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Príhovor 

Vážení čitatelia, 

Stredná priemyselná škola v Prešove realizovala v rokoch 2013-2015 projekt spolufinancovaný ESF 
s ITMS kódom 26110130554 s názvom „Inovácia vzdelávacieho procesu v SPŠE Prešov na základe 
požiadaviek trhu práce“.  

Cieľom projektu bolo vhodnou prestavbou vzdelávania v študijných odboroch školy prispieť 
k zvýšeniu adaptability absolventov na trhu práce alebo v ďalšom štúdiu na vysokých školách 
s ohľadom na potreby vedomostnej spoločnosti. 

Aktivity boli zamerané na skvalitnenie procesu vzdelávania žiakov SPŠE inovovaním/zriadením 
odborných učební a laboratórií vybavenými  modernými učebnými pomôckami a inováciou výučby, 
odbornú prípravu a motiváciu pedagógov školy pre zavádzanie zmien potrebných na premenu 
tradičnej školy na modernú, inovovanie procesu vzdelávania na SPŠE  podporujúcej rozvoj 
vedomostnej spoločnosti a zvýšenie uplatnenia sa absolventov školy na trhu práce realizáciou 
inovatívneho poradenstva o možnostiach zamestnať sa. 

Úspešnú  realizáciu projektu zabezpečoval tím zložený z pedagógov, administratívnych  pracovníkov 
školy a externých odborníkov, za čo im všetkým srdečne ďakujem.  

Na záver projektu môžeme konštatovať, že stanovené ciele boli splnené v plnom rozsahu a projekt 
pomohol upevniť naše dominantné postavenie medzi najlepšími školami v odbore v rámci celého 
Slovenska 

Moje poďakovanie patrí všetkým pedagógom zapojených do projektu za ich prácu na inovácii 
vyučovania v našej škole a členom projektového tímu za úspešné zvládnutie riadiacich činností 
týkajúcich sa projektu. 

 

Ing. Slavomír Kožár, riaditeľ školy 
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Naša škola 

Chceme byť modernou školou 21. storočia 

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove patrí k dominantným stredným školám na 
východnom Slovensku. Podľa hodnotenia Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO sa 
v roku 2013 škola umiestnila na prvom mieste v rebríčku hodnotenia v rámci Slovenska a v roku 2014 
sa umiestnila na druhom mieste. Podľa predbežného hodnotenia za rok 2015 sa v rámci stredných 
odborných škôl umiestnila medzi slovenskými školami na 1. mieste. SPŠE Prešov si v kvalite stredných 
odborných škôl Slovenska tak obhájila svoje minuloročné prvenstvo v Prešovskom kraji. 

Môžeme byť hrdí na vyše osem tisíc absolventov, ktorí našli a stále nachádzajú dobre uplatnenie 
v praxi.  
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Jediní na svete 

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove ako jediná stredná škola na svete uspela 
v celosvetovom grante Intel Galileo, ktorý je určený najmä pre vysoké školy a univerzity.  

Spoločnosť Intel poskytuje pre univerzity a vysoké školy po celom svete 50-tisíc špeciálnych  dosiek, 
vďaka ktorým môžu študenti vytvárať rôzne technické riešenia v oblasti robotiky. Stredná 
priemyselná škola elektrotechnická v Prešove sa v spolupráci s občianskym združením ASIT (Asociácia 
spoločností v IT priemysle) zapojila do vyhláseného grantu. A aj napriek tomu, že ide o strednú školu, 
úspešne splnila podmienky grantovej výzvy a získala v prvom kole päť kusov spomínaných dosiek 
a v druhom kole až desať kusov. Stala sa tak jedinou úspešnou strednou školou na svete, čo 
poukazuje aj na jej kvalitu vzdelávacieho procesu. 

  

 

Študenti  SPŠE majú za sebou prvé hodiny práce s Intel Galileo doskami. S problematikou 
programovania Arduino, na báze ktorého špeciálne dosky fungujú, sa študenti stretávajú v treťom 
a štvrtom ročníku na hodinách výpočtovej technicky a programovania. Pomocou dosiek získavajú 
možnosť vytvárať nové technické riešenia v oblasti robotiky s modernými zariadeniami, ktoré sú 
kompatibilné s ostatnými zariadeniami Arduino.  Príkladmi využitia na Strednej priemyselnej škole 
elektrotechnickej v Prešov je projekt “Riadenie výrobného procesu pomocou Intel Galileo” 
a „Robotické rameno“.  
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Mimovyučovacie možnosti 

• prístup k internetu 

• legálny prístup k softvéru firmy Microsoft 

• možnosť získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov v zmysle vyhlášky č. 
508/2009 Z. z. 

• možnosť získať certifikát E.I.C. v rozsahu elektrické zariadenia bez obmedzenia napätia 
vrátane bleskozvodov 

• možnosť získania medzinárodne uznávaných certifikátov: ECDL European Computer Driving 
Licence Európsky počítačový vodičský preukaz, CISCO Networking Academy Program 
certifikáty sieťových technológií 

• možnosť získať certifikáty KROS na účtovné programy ALFA, OMEGA a OLYMP 

• práca v technických, športových a spoločenskovedných krúžkoch 

• Centrum záujmového vzdelávania – internet, kopírovanie, beletria, odborná literatúra, 
odborné časopisy 

• účasť na technických, prírodovedných, humanitných a športových súťažiach a olympiádach 

• sprostredkovanie výučby v autoškole pre získanie vodičského oprávnenia skupiny „B“ 

Škola pripravuje odborníkov na výkon povolania a na ďalšie štúdium na vysokých školách. Aj to bolo 
motiváciou pre založenie Klubu absolventov SPŠE Prešov. Ten združuje absolventov SPŠE Prešov 
s cieľom rozšírenia vzájomnej komunikácie a upevňovania priateľských vzťahov medzi školou a jej 
absolventmi ako aj absolventmi medzi sebou. 

Okrem Facebookovej stránky a YouTube kanála je newsletter školy s názvom Impulz ďalší 
komunikačný kanál, ktorý prináša informácie o dianí v škole, zo života študentov a pedagógov školy, 
práce vedenia školy, metodických útvarov školy, Združenia rodičov SPŠE o.z., Rady školy, Žiackej 
školskej rady, ale aj informácie zo života školského internátu.  

Žiaci oceňujú nielen digitálnu knižnicu, ale aj nákup školských potrieb priamo v predajni v budove 
školy a mnohí aj posilňovňu vybavenú novými cvičiacimi strojmi. Značná časť hodín v nej je 
vymedzená na realizáciu pohybových aktivít žiakov ubytovaných v školskom internáte. 

Samozrejmou súčasťou života školy sú workshopy, ďalšie vzdelávanie učiteľov, vedomostné súťaže, 
cvičenia a voľnočasové aktivity pre žiakov.  
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Medzinárodné vzťahy  

Zapojili sme sa do projektu Mládež – Veda – Európa, ktorý bol realizovaný v spolupráci s Gymnáziom 
Carla Zeisa v Jene a Europa Gymnáziom vo Worthe pri Karsruhe. Prezentovali ho naši študenti  M. 
Adam a T. Mišák na prijatí u prezidenta Spolkovej republiky Nemecko pána Johannesa Raucha. 

Na projekte VOTEC sa realizovala spolupráca s Belgickom. Prostredníctvom ďalšieho projektu bola 
zriadená Lokálna Cisco Network  Academy. V škole bolo akreditované testovacie centrum v rámci 
programu ECDL. Užitočnou a  pre študentov motivujúcou aktivitou sa stali jazykové mobilné 
projekty cez agentúru SAAIC a program Leonardo da Vinci. Tri skupiny študentov sa v roku 2007, 
2010, 2012 zúčastnili na zahraničnej stáži v Španielsku a Turecku. 

Súčasťou histórie školy sú úspechy študentov na medzinárodných a celoslovenských 
olympiádach,  súťažiach ZENIT a SOČ. V histórii školy sa môžeme pochváliť aj dvoma titulmi majstrov 
sveta, ktoré získal na medzinárodnej robotickej súťaži ROBOCUP 2011 v Istanbule tím Pinkies S. 
Kožár, P. Sopko, P. Starec, P. Vargovčík, M. Vargovčík.  
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Poskytujeme vzdelanie v odboroch: 

2675 M elektrotechnika 

Odbor je zaujímavý tým, že okrem klasickej elektrotechniky v maximálnej miere  zabezpečuje aj 
vzdelávanie v oblasti informačných technológií. 

Učivo prvých dvoch ročníkov je okrem spoločenskovedných a prírodovedných predmetov 
orientované na základné poznatky z elektrotechniky, elektroniky, strojníctva a na praktické cvičenia 
v dielňach. Ďalšie odborné vedomosti a zručnosti získavajú žiaci v 3. a 4. ročníku prostredníctvom 
širokej škály voliteľných odborných predmetov. Voliteľné predmety dávajú žiakovi možnosť získať 
vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon povolania v rôznych oblastiach elektrotechniky ako sú 
elektroenergetika, priemyselná informatika, počítačové systémy, telekomunikačná technika a pod.  

2694 M informačné a sieťové technológie 

Je určený študentom s vyhraneným záujmom o informačné technológie. V rámci krúžkovej činnosti si 
študenti môžu rozšíriť vedomosti aj v oblasti elektroniky a elektrotechniky. 

3917 M 03 technické a informatické služby v elektrotechnike 

Okrem ekonomickej orientácie, ktorá vychádza z podobných základov ako obchodné akadémie, 
zabezpečuje študentom orientáciu aj vo využívaní informačných technológií a v elektrotechnike. 
V rámci krúžkovej činnosti si žiaci môžu rozšíriť vedomosti aj v oblasti sieťových technológií 
databázových aplikácií, serverových technológií, operačných systémov. a tvorbe web stránok. 
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Základné údaje o projekte 

Názov projektu: 

Inovácia vzdelávacieho procesu v SPŠE Prešov na základe požiadaviek trhu práce 

ITMS kód projektu: 

26110130554 

Druh projektu: 

Dopytovo - orientovaný projekt 

Spolufinancovaný fondom 

Európskym sociálnym fondom 

Operačný program: 

Vzdelávanie 

Prioritná os: 

1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy 

Opatrenie: 

1.1 Premena tradičnej školy na modernú 

Celkové výdavky projektu: 

482 396,93 EUR 

Financovanie projektu: 

ESF:  410 037,39 € 

Štátny rozpočet:  48 239,69 € 

Vlastné zdroje: 24 119,85 € 

Cieľové skupiny: 

1. Pedagogickí zamestnanci strednej školy 

2. Žiaci strednej školy 
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Ciele projektu: 

Prestavbou vzdelávania školy prispieť k zvýšeniu adaptability absolventov na trhu práce a v procese 
VŠ vzdelávania s ohľadom na potreby vedomostnej spoločnosti. 

Špecifické ciele projektu: 

1. Skvalitniť proces vzdelávania žiakov SPŠE inovovaním/zriadením odborných učební a laboratórií 
vybavenými  modernými učebnými pomôckami a inováciou výučby. 

2. Odborne pripraviť a motivovať pedagógov školy pre zavádzanie zmien potrebných na premenu 
tradičnej školy na modernú. 

3. Inovovať proces vzdelávania na SPŠE  podporujúcej rozvoj vedomostnej spoločnosti 
4. Zvýšenie uplatnenia sa absolventov školy na trhu práce  realizáciou inovatívneho poradenstva 

o možnostiach zamestnať sa. 

Trvanie projektu: 18 mesiacov do decembra 2015 
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Aktivity projektu 

Aktivita 1.1 
Názov aktivity Skvalitniť proces vzdelávania žiakov SPŠE inovovaním/zriadením odborných učební 

a laboratórií vybavenými  modernými učebnými pomôckami a inováciou výučby. 

Cieľ aktivity Skvalitnenie a modernizácia štúdia vo vybraných predmetoch, ktorú dosiahneme 
realizáciou týchto častí aktivity: 

• uskutočnením nákupu didaktických prostriedkov, ktoré sú potrebné pre zriadenie 
laboratórií ako inovatívnych učební v súčasnosti finančne nedostupných pre školu. 

• inovovaním učebných pomôcok pedagógmi školy (aktivita 3.1) 
• modernou výučbou žiakov určených ročníkov a predmetov v nových učebniach 

(aktivita 3.1) 

Výstupy aktivity V rámci aktivity zriaďujeme tieto odborné učebne alebo laboratória: 

• Odborná učebňa Robotiky 

• Odborná učebňa Riadiacich systémov 

• Odborná učebňa Aplikovanej elektroniky 

• Odborná učebňa WiFi technológií 

• Odborná učebňa CAD systémov 

• Videkonferenčná učebňa 

• Odborná učebňa Reálnych predmetov - laboratórium 

• Dve odborné učebne  na interaktívne vyučovanie vybraných predmetov 

 

Aktivita 2.1 
Názov aktivity Odborne pripraviť a motivovať pedagógov školy pre zavádzanie zmien potrebných na 

premenu tradičnej školy na modernú. 

Cieľ aktivity Vzdelávaním pedagógov školy, ktorí budú zabezpečovať výučbu vybraných predmetov 
inovatívnymi metódami s využitím IKT, sa dosiahne kvalitatívne a kvantitatívne zvýšenie 
kľúčových zručností, vedomostí a návykov absolventov SŠ v nadväznosti na aktuálne 
a perspektívne požiadavky vedomostnej spoločnosti a potreby  trhu práce. 

Obsah aktivity Zoznam školení 
• Uplatnenie IKT vo vyučovaní 

• Linux- aplikačný server, Linux-inštalácia 

• Ako efektívne motivovať 

• Master in Presentation Skills Training Course 

• Spring Framework pre platformu Java EE 

• LEGO Education – zaškolenie vybraných pedagógov. 

• Programovanie v jazyku JAVA 

• Serverové technológie - správa a nasadenie 

• Kurz v oblasti grafických aplikacií 

• Programovanie v jazyku Python – základný kurz 

• Sieťové a WiFi technológie - certifikácia MikroTik 

• Školenie PCL - step 7 MicroWin 

• Školenie PCL - step 7 1200 zakladny kurz 

• Školenie PCL - Win CC flexible 

Výstupy aktivity Zabezpečiť odbornosť učiteľov a ich zručnosti na výučbu zvolených predmetov
s využitím IKT techniky. 
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Aktivita 3 
Názov aktivity Inovovať proces vzdelávania na SPŠE  podporujúcej rozvoj vedomostnej spoločnosti. 

Cieľ aktivity Inovovať a skvalitniť proces vzdelávania s využitím IKT podporujúceho kľúčové 
kompetencie absolventov SPŠE zohľadňujúc potreby trhu práce. 

Vytvoriť podmienky pre inovatívnu výučbu v študijných odboroch SPŠE v Prešove – 
inovovať študijné materiály a prostredníctvom týchto materiálov zabezpečiť inováciu 
výučby. 

Obsah aktivity Pre túto aktivitu je potrebné vybavenie učební modernými prostriedkami IKT, špeciálnymi 
učebnými pomôckami a skutočnými v praxi používanými zariadeniami. Vyučujúci musia pri 
tvorbe materiálov vychádzať z poznatkov nadobudnutých na kvalitných školeniach 
a kurzoch.  

3. 1. Inovácia vyučovania vo vybraných predmetoch 

• Študijné materiály pre robotiku 

• Študijné materiály pre riadiace systémy  

• Študijné materiály pre aplikovanú elektroniku 

• Študijné materiály pre WiFi 

• Študijné materiály pre CAD systémy 

• Študijné materiály pre reálne predmety 

• Študijné materiály pre cudzie jazyky 

• Študijné materiály pre ostatné predmety 

3. 2. Modernizácia spôsobov vzdelávania s využitím IKT  

• Videokonferenčné vzdelávanie 

3. 3. Inovácia obsahu a foriem ŠkVP 

• Inovácia obsahu Školských vzdelávacích programov 

Výstupy aktivity 
 

Vybraní vyučujúci spracujú študijné materiály, ktoré budú k dispozícii študentom 
školy v digitálnej forme. 

Výstupom aktivity je počet spracovaných nových resp. inovovaných študijných 
materiálov, ktoré pozostávajú spravidla z prezentácie v power-pointe + 
pracovných listov + testu. 

 

Aktivita 4 
Názov aktivity Zvýšenie uplatnenia sa absolventov školy na trhu práce  realizáciou inovatívneho 

poradenstva o možnostiach zamestnať sa. 

Cieľ aktivity Prepojiť školu s praxou, ukázať fungovanie školy, jej vybavenie a úroveň jej absolventov 
potenciálnym zamestnávateľom, ale i záujemcom o štúdium 

Obsah aktivity 4. 1. Podpora uplatnenia sa absolventov školy na trhu práce 

• Kariérne poradenstvo 

• Otvorené kariérne dni 

4. 2. Záverečná konferencia projektu 

Výstupy aktivity Konkurencieschopní absolventi školy na trhu práce.  

Cez prezentáciu výsledkov projektu chceme ukázať inovatívny spôsob vzdelávania na 
strednej škole s využitím IKT ako veľmi efektívneho a účinného nástroja 
zabezpečujúceho zvýšenie kvality absolventov školy a ich úspešnosť pri uplatňovaní sa 
na trhu práce alebo na ďalšom stupni vzdelávania 
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Cieľová skupina  

Projekt reagoval na požiadavky reálneho trhu práce. Mal poukázať na možnosti ako sa dá realizovať 
a reformovať stredné školstvo od technického vybavenia cez pretvorenie prístupu učiteľov k žiakom 
v prostredí, ktoré bude prispôsobené hlavne pre žiakov a ich úspešné a moderné štúdium. Projekt 
zároveň prepojil školu s praxou a podporil tak uplatnenie sa absolventov školy na trhu práce. 

Benefit pre pedagógov 

Mnohí súčasní pedagógovia nedisponujú potrebnými kompetenciami na výučbu v modernej škole 21. 
storočia, ktorá by využívala všetky možnosti IKT a výsledkov výskumu a vývoja. V rámci projektu 
dostali učitelia kvalitné a špecializované vzdelávanie podľa svojich potrieb a projekt im ponúkol nový 
impulz a teda aj novú motiváciu využiť príležitosť pre svoj vlastný osobnostný rast. Posilnil ich 
sebavedomie a následne i rešpekt u žiakov.  

Benefit pre žiakov 

Podľa prieskumov sa mladí ľudia k tomu, čo sa naučili v škole, stavajú pomerne kriticky. Až dve tretiny 
z nich hovoria, že škola ich naučila iba základy a zvyšok sa museli doučiť iným spôsobom. Používaním 
nových metód vzdelávania prepojených s firemným prostredím a  primeraným obsahom vzdelávania 
sa zabezpečí kvalita a úspešná adaptovateľnosť žiakov pre adaptovanie sa v prostredí dnešného trhu 
práce v súkromných firmách ako aj v štátnej správe. 

Cieľovú skupinu tvorilo  

• 520 žiakov strednej školy 

• 34 pedagogických zamestnancov 

Menovite: Ing. Martin Ambrozy, Mgr. František Babinčák, Ing. Ľubomír Blichár, RNDr. Anna Budišová, 
Mgr. Emília Čulková, Ing. Anna Dlugošová, Mgr. Vladimír Hudáček, Ing. František Kollarčik, Mgr. 
Marta Kožárová, Ing. Ljuba Krišová, Mgr. Michal Kuľbaga, Mgr. Ivana Kurtyová, PaedDr. Lucia 
Ligusová, Mgr. Lucia Liptáková, Ing. Jozef Macej, Ing. Iveta Marcinčinová, Ing. Gabriela Mitrová, Ing. 
František Moyzes, Mgr. Jana Pavlišáková, Mgr. Miriam Pribišová, Ing. Martin Riško, Mgr. Bibiána 
Roguľová, Ing. Tibor Roland, Ing. František Rusinko, Ing. Judita Sakáčová, Ing. Mária Šandrejová, 
RNDr. Daniela Tekeľová, PhDr. Darina Trojáková, Ing. Tatiana Varadyová, Phd., Ing. Peter Vargovčík, 
Ing. Ján Vasiliak, Mgr. Ján Vavrek, Ing. Vladimír Vook, Ing. Martin Vujčík. 
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Výstupy projektu 

Špecifický cieľ 1  

Inovácia vzdelávania prostredníctvom zriadenia odborných učební alebo 
laboratórií. 

Odborná učebňa Robotiky: 

Skladba zariadení 

• PC zostava - 15 ks pre žiakov + 1 ks pre učiteľa 

• aplikačný softvér pre 16 PC staníc (kancelárský balík a antivírová ochrana) 

• Projekčný systém = dataprojektor s extra krátkou vzdialenosťou od tabule – 1 ks 

• Interaktívna tabuľa – 1 ks  

• Tlačiareň ČB A4  

• softvér 1 v laboratóriu - Program LanSchool. 

• softvér 2 v laboratóriu - Program Deep Freeze. 

• Lego education, LEGO® MINDSTORMS® EV3 - 8 ks - Skupinová zostava pre prácu 16 učiacich 
sa v oblasti robotiky. Nový LEGO MINDSTORMS EV3 set obsahuje všetko, čo potrebujete - 
motory, senzory, programovateľnú kocku, 550 + LEGO Technic prvky, diaľkové ovládanie, 
obsahuje základnu sadu, dobijací adapter, sieťovú školskú licenciu, software a ďalšie 
príslušenstvo 

• súprava doplnkových dielov - 8 ks - súprava umožňuje konštruovať a programovať 
náročnejšie LEGO MIDSTORMS EV3 roboty s viacerými funkciami ako kedykoľvek predtým. 
Obsahuje množstvo pasívnych konštrukčných dielov, ako sú pásy, špeciálne spojky, slimákové 
kolesá, hriadeľe, konštrukčné nosníky... 

V čom sú prínosy inovácie?  

Ing. Martin Ambrozy – vedúci odbornej učebne robotiky 

Zriadenie učebne robotiky prinieslo do života školy najvýznamnejšie zmeny. Vďaka projektu sme 
získali 8 stavebníc LEGO robotov a tieto sa stali základným pilierom pre nový predmet „robotika“. 
Žiaci sa tu stretávajú s agoritmizáciou ako základom programovania v rôznych programovacích 
jazykoch po prvýkrát. Podľa doterajších skúseností sa na hodiny robotiky naozaj veľmi tešia a my 
dúfame, že sa nám takto podarilo zasiať prvé zrnká lásky k technike a logickému mysleniu.  

Súčasnosť 
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Vďaka novým počítačom s vyššími technickými parametrami môžeme naplno využívať najnovšie 
softvéry. Učebňa sa stala univerzálnejšou a umožňuje komfortnú výučbu širokej škály predmetov 
orientovaných popri robotike aj na programovanie 

Odborná učebňa Riadiacich systémov: 

Skladba zariadení 

• PC zostava - 14 ks pre žiakov + 1ks pre učiteľa 

• aplikačný softvér pre 15 PC staníc (kancelárský balík a antivírová ochrana) 

• Tlačiareň ČB A4  

• softvér 1 v laboratóriu – program LanSchool.. 

• softvér 2 v laboratóriu - program Deep Freeze. 

• PLC školský balík CPU 1214C DC/DC/DC - 2ks – v jednom školskom balíku je 6 samostatných 
pracovísk základom, ktorých je PLC  S7-1200, CPU 1214C DC/DC/DC, softvérová licencia 
STEP7 BASIC, SINGLE LIC, vstupné a výstupné bloky, SIMULATOR MOD. SIM 1274 8CH, 
príslušenstvo  

• zdroj k PLC - 12 ks 

• displej – školský balík KTP600 BASIC PN/ CSM 1277  - 1 ks 

• 48 portový switch na vybudovanie  infraštruktúry - 1 ks 

V čom sú prínosy inovácie? 

Ing. Mária Šandrejová – vedúca odbornej učebne riadiacich systémov 

Učebňa riadiacich systémov bola aj v minulosti určená na výučbu predmetov s orientáciou na 
mikroprocesovú techniku a PLC. Práca v tejto učebni dostala vďaka projektu iný rozmer. Došlo 
k výraznej zmene v hardvérovej i softvérovej oblasti. PC s lepšími parametrami, tlačiareň a výučbový 
softvér poskytujú pre učiteľa aj žiakov vyšší komfort na cvičeniach. Najväčšiu zmenu v celkovej 
koncepcii výučby priniesli sady PLC Simatic S7 1200 s príslušenstvom, ktoré boli dodané tiež ako 
súčasť výbavy učebne v rámci projektu. Možnosť pracovať so zariadeniami a softvérom, ktoré sa 
reálne používajú v súčasnosti vo firmách na celom Slovensku je skúsenosť, ktorá má pre uplatnenie 
našich študentov na trhu práce veľký prínos.  

Súčasnosť 
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Odborná učebňa Aplikovanej elektroniky: 

Skladba zariadení 

• PC zostava - 15 ks pre žiakov + 1ks pre učiteľa 

• aplikačný softvér pre 16 PC staníc (kancelárský balík a antivírová ochrana) 

• Tlačiareň ČB A4 - umožňuje tlač spracovaných výstupov, ktoré sú podkladom pre hodnotenie 
samostatnej práce a pre overenie grafickej stránky spracovaných materiálov alebo učebných 
materiálov 

• softvér 1 v laboratóriu - Program LanSchool. 

• softvér 2 v laboratóriu - Program Deep Freeze. 

V čom sú prínosy inovácie? 

Ing. Jozef Macej – vedúci odbornej učebne aplikovanej elektroniky 

Vďaka novým počítačom, ktoré sme získali pre učebňu aplikovanej elektroniky, môžeme naplno 
využívať najnovšie CAD programy pre elektroniku ako Multisim, LabVIEW a Quartus. Počítače 
poskytujú dostatočný výpočtový výkon, a tak je práca na cvičeniach efektívnejšia. V rámci projektu 
sme pre učebňu aplikovanej elektroniky získali softvér LanSchool, pomocou ktorého môžeme 
sledovať aktivity žiakov na počítačoch, usmerňovať ich činnosť, zobrazovať obrazovku učiteľovho 
počítača na ostatných počítačoch a tak žiakom môžeme ukazovať postup práce s CAD nástrojmi. 
Pomocou programu DeepFreeze môžeme ochrániť počítač pred zmenou konfigurácie, môžeme ho 
vždy vrátiť do pôvodných nastavení. 

Pôvodný stav a Súčasnosť  

   

Odborná učebňa WiFi technológií: 

Skladba zariadení 

• PC zostava - 10 ks pre žiakov + 1ks pre učiteľa 

• aplikačný softvér pre 11 PC staníc (kancelárský balík a antivírová ochrana) 

• Projekčný systém = dataprojektor s extra krátkou vzdialenosťou od tabule – 1 ks 

• Interaktívna tabuľa – 1 ks - Interaktívna tabuľa pre súčasnú prácu dvoch študentov, ktorá 
inšpiruje študentov pri premene vyučovacej hodiny na interaktívny zážitok.  

• Tlačiareň ČB A4  

• softvér 1 v laboratóriu - Program LanSchool. 
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• softvér 2 v laboratóriu - Program Deep Freeze. 

• Učebné pomôcky pre prakticku výučbu  PC sieťových technológií  

• Učebné pomôcky pre nácvik IT  

• Extended Training CPE /SET/ - 8 ks 

• Base Station - Training SET – 8ks  

• Backbone  - Training SET – 8 ks  

• Hlavny router laboratória CCR1036-12G-4S – 1 ks 

V čom sú prínosy inovácie? 

Mgr. Ján Vavrek – vedúci odbornej učebne  WiFi  technológií  

Pôvodné zameranie miestnosti bolo hlavne dielenského charakteru. Miestnosť slúžila pre vyučovanie 
praxe – od rozoberania počítačov až po spájkovanie. Zaradením učebne do projektu a radikálna 
zmena jej zamerania otvorila úplne nové možnosti využitia jej potenciálu pre vyučovanie celého 
portfólia predmetov, ako sú prax, sieťové technológie, elektrotechnika a ďalšie. Nová a výkonná PC 
technika a pripojenie do školskej siete poskytuje žiakom prístup k informáciám na internete. 
Interaktívna tabuľa umožní lepšie a zábavnejšie sprostredkovanie vedomostí. Software LanSchool  
zabezpečí kontrolu činnosti študentov a prináša možnosť interakcie učiteľ-študent. Program 
DeepFreeze uľahčí správu počítačov a riešenie prípadných systémových porúch. Študenti majú 
taktiež možnosť využiť tlačový výstup cez sieťovo zdieľanú tlačiareň. Hardwarové vybavenie 
zariadeniami MikroTik otvára veľké možnosti implementácie alternatívneho pohľadu na sieťové 
prvky, ktorý sa oproti momentálne využívaným zariadeniam firmy CISCO vyznačuje hlavne 
univerzálnosťou zariadenia, grafickým konfiguračným rozhraním, robustnosťou pri prevádzke 
a nasadení a v neposlednom rade aj atraktívnou cenou, čo by mohlo znamenať rozšírenie nasadenia 
v domácnostiach a firmách. Vďaka tomuto projektu môžeme tento trend zachytiť a zvýšiť tak 
uplatniteľnosť našich absolventov na trhu práce. (foto-folder ucebne-wifi1) 

Súčasnosť  

 

Odborná učebňa CAD systémov: 

Skladba zariadení 

• PC zostava - 10 ks pre žiakov + 1ks pre učiteľa 

• aplikačný softvér pre 11 PC staníc (kancelárský balík a antivírová ochrana) 

• Projekčný systém = dataprojektor s extra krátkou vzdialenosťou od tabule – 1 ks 

• Interaktívna tabuľa – 1 ks  

• Tlačiareň ČB A4  
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• softvér 1 v laboratóriu - Program LanSchool 

• softvér 2 v laboratóriu - Program Deep Freeze 

• softvér 3 v laboratóriu –  20 licencii - Program EAGLE 6 profesional – Program je určený pre 
kreslenie schém a návrhu dosiek plošných spojov. Vyznačuje sa užívateľskou 
jednoduchosťou.  

• softvér 4 v laboratóriu - neobmedzený počet  edu licencií – PC Schematic - Program pre 
tvorbu dokumentácie  elektrotechnických projektov  

• softvér 5 v laboratóriu – 25 licencii – MULTISIM - Zmiešaný A/D simulátor elektronických 
obvodov 

 

V čom sú prínosy inovácie? 

Ing. Vladimír Vook – vedúci odbornej učebne CAD systémov 

Pôvodne prebiehala výučba predmetu prax časť plošné spoje na piatich počítačoch s desiatimi žiakmi. 
Z toho dôvodu bolo nutné deliť tematiku tak, aby polovica žiakov riešila jeden problém, bez použitia 
výpočtovej techniky a druhá polovica pracovala na PC. Následne sa v polovici zamestnania skupiny 
vystriedali. Inokedy pracovali dvojice na rovnakej úlohe na jednom PC počas celého zamestnania.  

Po realizácii projektu – vybudovanie učebne s desiatimi PC pre žiakov a jedného PC pre učiteľa, 
vznikla možnosť, aby každý žiak pracoval samostatne. Aktualizovaním programového vybavenia sa 
výučba priblížila potrebám praxe. Vybavením učiteľského pracoviska PC a interaktívnou tabuľou 
umožňuje efektívnejšie využívať čas výučby. Sieťovým prepojením PC získal učiteľ možnosť rýchlejšie 
sa aktívne zapájať do práce každého žiaka. Výstupy prác jednotlivých žiakov je možné aj 
dokumentovať tlačou technickej dokumentácie navrhnutých obvodov na sieťovej tlačiarni, ktorá je 
súčasťou projektu. 

Pôvodný stav 

 

Súčasnosť 
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Videkonferenčná učebňa: 

Skladba zariadení 

• Video konferenčný systém – ks 1 

• Licencia na vzdialený  prístup študentov k videokonferencii – 30 ks 

• Mobilný video konferenčný stojan – ks 1 

• Video konferenčný monitor – ks 2 

• Aktívne ozvučenie videokonferencií – ks 1 

V čom sú prínosy inovácie? 

Ing. Ján Vasiliak – vedúci videokonferenčnej učebne 

Priestory bývalej učebne technického kreslenia prešli obrovskými zmenami. Videokonferenčný 
systém s HD kamerou, dvomi monitormi, a aktívnym ozvučením sa stal novým základom technického 
vybavenia učebne. Vybavenie doplňuje dataprojektor, projekčné plátno, dve linky pre pripojenie do 
LAN, audio mixážne zariadenie, audio zosilňovač, reproduktory, biele keramické tabule a samozrejme 
pracovisko s PC. Kapacita učebne umožňuje organizovať podujatia s minimálnou požiadavkou na 60 
miest s pracovnými stolmi a stoličkami. Okrem bežnej výučby sa učebňa využíva aj na organizovanie 
podujatí širšieho záberu, napr. kariérne dni, dni otvorených dverí pre žiakov základných škôl, 
workshopy pre žiakov školy a rôznych firiem.  

Pôvodný stav 

 

Súčasnosť 
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Odborná učebňa Reálných predmetov (laboratórium): 

Skladba zariadení 

• PC zostava - 1ks pre učiteľa 

• Notebook - 4 ks pre žiakov 

• aplikačný softvér pre 5 PC staníc (kancelárský balík a antivírová ochrana) 

• Projekčný systém = dataprojektor s extra krátkou vzdialenosťou od tabule – 1 ks 

• Interaktívna tabuľa – 1 ks  

• Mobilný stojan so zdvíhacím mechanizmom – 1ks 

• EasySence Vision – 5 ks  

• EasySence 3Link – 5 ks- Zariadenie na prepojenie senzorov (3)priamo s PC pomocu USB 

• Senzor Kolorimeter - 2 ks 

• Senzor meranie počtu kvapiek a bubliniek - 2 ks 

• Senzor pH - 2 ks 

• Senzor tepelného toku - 2 ks 

• Senzor merania teploty (-30 do 110 °C) - 2 ks 

• Senzor merania teploty (-200 do 1000 °C) - 2 ks 

• Senzor merania teploty s rýchlou odozvou - 2 ks 

• Senzor merania UVA, UVB -2 ks 

• Senzor merania množstva kyslíka - 2 ks 

• Senzor CO2 - 2 ks 

• Senzor vodivosti - 2 ks 

• Senzor elektrického prúdu - 2 ks 

• Senzor sily - 2 ks 

• Senzor absolútneho tlaku plynu - 2 ks 

• Senzor rozdielového tlaku plynu -2 ks 

• Senzor infračerveného žiarenia - 2 ks 

• Senzor času, rýchlosti, zrýchlenia - 2 ks 

• Senzor magnetického poľa - 2 ks 

• Senzor rotačného pohybu - 2 ks 

• Senzor napätia - 2 ks 

• Senzor reakčného času - 2 ks 

• Senzor Geiger Mullerova čítačka- 2 ks 

V čom sú prínosy inovácie? 

Mgr. Marta Kožárová – vedúca laboratória reálnych predmetov 

Odborná učebňa prírodovedných predmetov ( OUA) bola prednostne určená na výučbu predmetov 
fyzika, chémia, matematika. Výhodou tejto učebne je stupňovitá podlaha, ktorá umožňuje pozorovať 
prezentované javy väčšiemu počtu žiakov súčasne. Podporou výučby v  nej bola časom zastaraná 
didaktická technika pozostávajúca z dataprojektora, PC zostavy a premietacieho plátna. Ostatné 
učebné pomôcky boli časom postupne vyradzované z dôvodu opotrebovanosti, zastaranosti. 

Realizáciou projektu IVP došlo k nahradeniu hardvéru, softvéru, ktorý je nutnou podmienkou 
k používaniu nových aplikácií, programov využívaných na hodinách prírodovedných predmetov, ale aj 
odborných predmetov. Je spoľahlivejší, rýchlejší. 

Interaktívna tabuľa prispieva k  efektivite výučby. Umožňuje rýchlejší prístup k materiálom 
používaných na hodinách a uľahčuje prácu učiteľom aj žiakom. Riešenie interaktívnych cvičení je pre 
žiakov zaujímavé, zvyšuje aktivitu, kreativitu, žiaci sa radšej zapájajú do výučby.  
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Podporuje sa tvorivé myslenie žiakov. Stretávajú sa aj s netradičnými úlohami. Učebňa je 
ekologickejšia, klasickú tabuľu s kriedou nahradila bezprašná interaktívna tabuľa, v miestnosti sa 
eliminuje množstvo prachu. 

K oživeniu výučby vo fyzike, elektrotechnike, chémii a automatizácii prispela súprava senzorov 
s podporou programu Easy Sense, vďaka ktorej majú žiaci možnosť sledovať zmeny hodnôt 
technických veličín v reálnom čase. 

Pôvodný stav  

  

Súčasnosť  

 

2 x Odborná učebňa na interaktívne vyučovanie vybraných predmetov: 

Skladba zariadení 

• PC zostava - 2 ks pre učiteľa 

• aplikačný softvér pre 2 PC staníc (kancelárský balík a antivírová ochrana) 

• Projekčný systém = dataprojektor s extra krátkou vzdialenosťou od tabule – 2 ks 

• Interaktívna tabuľa – 2 ks  

• Mobilný stojan so zdvíhacím mechanizmom – 2 ks 
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V čom sú prínosy inovácie? 

Mgr. Bibiana Roguľová - vedúca odborných učební na interaktívne vyučovanie vybraných 
predmetov 

Odborné učebne na interaktívne vyučovanie vybraných predmetov – cudzích jazykov (anglický, 
nemecký, ruský) sú vybavené novou didaktickou a výpočtovou technikou, interaktívnym softvérom, 
interaktívnou tabuľou, dataprojektorom, čo prinieslo do vyučovania oživenie a jednoznačne aj vyššiu 
efektivitu.  

V nových učebniach prebiehajú teoretické, ale aj praktické cvičenia, na ktorých žiaci získavajú 
a precizujú svoje jazykové zručnosti. Zlepšilo sa ozvučenie miestností.  Audiotechnika je rozmiestnená 
tak, že jej zvuk je dostupný všetkým žiakom v miestnosti v rovnakej kvalite a dokáže reprodukovať 
zvuk čisto a neskreslene.  

Možnosť využívať počítačovú sieť a internet spestruje vyučovaciu hodinu, žiakov viac motivuje, 
častejšie prichádzajú do kontaktu so živým cudzím jazykom.  

Dôležitým prínosom odborných jazykových učební vo vyučovacom procese je to, že umožní žiakom 
dosiahnuť vyššiu úroveň jazykových zručností, a tým sa skvalitní aj ich uplatnenie na trhu práce.  

Súčasnosť  
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Špecifický cieľ 2 

Odborne sme pripravili a motivovali pedagógov pre zavádzanie zmien potrebných na premenu 
tradičnej školy na modernú. 

Na základe zaškolenia pedagógov založenom na najmodernejších poznatkoch z oblasti IT technológií 
a vytvorením materiálno – technických podmienok sme pripravili pedagógov našej školy na novú 
formu vzdelávania tak, aby dokázali pripraviť žiaka do ďalších stupňov vzdelávania efektívnejšie ako 
doteraz a aby ho pripravovali aj na celoživotné vzdelávanie, ktoré je v nastupujúcej ekonomike 
založenej na vedomostiach nevyhnutné.  

Za kľúčové totiž považujeme to, že aktérmi zmeny formy vzdelávania musia byť samotní učitelia, za 
pomoci odborného garanta a odborného konzultanta. 

Školenia, ktoré pedagógovia absolvovali:  

Uplatnenie IKT vo vyučovaní  
 Vzdelávanie bolo zamerané na zvýšenie zručností pedagogických zamestnancov pri 

používaní IKT vo vyučovaní. Absolvent vie správne zapojiť a sprevádzkovať interaktívnu 
tabuľu, vizualizér, projektor, vie použiť kameru, fotoaparát, iné zariadenia na prácu 
s multimediálnymi materiálmi. Vie obsluhovať danú techniku a aktívne ju používať vo 
vyučovaní. 

Termín: 26.5.2015 až 28.5.2015 

Účastníci: Mgr. Bibiana Roguľová, PhDr. Darina Trojaková, Ing. Iveta Marcinčinová, RNDr. Daniela 
Tekeľová,  Mgr. Miriam Pribišová,  Ing. Ljuba Krišová, Ing. Tibor Roland, Mgr. Jana 
Pavlišáková, Mgr. Lucia  Liptáková, Mgr. Ivana Kurtyová, Mgr.  Marta Kožárová,  RNDr. 
Anna Budišová, Mgr. František Babinčák,  Ing. František Moyzes, Mgr. Vladimír Hudáček 

Závery: Prvá časť kurzu bola zameraná na oboznámenie sa s interaktívnou tabuľou a prácou s ňou. 
Učitelia si v rámci svojho predmetu mohli prostredníctvom programu Workspace vyskúšať 
rôzne modelové situácie. Pomocou tohto programu je možné vytvárať interaktívne 
cvičenia a rôzne úlohy pre žiakov. Školenie bolo zamerané nielen na teoretické poznatky 
o funkciách programu, ale aj na riešenie konkrétnych úloh z rôznych predmetov. Každý 
účastník školenie mal možnosť si prakticky odskúšať osvojené vedomosti pri práci 
s programom a tabuľou.  

Súčasťou školenia bola aj práca s vizualizérom, ktorý slúži na snímanie obrazu vo fyzickej 
podobe a prenáša ho do digitálnej podoby.  

Ďalšou vynikajúcou interaktívnou pomôcku vzdelávacieho procesu, s ktorou sa učitelia 
oboznámili, bolo hlasovacie zariadenie, ktoré slúži na rýchle vyhodnotenie zadaných úloh.  

V záverečnej fáze tohto vzdelávacieho kurzu sa vyučujúci dozvedeli informácie o softvéri 
LanSchool, ktorý je určený pre počítačové učebne a umožňuje pedagógom monitorovanie 
týchto učební a prácu žiakov s počítačmi. 

V priebehu týchto 3 dní sme získali veľa nových informácií a poznatkov, ktoré sa budeme 
snažiť využiť a aplikovať vo výučbe jednotlivých predmetov. (foto-folder-skolenia-ikt1, 
ikt2) 
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Linux- aplikačný server, Linux-inštalácia  
Termín: 24.8.2015 - 28.8.2015 

Účastníci: Ing. Martin Vujčík, Ing. Ján Vasiliak, Mgr. Ján Vavrek, Ing. Tibor Roland 

Závery: Účastníci kurzu LXI1, LXI2 sa oboznámili s operačným systémom Linux. So štruktúrou OS, 
inštaláciou, konfiguráciou systému a riešením bežných problémov. Primeraný priestor bol 
vyhradený aj na riešenie konkrétnych praktických úloh.  

Obsah školenia tvorí základ pre inováciu predmetu OSY – Operačné systémy v druhom 
ročníku IST a čiastočne využiteľné sú informácie aj v predmetoch SXT v štvrtom ročníku 
IST a POS v treťom ročníku ELE. Absolvovaním školenia získali účastníci nové poznatky, 
ktoré tvoria reálny predpoklad na inováciu výučby.  

 

Ako efektívne motivovať ľudí 
 Obsahom školenia bola problematika motivácie a motivovania ľudí pri práci zo strany 

nadriadených. Kurz obsahoval základy teórie potrieb, motivácie a motivačných procesov, 
ich praktickú aplikáciu do školského prostredia a príklady využitia. Účastníkom boli na 
reálnych situáciach popísané najčastejšie chyby manažmentu a HR špecialistov pri 
vytváraní motivačných stratégií a programov i procesy, ktoré vedú k úspešnému 
vyriešeniu problematiky motivácie. 

 
 

Master in Presentation Skills Training Course 
 Kurz predstavoval intenzívnu prípravu na získanie osvedčení prezentačných zručností 

uznávaných spoločnosťou Microsoft ako potrebnú požiadavku na obdržanie prestížnej 
certifikácie Microsoft Certified Trainer (MCT). 

Termín: 12.10. 2015 – 15.10. 2015 

Účastníci: Mgr. Emília Čulková, Ing. František Kollarčik, Ing. František Rusinko, Mgr. Ivana Kurtyová, 
Mgr. Jana Pavlišáková, Ing. Ljuba Krišová, Ing. Ľubomír Blichár, Mgr. Marta Kožárová, Mgr. 
Miriam Pribišová, Ing. Vladimír Vook 

Závery: Lektorkou tohto školenia bola pracovníčka spoločnosti GOPAS – IT školiace stredisko, Ing. 
Dana Poláková. 

Na tomto kurze sa zúčastnilo 10 pedagógov SPŠE Prešov vyučujúcich odborné, reálne 
a humanitné predmety a učitelia cudzích jazykov. 

Cieľom kurzu bolo získanie a osvojenie si prezentačných zručností potrebných pri práci 
pedagóga v rámci vyučovacieho procesu. Učitelia sa okrem vytvárania zaujímavých 
prezentácií v programe Power Point učili aj tieto prezentácie odprednášať s cieľom zaujať. 
Jednou z úloh školenia bola aj práca s verbálnymi a neverbálnymi komunikačnými 
prostriedkami a ich využitím pri prezentácii. Záverom kurzu bola pre každého učiteľa 
príprava vlastnej prezentácie a jej zrealizovanie. (foto-folder skolenia –master1) 
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LEGO Education 
 Školenia boli zamerané na prezentáciu možností využitia jednotlivých sád LEGO systému 

vzdelávania vo vyučovacom procese podľa veku žiakov. Je to totiž jeden zo spôsobov, ako 
žiakom hravou formou sprístupniť a náležite aj vysvetliť princípy robotiky. 

Termín: 28.5. až 31.5.2015 

Účastníci: Ing. Martin Ambrozy, Ing. Jozef Macej 

Závery: Školenie bolo zamerané na základy programovania LEGO robotov pomocou grafického 
vývojového prostredia. Počas školenia boli riešené často využívané algoritmy v robotike, 
ako sledovanie čiary, vyhýbanie sa prekážkam a pod. Obsah školenia je podkladom pre 
vyučovanie v predmete robotika a programovanie. Pomocou LEGO robotov budú môcť 
žiaci zábavnou formou aplikovať navrhované algoritmy do praxe. (foto-folder skolenia- 
lego education) 

 
 

Spring Framework pre platformu Java EE 
 Kurz bol zameraný na Spring Framework, ktorého popularita, ako náhrada za zložité 

a náročné aplikačné servery, neustále stúpa. Kurz sa zameriaval jednak na základné 
funkcie Spring Framework – Dependency Injection, či aspektovo orientované 
programovanie, jednak na pokročilé serverové techniky, medzi ktoré patrí napríklad 
komunikácia s databázou pomocou JDBC a JPA, webové služby a webový Framework 
Spring MVC. 

 

ZÁKLADY JAVY 
Termín: 29.6.2015 až 3.7.2015 

Účastníci: Ing. Martin Riško, Ing. Anna Dlugošová, Ing. Tatiana Varadyová, 
Ing.  Mária Šandrejová 

Závery: Účastníci kurzu sa oboznámili so základnými príkazmi jazyka Java, ako aj s princípmi 
objektového programovania (vlastnosti, metódy, dedičnosť, polymorfizmus, zapúzdrenie). 
Primeraný priestor bol vyhradený aj na riešenie konkrétnych praktických úloh.  

Obsah školenia tvorí základ pre výstavbu štvorročného predmetu PRO - programovanie. 
Daný predmet je vyučovaný v študijnom odbore Informačné a sieťové technológie. 
Absolvovaním školenia získali účastníci poznatky, ktoré tvoria reálny predpoklad na 
výstavbu prvého a sčasti druhého ročníka spomínaného predmetu. (foto-folder skolenia-
zaklady javy1, zaklady javy2) 
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PROGRAMOVANIE V JAZYKU JAVA 
 Zabezpečenie vzdelávania učiteľov pre pokročilé technológie 

Moduly: Modul 1: Shell Programming for the System Administrators  

Modul 2: Fundamentals of the Java Programming Language  

Modul 3: Java Programming Language  

Modul 4: Developing Applications for the Java SE Platform  

Modul 5: Business Component Development with Enterprise JavaBeans Technology 

Termín: 24.8.2015 až 28.8.2015 

Účastníci: Ing. Martin Riško, Ing. Anna Dlugošová, Ing. Tatiana Varadyová, 
Ing.  Mária Šandrejová 

Závery: Účastníci kurzu mali možnosť pracovať vo vývojovom prostredí Eclipse. Na 
jednoduchých príkladoch boli ilustrované princípy objektového programovania. Kurz 
priniesol aj porovnanie prístupu k programovaniu  v jazyku C a v jazyku Java. 

Obsah školenia tvorí základ pre inováciu predmetu PRO- programovanie v prvom 
a druhom ročníku v študijnom odbore informačné a sieťové technológie. 
Absolvovaním školenia získali účastníci poznatky, ktoré tvoria reálny predpoklad na 
inováciu výučby vzhľadom na potreby praxe. (foto-folder skolenia-programovanie 
java1, programovanie java2) 

  
 

Serverové technológie – správa a nasadenie 
Moduly: Windows Server 2012 – nasadenie a správa  

Windows Server 2012 – pokročilá správa serverov 

Termín: 28.9.2015 - 2.10.2015 

Účastníci: Ing. Martin Vujčík, Ing. Tibor Roland 

Závery: Účastníci kurzu MOC 20410 sa oboznámili s operačným systémom Windows 2012 
Server, jeho vlastnosťami, novinkami a postupmi pri správe. Po každej z 13 kapitol bol 
primeraný priestor určený aj na riešenie konkrétnych praktických úloh - Labov.  

Obsah školenia tvorí základ pre inováciu ŠkVP predmetu SXT – Serverové technológie 
v treťom ročníku IST. Absolvovaním školenia získali účastníci nové poznatky, ktoré 
tvoria reálny predpoklad na inováciu výučby už v školskom roku 2015/2016 a neskôr. 

(foto-folder skolenia-server1, server2) 
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Kurz v oblasti grafických aplikácií  
 Zabezpečenie vzdelávania učiteľov:  

Adobe Acrobat – základy tvorby PDF dokumentov,  

Adobe Acrobat – pokročilé techniky,  

Adobe Photoshop – základný kurz,  

Adobe Photoshop – pokročilé techniky, 

Adobe Flash – základný kurz. 

Termín:  22.6. až 26.6.2015 

Účastníci: Ing. Anna Dlugošová, Mgr. Michal Kuľbaga, Ing. Tatiana Varadyová, PhD., Mgr. Ján 
Vavrek 

Závery: Obsahom školenia Adobe Photoshop CC 2015 bolo:  

• nastavenie programu,  

• techniky úprav a retuše fotografií,  

• vrstvy,  

• masky,  

• grafické efekty,  

• základy vektorovej grafiky,  

• základy animovaného GIF-u. 

Školenie bolo vedené na veľmi vysokej úrovni a splnilo naše očakávania. 

Čiastkovo sa tematika využije na doplnenie obsahu výučby vyučovacieho predmetu 
VYT v 2. ročníku študijného odboru TIS, Je možné využiť ju aj pri inovácii obsahu 
vyučovacieho predmetu SWE v 2. ročníku študijného odboru IST. 

(foto-foder skolenia-graf1,graf2) 

  

 

Programovanie v jazyku Python – základný kurz 
 Účastníci kurzu sa naučili základom jazyka Python, zoznámili sa s jeho syntaxou, 

naučili sa používať moduly, pristupovať k súborom, zachytávať výnimky, používať 
objektovo orientované techniky, vytvárať veľké projekty a používať Python napríklad 
pri tvorbe www. 
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Sieťové a WiFi technológie 
Certifikácia MikroTik  

Termín: 1.6. až 3.6.2015, 5.6.2015 až 9.6.2015 

Účastníci: Mgr. Michal Kuľbaga, Mgr. Ján Vavrek 

Závery: Školenie k sieťovým prvkom firmy MikroTik: 

• Kurz MikroTik Certified Network Associate (MTCNA) – konfigurácia zariadení, 
správa zariadení, riešenie základných problémov a poskytovanie základných 
klientských služieb.  

• Kurz MikroTik Certified Wireless Associate (MTCWE) – bezdrôtové prenosy 
a štandardy, nástroje pre správu bezdrôtových prenosov, konfigurácia, správa, 
riešenie problémov, bezpečnosť bezdrôtových prenosov, WDS a MESH, 
bezdrôtový bridging, Nstreme a nv2 protokoly. 

Zisk statusu certifikovanej MikroTik Akadémie (dvaja certifikovaní inštruktori). 

Absolvovaním školenia získali účastníci poznatky a zručnosti k alternatívnym sieťovým 
prvkom firmy MikroTik.  

Nadobudnuté vedomosti budú podkladom pre inováciu vyučovania predmetov PXA 
pre druhý resp. tretí ročník študijného programu Informačné a sieťové technológie 
a pre predmet SIE pre štvrtý ročník odboru Počítačové systémy študijného programu 
Elektrotechnika. 

(foto-folder skolenia-siet1,siet2) 

  
 

Školenie PCL   
 Kurz predstavoval intenzívnu prípravu na získanie praktických zručností  uznávaných 

spoločnosťami pracujúcimi v oblasti Priemyselnej informatiky ako potrebnú 
požiadavku na obdržanie certifikácie. Obsahoval moduly: Step 7 MicroWin - -základný 
kurz programovania riadiacich systémov SIMATIC S7-200, step 7 1200 - základný kurz 
programovania nových riadiacich systémov SIMATIC S-1200 a Win CC flexible. 
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ZÁKLADNÉ ŠKOLENIE STEP7 MicroWin 
Termín: 8.6.2015 až 10.6.2015 

Účastníci: Ing. Anna Dlugošová, Ing. Jozef Macej, Ing. František Rusinko, Ing. Judita Sakáčová 

Závery: Školenie bolo zamerané na prácu s priemyselným softwareom STEP7 – MicroWin. 
Účastníci sa oboznámili so základnými funkciami systému, s konfigurovaním systému, 
testovaním a diagnostikou. Mali možnosť pracovať na konkrétnych praktických 
úlohách od zadania problému, nastavenia HW konfigurácie, programovania, simulácie 
až po definitívne fyzické oživenie navrhnutého riešenia. Obsah školenia je základnou 
platformou pre predmety, ktoré sa venujú programovaniu PLC. 

Konkrétne PXA – prax oddelenie automatizácia, VYT - výpočtová technika v 3.ročníku, 
RIS - riadiace systémy, AUT - automatizácia.  

(foto-folder skolenia-microwin1) 

 
 

SIMATIC S7 - 1200 
Termín: 22.6.2015 až 25.6.2015 

Účastníci: Ing. Martin Ambrozy, Ing. Jozef Macej, Ing. Judita Sakáčová, 
Ing.  Mária Šandrejová 

Závery: Účastníci kurzu mali možnosť pracovať s riadiacim systémom SIMATIC S7 – 1200 
a jeho komponentmi. Oboznámili sa so základnými funkciami STEP 7 Basic a základmi 
práce s TIA Portal. Školenie bolo venované aj úvodu do práce s operačnými panelmi – 
touch panel. Primeraný priestor bol vyhradený aj na riešenie konkrétnych praktických 
úloh.  

Obsah školenia tvorí základ pre inováciu predmetu VYT- výpočtová technika v treťom 
ročníku a najmä pre radikálnu inováciu predmetu RIS- riadiace systémy v študijnom 
odbore elektrotechnika so zameraním na priemyselnú informatiku. Absolvovaním 
školenia získali účastníci poznatky, ktoré tvoria reálny predpoklad na inováciu výučby 
vzhľadom na potreby praxe a efektívne využívanie zariadení novovybudovaných 
a inovovaných odborných učební v rámci projektu a následne aj v ďalších školských 
rokoch.  

(foto-folder skolenia-simatic1) 
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Špecifický cieľ 3 

Inovovali sme a skvalitnili proces vzdelávania s využitím IKT podporujúceho kľúčové kompetencie 
absolventov SPŠE zohľadňujúc potreby trhu práce. 

Špecifický cieľ 4  

Zvýšili sme uplatnenie sa absolventov školy na trhu práce realizáciou inovatívneho poradenstva 
o povolaniach a zamestnaniach a zvýšením bonity školy.  

Účelom kariérneho poradenstva bolo pomôcť žiakom školy pri profilácii ich profesionálneho 
uplatnenia sa na trhu práce formou zamestnania sa alebo pokračovania v štúdiu na vybranom odbore 
vysokej školy. 

Otvorené kariérne dni mali ukázať fungovanie školy, jej vybavenie a úroveň jej absolventov 
potenciálnym zamestnávateľom, ale i záujemcom o štúdium na našej škole. 
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Perspektívy 

Na školskom trhu môžeme konkurovať jedine kvalitou. Cieľavedomou prácou si každý musí uvedomiť, 
že platia určité vízie a je dôležité prispôsobovať učenie tak, aby boli aj napĺňané. Je to závislé od toho, 
čo požaduje trh a firmy na ňom. Ak chceme niečo dosiahnuť, musíme používať technológie a učitelia 
musia chodiť na vzdelávanie,“ hovorí riaditeľ Ing. Slavomír Kožár. 

Medzi hlavné potreby žiakov strednej školy patrí získanie odbornosti alebo prípravu na štúdium na 
VŠ. Chcú chodiť na modernú a technicky dobre vybavenú školu a žiť a pracovať v kolektíve 
rovesníkov. Sme presvedčení, že vďaka inovatívnej a modernej výučbe sa podstatne zvýšili šance 
našich žiakov na uplatnenie na trhu práce.  

Našou prioritou však naďalej zostáva aj ďalšie vzdelávanie našich učiteľov. Je to podmienkou ich 
rozvoja a uplatnenia sa vo vedomostnej spoločnosti, ktorú budujeme. 

Výstupy projektu budeme implementovať aj počas ďalších školských rokov. Zakúpené vybavenie 
a didaktické pomôcky odborných učební ostanú vo vlastníctve žiadateľa a budú aj po skončení 
projektu naďalej slúžiť cieľu projektu, takže v aktivitách, ktoré sme vďaka projektu rozbehli, môžeme 
pokračovať. Kvalitu a odbornosť predmetov bude garantovať obsah inovovanej pedagogickej 
dokumentácie, ktorý je založený na najmodernejších poznatkoch z oblasti informačno-
komunikačných technológií. 

Na projektom dosiahnuté ciele môžu nadviazať ďalšie školy v regióne a zapojiť sa tak do siete škôl 
realizujúcich projekty transformácie tradičnej školy na modernú. Tento projekt môže byť aplikovaný 
na rôznych typoch SŠ. 

Hlavným prínosom pre región, kde pôsobí naša škola, bude zníženie nekvalifikovanej pracovnej sily, 
menšia miera nezamestnanosti a vybudovanie potrebných podmienok a prostredia pre príchod 
strategických investorov do regiónu. Z dlhodobého hľadiska má projekt predpoklad skvalitňovania 
a doplnenia o ďalšie rozvojové a podporné projekty nadväzné pre oblasť vzdelávania a príchod 
investorov nielen z oblasti informačných technológií.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


