
Výsledky súťaží, prác a činností žiakov a učiteľov 
 

     Za obdobie od roku 2004 (25. výročie založenia školy) je treba spomenúť mnohé úspechy 

našich žiakov a ich učiteľov v oblasti súťažných prác, vedomostných súťaží, športových 

súťaží, projektov a iných foriem prezentácie (nielen odborných) činností.  

 

     V súťažiach Stredoškolskej odbornej činnosti sa každoročne viacerí žiaci so svojimi 

projektmi zúčastňujú krajského kola a celorepublikového kola súťaže. Najvýraznejšie 

úspechy boli nasledovné: 

 

Rok 2005: Soňa Mesárošová s prácou Integrovaná základná škola pre deti telesne postihnuté 

a zdravé získala 3. miesto v republikovej súťaži. 

Rok 2006: Miroslav Beňák s prácou Architektonické riešenie galérie vo vežových priestoroch 

Dómu sv. Mikuláša získal zvláštne ocenenie 

v republikovej súťaži a zároveň cenu primátora 

mesta Trnava.  

Rok 2007: Juraj Bačík, Radoslav Hanus 

a Marcel Janík s prácou Bytový dom Jurama 

získali 1. miesto v celorepublikovej súťaži.  

 
 
 
 

 
 
Rok 2008: Marek Provazník a Matúš 

Luščoň s prácou Mestská športová hala 

Skalica získali 4. miesto v celorepublikovej 

súťaži.    

 
 
 
 
 

 
Rok 2009: Ľuboš Drozda a Tomáš Braniš s prácou Dóm sv. Mikuláša – Bazilika MINOR 

získali 4. miesto v celorepublikovej súťaži.  

 
Rok 2010: Juraj Hladej a Matej Klenovič 

s prácou Rekonštrukcia a prístavba kaštieľa 

v Hornom Trhovišti získali 1. miesto 

v celorepublikovej súťaži.  

 
 
    
 



 
  V rámci celoslovenskej súťaže 

vyhlásenej firmou Velux žiak 2. ročníka 

Matúš Klena získal 3. miesto s prácou 

Rodinný dom s obytným podkrovím 

(2009).  

 
     
 

 

 

 

 Okrem týchto súťaží sa žiaci školy už 

niekoľko rokov ako jediní zástupcovia zo 

Slovenska zúčastňujú medzinárodnej súťaže 

v projektovaní na počítači organizovanej v Českej 

republike.   

Najvýraznejšie úspechy tu v posledných rokoch 

dosiahli dvaja študenti odboru pozemné 

staviteľstvo - v roku 2009 Ľuboš Drozda 

umiestnením na 2. mieste v tejto súťaži niekoľkých 

desiatok škôl zo stredoeurópskeho regiónu.  

Na jeho vynikajúcu reprezentáciu nadviazal 

aktuálne – v roku 2010 – žiak Juraj Hladej, 

ktorý sa tiež umiestnil na 2. priečke, a to 

v konkurencii 52 súťažiacich z 26 škôl! 

 
     Študenti odboru TIS sa v posledných 

rokoch zapájali do programu Aplikovaná 

ekonómia, v rámci výučby si zakladali 

študentskú spoločnosť - skutočnú firmu, 

simulujúcu akciovú spoločnosť,  

pričom museli prejsť všetkými krokmi 

podnikania od založenia, plánovania činnosti, 

cez marketingový prieskum trhu, vlastnú 

činnosť až po likvidáciu  firmy a rozdelenie 

zisku ku koncu školského roka. Svojou 

činnosťou sa každý rok prezentovali na veľtrhu 

študentských spoločností, kde sa im v roku 2005 

podarilo získať ocenenie „Najlepší manažérsky 

tím“ a v roku 2008  ocenenie od spoločnosti HP 

za spoločensky zodpovedne podnikajúcu 

študentskú spoločnosť. 

      V rámci výučby odboru TIS  sa študenti zapájajú do projektu Poznaj svoje peniaze, 

prostredníctvom ktorého sa venujú finančnému vzdelávaniu v oblasti manažmentu osobných 

financií metódou e-learningového vyučovania.  



 

     V predmetoch všeobecnovzdelávacieho 

charakteru sa žiaci zúčastňujú najmä súťaží 

matematických – ide napríklad o súťaž 

Matematický klokan. Tu treba spomenúť žiaka 

Petra Maliarika – ten sa v rokoch 2005 až 2008 

v každom ročníku súťaže umiestnil medzi 

prvými desiatkami súťažiacich z niekoľkých 

tisícov účastníkov. V roku 2006 skončil 

s bodovou úspešnosťou 100% na 1. až 23. 

mieste spomedzi 6 747 zúčastnených žiakov 

z celej SR.  
 

     V oblasti spoločenskovedných predmetov sa žiaci školy zúčastňovali recitačných súťaží či 

olympiády ľudských práv.  

     V neposlednom rade sú to súťaže 

v rôznych druhoch športu, kde sa škola 

v rámci hodnotenia trnavských 

stredných škôl umiestňuje pravidelne 

medzi prvými tromi školami.  

     Určite treba spomenúť mnohé 

športy, v ktorých sa zúčastňujeme aj  

župnej olympiády a tiež 

celoslovenskej Kalokagatie. Sú to: 

basketbal, volejbal, futbal, ľahká atletika, silový 

päťboj a v poslednom čase šach a stolný tenis.  

     Určite by bolo treba spomenúť mnohých 

reprezentantov školy, ale aspoň pár mien: Jana 

Vysudilová, Tatiana Miháliková, Karin Biľová, 

Jana Ptačinová, Aneta Henčeková, Lucia 

Fidlerová, Tomáš Peller, Juraj Schir, Michal 

Vincúr, Martin Bosý, Lukáš Ferenc, Peter 

Jelenek, Peter Jakubička a v súčasnosti veľmi 

výrazná generácia mladých futbalistov pod vedením p.  Gašparíka.  
 

     Na zviditeľňovaní školy majú okrem žiakov v mnohom zásluhu aj 

učitelia. Jedným z príkladov je projekt Moderná učebnica 

architektúry Slovenska, ktorú napísal Ing. Drahomír Slušný v rámci 

projektu spolufinancovaného zo štrukturálnych európskych fondov. 

Na tvorbe  tejto učebnice sa podieľali aj študenti školy. Od roku 2008 

sa táto publikácia ako doplnkový študijný text používa na viacerých 

stredných priemyselných školách stavebných. Bol to vydarený 

projekt, s ktorým sa autor, ale i škola zviditeľnili v rámci Slovenska.  


