 

v školskom roku 2011/2012. Ešte v ten deň televízia TA3  nakrútila rozhovor s naším p. 

riaditeľom školy a celý rozhovor sme si mohli pozrieť 18. 04. o 17.45 na TA3. Aj v 

Učiteľských  novinách v májovom čísle venovali pozornosť tejto významnej výstave, kde 

náš pán riaditeľ  zodpovedal na anketové otázky, ktoré sa zaoberali spoluprácou škôl 

a zamestnávateľov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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NAPÍSALI  O  NÁS 

 

Úspechov na našej škole máme dosť a zmienili sa o nich také významné médiá ako 

magazín FORBES, kde sa spomínala hlavne spolupráca našej školy s firmami INA Kysuce, 

a. s.,  Kia Motors Slovakia a Scheidt&Bachmann Slovensko. Televízia TA3 zasa viedla 

rozhovor s vedením našej školy pri príležitosti získania 1. miesta za najlepšiu spoluprácu so 

zamestnávateľskou sférou v školskom roku 2011/2012 na výstave Mladý tvorca 2013. 

Televízia Markíza alebo časopis PLUS JEDEN DEŇ  v článku „Zlepšováky tvorivých 

stredoškolákov“ spomenula aj našich žiakov, ktorí sa zapojili do projektu, ktorý vyhlásila 

Žilinská automobilka. Učiteľské noviny, Kysuce, Žilinský večerník, Zvesti to sú noviny, 

v ktorých sú najčastejšie spomínané úspechy našej školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA 

 Hurá,  prázdniny!!!! 

Posledný júnový deň patril ku dňom, ktoré majú radi všetci učitelia a žiaci. Žiaci dostali 

hodnotenie svojej celoročnej práce a huráááá na prázdniny.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ročenku zostavili: 

 

Mgr. Zdenka Ballayová 

Mgr. Dana Nekorancová 
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Mgr. Edita Kormanová 
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