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Vážení itatelia!
Dovo te mi opä zablahožela všetkým, ktorí teraz ítate už tretie

íslo spravodaja

SOŠ dopravnej v Prešove.

Spravodaj Dopravá ik je skvelým sprievodcom o živote študentov, u ite ov a vedenia
SOŠ dopravnej v Prešove. Dúfam, že ste sa o tom presved ili aj v jeho prvom a druhom
vydaní.

Jednotlivé akcie sú opä spracované do tém v lánkoch a vo fotogalérii.

Pevne verím, vážení itatelia, že tento tretí spravodaj, ale aj všetky ostatné ísla sa
budú teši aj na alej vašej trvalej priazni. Naším cie om je informova Vás, ako sa máme
„my dopraváci v Prešove“ a to sa dozviete jedine na stránkach nášho spravodaja.

akujem Vám sa pozornos a verím, že Vás DOPRAVÁ IK opä zaujme svojím
obsahom.

Mgr. Jozef Labanc
riadite školy

Dopraváci zachra ujú životy,
alebo transfúzka na Dopravnej...
D a 21. 9. 2011 sa žiaci našej školy v spolupráci so žiakmi z Hotelovej akadémie
v Prešove zú astnili akcie pod názvom „Dopraváci zachra ujú životy, alebo transfúzka na
Dopravnej...“

Štatistika Dopraváckej kvapky krvi:
Darovalo – 30 žiakov (spolu zo všetkých zú astnených škôl)
Darcovia z našej školy: Peter Sedlár, Dušan Jakub o, Martin Maník, Mário Tejiš ák, Imrich
Krivý, Jaroslav Ilavský, Maroš Remeta, Damián Fabián, Radoslav Kolesár, Ján Tom uf ík,
Vladimír O ha, Ján Kap avka, Pavol Germuška, Patrik Huda ek, Juraj Šebest, Jozef
Hendrichovský, Tomáš Palen ár, Milan Makula, Marek Imrich, Marián Mari ák, Dušan Ko erha
Tento odber trval 4 hodiny.
Za našu školu sa zú astnilo 21 darcov krvi, ktorým akujeme. Darovali tú najvzácnejšiu
tekutinu, ktorou prispeli k záchrane života.

Autor: Mgr. Marianna Hardo ová

Zasadnutie Žiackej školskej rady

a 28. 9. 2011 sa uskuto nilo prvé zasadnutie ŽŠR v novom školskom roku. Na
tomto zasadnutí sa stretli zástupcovia jednotlivých tried a vedenia školy, kde prerokúvali
rôzne problémy, ktoré vznikajú pri vyu ovaní aj mimo neho.
alším bodom tohto stretnutia bola vo ba zástupcu z radov žiakov do Rady školy. Vo
vo bách s po tom hlasov 3 zhodne získali žiaci Erik Vel ko z 2.A a Matej Ver imák 1.BA.
Žreb v kone nom dôsledku rozhodol, že zástupcom žiakov do Rady školy bude Matej
Ver imák do februára 2012. Potom sa uskuto nia nové vo by z dôvodu, že uplynula doba, na
ktorú boli zvolení jej lenovia.

Autor: Mgr. Marianna Hardo ová

Priate ské kraje v zjednotenej Európe
Tento rok sa uskuto nil už VIII. ro ník medzinárodnej sú aže „Priate ské kraje
v zjednotenej Európe“. V d och 17.

21. októbra sa v Žiline stretli mládežníci z Durínskej

spolkovej republiky (Nemecko), Malopo ského vojvodstva,

vovskej oblasti na Ukrajine,

Žilinského a Prešovského samosprávneho kraja. Hlavným koordinátorom projektu bol Ing.
Stanislav Talapka z odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja.
Cie om stretnutia bolo oboznámi ú astníkov s kultúrnym a prírodným bohatstvom,
udovými tradíciami i sú asným životom v spomínaných krajinách. Ale samozrejme aj to,
aby ú astníci prelomili jazykovú bariéru a nau ili sa vzájomne spolupracova a otvorene
porozpráva s

mi z iných krajín.

Stretnutie mládeže zo štyroch rozli ných štátov zah alo návštevy rôznych
historických miest a zaujímavých pamiatok. Dokonca ani poniektorí slovenskí ú astníci
netušili, o všetko sa nachádza v Žilinskom kraji. Napríklad taký Slovenský orloj v Starej
Bystrici.
Prvý de pobytu sa ú astníci oboznámili s plánom na nasledujúce dni a postupne
zoznámili so všetkými ú astníkmi. Prelomi
jednoduché. Po as

bariéru jazyka spo iatku nebolo celkom

alších dní sme navštívili Slovenský betlehem v Rajeckej Lesnej,

many - obec známu svojou unikátnou udovou architektúrou, stredoveký hrad Stre no i
skanzen vo Vychylovke, kde sme sa povozili na lesnej úvra ovej železnici. Odpo inú si
a zrelaxova sme mohli v Aqua parku Tur ianske Teplice. Taktiež sa ú astníci stretli s
podpredsedom Žilinského samosprávneho kraja, ktorý udelil certifikáty o absolvovaní
medzinárodného stretnutia. Vo ve erných hodinách každý zú astnený kraj odprezentoval
kúsok zo svojej tradi nej kultúry. Ochutnali sme aj „maškrty“ jednotlivých krajín, i zahrali
si hry typické pre daný kraj.
Náš kraj reprezentovali lídri Stredoškolského parlamentu Prešovského samosprávneho
kraja, ktorí sa aktívne zapájajú do mládežníckych aktivít – Pavol Sýkora z Prešova , Denisa
Mihoková z Bardejova a Gabriela Homo ová zo Svidníka. Koordinátorkou prešovskej
skupiny bola aj tento rok

Mgr. Marianna Hardo ová zo Strednej odbornej školy

dopravnej v Prešove. Okrem vynikajúcej prezentácie nášho regiónu, sme predviedli ukážku
udového folklóru a ponúkli zahrani ných ú astníkov slovenskými korbá ikmi.
Tohtoro né stretnutie sa vydarilo na 1*, len škoda, že trvalo tak krátko. Ani sme sa
nenazdali a už bol koniec, ale mali sme možnos zoznámi sa s novými

mi, nadviaza

nové priate stvá, vyskúša
participova .

si komunikáciu v cudzom jazyku, ale hlavne nau

sa

Sú až o najlepšiu dochádzku na úseku PV
V mesiaci október 2011 bola vyhlásená sú až o najlepšiu dochádzku jednotlivých
ebných skupín na úseku PV. U ebné skupiny budú pravidelne vyhodnocované a na záver
školského roka bude najlepšia u ebná skupina motiva ne odmenená.
Autor: Bc. Vojtech Motý

De otvorených dverí
„DE OTVORENÝCH DVERÍ“ sa uskuto nil d a 12. 11. 2011 od 8.00 do 13.00
hod. na pracovisku praktického vyu ovania SOŠ dopravnej, Duklianska 13 v Prešove (pod
Starou Tehel ou za obchodným centrom Mercury Market).
V priebehu d a boli návštevníkom ponúknuté bezplatne tieto služby:
- kontrola akumulátorov, nemrznúcich náplní chladiacej sústavy,
- kontrola náplní ostrekova ov okien,
- nastavenie svetiel a celková kontrola elektrickej sústavy,
- kontrola geometrie, riadených katalyzátorov na benzínových motoroch,
- kontrola vozidla pred zimným obdobím,
- výmenu a vyváženie pneumatík,
- celkovú geometriu motorového vozidla,
- oprava alternátorov, spúš

ov a elektroinštalácie,

- rozsiahlejšie opravy motora, prednej a zadnej nápravy, b zd,...
- nastavenie motorov diagnostickým systémom VAG na zna ky ŠKODA, SEAT,
VOLKSWAGEN, AUDI a diagnostickým systémom Texa.
Celkom bolo prítomných 11 motoristov, ktorí na anketových lístkoch vyjadrili
maximálnu spokojnos s uvedenou akciou a dožadovali sa, aby škola takéto akcie usporiadala
astejšie. Na základe anketových lístkov bola vyžrebovaná Alena Szatványiová, ktorá vyhrala
kozubovú súpravu. Všetkým návštevníkom akujeme.

Autor: Bc. Vojtech Motý

EDRaŠ
Európsky de rodi ov a športu
a 27. 10. 2011 sa v našej škole uskuto nil EDRaŠ. Žiaci a u itelia v tento de
športovali a absolvovali zaujímavé sprievodné akcie, prednášky, filmy s výchovnou
tematikou.
Športové akcie:
Futbal: - I. miesto II. C
- II. miesto II. A
- III. miesto výber rodi ov

Stolný tenis: - I. miesto Novotný, II. DA
- II. miesto Tomko, III. E
- III. miesto Samsely, II. DA

Posil ovacia sú až: - I. miesto Glod, IV.A
- II. miesto Onde ko, IV. A
- III. miesto Ver imák, II. DA

Šach: - I. miesto Grus, III. D
- II. miesto Grigel, III. D
- III. miesto Koš , II. B

Stre ba: - I. miesto Baloga, III. E
- II. miesto Vo anský, I. C
- III. miesto Fabián, I. C

lenovia turistického krúžku pod vedením Mgr. Stanislaya v tento de absolvovali
ekobrigádu. Upratovali Pet fiho pamätník a jeho okolie.

Na záver EDRaŠ boli úspešní žiaci odmenení cenami, ktoré venovala rada rodi ov.

Autori: Mgr. Miroslav Leško, Ing. Ondrej Kontura

Majstrovstvá školy v pretlá aní
a 14. 11. 2011 o 14:30 sa v telocvi ni Strednej odbornej školy
dopravnej v Prešove uskuto nili majstrovstvá školy v pretlá aní. Tento šport má
na našej škole už nieko koro nú tradíciu. Na úspešných reprezentantov
Slovenska sa snažia nadviaza aj mladší žiaci.
Výsledky:
Do 65 kg ví az

uboš Horvát, II. A

Do 70 kg ví az Milan Spišák, I. B
Do 75 kg ví az Tomáš Ver imák, II. DA
Do 80 kg ví az Martin Onde ko, IV. A
Nad 80 kg ví az Erik Valuš, IV. A
Ví azi jednotlivých kategórií boli odmenení cenami od rady rodi ov. Touto sú ažou sa
kvalifikovali na krajské majstrovstvá.
Autori: Mgr. Miroslav Leško, Ing. Ondrej Kontura

Krajské majstrovstvá v pretlá aní

a 21. 11. 2011 sa v priestoroch Technickej univerzity na Štúrovej ulici
uskuto nili majstrovská Prešovského a Košického kraja v pretlá aní.
Našu školu reprezentovali títo žiaci:
uboš Horvát

II. A

Milan Spišák

I. B

Tomáš Ver imák

II. DA

Marek Píš

II. A

Erik Valuš

II. A

Patrik Baloga

III. E

Marta Stracencká

III. C

Výsledky:
Chlapci:
Do 65 kg I. miesto obsadil

uboš Horvát

Nad 80 kg II. miesto Erik Valuš
Diev atá:
Do 65 kg III. miesto Marta Stracenská
Títo traja žiaci budú našu školu reprezentova 1. 12. 2011 na
majstrovstvách Slovenska v Bratislave.

Autori: Mgr. Miroslav Leško, Ing. Ondrej Kontura

Zahrani ná odborná exkurzia v automobilovom závode
HYUNDAI Nošovice a pivovare RADEGAST Nošovice
V d och 28. – 30. 11. 2011 sme sa po as odbornej praxe zú astnili na zahrani nej
odbornej exkurzii so žiakmi 2. BB a 4. BB triedy – študijného odboru komer ný
pracovník( ka) v doprave. Cie om odbornej exkurzie bola návšteva automobilky HYUNDAI
Nošovice so zameraním na cestnú dopravu a návšteva pivovaru Radegast Nošovice so
zameraním na logistiku. Žiaci mali možnos

priamo nahliadnu

do výrobného procesu

automobilového závodu, kde sú využívané profesie s dopravným zameraním, o úzko súvisí
s ich študijným odborom. Po as prehliadky jednotlivých výrobných hál žiaci priamo
komunikovali so sprievodcom, ktorý im odpovedal na položené otázky. Jazyková bariéra
nebola žiadna, aj ke

výklad bol v eštine. Dozvedeli sme sa, že skôr eskí študenti majú

problém rozumie po slovensky.
Aj návšteva Radegastu v Nošoviciach bola pre žiakov prínosom. Vidie na vlastné o i,
ako sa spracúvajú suroviny pre výrobu piva aj s celou logistikou závodu všetkých oslovila.
Sná najviac zarážajúcou informáciou bolo množstvo exportovaných fliaš na spotrebite ský
trh. Celkovo hodnotíme túto akciu ako ve mi vydarenú, v ktorej nastalo úplné prepojenie
teórie s praxou.

Autori: Mgr. J. Marcin in, Bc. Vlasta Balíková - majstri OV

Imatrikulácia prvákov
- prijímanie do „Cechu dopravákov“
Na pomenovanie „dopravák“ nemá nárok hocikto, ale od 9. 12. 2011 sa po et
„dopravákov“

rozšíril. A to tým, že žiaci prvých ro níkov na našej škole prešli

imatrikuláciou, teda boli prijatí do „Cechu dopravákov“.
Takzvaný krst „dopravákov“ je už na našej škole zaužívanou tradíciou. Starší
spolužiaci pripravili túto akciu a majstri OV imatrikulovali žiakov pod a odboru, ktorý
navštevujú. Niektorí kladivom, klampiarskym ná iním alebo aj pájkova kou. Moderátormi
imatrikulácie boli Simona Kraj áková z 3.C a Dominik Krišš z 2.B.
Túto akciu nám obohatila aj hudba a tanec pod a nasledovného programu:
1. Otvorenie – spev – Mgr. Igor Kréta, Ivana a Martina Svitkové (ZŠ Sládkovi ova,
Prešov, Gymnázium)
2. Vystúpenie gymnastky Stanky
3. História remeselníckych cechov
4. Desatoro žiackych povinností
5. Vystúpenie speváckeho dua
6. Sú až zru ností
7. Samotný akt imatrikulácie
8. Záver

Žiaci – prváci, vitajte v „Cechu dopravákov“

Autor: Mgr. Marianna Hardo ová

Sú až v stre be zo vzduchovej pušky
a 29. 11. 2011 sa uskuto nila sú až v stre be zo vzduchovej pušky v telocvi ni
Strednej odbornej školy dopravnej v Prešove o 13:25. Organizátormi sú aže boli Mgr. Štefan
Stanislay a Mgr. Miroslav Leško. Žiaci na za iatku sú aže mali cvi ný nástrel s po tom troch
rán. Následne absolvovali 10 bodovaných streleckých pokusov, za ktoré mohli získa 100
bodov. Na záver sú aže boli sú ažiaci ocenení vecnými cenami z rodi ovského združenia.
Poradie sú ažiacich:
1.miesto - Daniel Vo anský, I. C (83bodov)
2.miesto - Marek Imrich, IV. NB (73 bodov)
- Patrik Gleva ák, V. NA (73 bodov)
- Ján Koš , II. BA (73 bodov)
- Jozef

urlík , II. DB (73 bodov)

3.miesto – Pavol Germuška, IV. NB (69 bodov)
4.miesto - Ján Varga, I. C (68 bodov)
5.miesto - Patrik Tká ik , III. FA (67 bodov)
6.miesto - Ján Ziemba, III. FB (59 bodov)
7.miesto - Martin Barvir ák, IV. NB (58 bodov)
- Peter Jaco, V. NA ( 58 bodov)
8.miesto - Miroslav Marcin , V. NA (56 bodov)
9.miesto - Ján Tom uf ík , V. NA (48 bodov)
10.miesto - Roman Lazorík, III. FA (41 bodov)
11.miesto - Jaroslav Halický , III. FB (28 bodov)
- Ivan Hanis, III. E ( 28 bodov)

Olympiáda v anglickom jazyku
Aj „dopraváci“ vedia po anglicky

a 8. decembra 2011 sa v spolo enskej miestnosti SOŠ dopravnej uskuto nilo
školské kolo sú aže OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU. Táto sú až sa na našej škole
uskuto nila po prvýkrát, no stretla sa so záujmom žiakov, hlavne zo študijných odborov.
Školského kola sa zú astnilo 16 sú ažiacich zo všetkých ro níkov.
Sú až pozostávala z dvoch astí. V písomnej asti sa preverovali jazykové zru nosti:
po úvanie,

ítanie s porozumením, slovná zásoba a gramatika. Ústna

as

pozostávala

z obrazového materiálu (picture story) a simulovaného dialógu (role play), hodnotila sa
komunikatívna zru nos , plynulos vyjadrovania, jazyková úrove a rozsah slovnej zásoby.
Sú ažiaci preukázali, že angli tina im nerobí ve ké problémy a jednotlivé úlohy, aj ke boli
náro né, zvládli na slušnej úrovni.
Sú ažiacich podporilo svojou prítomnos ou aj vedenie školy. Pán riadite krátkym
príhovorom otvoril školské kolo olympiády a spolu so zástupcami pre teoretické vyu ovanie
si tiež vypo uli úvodné predstavenie niektorých sú ažiacich v angli tine a na záver po
vyhodnotení sú aže ocenili sú ažiacich odmenami, ktoré boli zakúpené z finan ných
prostriedkov rodi ovského združenia. Najlepší sú ažiaci dostali diplomy a ceny, ostatným
sú ažiacim bol odovzdaný certifikát. Aj to ur ite bude dobrou motiváciou pokra ova
v zdokona ovaní znalostí z anglického jazyka.

Najlepšie výsledky dosiahli nasledovní žiaci:
1. miesto Šimon Vatycha, II. B (vyu ujúca ANJ Ing. Kadle íková)
2. miesto Martin Huntata, IV. A (vyu ujúca ANJ Mgr. in árová)
3. miesto Karol Re

ár, IV. A (vyu ujúca ANJ Mgr. in árová)

Kvalitné vedomosti preukázali aj Jakub Uderman, Patrik Va o a Vladimír Novotný.
Ví az školského kola postupuje do obvodného kola olympiády a bude reprezentova našu
školu. Želáme ve a úspechov!

Autor: Ing. Tá a Kadle íková

Nechajme knihy rozpráva - študentská konferencia
O tom, že neformálne vzdelávanie je jednou z najlepších foriem u enia sa, dobre vedia
lenovia tímu Rady mládeže Prešovského kraja ( alej RMPK). Konferenciu žiackych
školských rád, ktorá sa konala v pondelok 19. 12. 2011, zrealizovali prostredníctvom Živej
knižnice.

Živá knižnica?

Živá knižnica funguje podobne ako klasická knižnica, na akú sme zvyknutí. itatelia
prídu a poži ajú si knihu na limitovaný as. Po pre ítaní vrátia knihu spä do knižnice, a ke
chcú, môžu si vypoži

inú knihu. Avšak je tu jeden zásadný rozdiel. Knihami sú udia, ktorí

itate om rozprávajú svoj príbeh. Knihy tak vstupujú s itate mi do kontaktu cez dialóg. Ide o
metódu odbúravania predsudkov a stereotypov.

Organizátori prispôsobili „knihy“ hlavnej téme konferencie – „Európsky rok
aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012“. itatelia si mohli vybra medzi
rôznymi témami kníh, napríklad:

„Som dobrovo ník – som blázon?“,
„Aktívny „participant“ na živote svojej obce, mesta, o???“
„U ite 21. storo ia“
„Juniori verzus seniori“
Mária T eš áková, lenka Prešovského turistického klubu, dôchodky a, ktorá chatuje na
sociálnych sie ach, bežne používa USB-k
predstavila po prvýkrát. Medzi mladými
a seba za

a cestuje po Európe, sa v úlohe „živej knihy“
mi sa cítila vynikajúco. Ozna ila ich sa superstar

star ( staršiu hviezdu). „Myslím si, že medzi mladými a staršími je

najdôležitejšia tolerancia. Starší udia majú svoje choroby, sú z toho nervózni, a potom sa
nechovajú tak, ako by si mladí predstavovali. Naopak, mladí udia niekedy len ve mi ažko
pochopia, že tí starší nie sú až takí zlí, ale sú skôr neš astní,“ hovorí pani Mária o tom, o si
myslí o medzigenera ných problémoch.

Svojim príbehom zaujala aj Marta Servátková, koordinátorka Žiackej školskej rady (ŽŠR) na
Hotelovej akadémii v Prešove. Po skon ení ju takto ohodnotila jedna z itateliek: „Metódu
Živej knižnice som si odskúšala po prvýkrát. Ako itate a ma najviac zaujala kniha od Marty
Servátkovej. Aj ke je staršia, snaží sa rozmýš
komunikova so staršími

„mladistvým rozumom“. Pá ilo sa mi

mi a rovesníkmi zárove . Bolo to pou né a zaujímavé.“

V úlohe „živej knihy“ sa predstavili aj Marianna Hardo ová, koordinátorka ŽŠR na
SOŠ dopravnej v Prešove; Božena Franková, koordinátorka ŽŠR na Gymnáziu
Duklianskych hrdinov vo Svidníku, kde využívajú inovatívne formy vo vyu ovaní; František
astný, predseda Rady seniorov v Prešove; Denisa Mihoková, bývalá lenka
Stredoškolského parlamentu Prešovského samosprávneho kraja; Peter Verešpej a Karina
Smalcová, dobrovo níci z Mládežníckeho parlamentu Prešova; Pavol Droblienka a Juraj
Cunder, aktivisti z Obecnej rady mládeže v Raslaviciach.
Autor: Lucia Ba kajová, Mgr. Marianna Hardo ová

Odovzdávanie cien PSK – Športovec roka
Ceny najúspešnejším športovcom Prešovského kraja slávnostne odovzdali d a
12. 1. 2012 v prešovskom Divadle Jonáša Záborského.
Odborná komisia ur ila desa najúspešnejších jednotlivcov v kategórii dospelých bez
ur enia poradia, tri najúspešnejšie športové kolektívy v kategórii dospelých a štyri
mládežnícke kolektívy.
Prešovský samosprávny kraj tento rok ocenil aj úspechy študentov stredných škôl.
Najúspešnejšími sa stali fitneska Daniela Va ová zo Spojenej školy Tarasa Šev enka
v Prešove

a Dominik

Glod,

ktorý

našu

školu

SOŠ

dopravnú

reprezentuje

v armwrestlingu. Ocenené boli aj Súkromné športové gymnázium Elba v Prešove za titul
majstra Slovenska v malom futbale a Spojená škola na Ulici

. Podjavorinskej v Prešove,

ktorej študenti dosiahli vynikajúce výsledky vo viacerých oblastiach. Zvláštnu Cenu predsedu
PSK dostal Miroslav Pažúr z Gymnázia arm. gen. L. Svodobu v Humennom, ktorý sa už od
svojich desiatich rokov venuje netradi nému športu – psím záprahom.

Všetkým oceneným blahoželáme, hlavne nášmu Dominikovi Glodovi patrí ve ká
aka za reprezentáciu školy a držíme mu palce pri dosahovaní alších športových úspechov.
Zopár fotiek z ude ovania cien si môžete pozrie :

Zdroj: Úrad PSK, foto Viktor Zamborský

Stužková slávnos 4. B v obrázkoch

Stužková slávnos 4. A v obrázkoch

Všetci tvorcovia akujú za priaze našich itate ov.

V prípade vašich námetov nás môžete kontaktova na adrese

marianna.hardonova@gmail.com

Na tvorbe spravodaja SOŠ dopravnej v Prešove sa podie ali:
Autori lánkov:
Mgr. Marianna Hardo ová
Bc. Vojtech Motý
Mgr. Jozef Marcin in
Bc. Vlasta Balíková
Ing. Tá a Kadle íková
Mgr. Jozef Labanc
Mgr. Miroslav Leško
Ing. Ondrej Kontura

Kontrola gramatiky:
Mgr. Matúš Repe

