
ciou uplatniteľnosti absolven-
ta. Ide o kombináciu zruč-
ností a vedomostí z oblasti 
elektrotechniky a strojáren-
stva. Absolvent má pre-
to  vedomosti z oblasti slabo-
prúdovej aj silnoprúdovej 
elektrotechniky, rozoznáva 
elektrické súčiastky a kom-
ponenty, samostatne navrhu-
je rôzne zapojenia s využitím 
teoretických vedomostí. 
Diagnostikuje elektrické 
obvody pomocou najmoder-
nejších elektrických mera-
cích prístrojov.  
Absolvent ovláda technické 
zobrazovanie a tvorbu tech-
nickej dokumentácie pomo-
cou softvéru. Vie samostatne 
vytvárať riadiace programy 
pre CNC systémy. Tieto 
programy overuje pomocou 
počítačových simulácií   

Od školského roka 
2018/2019 bude v ponuke 
odborov zaradený aj 2412 K 
mechanik číslicovo riade-
ných strojov.  

Štvorročný študijný odbor je 
vhodný pre chlapcov a diev-
čatá a ukončuje sa maturit-
nou skúškou. Absolvent 
získa maturitné vysvedče-
nie a výučný list. 
Odbor vychádza z požiada-
viek trhu práce a je garan-

a navrhuje možné varianty  
a vylepšenia vzhľadom  
na optimalizáciu výrobného 
procesu.   
Podstatnou časťou je práca 
so samotnými CNC strojmi 
priamo v areáli našej školy, 
ale aj vo firmách počas od-
borného výcviku. Samozrej-
mosťou je schopnosť využí-
vať programy pre spracova-
nie textu, tabuliek a prezen-
tácií a aplikovať informácie  
z prostredia počítačových 
sietí. 
 

PONÚKAME NOVÝ ŠTUDIJNÝ ODBOR -  MECHANIK ČÍSLICOVO 

RIADENÝCH STROJOV  

ZÍSKAJTE AŽ 100 € MESAČNE! 
Žiakom poskytujeme mesač-
né motivačné štipendium až 

do výšky 100 € podľa odbo-

ru , prospechu a dochádzky, 

a to nasledovne: 

Preferované odbory, ktoré 

majú mesačné štipendium 

vyššie 

 2412 K mechanik čísli-

covo riadených strojov 

 2682 K mechanik elek-

trotechnik 

 2683 H 11 elektrome-

chanik - silnoprúdová techni-
ka 

 2423 H nástrojár 

 
Ostatné odbory 

 6405 K pracovník mar-

ketingu 

 2682 K mecha-

nik počítačových sietí 

 6444 H čašník, 

servírka 

 6445 H 

kuchár 

 

  
    
     

Študuj 

 marketing 

 podnikanie 

 elektrotechnika 

 počítačové siete 

 strojárstvo 

 gastro 

 

SÚKROMNÁ 

SPOJENÁ 

ŠKOLA SEZ 

KROMPACHY 

škola s rodinnou 

atmosférou, 

dlhoročnou tradíciou 

a nádherným 

výhľadom  na Tatry 

V tomto čísle nájdete: 

Štúdium a kurzy 2 

Projekty 3 

Londýn 5 

Aktivity a súťaže 9 

Šport 13 

Exkurzie a výlety 14 

60. výročie školy 15 

2017/2018 

Ročník 
Priemer známok / výška mesačného štipendia 

do 1,99 2 - 2,99 3 - 3,49 nad 3,5 

1.roč. 50 € 30 € 10 € 0 € 

2.roč. 80 € 50 € 30 € 0 € 

3.a 4. roč. 100 € 75 € 50 € 0 € 

Priemer známok / výška mesačného štipendia 

do 1,99 2 - 2,99 3 - 3,49 nad 3,5 

12 € 9 € 6 € 0 € 

NOVINKY NOVINKY NOVINKY    

Z KOPCAZ KOPCAZ KOPCA   



P o n ú k a m e  e x t e r n é  

štúdium: 

2-ročné nadstavbové 
študijné odbory 

 6421 L spoločné 

stravovanie 

 6403 L podnikanie  

v remeslách a službách 

 2675 L 03 elektrotechni-

ka-elektronické zariadenia 

 2414 L 02 strojárstvo - 

obrábanie materiálov 
 
Po úspešnom ukončení štú-
dia absolvent obdrží maturit-
né vysvedčenie v danom 
odbore. 

6421 L spoločné stravovanie 

Odbor určený pre absolven-

tov učebných odborov ku-
chár, čašník/servírka, hostin-
ský, cukrár/cukrárka 

6403 L podnikanie v remes-

lách a službách 

Odbor určený pre absolven-
tov učebných odborov napr. 
kuchár, čašník/servírka, 
kaderník, predavač, manikér-
pedikér, hostinský, inštalatér, 
murár, stolár, krajčír, technic-
ko-administratívny pracov-
ník ... 

 

2675 L 03 elektrotechnika-

elektronické zariadenia 

    Odbor určený pre absol-
ventov učebných odborov 
mechanik elektronických 

zariadení, elektromechanik.  
    Absolvent nájde uplatne-
nie v elektrotechnických 
podnikoch, v rôznych podni-
koch ako radový pracovník, 
riadiaci pracovník strednej 
úrovne, alebo sa môže uplat-
niť ako samostatný podnika-
teľ. 

2414 L 02 strojárstvo - obrá-

banie materiálov 

Odbor určený pre absolven-
tov učebných odborov ná-
strojár, strojný mechanik  
a obrábač kovov. 
 
Zoznam učebných odborov, 
ktoré môžete študovať exter-
ne ako aj všetky ďalšie infor-
mácie Vám poskytneme  
na sekretariáte SSŠ SEZ 
Krompachy.  

tivitu odborného vzdelávania 

a prípravy na podporu kvalit-

ných zručností a pracovných 

miest.  

V rámci tejto iniciatívy naša 

škola organizuje kurzy, vďa-

ka ktorým môžu žiaci základ-

ných škôl získať nové po-

znatky a zručnosti z rôznych 

odborov a zameraní.  

Po ukončení kurzu v rozsahu 

10 vyučovacích hodín  

(v priebehu školského roka 

2017/2018) získa jeho účast-

ník certifikát o absolvovaní. 

V rámci aktivít Európskeho 

týždňa odborných zručností, 
ktorý sme zorganizovali vďa-
ka úspešnej realizácii projek-
tu Erasmusplus SK, sme 
zorganizovali Kurzy odbor-

ných zručností.  

Prvé stretnutia a úvodné 
lekcie majú účastníci (žiaci 
základných škôl) už úspešne 
za sebou a mnohé školy už 
ďalej pokračujú v kurzoch.  
My sa však môžeme po-
chváliť tým, že naše poduja-
tie sa nachádza v zozname 

podujatí Európskej komisie.  

Európska ko-

misia vyhlási-

la „Európsky 

týždeň odbor-

ných zručnos-

t í “ ,  k t o r ý  

na našej škole 

p r e b i e h a l  

v období od 27. 

novembra – 1. 

d e c e m b r a 

2017. Naša 

škola sa ako úspešný reali-

zátor projektov Erasmus+ 

zapája do tejto iniciatívy, 

ktorej cieľom je zvýšiť atrak-
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EURÓPSKY TÝŽDEŇ ODBORNÝCH ZRUČNOSTÍ  

CHCETE ZÍSKAŤ MATURITU ALEBO VÝUČNÝ LIST POPRI ZAMESTNANÍ?  

Študuj 

to, čo 

ťa uživí. 

PONUKA KURZOV POČAS ŠTÚDIA  

Lyžiarsky kurz 

Plavecký kurz 

Barmanský kurz 

Kurz barista 

Pivný expert 

Someliér 

Jazykové kurzy 

(ANJ, NEJ, RUJ) 

http://www.ssoskromp.edu.sk/ssos.html
http://www.ssoskromp.edu.sk/ssos.html
https://www.facebook.com/ErasmusplusSK/?fref=mentions


 

o vyškolenie vybraných pracovníkov pre 
zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedago-
gických pracovníkov. Cieľ projektu bol do-
siahnutý naplnením špecifických cieľov pro-
jektu, ktoré zabezpečila realizácia jednotli-
vých aktivít projektu. 
 
 
Naša škola získala v rámci tohto projektu 

interaktívnu tabuľu, notebook,  
20 ks tabletov, wifi router. 

Hlavným cieľom projektu bolo 
vybudovanie a vytvorenie funk-
čného elektronického vzdeláva-
cieho systému a uvedenie elek-
tronických služieb do prevádzky. 
Išlo najmä o uvedenie informač-
ného systému s elektronickými 
službami vybranými v rámci 
predmetného projektu, zriadenie  
a vybavenie digitálnych tried, 
prispôsobenie digitálneho obsa-
hu a v neposlednom rade aj  

Projekty sú pre nás mož-

nosti, ako získať materiálne 

alebo nemateriálne pro-

striedky na skvalitnenie 

výučby. Práca na projek-

toch je často náročná, ale 

veríme, že výsledky stoja 

za to. Niektoré projekty: 

 Infovek - Počítače pre školy  

 Modernizácia vzdelávacie-

ho procesu na stredných 

školách  

 Otvorená škola  

 Zaostri na školu  

 Leonardo da Vinci - mobilita 

Strana 3 Novinky z kopca 

NÁRODNÝ PROJEKT OPIS  „Elektronizácia vzdelávacieho systému 

regionálneho školstva“ 

„Pamätaj, že 

úspech je 

odmena za 

drinu.“ –

 Sofokles  
PROJEKTY 

 Kompetencie pre prax 

 „Vzdelanie pre trh práce“ 

 Národný projekt OPIS - 

„Elektronizácia vzdeláva-

cieho systému regionálne-

ho školstva“  

 Erasmus+ mobilita 

 „Záložka do knihy 

spája slovenské  

školy“ 

 Ornamentálna mapa 

Slovenska 

http://www.ssoskromp.edu.sk/zaostri.html
http://www.ssoskromp.edu.sk/anglicko/home.html
http://www.ssoskromp.edu.sk/komprax.html
http://www.ssoskromp.edu.sk/opis.html
http://www.ssoskromp.edu.sk/opis.html
http://www.ssoskromp.edu.sk/opis.html
http://www.ssoskromp.edu.sk/opis.html


       Po overení nových 

technológií vo vyučovaní 

(IKT) sa škole naskytla 

veľmi zaujímavá príleži-

tosť. V priebehu rokov 

2012 - 2014 bol realizo-

vaný projekt „Vzdelanie 

pre trh práce“.  

Cieľom v projekte 

je „Uskutočniť obsa-

hovú prestavbu vzde-

lávania na SSOŠ SEZ 

Krompachy pre potre-

by trhu práce“. Riadiaci 

tím spolu s realizačnými 

si postavili špecifické 

ciele: 

 Inovovať obsah a 

metódy vzdelávania 
SSOŠ SEZ Krompachy 

 Zvýšiť efektívnosť  

a účinnosť vzdelávania, 
pripraviť žiakov pre 
potreby trhu práce 

 Podporiť osobný 

odborný rozvoj pedago-
gických zamestnancov 

Naša škola získala financo-
vaním z európskych fondov 
modernú didaktickú techniku 
v podobe štyroch interaktív-
nych tabúľ s kompletným 
príslušenstvom, štyroch 
vizualizérov a štyroch table-
tov. Podarilo sa nám kom-
pletne inovovať učebňu elek-
trického merania.  
Pedagogickí zamestnanci 
absolvovali vzdelávacie akti-
vity, ktoré sú prínosom pre 
ich každodennú prácu.  
Výučba v zmysle inovova-
ných učebných osnov prispe-
la k rozvoju kľúčových kom-
petencií žiakov a kritického 
myslenia ako súčasti moder-
ných vyučovacích metód.  
 
Takto sa naša škola pre-
menila počas dvoch rokov 
z tradičnej na modernú.  
 
Veľmi významnou aktivitou 
bola tvorba a realizácia spo-
ločných programov školy  
s firmami v rámci regiónu. 
Vypracovali sme spolu  
s firmami SEZ Krompachy 

a.s., netIQ s.r.o. Olšavka, 
BBF elektro s.r.o. Spišská 
Nová Ves, Hotel Plejsy 
Krompachy a cestovnou 
kanceláriou VV TOUR Pre-
šov programy spolupráce.  
Vzdelávanie žiakov tak bolo 
zamerané na získanie prak-
tických zručností priamo na 
pracoviskách týchto firiem.  
Práca na projekte ubrala 
všetkým zamestnancom 
mnoho síl, no možno pove-
dať, že to jednoznačne stálo 
za to.  
Z d o k o n a l i l i  s m e  s a  
v používaní interaktívnej 
technológie, ktorú sme vďa-
ka projektu zakúpili, výučba 
je modernejšia, príťažlivej-
šia a živšia.   

2. Realizačná fáza – úlo-

hou ktorej bolo samotné 
spracovanie a realizácia 
projektu 

3. Hodnotiaca fáza – kde 

V období od decembra 2013 
do marca 2014 sa žiaci  
našej školy 

 za I.CM Ivana Kaščáko-

vá, František Kuraj 

 za II.CM Vladimíra  

Valentová, Patrik Jurtinus 
zúčastnili malého školského 
projektu KomPrax, organizo-
vaného  spo loč nos ťou  
I U V E N T A .   
V priebehu troch stretnutí 
žiaci vypracovali dva samo-
statné malé projekty pod 
názvom „Renovácia a skráš-
ľovanie triedy“, s cieľom 
zútulniť si svoje školské 
prostredie a naučiť sa vážiť 
si svoju vlastnú prácu. Celý 
projekt prebiehal v troch 
fázach: 

1. Prípravná fáza – spočí-

vala vo výbere vhodnej témy 
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KOMPRAX 

„VZDELANIE PRE TRH PRÁCE“   

žiaci zhodnotili a obhájili 
svoj projekt. 

Výsledkom tohto projektu 

boli dve upravené učebne 

školy. 

„Škola si 

myslí, že žiak 

vie to, čo sa 

naučil. Omyl. 

Vie to, čo 

zažil.“ 

Milan Hejný 

http://www.ssoskromp.edu.sk/projekt/index1.html


ti. Zároveň absolvovali aj 
jazykový kurz, vďaka ktoré-
mu sa mnohí zdokonalili  
v angličtine a eliminovali sa 
tak možné komunikačné 
problémy. 
 Víkend bol zameraný  
na spoznávanie mesta.  
V sobotu 7. decembra 2013 
sme absolvovali celodennú 
prehliadku mesta a videli 
sme najznámejšie atrakcie, 
od London Eye, cez Big Ben 
a Houses of Parliament, 

okolo Westminster Abbey 
až priamo k Buckingham-
skému palácu. Videli sme 
aj výmenu stráže a pohľad 
na Temžu sme si vychut-
návali priamo z Tower 
Brigde. 
Nedeľu sme zas venovali 
iným atrakciám. Deň sme 
začali v múzeu voskových 
figurín Madame Tussauds, 
kde sme po chvíli strácali 
prehľad, kto je živý a kto je 
voskový. Zároveň sme 
prešli aj históriou Londýna 
v malých čiernych taxíkoch 
a na záver sme si pozreli 

Po prvýkrát v histórii našej 
školy a zrejme aj v histórii 
mesta Krompachy absolvo-
vali študenti zahraničnú pra-
covnú stáž počas školského 
roka. Vďaka projektu Leonar-
do da Vinci spolufinancova-
ným Európskou úniou vyces-
tovalo 15 študentov a 2 vyu-
čujúce 1. decembra 2013 do 
Londýna. Cesta bola trochu 
náročná, avšak stálo to za to. 
Do Londýna sme dorazili  
v nedeľu poobede plní oča-

kávaní. Študenti II. CM, III. 
CM a III. M mali naozaj nabi-
tý program. Dva týždne strá-
vili v rodine, a tak spoznali 
zvyky a tradície Veľkej Britá-
nie na vlastnej koži. Mali 
možnosť ochutnať rôzne 
jedlá, cestovať metrom kaž-
dý deň a zažiť slávny double-
decker. Od pondelka  
do piatka praxovali v brit-
ských firmách, a získavali tak 
cenné poznatky a skúsenos-
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ZAHRANIČNÁ PRACOVNÁ STÁŽ V LONDÝNE I. (2013) 

4D film. Pokračovali sme vodným 
svetom Aquarium, kde okolo nás 
plávali vodné živočíchy z najrôz-
nejších krajín sveta. Potom sme 
sa preniesli do histórie a navštívili 
sme London Dungeon, kde sme 
zažili hororové divadelné predsta-
venie na vlastnej koži. Deň sme 
zavŕšili vyhliadkovou jazdou  
na „kolotoči“ London Eye. 
Väčšina našich študentov opisuje 
celú stáž ako najlepšiu a neza-
budniteľnú. Tak, ako sme si prvé 
dni ťažko zvykali, sa nám v po-
sledné dni nechcelo ísť domov, 
ba niektorým až slzy vyhŕkli. Aj 
keď sme boli nesmierne vyčerpa-
ní, Londýn nám dodával úžasnú 
energiu. 
Každý z nás dostal certifikát účas-
ti od organizácie ADC College  
a študenti aj Mobility Pass. Nie-
ktorým sa podarilo získať výborné 
pracovné referencie a taktiež 
pozvanie na letnú stáž. Sme  
na našich študentov nesmierne 
hrdí, svoju školu a mesto repre-
zentovali presne podľa našich 
predstáv, ba často nás veľmi 
pozitívne prekvapovali. 

Zoznam účastníkov: 

Ľuboš Čipkár 

Vladimír Ivančák 

Juraj Štofaňák 

Lucia Kotlárová 

Ivana Lisoňová 

Veronika Cehlárová 

Erika Endrizalová 

Miroslav Čech 

Dominika Horváthová 

Gabriel Bukóci 

Patrícia Figľarová 

Martin Pavan 

Diana Horvátová 

Antónia Rusňáková 

Stanislav Ondáš 



Slovenská pedagogická 

knižnica v Bratislave 

vyhlasuje každoročne pri 

príležitosti októbra ako 

Medzinárodného mesia-

ca školských knižníc pre 

stredné školy  celoslo-

venský projekt Záložka 

do knihy spája slovenské 

školy. 

V ško lskom roku 
2017/2018 sme sa  

po tretíkrát zapojili do celo-
s l o v e n s k é h o  p r o j e k -
tu „Záložka do knihy spája 
slovenské školy“ s témou – 
Literárne osobnosti môjho 
regiónu. Výroba záložiek 
bola pre žiakov oživením 
hodín slovenského jazyka 
a literatúry. Niektorí pokračo-
vali v ich výrobe aj na Žurna-
listickom krúžku. Žiaci najprv 
vyhľadali autorov, ktorí tvorili 
a tvoria v našom regióne, 
prečítali si ich knihy, básne 
alebo sme sa o nich učili. 

Vypracovali referáty o týchto 
spisovateľoch a vystavili sme 
ich v školskej knižnici. Práca 
na záložkách ich bavila a čo 
je najpodstatnejšie – motivo-
vala žiakov pri zvyšovaní 
čitateľskej gramotnosti – 
č í t a n í ,  v y h ľ a d á v a n í 
a spracovaní informácií. 
Žiaci  záložky vyrábali  
a kreslili rôznymi spôsobmi – 
fixkami, farbičkami a pod. 
Dali šancu svojej fantázii 
prejaviť sa navonok. Výsled-
né dielka boli veľmi efektné, 
pekné, pestré a hýrili farba-
mi. V školskej knižnici sme 
zorganizovali výstavku všet-
kých záložiek a žiacka poro-
ta vybrala tie najkrajšie. Pou-
žili sme ich zároveň aj ako 
výzdobu pri príležitosti Me-
dzinárodného dňa školských 
knižníc. Najkrajšie sme po-
slali do partnerskej Strednej 
odbornej školy Bardejove.  

„Ohnisko“, ktoré bolo 

voľakedy ako veľko-

plošná maľba na staro-

dávnej peci, ktorá mala 

mytologickú funkciu – 

ochraňovala rodinu.  

Tento výstup sme 

stihli v rekordnom čase 

a zaslali sme fotografiu 

triedy a ohniska 

v októbri a boli sme 

tak prvá stredná škola, 

ktorá to zvládla. Tieto foto-

grafie, ako účastnícke tablá 

sú súčasťou pokusu o zápis 

Slovenska do Guinessovej 

knihy rekordov. Projekt 

ďalej pokračuje v druhej 

etape výskum a tvorba. Žiaci 

vyhľadajú predlohy (obrazy, 

obrusy, výšivky, kroje, foto-

grafie, vyrezávané ozdoby,  

a iné), na ktorých sa nachá-

dzajú tradičné ozdoby – 

ornamenty, typické pre ich 

región. Potom budú s mate-

riálom pracovať umelci, 

skompletizuje sa tiež geo-

grafická mapa (Google 

Maps). Pre zápis Sloven-

ska do  Guinessovej Knihy 

Rekordov je potrebných čo 

najviac ornamentov namaľo-

vaných žiakmi na papieri  

a spoločná fotografia. 

Žiaci pracujú  

na projekte vo voľnom čase 

a počas krúžkov. 

Ornamentálna 

mapa Slovenska je výtvar-

ným projektom pre základné          

a stredné školy. Do projektu 

sme sa registrovali ako škola 

v septembri prostredníctvom 

prihlášky na web stránke 

spolku Tatrín. Na základe 

toho nám poslali mailom 

kolektívnu edukačnú hru 
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ORNAMENTÁLNA MAPA SLOVENSKA  

PROJEKT „ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA SLOVENSKÉ ŠKOLY“  



 

Od septembra 2016 sme 

pracovali na  projekte Eras-

mus+  Get Better Opportu-

nities With Foreign Work 

Experience. Projekt prebe-

hol podľa plánu. Kandidáti 

absolvovali pohovory 

v septembri 2016 a na zákla-

de výberového konania bolo 

vybraných 15 účastníkov 

stáže v Londýne. Približne 

od októbra prebiehala prípra-

va žiakov po jazykovej  

a kultúrnej stránke pobytu. 

Účastníci a koordinátori vypl-

nili dokumenty potrebné pre 

spolupracujúcu a sprostred-

kujúcu organizáciu ADC 

College a pre vlastnú organi-

záciu. Účastníci mali zabez-

pečenú cestu, ubytovanie, 

stravu, pracovné miesto  

na vykonanie stáže a pripra-

vený voľnočasový program. 

Strana 7 Novinky z kopca 

ZAHRANIČNÁ PRACOVNÁ STÁŽ V LONDÝNE II. (2017)  

Použili sme na hodnotenie  

a uznanie stáže kreditový sys-

tém ECVET. Pred odchodom 

na stáž žiaci absolvovali škole-

nie o bezpečnosti a konverzá-

ciu s Američanom Zach Wrob-

lewski, ktorý je na pracovnej 

stáži na Slovensku a od au-

gusta 2016 učí na Gymnáziu  

v Krompachoch. V deň odcho-

du na stáž 18. 6. 2017 sme sa 

stretli pri Mestskom úrade 

v Krompachoch o 1:30 hod. 

kde nás už čakal autobus, 

ktorý nás zaviezol na letisko do 

Košíc. Z Košíc sme odlietali 

o 6:00 hod. na letisko London 

– Luton. 

Tam nás tiež čakal autobus 

z ADC College, ktorý 

nás odviezol pred spro-

stredkujúcu organizáciu, 

kde už čakali zástupco-

via z rodín, ktorí si pre-

brali účastníkov podľa 

ubytovania. Prvý deň 

pobytu mali žiaci mož-

nosť spoznať svoju 

prijímajúcu rodinu, 

oboznámiť sa s pravidlami 

bývania a pozrieť si blízke 

okolie. V ďalšie dni už boli 

pracovne nasadení. Najprv 

absolvovali školenie v ADC 

Collage o dopravnom systéme 

v Londýne a priradenom pra-

covnom mieste. A potom spoz-

návali Londýn z pohľadu pracu-

júceho. Cez víkend sme mali 

možnosť navštíviť Múzeum 

Madame Tussaud, London Eye 

pozrieť si tradičné pamiatky – 

Buckingham Palace, Houses of 

Parliament, Big Ben, British 

Museum, Museum of London, 

St. Paul´s Cathedral, Tower 

Bridge, Tower of London 

a mnohé iné historické, kultúr-

ne a prírodné zaujímavosti. 
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V piatok 30. 6. 2017 absol-

vovali účastníci mobility 

certifikáciu v ADC Collage, 

kde im boli odovzdané pa-

mätné certifikáty 

o absolvovaní stáže, Euro-

pass Mobility a zároveň 

v práci dostali referencie 

a kredity Ecvet, ktoré im 

vysielajúca inštitúcia – škola 

uznala za absolvovanú prax 

v zahraničí. Domov sme 

odlietali 1. júla 2017 z letiska 

London Luton o 21:55 hod.  

Tento projekt je už naším 

druhým úspešným v spolu-

práci s ADC College plne financo-

vaný zo zdrojov EÚ. Vďaka mobi-

litným projektom už 30 žiakov 

školy absolvovalo zahraničnú 

odbornú prax vo firmách, získalo 

mnoho skúseností a nezabudnu-

teľných zážitkov. Pracujeme na 

ďalších projektoch :-) 

 

 

 

 

 

 

Účastníci: 

Jakub Švec 

René Zezula 

František Mica 

Ján Blaščák 

Bibiána Jozefčáková 

František Kuraj 

Lukáš Bandžuch 

Diana Urbancová 

Ivana Kaščáková 

Vladimíra Prokopová 

Marko Peňazzi 

Martin Uličný 

Roman Polakovič 

Martin Vojtko 

Róbert Karas 



Strana 9 Novinky z kopca 

Účastníci: 

Jakub Švec 

René Zezula 

František Mica 

Ján Blaščák 

Bibiána Jozefčáková 

František Kuraj 

Lukáš Bandžuch 

Diana Urbancová 

Ivana Kaščáková 

Vladimíra Prokopová 

Marko Peňazzi 

Martin Uličný 

Roman Polakovič 

Martin Vojtko 

Róbert Karas 

(podľa implementácie do 
študijného programu vzdelá-
vacej inštitúcie) 

 študijná náročnosť kaž-

dého semestra v prvej etape 
(prvé štyri semestre) je cca 
70 hodín štúdia (ide o súhrn 
viacerých foriem štúdia): 

riadeného samoštúdia, prak-
tických cvičení, prezentácií, 
obhajoby projektov a konzul-
tácie 

 štúdium v rámci vyššie-

ho semestra je možné zahá-
jiť len po úspešnom absolvo-
vaní predchádzajúceho se-
mestra (na konci každého 
semestra sú vykonávané 

z á v e r e čn é 
teoretické a 
p r a k t i c k é 
skúšky) 

 f r e k -

ventanti po 
ú s p e š n o m 
absolvovaní 
d r u h é h o  
a štvrtého 
semestra získavajú špeciálny 
certifikát vydávaný firmou CIS-
CO, 

 pri štúdiu sa využíva 

vzdelávací interaktívny multi-
mediálny systém na báze inter-
netu firmy CISCO, 

 študijné materiály sú v 

anglickom jazyku, preto je 
dôležité ovládať aspoň základy 
technickej angličtiny, vlastné 
vyučovanie na praktických 
cvičeniach prebieha v sloven-
skom jazyku.  

 

Sieťový akademický program 
(Cisco Networking Academy) je 
dnes najväčší a najkomplexnej-
ší profesijne orientovaný vzde-
lávací program na svete, ktorý 
od roku 1999 získal na Sloven-

Čo je CISCO? 

Cisco Systems je vedúca 
svetová spoločnosť v oblasti 
prenosu dát, hlasu a obrazu, 
v oblasti LAN a WAN počíta-
čových sietí 
Čo je CISCO akadémia? 

 je inštitúcia, ktorá spro-

stredkováva študentom na-
šej školy znalosti z oblasti 
počítačových sietí v rám-
ci CNAP (Cisco Networking 
Academy Program) 

 študentov pripravujeme 

na získanie medzinárodne 
uznávaných certifikátov, 
ktoré im otvárajú nové mož-
nosti a zvyšujú ich cenu na 
trhu práce 

 väčšina Cisco akadémií 

pripravuje študentov na certi-
fikáciu 

 CCNA (Cisco Certified 

Networ Associate) 
CCNP (Cisco Certified Ne-
twork professional) 
 
Cisco harmonogram 

CCNA v4.0  

 študijný semester trvá 

spravidla 2 až 5 mesiacov 

CISCO ADACEMY 

sku významnú pozíciu v ob-
lasti odborného vzdelávania  
a z pohľadu prípravy špecia-
listov v oblasti informačných 
technológií a sietí svoje neza-
stupiteľné miesto. Cieľom 
programu je predovšetkým 
rozvoj globálnej vzdelávacej 
iniciatívy na Slovensku  
a snaha riešiť problém nedos-
tatku špecialistov, ktorí majú 
know-how potrebné na pro-
jektovanie, realizáciu a údrž-
bu komunikačných infraštruk-
túr modernej informačne 
orientovanej spoločnosti. 

 

1. semester  Základy sietí 

2. semester  
Smerovacie protoko-

ly a smerovanie 

3. semester  
Základy prepínaných 

sietí, WIFI 

4. semester  Technológie WAN 

AKTIVITY A SÚŤAŽE  

KVAPKA KRVI 

Ľudská krv je nenahraditeľná. 
Človek môže dostať krv len od 
iného človeka, od dobrovoľné-
ho darcu. Každá zložka krvi má 
svoju osobitnú úlohu: červené 
krvinky prenášajú kyslík z pľúc 
do celého tela, krvná plazma 
obsahuje bielkoviny a z nich 
najvýznamnejšie sú protilátky, 
neodmysliteľné pre obrany-

schopnosť organizmu. Biele 
krvinky chránia človeka pred 
infekciou a ochoreniami, krv-
né doštičky zasa pomáhajú 
pri zastavení krvácania. Z krvi 
sa získavajú rozličné príprav-
ky, ktoré sa používajú na 
liečbu viacerých ochorení. Z 
krvi jedného darcu možno 
vyrobiť lieky pre viac pacien-
tov. Spracovaním krvnej plaz-
my sa získava celá škála 
liekov, ktoré sa nedajú nahra-
diť. Ľudia s poruchou zráža-
nia krvi sú, napríklad, na nie-
ktoré z týchto liekov odkázaní 
celý svoj život. Bez darcov 

krvi by však ich liečba bola ne-

mysliteľná.. 

Na našej škole sa bezpríspevko-
vé darovanie krvi stalo už tradí-
ciou, ktorú organizujeme dvakrát 

ročne.  

Tradičného odberu krvi sa pravidelne 
zúčastňuje riaditeľ školy, zamest-
nanci, súčasní a bývalí žiaci, ale 

aj široká verejnosť.  
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Každoročne organizujeme množstvo rôznych akcií, vďaka 

ktorým sa zlepšuje vzájomná spolupráca, komunikácia a 

pomoc žiakov i zamestnancov školy.  

Medzi pravidelné gastronomické aktivity, ktorými sa prezen-

tujeme aj na verejnosti  patria: 

PANKUŠKOVÉ FAŠIANGY  

ZDRAVÁ VÝŽIVA  

MARGECIANSKE FAJNOTY 

PLES PODNIKATEĽOV  

DNI MESTA KROMPACHY 

Žiaci gastronomický odborov sa úspešne zúčastňujú medzi-

národných súťaží, ako napr. GASTRO DANUBIUS, CAS-

SOVIA CUP, či EUROCUP, na ktorej pravidelne získava-

jú umiestnenia v zlatom, striebornom a bronzovom 

pásme. 

Žiaci Jakub Ringoš a Mária Šmídová pod vedením majsterky 

odborného výcviku Bc. Janky Laciňákovej. 



Elektro odbory nezaostávajú. Učebne odborného 

výcviku a materiál sa výrazne zmodernizovali - 

žiaci pracujú s 3D tlačiarňou, CNC frézou, robotmi 

a ozobotíkmi.  Žiaci sa pravidelne zúčastňujú Mic-

rosoft Roadshow, či exkurzie do Steel Parku, ale aj 

rôznych ďalších podľa aktuálnej ponuky. 
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MICROSOFT ROADSHOW 

STEEL PARK KOŠICE  

Úspech zožali na celoslovenskej Súťaži odborných 

zručností a praktických vedomostí žiakov stred-

ných odborných škôl v Nižnej nad Oravou, kde sa 

družstvo našej školy umiestnilo na vynikajúcom 4. 

mieste, ale aj v krajskom kole súťaže ZENIT sa žiaci 

umiestnili na veľmi peknom 6. a 7. mieste v skupine A. 

Zenit 

U Č E B Ň A  O D B O R U 

M E C H A N I K  Č Í S L I C O V O 

R I A D E N Ý C H  S T R O J O V  

A  M E C H A N I K 

POČÍTAČOVÝCH SIET Í  

Žiaci najprv v počítači vytvoria program, na zá-

klade ktorého 3D tlačiareň vyrobí produkt. Nie-

ktoré výrobky našich žiakov: 



Strana 12 

Každoročne v novembri 

na počesť nášho rodáka Mikuláša 

Šprinca je zorganizovaná súťaž  

v prednese poézie a prózy, ktorej sa 

pravidelne  zúčastňujeme. Diana 

Urbancová získala v kategórii stredné 

školy - próza krásne 3. miesto (2016) 

a 1. miesto (2017). Úspešne nás 

reprezentovala aj na súťaži, ktorú 

usporiadal Miestny odbor Matice 

slovenskej v Krompachoch v spolupráci 

s mestom Krompachy a Mestskou 

knižnicou v Krompachoch pripravil 

Mestské kolo v prednese poézie a prózy 

v apríli 2017 v Mestskej knižnici 

v Krompachoch, kde Diana Urbancová 

získala 1. miesto v prednese prózy.  

 

Pravidelne sa zapájame do literárnych a jazykových súťaží, 

medzi ktoré patria: Šprincove Krompachy, Hviezdoslavov 

Kubín, Mestské kolo v prednese poézie a prózy, Zo šuflíka - 

vlastná tvorba, ale aj jazykové olympiády v anglickom a 

nemeckom jazyku, či súťaž Best In English. 

ŠPRINCOVE KROMPACHY  

BEST IN ENGLISH 

MYSLÍME EKOLOGICKY  

V priestoroch školy sme vytvorili „Ekokútik“ s časom rozpa-

du jednotlivého druhu odpadu, koše na separovaný odpad, 

ako aj koše na použité baterky a žiarovky. Pravidelne  

v apríli organizujeme Deň Zeme, počas ktorého si žiaci 

merajú sily v medzitriednej súťaži  - vedomostnej, ale aj 

praktickej. 



Vieme, že našich žiakov baví šport, keďže školu repre-

zentujú na rôznych súťažiach, pričom sa môžeme pýšiť aj 

niekoľkými titulmi.  

Niektoré zo súťaží: 
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BEH ULICAMI KROMPÁCH  

2. miesto v kategórii Mladší doras-

tenci Jozef Hvizdoš 

2. miesto v kategórii Starší doras-

tenci Lukáš Jánoš 

ŠPORTOVÉ ÚSPECHY  

Účasť: Marko Peňazzi 

SILNÁ RUKA STREDOŠKOLÁKOV  

1. miesto v krajskom kole kategória do 75 kg Martin Horváth 

PRAHA SPARTAN SPRINT 

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA 

V KULTURISTIKE 
2. miesto kategória do 80 kg dorast Róbert Tejbus,  

ktorý zároveň získal aj Čestné uznanie primátora mesta Krompachy 

FLORBAL 

STOLNÝ TENIS  
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VÝBER EXKURZIÍ A VÝLETOV  

ZLATÁ STUDŇA  

SPIŠSKÉ DIVADLO  

COGNAC EMBASSY KOŠICE  

ZOO KONTAKT LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ  

OSVIENČIM  

TOKAJ VEĽKÁ TŔŇA, VINIČKY  

MATICA SLOVENSKÁ MARTIN  



Súkromná spojená škola SEZ Krompachy za 60 rokov 
prešla viacerými zmenami – od budovy a, samozrejme, 
ľudí, bez ktorých by škola bola iba prázdnym priestorom, 
sa s pribúdajúcimi rokmi menilo nielen zameranie, ale aj 
názvy školy, a to nasledovne: 
Učňovská škola (1957 – 1979) 
Stredné odborné učilište (1979 – 1985) 
Stredná priemyselná škola elektrotechnická (1985 - 
2005) 
Súkromná združená stredná škola elektrotechnická 
SEZ Krompachy (2005 - 2008) 
Súkromná stredná odborná škola SEZ Krompachy 
(2008 – 2015) 
Súkromná spojená škola SEZ Krompachy (2015 – sú-
časnosť), ktorú tvoria organizačné zložky Súkromná stred-
ná odborná škola SEZ Krompachy a Súkromné odborné 
učilište SEZ Krompachy 
Učňovská škola v Krompachoch vznikla v roku 1961 prera-
dením Učňovskej školy z Gelnice. Väčšina vtedajších 
žiakov bola z národných podnikov SEZ Krompachy 
a Kovohuty Krompachy. Škola bola umiestnená do prie-
storov starej nemocnice na Hornádskej ulici. Neskôr na 
základe zvyšujúceho sa počtu žiakov bol v roku 1980 
položený základný kameň novej budovy na Maurerovej 
ulici, v ktorej sa začalo vyučovať v školskom roku 
1986/1987. V školskom roku 1989/1990 prebehlo do-
končenie telocvične, úprava kurtov a ihrísk za budovou 
internátu a následne v roku 1992 bola spustená pre-
vádzka plavárne. V ďalších rokoch boli významnými 
z oblasti finančnej úspory rekonštrukcie kotolne, výme-
na starých okien za plastové, oprava strechy či polože-
nie podláh na druhom poschodí, ale aj úprava starej 
kotolne na nové dielne odborného výcviku. Od roku 
2016 pribudli k hlavnej budove aj elokované pracoviská – v bývalej budove múzea v Krompachoch, v Richnave a vo Vítkovciach.  
 
Z kroník sme sa dozvedeli aj rôzne zaujímavosti, a tak vieme, že okrem udalostí, ako pravidelné zemiakové brigády, nacvičovanie 
spartakiády, pravidelné porady, vydávanie vysvedčení, či športových súťaží, súťaží zručností a ich výsledkov aj to, ktorí žiaci boli vlaj-
konosičmi počas výročia Krompašskej vzbury, sa udiali napríklad tieto významné udalosti: 
16. 4. 1977 – Peter Richnavský s 10 učňami z krúžku natočil prvý školský film. 
22. 12. 1977 – sa konalo zimné branné cvičenie, počas ktorého získal 1. miesto v súťaži jednotlivcov – chlapcov – Jozef Repel z I. C 
triedy, súčasný hlavný majster odborného výcviku.  
V termíne 7. – 8. 6. 1979 – sa konali 1. ústne maturitné skúšky (Stredná škola pre pracujúcich pri Učňovskej škole Krompachy). 
V roku 1982, teda na oslavy 700. výročia založenia mesta Krompachy – sa žiaci zúčastňovali na príprave, ale aj realizácii programu. 
Zhotovili pamätnú dosku, ale boli aj na kvíze k výročiu mesta, či šachovom a volejbalovom turnaji. 
19. 10. 1984 – bola škola 
vymenovaná za najlepšie 
stredisko praktického vyu-
čovania v rezorte Federálne-
ho ministerstva elektrotech-
nického priemyslu. 
7. 2. 1985 – žiaci pripravili 
Muzikál, ktorý čerpal námet 
zo školského prostredia 
stredného odborného učilišťa 
október 1986 – začína sa 
vyučovanie v priestoroch 
novej budovy na Maurero-
vej ulici. 
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60. VÝROČIE ZALOŽENIA ŠKOLY  

súčasný kolektív 



 Ústretovosť, individuálny a ľudský prístup učiteľov  
a majstrov odborného výcviku 

 Priateľské prostredie, rodinná atmosféra 

 Moderné technické postupy a technológie 

 Motivačné štipendium až do výšky 100 € podľa odboru 

 Vreckové z praxe 

 Sociálne štipendium 

 Zahraničné pobyty financované zo zdrojov Európskej 
únie (bez doplácania vlastnými peniazmi) 

 Kurzy a certifikáty počas štúdia 

 Odborná prax v partnerských firmách a prevádzkach  
v regióne aj v mieste bydliska 

 Množstvo výletov, exkurzií a akcií počas školského roka 

 Zrekonštruované a zmodernizované priestory učební 

 Wi-Fi 

 Medzinárodný študentský preukaz ISIC 

 Široká ponuka študijných a učebných odborov s mož-
nosťou externého štúdia 

Prečo študovať u nás?  

Súkromná spojená 

škola SEZ Krompachy 

Maurerova 55 

053 42 Krompachy 

Telefón: 0915 

969 152 

 

Chcete vedieť viac? 

Kontaktujte nás! 

Súkromná spojená škola SEZ Krompachy 

sukromnaskolasez@gmail.com 

www.ssoskromp.edu.sk 

Niektorí naši úspešní absolventi:  

Ing. Damián Ringoš - výrobno-technický riaditeľ SEZ Krompachy, a.s. 

Ing. Jozef Lipták - 1. miesto celoslovenské kolo ZENIT, 1. miesto krajské 

kolo Olympiády v NEJ, vysokoškolský pedagóg (TUKE) 

Mgr. Rudolf Petrovský - bývalý rozhodca basketbalu SR a generálny 

riaditeľ Vitana 

František Marton - obchod s mäsovými výrobkami, Krompachy 

Ján Pribičko - obchod s vodoinštalačným materiálom, Krompachy 

František Jánoš - drevovýroba Krompachy 

Leo Horváth - majster SR v sánkovaní   

Tomáš Perun - majiteľ pizzérie, Spišské Vlachy 

Jana Čečová, rod. Vojtaneková, Patrik Čeč - majitelia reštaurácie, 

Krompachy 

Ľubomír Fifik - primátor, Spišské Vlachy 

Vladimír Chovanec - starosta, Baldovce 

Štefan Želasko - reprezentant SR v zjazdovom lyžovaní 

Radka Pramuková, rod. Želasková - reprezentantka SR v zjazdovom 

lyžovaní 

Súčasní zamestnanci školy a zároveň absolventi: 

Jozef Repel,  Miloš Mindžák, PaedDr. Ladislav Baluch,  

Mgr. Slavomíra Kurillová Hubinská, Marián Lenárt, Róbert Kaprál 

Vydáva Súkromná spojená škola SEZ Krompachy pre vnútornú potrebu 

školy.  

Zodpovední: Žurnalistický krúžok, Ing. Ladislav Maturkanič, riaditeľ,  

Mgr. Slavomíra Kurillová Hubinská, Mgr. Katarína Šoltésová. Nepredajné.  


