Odbor školstva OÚ, Prešov
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Vás pozývajú na

41. ročník
Krajskej prehliadky
Stredoškolskej odbornej činnosti
5. apríl 2019

Krédo školy:
„Vzdelávanie, myslenie,
konanie, výsledok, odmena“

PREDSLOV riaditeľa školy, Mgr. Stanislava Kolpaka

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí súťažiaci, drahí hostia,

srdečne Vás všetkých vítam na 41. ročníku
Krajskej

prehliadky

Stredoškolskej

činnosti

Prešovského

odbornej

samosprávneho kraja. Veľmi sa teším, že
sa tento ročník bude konať na pôde našej
školy,

Strednej

priemyselnej

školy

stavebnej v Prešove, ktorá si v tomto roku
pripomína 100. výročie svojho založenia.

Stredoškolská odborná činnosť je každoročne prehliadkou prác nadaných žiakov,
ktorí prezentujú svoje odborné znalosti, zručnosti ale aj kreativitu a talent
v mnohých odboroch. Je to ukážka kritického myslenia, cieľavedomej práce
a nápaditosti, pri ktorej reprezentujú seba a svoju školu tí najlepší. Je potrebné
oceniť prácu žiakov ale aj učiteľov, ktorí dokážu popri náročných povinnostiach
urobiť niečo navyše a ukázať výsledok svojho úsilia.

Dovoľte mi popriať Vám, milí súťažiaci a porotcovia, úspešnú obhajobu prác
a príjemné pracovné prostredie, aby ste sa cítili dobre na pôde našej školy
a odniesli si od nás tie najpríjemnejšie zážitky.

Charakteristika SOČ

Stredoškolská odborná činnosť je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného
štúdia stredných škôl (gymnázií, stredných odborných škôl, konzervatórií).
Organizuje sa v čase vyučovacieho procesu a mimo vyučovacieho procesu. Žiaci
riešia prácu samostatne alebo s pomocou konzultanta. Výsledkom iniciatívy
stredoškoláka je samostatná písomná práca, ktorá sa predkladá odbornej
hodnotiacej komisii na posúdenie. Súčasťou je vlastná verejná obhajoba práce.
Poslanie súťaže
Cieľom SOČ je prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov
stredných škôl, podporovať cieľavedomú prácu s nimi, rozvíjať tvorivé a kritické
myslenie žiakov, rozširovať a upevňovať ich odborno-teoretické vedomosti a
odborno-praktické schopnosti, zručnosti a návyky, vytvárať trvalý vzťah k
príslušnému študijnému a učebnému odboru, viesť žiakov k samostatnej tvorivej
činnosti, upevňovať ich záujem o sebavzdelávanie, vytvárať podmienky na
úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na medzinárodných súťažiach,
prehliadkach, sympóziách, workshopoch a pod.
Organizácia súťažných prehliadok
Súťaž SOČ sa uskutočňuje formou súťažných prehliadok najlepších prác riešením
teoretických a praktických úloh z oblasti prírodných vied, techniky,
zdravotníctva, ekonomiky, ekológie, spoločenských a humanitných vied, histórie,
kultúry, umenia, politológie, právnych vied a iných. Zo školskej prehliadky
postupujú práce do regionálnej a krajskej prehliadky, najlepšie práce krajskej
prehliadky postupujú do celoštátnej prehliadky. Krajská prehliadka SOČ sa
organizuje na základe uzavretej dohody Obvodného úradu v Prešove, Odboru
školstva s príslušnou školou.
Komisie SOČ
Komisie pracujú minimálne trojčlenné. Odborné hodnotiace komisie pre
regionálne a krajské kolá vymenúva Krajská komisia SOČ po dohode s
oslovenými.

Dôležité informácie pre účastníkov 41. ročníka Krajskej
prehliadky SOČ
Všeobecné informácie
Tento ročník Krajskej prehliadky SOČ sa uskutoční v priestoroch SPŠ stavebnej
v Prešove dňa 5. apríla 2019. Súťažná prehliadka sa uskutoční v sedemnástich
odboroch. Z každého odboru postupujú súťažné práce z prvého a druhého
miesta do celoštátneho kola SOČ (je potrebné priniesť jednu prácu v tlačenej
forme pre prípad postupu do celoštátneho kola SOČ + vytlačenú prihlášku z
elektronického systému).
Stravovanie a občerstvenie
Občerstvenie bude vydávané účastníkom pri prezentácii. Na obed sa môžu
účastníci prihlásiť prostredníctvom elektronickej návratky. Hodnota obeda pre
účastníka je 3 EUR, pričom obed bude podávaný v jedálni školy od 11.00 do 14.00
hod. Úhradu za objednané stravné uskutoční pedagogický dozor za súťažiacich,
resp. člen OHK pri prezentácii.
Dodatočné občerstvenie si môžete zakúpiť aj v školskom bufete.
Preplácanie cestovného a porotcovského
Cestovné hradí vysielajúca organizácia. Porotcovské prepláca Okresný úrad v
Prešove, odbor školstva prostredníctvom našej školy. Členom OHK a rozhodcom
SOČ bude porotcovské posielané na účet.

Program 41. ročníka Krajskej prehliadky SOČ
07.45 – 08.30 prezentácia účastníkov KP SOČ – vestibul školy
08.30 – 09.00 úvodná pracovná porada členov OHK SOČ a členov KK SOČ –
zborovňa školy
09.00 – 09.30 slávnostné otvorenie KP SOČ – telocvičňa školy
09.30 – 12.30 súťažná prehliadka prác SOČ podľa rozpisu na informačnej tabuli
vo vestibule školy
11.00 – 14.00 obed – školská jedáleň
13.15 – 16.00 súťažná prehliadka prác SOČ a vyhodnotenie po odboroch
16.00 – 16.30 zhodnotenie úrovne súťažných prác 41. ročníka KP SOČ
porotcami OHK

Organizačný výbor 41. ročníka Krajskej prehliadky SOČ
Predseda:

Mgr. Stanislav Kolpak

Podpredseda:

Ing. Mária Hrubá

Hlavný koordinátor KP SOČ:

Mgr. Ján BENKO, PhD.

Zloženie Krajskej komisie SOČ:
Predseda:
Mgr. Ján BENKO, PhD.
Koordinátor:
Ing. Daniela PAJDLHAUSEROVÁ
Členovia:
PhDr. Eva Konečná, MBA
Mgr. Andrej Uličný
Metodik SOČ na škole:

Ing. Anna Orságová

Organizační pracovníci:

Ing. Mária Hrubá
Mgr. Zuzana Tomášová
Ing. Jana Komarová
Ing. Margita Hodulíková

Finanční pracovníci:

Ing. Mária Hrubá
Anna Geciková

Propagačná komisia:

Mgr. Adela Kolpaková
Mgr. Zuzana Tomášová
Mgr. Dana Rázusová

Technickí pracovníci:

RNDr. Emília Ondíková
Ing. Jozef Tumidalský

O bezproblémový priebeh Krajskej prehliadky SOČ sa postarajú aj ďalší
pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci spolu so žiakmi našej školy.

Súťažné odbory a hodnotiace komisie 41. ročníka Krajskej
prehliadky SOČ
01 Problematika voľného času (miestnosť č. 31)
predseda: PaedDr. Iveta HAGANOVÁ
členovia:
Ing. Monika KUBICOVÁ
PaedDr. Radovan ŠAŠALA, PhD.
02 Matematika, fyzika (miestnosť č. 32)
predseda: PaedDr. Rastislav ŠABLA
členovia:
Mgr. Jana KOLLÁROVÁ
Mgr. Judita GEĽHOŠOVÁ
03 Chémia, potravinárstvo (miestnosť č. 102)
predseda: Ing. Daniela ČEKOVSKÁ
členovia:
Mgr. Marta REIBERGEROVÁ
RNDr. Edita ŠEBÁKOVÁ
04 Biológia (miestnosť č. 104)
predseda: Mgr. Miloš ČUPKA
členovia:
Mgr. Monika TALAROVIČOVÁ
RNDr. Ivana LORINČÍKOVÁ
05 Životné prostredie, geografia, geológia (miestnosť č. 109)
07 Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)
predseda: Mgr. Matúš JANKAJ
členovia:
Mgr. Adela DZURJANINOVÁ
Ing. Adriana POUŠOVÁ
06 Zdravotníctvo, farmakológia (miestnosť č. 74)
predseda: RNDr. Zdenka HERTELYOVÁ, PhD.
členovia:
Mgr. Stanislava KOCOVÁ
Mgr. Simona STANKOVÁ
08 Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia (miestnosť č. 105)
predseda: Mgr. Jana MAŠLEJOVÁ
členovia:
Mgr. Michal HRICKO
Ing. Antónia KOLENKOVÁ
09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava (miestnosť č. 30)
predseda: Ing. Valéria BEZEKOVÁ
členovia:
Ing. Jaroslav PAVLINSKÝ
Ing. Michal BUCKO

10 Stavebníctvo, geodézia, kartografia (miestnosť č. 103)
predseda: Ing. Albín KOSTELNÍK, PhD.
členovia:
Ing. arch. Matúš BAČINSKÝ
Ing. arch. Imrich BARTOŠÍK
11 Informatika (miestnosť č. 75)
predseda: Ing. Denisa RÚROVÁ
členovia:
Mgr. Daniel SIVČO
Mgr. Dávid KULPA
12 Elektrotechnika, hardware, mechatronika (miestnosť č. 81)
predseda: Mgr. Milan SMOLKO
členovia:
Ing. Svetlana ŽOFČÍNOVÁ
Mgr. Stanislav VOJTKO
13 História, filozofia, právne vedy (miestnosť č. 83)
predseda: Mgr. Ingrid ŠOLTYSOVÁ
členovia:
Mgr. Viera KRUĽÁKOVÁ
Mgr. Martin ŠKUTKA
14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie (miestnosť č. 33)
predseda: Mgr. Ľuboslava LOPÚCHOVÁ
členovia:
PhDr. Beáta KOVAĽOVÁ
Bc. Martin ČUPKA
15 Ekonomika a riadenie (miestnosť č. 78)
predseda: Ing. Martina DOVALOVSKÁ
členovia:
Ing. Dagmar KRIŠŠOVÁ
Radovan MAMRILLA
16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba (miestnosť č. 39)
predseda: Mgr. Tatiana MATOĽÁKOVÁ
členovia:
Mgr. Miroslava KOVALČÍKOVÁ
Mgr. Ján ANGELOVIČ
17 Pedagogika, psychológia, sociológia (miestnosť č. 82)
predseda: Mgr. Natália BAJTOŠOVÁ
členovia:
PhDr. Viera HYBENOVÁ
Mgr. Ľuboš KREMPASKÝ

Stredná priemyselná škola stavebná v Prešove
História školy
1913/1914 bola v Prešove zriadená Odborná škola pre stolárov. Na ústav sa
prijímali žiaci po skončení ľudovej školy a dovŕšení 12. roku života. Vyučovacím
jazykom bola maďarčina. Štúdium trvalo štyri roky, takže školu opúšťali viac
všeobecne vzdelaní bývalí tovariši.
26. 3. 1919 prevzal školu do správy československý štát, a jej prvým riaditeľom
sa stal Ing. Anton Tobek. 6. 4. 1919 začína vyučovanie v slovenskom jazyku.
Keďže na území dnešného Slovenska nebolo za uhorskej vlády žiadnej odbornej
stavebnej školy, riaditeľ Tobek žiadal, aby takáto bola zriadená v Prešove. 8. 8.
1919 vláda vyhovela žiadosti a škola bola zreorganizovaná a premenená na
Štátnu československú priemyselnú školu v Prešove. V tom čase mala tieto
oddelenia: majstrovská škola stavebná, majstrovská škola stolárska, odborná
škola stolárska.
1930/1931 nastáva kvalitatívna zmena a otvára sa I. ročník odbornej školy
staviteľskej. Zloženie odborov bolo takéto: odborná škola staviteľská,
majstrovská škola stavebná pre murárov, majstrovská škola stavebná pre
stolárov, odborná škola pokračovania pre učňov remesiel stavebných a
stolárskych, živnostenská škola pokračovania, trojmesačné kurzy murárske a
tesárske.
1949/1950 začiatkom šk. roku škola získala prvýkrát čestný názov Pamäti
duklianskych hrdinov.
1952/1953 sa začala stavať telocvičňa.
1954/1955 mení sa zloženie odborov školy. Okrem drevárskeho a stavebného sa
otvára prvý ročník odboru železničné staviteľstvo. V škole sa zriadilo štúdium
popri zamestnaní (ŠPZ). Toto štúdium (odbor pozemné staviteľstvo) bolo
päťročné.
1957/1958 drevársky odbor bol preložený do Spišskej Novej Vsi a na škole bol
otvorený nový študijný odbor – dopravné staviteľstvo. V šk. roku 1962/1963 sa v
suteréne školy zriadila miestnosť na skúšky betónu, v nasledujúcom šk. roku sa v
nej zriadilo provizórne laboratórium.
1967/1968 otvoril sa odbor technické zariadenia budov.
1971/1972 septembri 1971 sa začalo s adaptáciou ľavého krídla suterénu a boli
v ňom zriadené 4 laboratóriá s vybavením na veľmi dobrej úrovni. Školským
rokom 1971/1972 začala nová, kvalitatívne vyššia etapa vývoja. Riaditeľom sa
stáva PhDr. Štefan Paračka. Počas jeho funkčného obdobia škola prežila svoj

„zlatý vek“. Svedčí o tom vysoký záujem zo strany uchádzačov o štúdium a
rozmer do akého škola dorástla. Veď v šk. roku 1979/1980 bolo otvorených 34
tried a v nasledujúcom šk. roku študovalo najviac žiakov v histórii školy – 1094.
1974/75 - 1979/1980 na škole začalo pracovať Stredisko vedecko-technických
informácií, ktoré malo za úlohu údržbu audiovizuálnych pomôcok, evidovalo
rôzne časopisy, filmy a diafilmy. Práca záujmových krúžkov bola na veľmi dobrej
úrovni. Svedčia o tom úspechy reprezentantov školy v športovej aj odbornej
oblasti. Spomeňme 3. miesto v celoštátnom meradle a 1. miesto na Slovensku
žiakov v gymnastike v rokoch 1977 a 1978, postup práce v rámci SOČ z odboru
pozemné staviteľstvo do celoštátneho finále v Novom Jičíne v roku 1979 atď.
1991/1992 v tomto šk. roku bola k SPŠ stavebnej priradená Jazyková škola, ktorá
začala používať priestory priemyslovky v poobedňajších a večerných hodinách.
1995/1996 boli otvorené nové odbory: podnikanie v stavebníctve, manažment,
rekonštrukcia a adaptácia budov.
1997/1998 na škole bol otvorený nový odbor v prvom ročníku: geodézia,
kartografia a kataster.
2018/2019 v súčasnosti škola ponúka tieto študijné odbory:
1) 3650 M STAVITEĽSTVO
V študijnom odbore staviteľstvo žiaci v 1. a 2. ročníku študujú integrovaným
spôsobom t.j. vo všetkých triedach je rovnaká náplň spoločensko-vedných,
prírodovedných a základných odborných predmetov. V 3. ročníku si žiaci
vyberajú štúdium predmetov pre výkon povolania a činnosti z oblastí:
POZEMNÉ STAVITEĽSTVO
DOPRAVNÉ STAVITEĽSTVO
TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV
STAVEBNÝ MANAŽMENT
ŽELEZNIČNÉ STAVITEĽSTVO
2) 3692 M GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A KATASTER
Štúdium na oboch študijných odboroch je štvorročné, ukončené maturitnou
skúškou.
V súčasnosti školu navštevuje spolu 278 žiakov. Vyučuje ich 23 interných a 3
externí učitelia, na škole pracuje 8 nepedagogických zamestnancov.

Aktivity školy
 PRAX PRE ŠKOLU – v každom školskom roku organizujeme deň „Prax pre
školu“, pozývame zástupcov firiem a organizácií, ktorí na prednáškach a
praktických ukážkach prezentujú svoje činnosti, vedomosti a skúsenosti z
oblastí, v ktorých pôsobia. Boli medzi nami Železnice slovenskej republiky,
Heluz, Rigips, OÚ odbor pozemkového a lesného hospodárstva, Rockwool,
Gmas s.r.o., Ivar SK s.r.o., Krajský pamiatkový ústav Prešov, Archima s.r.o.,
Progres CAD Engineering s.r.o., ÚPSVaR, Technická univerzita Fakulta
výrobných technológií a Stavebná fakulta, Pedagogická univerzita v
Prešove, ČSOB.
 Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz, plavecký kurz
 Kurz na ochranu života a zdravia
 Školský ples
 Olympiáda z anglického jazyka
 Olympiáda ľudských práv
 Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
 Stredoškolská odborná činnosť
 Exkurzie pre odborné predmety
 ABC stavebníctva
 Olympijský deň na škole
 Školský časopis PULZ
 Exkurzia do koncentračného tábora Oswiencim a návšteva mesta Krakow
 Školské spoločenské a kultúrne podujatia
 Športový deň na škole
 Okresné a krajské kolá v športových disciplínach
 Imatrikulácia žiakov 1. ročníka
 Deň otvorených dverí pre žiakov základných škôl
 Družobný deň žiakov a pedagógov a žiakov z družobnej školy – Nowy
Sacz

Úspechy školy
Súťaž „MEĎ“, ktorú každoročne vyhlasuje Európsky inštitút medi. Cieľom súťaže
je vytvoriť a prehĺbiť znalosti o medi a možnosti využitia medi a výrobkov z medi
v technických zariadeniach budov, ktoré môžu žiaci využiť vo svojej praxi. Naši
žiaci preukázali, že svedomitou prípravou patria k najlepším. Vďaka umiestneniu
piatich najlepších v kategórii školy – študijné odbory, získala škola v roku 2018 –
3. miesto, v roku 2017 – 1. miesto, roku 2016 – 3. miesto. V kategórii
jednotlivcov sa žiaci umiestňujú na popredných miestach. Najväčší úspech
v kategórii jednotlivcov sme dosiahli v roku 2017, keď sme obsadili 1. a 3. miesto.

SOČ má na našej škole dlhoročnú úspešnú
A bohatú tradíciu najmä v súťažnom odbore
10 stavebníctvo, geodézia a kartografia.
Úspechy našich žiakov v SOČ sú výsledkom
projektového vyučovania na predmete
výpočtová technika v odbore. Práce našich
žiakov boli vždy konkurenčné, spracované
na výbornej úrovni po odbornej aj formálnej
stránke. Tiež prezentácie a úroveň obhajoby
týchto prác boli výborné, o čom svedčia pravidelné umiestnenia na popredných
miestach v krajských kolách s postupom na celoštátne prehliadky.
Najcennejšie sú ocenenia práve z celoštátnych súťaží SOČ a to 1. miesto v roku
2009 a 2016, 3. miesto v roku 2012 a 4. a 6. miesto v roku 2018.
Športová činnosť
Škola dosahuje aj vynikajúce výsledky v oblasti športu
Získali sme ocenenie Ministerstvom školstva
„Škola roka“. Najvýraznejšie úspechy dosiahli žiaci
V hádzanej, atletike, basketbale a pretláčaní rukou.

Spolupráca so zamestnávateľmi
Škola aktívne spolupracuje so zamestnaneckými organizáciami. Spolupráca je
zameraná hlavne na poskytovanie odborného výcviku, materiálno-technické
zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, tematické prednášky a besedy.
Podľa potreby sa zástupcovia zamestnávateľov zúčastňujú na zasadaniach Rady
školy, pedagogických poradách.

Pohľad do histórie
Mesto Prešov
Poznať mesto v čase a v priestore znamená
poznať seba samého. Mesto žije v nás a my
v ňom. Mesto sme my. VITAJTE V PREŠOVE!

28.január 1299 najvýznamnejší dátum v dejinách Prešova, keď obyvatelia
získali mestské výsady, a tak sa z trhovej osady na brehoch rieky Torysy zrodilo
mesto. V prvej písomnej zmienke o Prešove /r. 1247/ je spomínané územie
uvedené pod menom Epuries, neskôr v maďarskej podobe názvu Eperjes, čo
v preklade znamená jahoda – jahodové mesto, ku ktorému sa viažu aj stredoveké
legendy. Ale vráťme sa z rozprávky o jahodách do dnešného Prešova.
V súčasnosti je to tretie najväčšie mesto na Slovensku, srdce Šariša a metropola
severovýchodného Slovenska, ktoré sa nachádza na križovatkách bývalých
obchodných ciest. Geograficky leží mesto Prešov, ako jediné slovenské mesto,
presne na 49. rovnobežke. Historické jadro bolo vyhlásené za mestskú
pamiatkovú rezerváciu a v poslednom období prešlo rozsiahlou rekonštrukciou.
Prešov sa môže pochváliť aj tým, že na jeho území sa nachádza jediné soľné
ložisko v našej krajine a staré varne v Solivare boli vyhlásené za národnú kultúrnu
pamiatku. Neďaleko Prešova, za dedinkou Zlatá Baňa, môžete navštíviť slávne
opálové bane, kde sa ťažil drahý opál, ktorý sa vyznačuje dokonalou hrou farieb.
Dnes je táto oblasť vyhľadávanou turistickou lokalitou a technickou pamiatkou.
Prešovu patrí európske prvenstvo v oblasti očkovania proti kiahňam aj
prvé meteorologické pozorovania a merania na Slovensku /J. A. Rayman/.
Obyvatelia, či už remeselníci, obchodníci a umelci, rôznej národnosti a
vierovyznania formovali charakter Prešova. Mesto sa zapísalo do histórie aj
svojou vzdelanosťou. Prichádzali tu študenti zo zahraničia a postupne sa Prešov
stal univerzitným mestom. Mestu právom patrí prívlastok „ mesto hudby“, lebo
jeho hudobná produkcia je veľmi bohatá. Je rodiskom známych spevákov /P.
Lipa, P. Nagy, K. Koščová/ aj hudobných skupín /IMT Smile, Komajota, Heľenine
oči/, ktoré pôsobia na celom Slovensku.
Prešov bol, je a veríme, že bude mestom zaujímavých ľudí. Mestom, kam
sa aj Vy radi vrátite.

Mapy – doprava – trasy

Linky BUS
Linky zo železničnej / autobusovej stanice: 1, 4, 8, 10, 14, 19, 24, 28, 39, 45, 46
smer
centrum mesta – vystúpiť na zastávke Čierny most.
Parkovanie
Parkovanie nie je možné na školskom parkovisku, vstup na školské parkovisko
je umožnený len na vyloženie súťažných prác.

Kontaktné údaje školy
Meno školy:

Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 01
Prešov

Email školy:

spsstavpo@spsstavpo.edu.sk

Web školy:

www.spsstavpo.edupage.org

Telefón:

051/7732603, 051/7722176

Adresa školy:

Plzenská 10, 080 01 Prešov

Riaditeľ školy:

Mgr. Stanislav Kolpak
tel.: 051/7722176
e-mail: riaditel@spsstav-po.vucpo.sk

Personálne - ekonomické
oddelenie:

Anna Geciková
tel.: 0517581201
e-mail: ekonom@spsstav-po.vucpo.sk

Sekretariát - hospodárske
oddelenie:

Mgr. Milena Pastierová
tel.: 051/7732603
e-mail: sekretariat@spsstav-po.vucpo.sk

