Z histórie školy ( 40. výročie vzniku SPŠE Piešťany )
Ing. Alexander Murín

Rozvoj slaboprúdovej elektrotechniky na Slovensku
viedol v roku 1960 k vzniku závodu Tesla Piešťany ako
súčasti národného podniku Tesla Rožnov pod Radhoštěm.
Závod bol umiestnený do uvoľnených priestorov budovy
zrušeného Okresného úradu v Piešťanoch na námestí
SNP (súčasná budova SPŠE).
V priebehu 60 – tych rokov 20. stor. vzrástla na
Slovensku potreba odborníkov z oblasti slaboprúdovej
elektrotechniky a to i v regióne Piešťan. Výroba elektrónok
a polovodičových prvkov v závode Tesla Piešťany si
vyžadovala ďalších odborníkov najmä z oblasti elektrovákuovej a meracej techniky.
Z iniciatívy Tesly Piešťany, menovite jej riaditeľa Vlastimila Kostelného
a s podporou MsNV v Piešťanoch sa podnikli kroky na zriadenie strednej odbornej
školy so zameraním na slaboprúdovú elektrotechniku. Predsedníctvo SNR uzn.č. 117
z 9. júna 1967 dalo súhlas na zriadenie SPŠE v Piešťanoch.
V škol.roku 1967/1968 boli v Piešťanoch zriadené 3 elokované triedy SPŠE
Bratislava, ktoré boli umiestnené v budove Panónia na okraji mestského parku (na
dnešnej Beethovenovej ulici). Riaditeľom SPŠE v Bratislave bol Ing. Ladislav
Červený, jeho zástupcom pre elokované triedy v Piešťanoch sa stal Ing. Tibor
Vadrna. V elokovaných triedach vyučovali prom.ped. Aurel Štefko, prom. ped. Elena
Kočvarová, prom. ped. Anna Horažďovská, Ján Kubán, Ing. Vladimír Horažďovský
a Ing. Gejza Pásztor, hospodárkou bola Oľga Chorvátová, administratívnou
pracovníčkou Elena Heřmánková a školníčkou Jozefína Kačmarská. V dvoch
triedach sa vyučoval odbor meracia a automatizačná technika a v jednej triede odbor
elektrovákuová a polovodičová technika.
Piešťanská mládež a mládež širokého okolia získala takto možnosť študovať
na strednej odbornej škole so zameraním na slaboprúdovú elektrotechniku.
Pre študentov z väčších vzdialeností slúžila na ubytovanie budova Domova
mládeže pri Kolonádnom moste (Vila L öger). V roku 1967 sa jej správcom stala
SPŠE v Bratislave, ktorá ju prevzala od Strednej hotelovej školy v Piešťanoch
(dnešná Hotelová akadémia Ľ. Wintera v Piešťanoch).
Samostatná Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Piešťanoch
vznikla 1. októbra 1968. Sídlo školy bolo v škol.roku 1968/69 ešte v budove
Panónia v mestskom parku.
Prvým riaditeľom SPŠE v Piešťanoch sa stal Ing. Tibor Vadrna. Pribudli
ďalší pedagogickí pracovníci – RNDr. Anna Antalová, CSc., prom. fyz. Marta
Kvetánová, Vlasta Pribišová-Nerádová, Ing. Jozef Sokolovský a účtovníčka Oľga
Dresslerová. K dvom študijným odborom – meracia a automatizačná technika,
elektrovákuová a polovodičová technika pribudol aj tretí – oznamovacie
a rádioelektronické zariadenia. Domov mládeže vo Vile L öger sa stal súčasťou SPŠE
v Piešťanoch. Riaditeľom DM sa stal Ing. Tibor Vadrna, vedúcim výchovy Ján
Ďurský, vychovávateľmi boli Anna Brocková, Jozef Gallo a Ľudovít Piovarči. Vedúcou
školskej jedálne, nachádzajúcej sa v priestoroch DM, sa stala Viera Szabová –
Magátová.
Koncom roka 1968 a začiatkom roka 1969 prebiehalo sťahovanie závodu
Tesla Piešťany do nového areálu na Vrbovskej ceste. Zároveň Tesla uvoľnila
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priestory v budove na Nám. SNP. Dňa 22. apríla 1969 budovu prevzala SPŠE
v Piešťanoch. Vďaka pracovnému úsiliu OSP Trnava, závod Piešťany sa v priebehu
necelých 5-tich mesiacov uskutočnili rekonštrukčné práce.1. 9. 1969 sa mohlo začať
s vyučovaním.
Práce na dielenských a pomocných priestoroch však pokračovali ďalej. Po
ukončení rekonštrukčných prác mala škola 12 učební, 1 väčšie a 5 menších
laboratórií, dielne ručného a strojného obrábania.
V škol. roku 1968/1969 bola na škole zriadená školská knižnica; prvou
vedúcou knižnice sa stala prom. ped. Elena Kočvarová. V novembri 1968 sa začala
viesť i školská kronika.
Od škol.roka 1969/1970 bol zástupcom riaditeľa školy Ing. Ján Kuzevič.
Pribudli
ďalší učitelia – Peter Kudlík, Ing. Ľudovít Ďuriš, Ing. František Bača, dielenskí
učitelia - vedúci dielní Michal Lukačko, Jozef Kalnický, Hubert Strelec, Stanislav
Vrábel, Ivan Kadlíček a administratívna pracovníčka Miroslava Kročianová.
V júni 1970 opustilo školu prvých 26 maturantov 5 – ročného večerného štúdia
popri zamestnaní 5.av V triedy – vákuovej (tried. učiteľ Ing. Ján Kuzevič).
V škol.roku 1970/71 pribudli učitelia Ing. Jozef Jančík, Ing. Pavel Ambrózy,
Ing. Alexander Murín, dielenský učiteľ Jozef Müller a skladníčka Viera Kubánová.
V DM pribudli vychovávatelia Mária Vidová a Jozef Pisarčík. V júni 1971 opustili
školu prví maturanti denného štúdia - 55 absolventov meracích tried 4.M1
(tried.učiteľ prom.ped. Elena Kočvarová) a 4.M2 (tried. učiteľ prom.ped. Aurel Štefko)
a 26 absolventov vákuovej triedy 4.V (tried. učiteľ Ing. Ján Kuzevič). Maturovala aj
večerná trieda 5. av S v odbore strojárstvo.
V škol.roku 1971/1972 nastúpili na školu prom. ped. Drahomíra Nováková
a Ing. Jana Siváková (neskôr 4. riaditeľka školy), školský laborant Miloslav Ottinger,
administratívna pracovníčka Oľga Hluchová a skladníčka Elena Gežová. Z DM odišli
do dôchodku 3 vychovávatelia, pribudla Darina Kopuncová. Vedúcou DM sa stala
Mária Vidová.
V roku 1972 maturovalo v 4-och triedach - 4.0, 4.M1, 4.M2 a 4.V, spolu 125
študentov denného štúdia.
V škol. roku 1972/73 pribudli učiteľky Ing. Mária Murínová – Kováčová
(neskôr 5. riaditeľka školy) a prom.fyz. Ľudmila Kapišovská.
Hneď po vzniku školy začalo svoju činnosť Združenie rodičov a priateľov školy
pri SPŠE v Piešťanoch (ZRPŠ).
V období socializmu pôsobilo pri škole viacero spoločenských organizácií –
odborová, mládežnícka, stranícka, vedeckotechnická, záujmová a pod. ZO
Revolučného odborového hnutia pri SPŠE v Piešťanoch bola založená v novembri
1968. Predsedom prvého výboru ROH bol prom.ped. Aurel Štefko, ďalším
predsedom ZV ROH sa od decembra 1971 stal Jozef M üller.
Odbočka Zväzu československo – sovietskeho priateľstva pri SPŠE
v Piešťanoch
bola založená v roku 1970. Predsedom odbočky ZČSSP sa stal Ing. Jozef
Jančík.
Od roku 1971 pôsobila na škole ŠO Socialistického zväzu mládeže. Prvým
predsedom CŠV SZM sa stal študent Dušan Takáč, ďalším študent Ján Nitran.
ZO KSS pri SPŠE v Piešťanoch bola ustanovená v roku 1972. Prvým
predsedom bol Ing. Ján Kuzevič, ďalším predsedom od roku 1977 Ján Kubán.
Odbočka Československej vedecko – technickej spoločnosti pri SPŠE
v Piešťanoch vznikla v roku 1976. Predsedom pobočky sa stal Ing. Peter Žúbor.
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V rámci záujmovej činnosti pôsobilo na škole viacero krúžkov –
rádiotechnický, hudobno – recitačný, rozhlasový, literárny, čitateľský, technologický,
fonotechnický, strojársky, fotokrúžok, klub ruského jazyka, klub mladých matematikov
a pod.
Študenti školy sa už od roku 1969 začali zapájať do Súťaže technickej
tvorivosti mládeže.
Od škol. roku 1976/1977 vedenie školy poverilo organizovaním STTM
Ing. Petra Žúbora.
Študenti školy boli úspešní aj v oblasti športu, najmä vo futbale a v ľahkej
atletike. Pritom škola mala úplný nedostatok športových priestorov, chýbala
telocvičňa, ihrisko a pod. Každoročne sa odohral futbalový zápas učitelia – študenti.
Medzi nepovinné predmety bola na SPŠE v Piešťanoch od škol. roku 1974/75
zaradená dopravná výchova. Predmet vyučoval odborný učiteľ Vladimír Mišura.
Vodičský preukaz mohli získať študenti 3. a 4. ročníka, ak boli podľa prospechu
a správania prijatí do autokurzu.
SPŠE v Piešťanoch nadviazala v roku 1972 družobné styky s SPŠE
v Rožnove pod Radhoštěm. Uskutočňovali sa vzájomné návštevy študentov oboch
škôl.
V roku 1974 sa uskutočnila prvá prázdninová prax študentov našej školy
v podniku VEB Röhrenwerk v Neuhause v NDR. Zúčastnilo sa jej 22 študentov
a 2 pedagógovia. Prázdninová prax sa konala aj v n.p. Tesla Rožnov, závod
Piešťany.
V rámci letnej pracovnej aktivity sa každoročne 100 až 120 študentov pod
dozorom svojich učiteľov zúčastňovalo zberu chmeľu na ŠM vo Vrbovom a JRD
Chtelnica, stredisko Dolný Lopašov, JRD Kočín a pod. V rámci brigádnickej činnosti
škola každoročne vypomáhala mestu pri jarnom a jesennom upratovaní. Mala
pridelený lesopark na Červenej veži.
V období 70-tych rokov malo vedenie školy a odborová organizácia ROH
pomerne veľké finančné prostriedky, ktoré sa využívali na rekreačné účely
a poznávacie zájazdy. Z iniciatívy predsedu ZV ROH Jozefa Müllera sa po niekoľko
rokov konali poznávacie zájazdy, ako napríklad zájazd do južných Čiech v roku 1971,
do Prahy, zájazd Po stopách SNP v roku 1974, ktorý z Banskej Bystrice pokračoval
cez Gombasek a Domicu do vinárskych oblastí Maďarska a do Budapešti. Obľúbené
boli aj jednodňové výlety do Pezinka a Modry v rámci jesenných slávností vinobrania.
Aj napriek ťažkostiam dosiahla SPŠE v Piešťanoch v prvých rokoch svojej
existencie značné úspechy. V júni 1973 MsNV pri príležitosti 5. výročia vzniku školy
jej udelil Pamätnú plaketu mesta Piešťany.
Narástol však problém chýbajúcich učební, laboratórií a kabinetov. Štátny plán
určil pre škol. rok 1973/74 14 tried, z toho v 1. ročníku až 5 tried – 1.A, 1.B, 1.C, 1.D
a 1.E. Došlo k likvidácii niektorých laboratórií. Situácia sa čiastočne zlepšila po
postavení provizórnej štvortriedky, umiestnenej pri Gymnáziu v Piešťanoch. Tri
učebne slúžili škole a jedna školskému výpočtovému stredisku. Problém vznikol aj
s ubytovaním v DM. Jeho kapacita sotva stačila pre študentov 1. ročníka.
V škol. roku 1975/76 sa na škole začal vyučovať ďalší študijný odbor –
technická obsluha prostriedkov výpočtovej techniky. V časti budovy SPŠE bolo
zriadené Školské výpočtové stredisko v Piešťanoch. Po sprevádzkovaní v apríli 1976
sa jeho riaditeľom stal Ing. Jozef Jančík.
Od škol. roku 1976/77 sa v poradí druhým riaditeľom školy stal Ing. Ján
Kuzevič. Zástupkyňou riaditeľa školy bola prom. ped. Drahomíra Nováková. Okrem
vedenia na škole pôsobilo 22 učiteľov – Tatiana Čížová, Ivan Grek, prom.ped. Anna
Horažďovská, prom.fyz. Ľudmila Kapišovská, prom. ped. Elena Kočvarová, Peter
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Kudlík, Ján Kubán, prom. fyz. Marta Kvetánová, Vlasta Nerádová - Valíková,
Katarína Nováková, prom.ped. Aurel Štefko, Ing. Pavel Ambrózy, Ing . Ľudovít Ďuriš,
Ing. Vladimír Horažďovský, Ing. Bohumil Kolík, Ing. Alexander Murín, Ing. Mária
Murínová – Kováčová, Ing. Jana Siváková, Ing. Jozef Sokolovský, Ing. Anton Talač,
Ing. Tibor Vadrna, Ing. Peter Žúbor a tiež 9 dielenských učiteľov – vedúci dielní
Michal Lukačko, Ivan Kadlíček, Jozef Kalnický, Viliam Klčo, Pavol Kucharovič,
Vladimír Mišura, Jozef Müller, Hubert Strelec a Stanislav Vrábel. Stanislav Vrábel,
pôvodne dielenský učiteľ, získal následne titul inžinier a zmenil tak svoje pracovné
zaradenie. Technicko – hospodárskych pracovníkov bolo 8 – hospodárka Oľga
Chorvátová, účtovníčka Otília Dresslerová, pomocná účtovníčka Elena Miháliková,
administr. pracov. Elena Heřmánková, administr. pracov. Elena Gežová, laboratórny
asistent Miloš Ottinger, referentka škol. výp. stediska Marta Melicháčová a vedúca
stravovania v DM Viera Szabová – Magátová.
Prevádzkových pracovníkov školy a DM bolo 10. V DM boli 4 vychovávatelia –
vedúca výchovy Mária Vidová a vychovávatelia Jozef Pisarčík, Viera Kováčová
a Mária Škorvagová. V školskej jedálni okrem vedúcej pracovalo 12 zamestnankýň
kuchyne.
Školské výpočtové stredisko malo 17 pracovníkov a aj keď od 1. januára 1976
bolo samostatným subjektom, účtovne bolo ešte prepojené s SPŠE. Celkový počet
pracovníkov SPŠE v Piešťanoch k 1. septembru 1976 bol teda 84.
Na škole pracovalo 10 krúžkov – prírodovedný (prom.fyz.M.Kvetánová),
5 športových (učitelia TV), 3 technické (J.Müller, S.Vrábel) a literárny (prom. ped.
E. Kočvarová).
V júli v roku 1977 začalo svoju činnosť Základné informačné stredisko
vedecko – technických a ekonomických činností pri SPŠE v Piešťanoch, vedúcou sa
stala Eva Ostrochovská. Stredisko bolo zamerané na elektrovákuovú a polovodičovú
techniku a na technickú obsluhu prostriedkov výpočtovej techniky.
V škol. roku 1977/78 nastúpil na školu ďalší učiteľ Juraj Berlanský
a v nasledujúcom školskom roku učiteľka Alžbeta Butková. Po odchode Miloša
Ottingera nastúpila ako laboratórna asistentka Viera Bolješiková - Komadelová.
V septembri 1977 bolo na škole otvorené laboratórium výpočtovej techniky.
O jeho realizáciu sa zaslúžil Ing. Stanislav Vrábel v spolupráci s Ing. Janou
Sivákovou, Jozefom M üllerom i ďalšími.
V roku 1978 pri príležitosti Dňa učiteľov udelil ONV v Trnave prom. ped. Elene
Kočvarovej plaketu okresu Trnava. Študentka 1. ročníka Yveta Danešová
získala v krajskom kole matematickej olympiády 1. miesto.
Nedostatok školských priestorov sa mal riešiť výstavbou novej budovy školy
v lokalite na juhu mesta pri Bratislavskej ceste. Riaditeľ školy Ing. Ján Kuzevič
vypracoval lokalitný projekt nového areálu školy, ktorý obsahoval 20 učební,
telocvičňu, laboratóriá, kabinety, dielne, domov mládeže a plaváreň. Tento zámer sa
však napriek niekoľkoročnému úsiliu vedenia školy pre nedostatok finančných
prostriedkov nerealizoval.
V septembri 1978 sa uskutočnili oslavy 10. výročia vzniku SPŠE
v Piešťanoch. Rada MsNV v Piešťanoch pri tejto príležitosti udelila Pamätné plakety
mesta Piešťany 6 – tim pracovníkom školy. Boli to – riaditeľ Ing. Ján Kuzevič, bývalý
riaditeľ Ing. Tibor Vadrna, prom. ped. Elena Kočvarová, prom. ped. Anna
Horažďovská, prom. ped. Aurel Štefko a Ján Kubán. Zároveň MsNV v Piešťanoch
udelil SPŠE v Piešťanoch vyznamenanie Za zásluhy o výstavbu mesta. Pri tejto
príležitosti bola v roku 1978 vydaná publikácia 10 rokov SPŠE v Piešťanoch 19681978, ktorú pripravila prom. ped. E. Kočvarová s fotografiami Ing. S. Vrábla.

PAMÄTNICA K 40. VÝROČIU SPŠE

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

Koncom roka 1978 sa uskutočnilo prvé vysielanie školského televízneho
štúdia. O jeho zriadenie sa najviac zaslúžili Jozef M üller a Ing. Ján Kuzevič, na jeho
realizácii sa podieľal Hubert Strelec.
Od škol. roku 1978/79 sa študenti začali zapájať do Stredoškolskej
odbornej činnosti. Riadením SOČ na našej škole bol poverený Ing. Peter Žúbor.
V decembri 1978 sa po prvýkrát na školskej nástenke objavila výzva, aby sa študenti
prihlásili do SOČ. Do 1. ročníka súťaže SOČ sa prihlásilo 8 študentov. Na krajskom
kole súťaže v apríli 1979 obsadili naši študenti popredné miesta. Dve práce postúpili
až do celoštátneho kola prehliadky SOČ, ktoré sa konalo v júni 1979 v Novom Jičíne.
Študenti našej školy sa naďalej zúčastňovali aj Súťaže technickej tvorivosti mládeže.
Po školskom a obvodnom kole sa zúčastnili krajského kola, ktoré sa konalo v máji
1979 v Trnave. Naši študenti tam v kategórii elektrotechnika získali všetky prvé
miesta. Následne reprezentovali našu školu na celoštátnej prehliadke STTM, ktorá sa
konala v júni 1979 v Olomouci. Študent 3. ročníka Dominik Pacala získal v krajskom
kole chemickej olympiády 1. miesto.
V škol.roku 1979/80 sa na škole vyučovali 3 odbory denného štúdia –
oznamovacie a rádioelektronické zariadenia, elektrovákuová a polovodičová
technika, technická obsluha prostriedkov výpočtovej techniky a 1 odbor večerného
štúdia popri zamestnaní – meracia a automatizačná technika. V 14 – tich triedach
denného štúdia navštevovalo školu 511 študentov a v 5-tich triedach večerného
štúdia popri zamestnaní 119 študentov a tiež niekoľko študentov externého štúdia.
Na školu nastúpili ďalší učitelia – prom. fyz. Viera Šterbáková a v nasledujúcom škol.
roku prom. ped. Hana Sarvašová. Na DM nastúpili vychovávateľky Carmen Erghová
a Mária Kyselicová.
Do súťaže SOČ sa v školskom roku 1979/80 zapojilo 27 študentov našej
školy.
V krajskom kole získali dve prvé miesta v odboroch matematika a výpočtová
technika.
Pri príležitosti Dňa učiteľov 28. marca 1980 udelil minister školstva SSR
zástupkyni riaditeľa prom. ped. Drahomíre Novákovej čestný titul Vzorná učiteľka.
V júni 1980 zavítal na SPŠE v Piešťanoch minister školstva SSR Prof. Ing.
Juraj Buša, CSc.
V škol. roku 1980/81 získali študenti našej školy v krajskom kole súťaže SOČ
1. miesto v odbore slovenský jazyk a cudzie jazyky a v odbore matematika.
Za zavádzanie moderných metód v matematike dostali krajské vyznamenania
vyučujúce matematiky prom. ped. Anna Horažďovská a prom. fyz. Ľudmila
Kapišovská. Za úspešnú prácu v oblasti SOČ získali v júni 1981 okresné
vyznamenanie Ing. Peter Žúbor, prom. fyz. Ľudmila Kapišovská a Ing. Jana
Siváková.
Na škole pracovalo 7 krúžkov – krúžok fyzikálnej olympiády (prom. fyz.
M. Kvetánová),
krúžok
matematickej
olympiády
(prom.fyz.Ľ.Kapišovská),
technologický krúžok (Ing.P.Žúbor), krúžok športových hier (P.Kudlík), tiež
zdravotnícky krúžok, strojársky krúžok a ateistický krúžok.
V krajskom kole SOČ v odbore matematika obsadila Yveta Danešová
1. miesto a Iveta Dedíková 3. miesto.
Študenti SPŠE sa v rámci STTM zúčastnili aj súťaže zručnosti ZENIT, ktorú
v máji 1981 usporiadal DDaM v Piešťanoch. Získali 1. miesto v kategóriách
elektrotechnika, učebné pomôcky, bytové doplnky. Súťaž ZENIT sa stala ďalšou
formou odbornej záujmovej činnosti študentov. Študenti našej školy sa v budúcom
období zapájali do súťaže zručnosti ZENIT v odbore mikroelektronika
a programovanie.
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Študenti našej školy dosahovali úspechy aj v oblasti telesnej výchovy a športu
v okresných a krajských kolách. Napríklad v škol. roku1981/82 vyhrali futbalový turnaj
na ihrisku hotelovej školy, získali 25 strieborných odznakov zdatnosti a podobne.
Ďalšie súťaže, ktorých sa zúčastňovali študenti našej školy, boli napr. Hollého
pamätník, Puškinov pamätník, stretnutie mládeže Gymnaziáda, fyzikálna olympiáda,
chemická olympiáda, matematická olympiáda, preteky brannej všestrannosti
a podobne.
V škol.roku 1981/82 nastúpili na školu ďalší učitelia – Ing. Iveta Babičová,
Ing. Danica Bačová a Ing. Vladimír Halás.
V škol. roku 1982/83 nastúpila na školu učiteľka PaedDr.Magda Foltánová –
Golská a do DM vychovávateľka Lýdia Murínová.
V škol. roku 1983/84 nastúpila učiteľka prom. ped. Nadežda Skovajsová –
Kadlíčková.
Po úspešných rigoróznych skúškach získali v roku 1983 akademický titul dvaja
pedagógovia našej školy – PhDr. Aurel Štefko a RNDr. Viera Šterbáková.
Kroniku školy viedol do 1.novembra 1984 PhDr. Aurel Štefko, po ňom ju
prevzala prom. ped. Elena Kočvarová.
Od škol. roka 1984/85 sa v poradí tretím riaditeľom školy stal Ing. Michal
Zvonček. Počas svojho pôsobenia sa významnou mierou zaslúžil o zlepšenie
priestorových podmienok školy aj vybavenia laboratórií modernou technikou.
Po odchode Oľgy Chorvátovej do dôchodku sa od februára 1985 hospodárkou
školy stala Mária Kúdelová.
Od škol. roka 1985/86 sa na škole začal realizovať Program elektronizácie
v rezorte školstva a Program rozvíjania účasti mládeže na vedecko – technickom
rozvoji. Pri realizácii uvedených programov škola spolupracovala s podnikmi nášho
mesta, predovšetkým s konc. podnikom Tesla Piešťany, tiež s Chiranou OTS
Piešťany, Výskumným ústavom reumatických chorôb v Piešťanoch a podobne.
V roku 1985 sa uskutočnila rekonštrukcia kanalizácie v budove školy a v roku
1986 rekonštrukcia kotolne školy na plne automatizovanú.
Naďalej sa udržiavali družobné styky s SPŠE v Rožnove pod Radhoštěm.
V roku 1985 škola nadviazala družobné styky aj so 403. odbornou školou
v Šoproni v Maďarsku. V 80-tych rokoch sa uskutočňovali výmenné pobyty so
spriatelenými organizáciami v maďarskej Šoproni, vo Vysokých Tatrách na Štrbskom
plese a v Smokovci. Pre priaznivcov kempingu boli zakúpené dve kompletné
súpravy, s ktorými chodili školskí pracovníci väčšinou k Balatonu a do bývalej
Juhoslávie.
V rámci pomoci poľnohospodárstvu v jarných a hlavne v jesenných prácach
škola dlhodobo spolupracovala s JRD ČSA Moravany nad Váhom, JRD 29.augusta
Chtelnica, JRD Družba Piešťany, JRD Sĺňava Sokolovce a ŠVS Veselé.
V škol. roku 1986/87 pribudli na škole noví učitelia – Ing. Natália Gajdošová,
PhDr. Miroslav Donoval a prom.ped. Lýdia Sarvašová. Na škole pôsobilo 32 učiteľov
– riaditeľ Ing. Michal Zvonček, zástupkyňa riaditeľa prom.ped.Drahomíra Nováková,
Ing. Iveta Babičová, Ing. Danica Bačová, Juraj Berlanský, Alžbeta Butková,
Mgr. Tatiana Čížová, PhDr. Miroslav Donoval, Ing. Ľudovít Ďuriš, Ing. Natália
Gajdošová, PaedDr. Magda Golská, Ing. Vladimír Halás, Ing. Vladimír Horažďovský,
prom.ped. Anna Horažďovská, prom.fyz. Ľudmila Kapišovská, PhDr. Elena
Kočvarová, Ing. Mária Kováčová, prom.ped. Nadežda Kadlíčková, Ján Kubán, Peter
Kudlík, prom.fyz. Marta Kvetánová, prom.ped. Anna Sarvašová, Ing. Jana Siváková,
Ing. Jozef Sokolovský, RNDr. Viera Šterbáková, Ing. Anton Talač, Ing. Stanislav
Vrábel, Ing. Peter Žúbor, dpt. Viliam Klčo, dpt. Jozef Müller, Ing. Ján Kuzevič a
prom.ped. Lýdia Sarvašová, 6 dielenských učiteľov - vedúci dielní Michal Lukačko,
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Ivan Kadlíček, Jozef Kalnický, Pavol Kucharovič, Hubert Strelec a Vladimír Mišura,
ktorý zároveň vyučoval dopravnú výchovu. Na škole bolo 6 THP pracovníkov – Mária
Kúdelová, Lýdia Bahníková, Lenka Môciková, Anna Krankusová, Viera Komadelová,
Peter Lipka, a 11 prevádzkových pracovníkov – Dominik Gašpar, Rudolf Škorvaga
a ďalší. V DM pôsobilo 5 vychovávateľov – vedúca výchovy Mária Vidová, Mária
Škorvagová, Emília Truksová, Ing. Bibiana Šimonová a Zdeněk Volek,
14 pracovníčok školskej jedálne – vedúcou bola Viera Magátová a 3 prevádzkoví
pracovníci.
V októbri 1986 ocenenie OŠ ZsKNV a KPÚ v Bratislave za vynikajúce
výsledky v
pedagogickej praxi dostali PhDr. Elena Kočvarová a prom. fyz. Marta
Kvetánová. Ing. Anton Talač obdržal Čestné uznanie OŠ ZsKNV za 1. miesto
v pedagogickej tvorivosti učiteľov.
Prístavba budovy školy za účelom zvýšenia počtu učební a laboratórií sa
začala v septembri 1986. Ústredným investorom stavby bol ZsKNV Bratislava,
generálnym projektantom STAVOPROJEKT Trnava, stredisko Piešťany
a dodávateľom stavebných prác Tesla, k.p. Piešťany. Stavebné práce trvali 4,5 roka,
ukončili sa začiatkom roka 1991.
Vo februári 1987 bol na našej škole založený folklórny krúžok. Organizačným
vedúcim sa stal PhDr. Miroslav Donoval, tanečnú skupinu viedol Ján Horňák a
spevácku skupinu Viktória Horňáková. Od mája 1989 sa z krúžku stal folklórny súbor
Slnečnica pri SPŠE v Piešťanoch.
V decembri 1987 zavítal na našu školu minister školstva SSR Prof. PhDr.
Ľudovít Kilár, CSc.
20. októbra 1988 sa v Dome umenia v Piešťanoch uskutočnila slávnostná
akadémia pri príležitosti 20. výročia vzniku SPŠE v Piešťanoch.
Ocenenie OŠ ZsKNV, KVOZ pracovníkov školstva a vedy a Krajského
pedagogického ústavu v Bratislave prevzali 25. októbra 1988 v Bratislave za
vynikajúce pedagogické úspechy PhDr. Elena Kočvarová a Ing. Jana Siváková.
V rokoch 1998 až 1990 došlo k ďalším zmenám v pedagogickom zbore.
Pribudli učitelia Ing. Peter Buran, Ing. Ľubomír Domko, Ing. Cyril Pospiech, Ing. Peter
Samaš a Ing. Jaromír Tříska. Na školu sa vrátili Ing. Anton Hrčka, Ing. Peter Žúbor a
Ing. Stanislav Vrábel. V marci 1990 nastúpil odborný asistent Miroslav Klein
a odborný asistent v laboratóriu výpočtovej techniky Anton Norovský. V júni 1990 sa
vykonala úprava a montáž školského videoštúdia.
V škol.roku 1990/91sa začal na škole vyučovať od 1. ročníka nový študijný
odbor – slaboprúdová elektrotechnika.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentov sa v novembri 1990 uskutočnila
imatrikulácia študentov 1. ročníka. V mestskej športovej hale sa uskutočnil futbalový
zápas učitelia – študenti. Vyhrali ho študenti, ktorých reprezentoval víťaz školského
turnaja 4.B trieda.
V roku 1991 bola dobudovaná prístavba školy. Na škole sa doriešila otázka
školského bufetu.
V rokoch 1991 až 1992 bola vykonaná rekonštrukcia domova mládeže.
Po ,,nežnej revolúcii“ došlo v rokoch 1989 až 1991 v školstve k viacerým
legislatívnym zmenám, na školách vznikli rady škôl, menili sa vedenia škôl
a podobne.
Prvé voľby vedenia školy sa uskutočnili už v januári 1990. Za riaditeľa školy
bol zvolený Ing. Michal Zvonček a za zástupcu riaditeľa prom. ped. Drahomíra
Nováková.
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24.mája 1991 bola ustanovená 16 – členná Rada školy SPŠE v Piešťanoch.
Pozostávala zo 6-tich pedagogických a 1 nepedagogického pracovníka školy,
3 zástupcov z radov rodičov, 2 zástupcov študentov, 2 delegovaných zástupcov
mesta Piešťany a 2 zástupcov organizácií, kde sa naši študenti najviac uplatňovali –
IE STU Bratislava a k.p. Tesla Piešťany. Za pedagogických pracovníkov boli do rady
školy zvolení prom.fyz. Marta Kvetánová, dpt. Jozef M üller, Michal Lukačko, Ing.
Jana Siváková, Ing.Vladimír Halás a Ing. Peter Žúbor, za nepedagogických
pracovníkov Viera Magátová. Za predsedu RŠ bola zvolená prom.fyz.Marta
Kvetánová a za tajomníka dpt.Jozef M üller.
V júni 1991 sa konali aj voľby do ZV Odborového zväzu pracovníkov školstva
a vedy SR pre nasledujúce volebné obdobie. Za predsedu bol zvolený Vladimír
Mišura.
1.augusta 1991 bola do funkcie riaditeľky SPŠE v Piešťanoch vymenovaná
Ing. Jana Siváková, v poradí 4. riaditeľ školy. Do funkcie zástupcu riaditeľa pre
technicko - ekonomické činnosti vymenovala riaditeľka školy ku dňu 1.9.1991 Ing.
Ľubomíra Domka. Do funkcie zástupcu pre teoretické vyučovanie vymenovala
riaditeľka školy ku dňu 1.9.1991 PhDr. Miroslava Donovala. Zodpovedným za prax
a dielenské vyučovanie sa stal dpt. Jozef M üller.
Z dôvodu obsadenia funkcií vo vedení školy nastali začiatkom septembra
1991 zmeny i v zložení rady školy. Novým tajomníkom RŠ sa stal Ing. Peter Žúbor.
Riadnymi členkami RŠ za pedagogických pracovníkov sa stali Ing. Mária Kováčová
a PhDr. Elena Kočvarová, ktoré nahradili Ing. Janu Sivákovú a dpt. Jozefa Müllera.
V škol. roku 1991/92 pribudli na škole noví učitelia – Ing. Vlasta Feketeová
a Ing. Božena Grnáčová. Na škole sa vyučovali 3 študijné odbory. V 1.a 2. ročníku sa
začal vyučovať študijný odbor - slaboprúdová elektrotechnika, pričom v 4. ročníku si
študenti mohli zvoliť jedno z troch odborných zameraní: výpočtovú techniku,
rádioelektronické zariadenia alebo technológiu mikroelektroniky. V 3. a 4. ročníku sa
ešte vyučovali dva končiace študijné odbory – elektronické zariadenia
a mikroelektronika.
Po dobudovaní prístavby školy boli od septembra 1991 do hlavnej budovy
umiestnené všetky učebne pre študentov. Učitelia dostali kabinety a laboratóriá.
V suteréne bola zriadená telocvičňa a sauna, na prízemí v prístavbe i školská
knižnica. Od januára 1992 je budova školy elektronicky strážená.
V škol. roku 1992/93 sa na škole okrem študijného odboru slaboprúdová
elektrotechnika (ELE) zaviedol aj študijný odbor technické a informatické služby
(TIS), počnúc jednou triedou v 1. ročníku. Na škole bolo 16 tried 1. až 4. ročníka.
Triednymi učiteľmi boli v 1. ročníku Mgr. Anna Sarvašová, Mgr. Anna Horažďovská,
Ing. Danica Bačová, Mgr. Ľudmila Kapišovská, v 2. ročníku Mgr. Marta Kvetánová,
Ing. Cyril Pospiech, Mgr. Alžbeta Butková a Ing. Peter Žúbor, v 3. ročníku Ing. Anton
Hrčka, Ing. Peter Samaš, Mgr.Tatiana Čížová a Ing. Vlasta Feketeová, v 4. ročníku
Mgr. Nadežda Kadlíčková, Ing. Iveta Babičová, Ján Kubán a PhDr. Elena Kočvarová.
V škol. roku1992/93 začali na škole vyučovať ďalší učitelia – Ing. Peter Čajko,
Mgr. Mária Fašangová, Ing. Ferdinand Matulík, Mgr. Eva Poláková, Mgr. Emília
Sedláčiková, Ing. Zuzana Slaninková a Ing. Igor Synak.
Medzinárodný deň študentov oslávila SPŠE v Piešťanoch v novembri 1992
športovými a spoločenskými podujatiami. Predpoludním sa v mestskej športovej hale
uskutočnil nielen tradičný futbalový zápas učitelia – študenti, ale aj učiteľky –
študentky.
Popoludní si členovia pedagogického zboru na cintoríne uctili pamiatku
nedávno zosnulého Juraja Berlanského. Potom sa v reštaurácii Semafor uskutočnila
imatrikulácia študentov 1. ročníka spojená so zábavným programom.
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Na škole naďalej pôsobila odborová organizácia Rada OZ pracovníkov
školstva a vedy. V apríli 1993 bol zvolený nový výbor v zložení : Ing. Anton Hrčka,
PhDr. Elena Kočvarová, Ing. Michal Zvonček, Michal Lukačko a za nepedagogických
pracovníkov Eva Rabarová. Revíznu komisiu tvorili Ing. Peter Samaš a dpt. Jozef
Müller.
V júni 1993 bola v tajnom hlasovaní zvolená nová 15 – členná Rada školy pri
SPŠE v Piešťanoch na dobu 2 rokov. Členmi RŠ sa za pedagogických pracovníkov
stali: Ing. Michal Zvonček – predseda, Ing. Mária Kováčová, RNDr. Viera Šterbáková,
PhDr. Elena Kočvarová, Ing. Natália Gajdošová a Ing. Cyril Pospiech.
V škol. roku 1993/94 prišla na školu učiteľka Ing. Zdenka Zóňová. Na miesto
vychovávateľky v DM nastúpila Mgr. Drahomíra Nováková. Vedúcou výchovy v DM
bola Mária Vidová, ďalšou vychovávateľkou Ing. Bibiana Šimonová.
V roku 1993 sa uskutočnili oslavy 25. výročia založenia SPŠE
v Piešťanoch. 25. novembra sa uskutočnilo divadelné predstavenie , športové akcie
študentov a imatrikulácia študentov 1. ročníka. 26. novembra sa po prehliadke
priestorov školy konala slávnostná akadémia v Dome umenia. Po nej sa uskutočnilo
slávnostné posedenie pracovníkov školy a pozvaných hostí v reštaurácii Semafor. Pri
tejto príležitosti vydala škola pamätnicu 25 rokov SPŠE v Piešťanoch 1968 – 1993,
ktorú pripravili prom.ped. E. Kočvarová a dpt. J. Müller.
V škol. roku 1993/94 vypracovali Ing. Alexander Murín a Ing. Peter Žúbor
odborno-metodickú príručku pre učiteľov Elektrotechnika pre 1. ročník stredných
priemyselných škôl. V rámci súťaže Pedagogické čítanie učiteľov, ktoré pripravilo
Metodicko – pedagogické centrum v Bratislave, sa v roku 1995 v krajskom kole
umiestnili na 1. mieste a v celoštátnom kole na 2. mieste.
Do konca škol. roka 1993/94 kronikárkou školy bola PhDr. Elena Kočvarová,
ktorá potom odišla do dôchodku. Od 1. septembra1994 do 31. augusta 1999 nebola
kronika školy vedená, pretože touto úlohou nebol nikto poverený.
V školských rokoch 1999/2000 a 2000/2001 bola školskou kronikárkou opäť
PhDr. Elena Kočvarová.
1. júla 1999 bola do funkcie riaditeľky SPŠE v Piešťanoch menovaná
Ing. Iveta Babičová, v poradí 5. riaditeľ školy. Do funkcie zástupcu riaditeľa pre
technicko – ekonomické činnosti a štatutárneho zástupcu riaditeľa školy menovala
riaditeľka školy RNDr. Ľubomíra Fapša dňom 1. júla 1999. Zároveň do funkcie
zástupcu riaditeľa pre výchovu a vzdelávanie menovala riaditeľka školy PaedDr.
Máriu Kvasničákovú. Na škole obaja zástupcovia pracovali od škol. roku 1996/97. Do
funkcie vedúceho školských dielní menovala riaditeľka školy dpt. Jozefa M üllera.
Slávnostné otvorenie škol.roka 1999/2000 uskutočnila naša škola v Dome
umenia.
V škol. roku 1999/2000 na škole okrem vedenia vyučovalo 47 učiteľov. Boli to:
Ing. Danica Bačová, Mgr. Alžbeta Butková, Mgr. Tatiana Čížová, Ing. Ľubomír
Domko, PhDr. Miroslav Donoval, Mgr. Liliana Držíková, Ing. Beata Ďuračková,
Ing. Ľudovít Ďuriš, Mgr. Mária Fašangová, Ing. Vlasta Feketeová, Ing. Natália
Gajdošová, Mgr. Andrej Hanic, Ing. Anton Hrčka, Ing. Jarmila Hrčková, Mgr. Daša
Chrásteková, dpt. Viliam Klčo, Mgr. Ľudmila Kapišovská, PhDr. Elena Kočvarová,
Mgr.Alena Kolníková, Ing. Mária Kováčová, Ján Kubán, Mgr. Peter Kudlík, Pavol
Kucharovič, Michal Lukačko, Mgr. Ladislav Lenovský, Ing. Daniela Matulíková,
Vladimír Mišura, Mária Mitošinková, RNDr. Ľubica Mlčúchová, Ing. Alexander Murín,
Mgr. Ivana Pavelková, Ing. Anna Pospíšilová,, Ing. Eva Rolincová, Ing. Tatiana
Rožaiová, Mgr. Anna Sarvašová, Mgr. Lýdia Sarvašová, Mgr.Emília Sedláčiková,
Ing. Jana Siváková, Mgr. Alexandra Ščípová, RNDr.Viera Šterbáková, Hubert
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Strelec, Ing. Ľubomír Tuchscher, Ing. Jaromír Tříska, Ing. Stanislav Vrábel,
PhDr. Adriana Vráblová, Ing. Peter Žúbor a Mgr. Blažej Čaputa.
Na škole pôsobilo 13 THP a prevádzkových pracovníkov – hospodárka Mária
Kúdelová, mzd. účtovníčka Oľga Bridzíková, sekretárka riaditeľky Zuzana
Mikovíniová, školská referentka Lenka Môciková, odborný asistent Miroslav Klein,
vrátnikmi boli Ján Kosa a Helena Devečková, upratovačky Anna Lehutová, Marta
Pospiechová, Alena Bečarevičová, Elena Lányová, údržbár Vladimír Jančovič a vodič
Ľudovít Patoč.
V DM bola vedúcou výchovy Mária Vidová, vyhovávateľky Ing. Bibiana
Šimonová, Mgr.Anna Horažďovská, od škol. roka 2000/2001 aj Mgr. Ladislav
Lenovský. V školskej jedálni bola vedúcou Viera Nedelková, skladníčka Kvetoslava
Nedorostová, hlavné kuchárky Viera Vargová a Viera Šilhánová, pomocné kuchárky
Emília Markovičová, Magdaléna Urminská, Alena Kostelná, upratovačka Paulína
Mináriková.
Na škole pracovalo 9 predmetových komisií: spoločensko – vedná (preds.
Mgr.D.Chrásteková), cudzích jazykov (Mgr.M.Fašangová), matematicko –
prírodovedná (RNDr.Mlčúchová), odborná – elektro (Ing.M.Kováčová), odborná –
strojárska (V.Mišura), informatiky (Ing.D.Bačová), odborná – prax (dpt.J.Müller),
telesnej výchovy (J.Kubán), ekonomiky (Ing.B.Ďuračková).
12. októbra 1999 sa na pôde školy uskutočnil 6. ročník Memoriálu Juraja
Berlanského, spoločensko – športové stretnutie školských pracovníkov piešťanských
stredných škôl (turnaj v sálovom futbale).
28. októbra 1999 sa uskutočnil 1. ročník halového futbalu chlapcov o Majstra
SPŠE Piešťany. Turnaja sa zúčastnilo 16 mužstiev jednotlivých tried. Víťazom sa
stalo mužstvo chlapcov 2.C triedy, ktoré získalo titul majstra školy.
Začiatkom novembra 1999 sa FS Slnečnica zúčastnil medzinárodného
folklórneho festivalu v Tunisku.
17. novembra 1999 z príležitosti Medzinárodného dňa študentov sa
dopoludnia uskutočnil Deň otvorených dverí SPŠE v Piešťanoch, v rámci ktorého sa
uskutočnila prezentácia priestorov školy, výučby a záujmovej činnosti. Do našej školy
zavítali žiaci 9. ročníka základných škôl z regiónu Piešťan. Popoludní sa v reštaurácii
Semafor uskutočnila imatrikulácia študentov 1. ročníka.
Vo februári 2000 sa v priestoroch SPŠE v Piešťanoch a SOUEaS
v Piešťanoch uskutočnilo celoslovenské finále súťaže zručnosti ZENIT- 16. ročníka
v mikroelektronike a programovaní a 1. ročníka v strojárstve. Absolútnym víťazom
v kategórii mikroelektronika sa stal študent SPŠE v Piešťanoch Peter Otépka.
K 1. marcu 2000 bola na škole zriadená špecializovaná učebňa výpočtovej
techniky U-54 v rámci projektu INFOVEK, vybavená 7-mi počítačmi. Na školu
nastúpila učiteľka Mgr. Mária Skačanová.
15. marca 2000 sa uskutočnilo školské kolo súťažnej prehliadky 22. ročníka
SOČ, 48 prác prezentovalo 86 študentov (úspešným riešiteľom sa práca SOČ
uznávala ako vykonanie praktickej časti maturitnej skúšky z odborných predmetov).
Koordinátorom súťaže bol Ing. Peter Žúbor. Práce boli rozdelené do 9-tich odborov:
01
Informatika,
07
Poľnohospodárstvo,
lesné
a vodné
hospodárstvo,
11 Elektrotechnika a energetika, 12 Mikroprocesorová, výpočtová a telekomunikačná
technika, 13 Elektronika, 14 Učebné pomôcky, 15 Ekonomika a riadenie,18 Teória
kultúry, umenia a umeleckej tvorby, 19 História, politológia, právne vedy. Na krajskej
prehliadke SOČ získali študenti našej školy 4 prvenstvá a medzi strednými školami
v Trnavskom kraji obsadili 1. miesto. Na celoštátnu prehliadku prác SOČ, ktorá sa
konala koncom apríla v Martine, bolo pozvaných 9 študentov našej školy, ktorí
súťažili v 4-och odboroch. V odbore elektronika získal 1. miesto Ľuboš Kosterec
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s prácou Sound Master, na 2. mieste skončili Peter Doskočil, Ľubomír Chropúvka
a Marcel Mikuš s prácou Ozvučovacia sústava. Pre SPŠE v netradičnom odbore
teória kultúry, umenia a umeleckej tvorby získali 1. miesto Michal Masaryk a Karol
Suchánek prácou Multimediálne tablo. Čestné uznanie poroty získali študenti Karol
Suchánek a Petra Píšová za prácu Net Guard System v kategórii informatika. SPŠE
v Piešťanoch v tohtoročnej prehliadke prác SOČ obsadila 1. miesto, k čomu prispela
aj cieľavedomá, systematická a obetavá práca pedagógov školy.
16. marca 2000 sa členovia školského streleckého krúžku zúčastnili
Otvorených majstrovstiev armády SR v streľbe zo vzduchových zbraní v Novom
Meste nad Váhom. Študenti M. Komadel a F. Figura v streľbe zo vzduchovej pištole
obsadili
3. miesto, družstvo puškárov skončilo na 4. mieste.
28. marca 2000 v 5. ročníku okresnej stredoškolskej streleckej ligy vo
vzduchovej puške obsadilo družstvo SPŠE Piešťany 1. miesto, v jednotlivcoch
Veronika Čelínová Juraj Garay tiež 1.miesta. V období apríl až jún naši strelci
absolvovali 4 kolá okresnej streleckej ligy v malorážke.
21. marca 2000 v matematickej súťaži pre SOŠ a SOU v Bratislave obsadil
študent 2. ročníka Marek Čelín 4. až 5. miesto v rámci Slovenska.
3. mája 2000 v 3. ročníku okresnej súťaže o najlepšiu pisárku, pisára Piešťan
získala 1. miesto študentka 3. ročníka Andrea Lisá.
10. mája 2000 v školských majstrovstvách okresu stredných škôl v letnom
biatlone obsadili družstvá dievčat a chlapcov SPŠE Piešťany 1. miesto. O týždeň
neskôr v celoštátnom finále SŠ v Liptovskom Hrádku obsadila štafeta dievčat SPŠE
1. miesto a štafeta chlapcov 5. miesto.
V dňoch 9.-11. júna 2000 sa zamestnanci školy a DM i so svojimi rodinnými
príslušníkmi zúčastnili poznávacieho zájazdu v Prahe.
14. apríla 2000 zavítal na našu školu predseda NR SR Doc. PhDr. Jozef
Migaš, CSc.
Bola uzatvorená zmluva medzi SPŠE Piešťany a Cisco Systems Academy,
pričom naša škola bola začlenená do vzdelávacej sústavy lokálnych Cisco Systems
akadémií.
V roku 2000 riaditeľka školy Ing. I. Babičová v spolupráci s Mgr. T. Čížovou
zabezpečila vydanie Almanachu SPŠE v Piešťanoch. Zároveň bol vydaný skladací
informačný prospekt o SPŠE v Piešťanoch.
Slávnostné otvorenie škol. roka 2000/2001 uskutočnila SPŠE v Piešťanoch
4. septembra v Dome umenia, program uvádzala Mgr. Daša Chrásteková.
Po odchode PaedDr. M. Kvasničákovej menovala riaditeľka školy dňom 1. júla
2000 do funkcie zástupcu riaditeľa pre výchovu a vzdelávanie Mgr. Viktóriu
Horňákovú.
V škol. roku 2000/2001 nastúpila na školu učiteľka Ing. Mária Hodulová,
náboženskú výchovu vyučoval Mgr. Jaroslav Ivanco.
Okrem realizácie projektu INFOVEK sa škola podieľala aj na realizácii projektu
Zavedenie grafických systémov do vyučovacieho procesu stredných odborných škôl,
projektu Škola podporujúca zdravie, projektu Národný program boja proti drogám a
projektu Národný akčný program pre ženy. Na škole bolo 16 tried, vyučovali sa dva
študijné odbory – elektrotechnika (od 3. ročníka mal 2 zamerania - oznamovacia
technika a elektronické počítačové systémy) a technicko – informatické služby. Na
škole pracovalo viacero krúžkov : televízny krúžok Astra (PhDr. A.Vráblová,
M. Klein), školský časopis Exclusive ( Ing.A.Murín), folklórny súbor Slnečnica
(PhDr. M. Donoval), športovo-strelecký krúžok (E.Sedláčiková), cykloturistický krúžok
(E.Sedláčiková), krúžok programovania www stránok (Ing. D. Bačová), krúžok
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internet ( Ing. B. Ďuračková), krúžok programovania v jazyku Pascal
(Ing. J. Siváková), krúžok získavania informácií z internetu (Ing. J. Tříska),
dramatický krúžok (Ing. V. Feketeová), krúžok francúzskej korešpondencie
(Mgr. T. Čížová), krúžok strojopisu pre odbor elektrotechnika (M. Mitošinková),
rádiokrúžok (externý vedúci Pavol Hornák), krúžok break dance (Mgr. I. Pavelková).
Výchovnou poradkyňou školy bola Mgr. Anna Sarvašová. Predsedníčkou 11 –
člennej Rady školy bola Ing. Mária Kováčová. Predsedom 16- člennej študentskej
rady (každá trieda mala svojho zástupcu) bol Peter Adamkovič. Predsedom
ZO Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri SPŠE v Piešťanoch bol
Ing. Anton Hrčka.
V septembri 2000 FS Slnečnica, pôsobiaci pri SPŠE v Piešťanoch, absolvoval
zájazd do Bolívie, kde na medzinárodnom folklórnom festivale úspešne reprezentoval
Slovensko. Vedúcim súboru bol PhDr. Miroslav Donoval, umeleckým šéfom
Mgr. Ladislav Lenovský, o kroje sa starala Mgr. Alena Kolníková.
Školské kolo súťaže ZENIT v mikroelektronike a v programovaní sa
uskutočnilo v novembri 2002. V decembri 2002 sa konali krajské kolá a vo februári
2001 celoštátne finále. 18. ročník súťaže ZENIT v mikroelektronike a v programovaní
a 2. ročník súťaže ZENIT v strojárstve organizovala a riadila 11 – členná Slovenská
komisia ZENIT, jej predsedom bol riaditeľ Školského výpočtového strediska
v Piešťanoch Ing. Jozef Jančík, podpredsedom Ing. Peter Žúbor z SPŠE
v Piešťanoch.
15. marca 2001 sa konalo školské kolo SOČ. Zúčastnilo sa ho 53 prác, ktoré
prezentovalo 71 súťažiacich. V celoštátnom kole SOČ vo Zvolene v máji 2001
študent našej školy Ivan Konečný v kategórii elektronika obsadil 2. miesto s prácou
Vacuum Tube Amplifier.
15. marca 2001 sa konalo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy
Hollého pamätník. Zúčastnilo sa ho 16 recitátorov 1. až 2. ročníka.
Študenti školy sa zúčastňovali viacerých matematických a fyzikálnych súťaží.
Boli to Matematický klokan, matematická olympiáda, fyzikálna olympiáda,
matematický korešpondenčný seminár (MAKS), fyzikálny korešpondenčný seminár,
matematická súťaž pre SOČ a SOU. V súťaži Matematický klokan obsadil študent
Marek Čelín 4. až 5. miesto na Slovensku.
Študenti našej školy boli úspešní aj v oblasti športu. V celkovom vyhodnotení
športových súťaží stredných škôl v okrese Piešťany v škol. roku 2000/2001 obsadili
chlapci SPŠE Piešťany 1. miesto a získali titul Škola roka 2001. Dievčatá SPŠE
v Piešťanoch obsadili 2. miesto za Gymnáziom v Piešťanoch.
Školu navštívili dvaja spisovatelia. 28. marca 2001 so študentami besedoval
Dušan Dušek, o deň neskôr Peter Holka. Besedy viedol Ing. A. Murín, ktorý bol
spolužiakom D. Dušeka na piešťanskej základnej škole.
17. mája 2001 navštívil našu školu a besedoval so študentami podpredseda
vlády SR Ivan Mikloš.
V škol. roku 2001/2002 nastúpili na školu ďalší učitelia – Ing.
Eva Mengyanová, Ing. Šimon Smižanský, Mgr. Ján Líška, náboženskú výchovu
vyučoval Mgr. Jozef Hužovič. Výchovným poradcom sa stal Mgr. Andrej Hanic. Na
škole začal pracovať krúžok klub ľudských práv (ved. Mgr. T. Čížová). Vedúcou
školskej jedálne sa stala Kvetoslava Nedorostová. V období rokov 2001/2002 až
2003/2004 školskú kroniku viedla Mgr. Daša Chrásteková.
Študenti 3. ročníka štud. odboru elektrotechnika si mohli vybrať jedno z 3-och
odborných zameraní, ktoré potom absolvovali v 4. ročníku (oznamovacia technika,
elektronické počítačové systémy, technológia mikroelektroniky). Vzhľadom na
nezáujem žiakov však zameranie technológia mikroelektroniky nebolo otvorené.
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Družobná škola SPŠE v Rožnove pod Radhoštěm oslávila začiatkom októbra
2001 50. výročie svojho založenia. Osláv sa zúčastnila delegácia SPŠE
v Piešťanoch, ktorú viedla riaditeľka školy Ing. I. Babičová.
V dňoch 15. októbra až 7. novembra 2001 sa na našej škole uskuto čnila
komplexná inšpekcia. Z grafu celkového výsledku (13 hodnotiacich faktorov)
vyplynulo, že škola v 5-tich faktoroch dosiahla veľmi dobrú úroveň (hlavné ciele
a východiská výchovy a vzdelávania, informačný systém, rozvoj osobnosti žiakov,
preventívne a multidisciplinárne činnosti, aktivity s významným vplyvom na činnosť
školy, v 6-tich faktoroch dobrú úroveň (výchovno-vzdelávací program, plánovanie
a realizácia, pedagogické a odborné riadenie, kontrolný systém, vedenie
pedagogickej dokumentácie, kvalita vyučovania a z hľadiska činnosti pedagógov,
kvalita vyučovania z hľadiska činnosti žiakov) a iba v 2-och faktoroch priemernú
úroveň (vedenie pedagogickej dokumentácie, priestorové a materiálno-technické
podmienky).
V dňoch 1. až 5. oktobra 2001 sa vo Vyšnej Boci uskutočnil tradičný Kurz
ochrany človeka a prírody (KOČAP) študentov 3. ročníka. V októbri sa konalo
účelové cvičenie študentov 1. ročníka po tradičnej trase Dom umenia – nábrežie
Váhu – Kostolec a späť. Na Kostolci o histórii veľmožského dvorca študentom
rozprávali Mgr. T. Čížová a Ing. A. Murín. Následne sa konalo účelové cvičenie
študentov 2. ročníka po trase Dom umenia – Banka – Havran a späť.
V priebehu novembra a decembra 2001 sa uskutočnili stužkové slávnosti
štyroch tried 4. ročníka (v reštaurácii Semafor, v hoteli Sĺňava, v hoteli Odevák
a v hoteli Váh).
V decembri 2001 sa uskutočnila historicko – jazyková exkurzia do
predvianočnej
Viedne, ktorej sa zúčastnili študenti troch tried pod vedením Mgr. T. Čížovej a
PhDr. A. Vráblovej.
V marci 2002 na 12. ročníku krajského kola olympiády v anglickom jazyku
v kategórii SOŠ bez vekového určenia obsadil študent Milan Brezovský 1. miesto.
V škol. roku 2001/2002 vyšli 3 čísla 5. ročníka školského časopisu Exclusive.
Vedúcim krúžku časopisu Exclusive bol Ing. A.Murín, ktorý zabezpečoval obsahovú
náplň časopisu a organizačné záležitosti. Vydanie časopisu realizovala 3-členná
redakčná rada, šéfredaktorkou bola Veronika Čelínová. Časopis Exclusive z iniciatívy
RNDr. Ľ.Fapšu začal vychádzať v škol. roku 1997/1998. V histórii SPŠE je Exclusive
druhým školským časopisom. Prvým bol Elektronik, ktorý vychádzal v 80-tych rokoch
20. storočia. Boli vydané 4 ročníky, časopis získal ocenenie medzi stredoškolskými
časopismi za obsahovú náplň i grafickú úpravu.
V rámci celoštátnej súťaže športovej aktivity študentov Škola roka, sa
v školskom roku 2000/2001 chlapci SPŠE v Piešťanoch umiestnili na 3. až 5. mieste
v kategórii stredných škôl na Slovensku.
V roku 2001 sa na škole uskutočnila rekonštrukcia telocvične (výmena
palubovky a obloženia stien) a v roku 2002 oprava strechy na budove školy.
V škol. roku 2002/2003 sa zástupcom riaditeľky školy pre technickoekonomické činnosti stal Mgr. Ján Líška. Za vedúceho školských dielní bol menovaný
Ing. Anton Hrčka. Novými učiteľmi sa stali – Ing. Marta Martinkovičová, Ing. Jaroslav
Orviský, Ing. Jozef Hodul, Ing. Stanislava Galová, náboženskú výchovu vyučoval
1. mesiac Mgr. Branislav Mlčúch, po ňom nastúpil Mgr. Pavel Fábry.
Na škole pôsobili krúžky: televízny krúžok ASTRA (PhDr. A. Vráblová,
M. Klein, Mgr. P. Chovan), školský časopis Exclusive (Ing. A. Murín), strelecký
krúžok
(Mgr.
E.
Sedláčiková),
krúžok
programovania
www stránok
(Ing. J. Jamborová), využívanie internetu na získavanie informácií a komunikáciu
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(Ing. J. Tříska), krúžok histórie nášho regiónu (Mgr. T. Čížová), krúžok strojopisu pre
odbor ELE – administratíva a korešpondencia (M. Mitošinková), krúžok
programovania v jazyku Pascal (Ing. J. Siváková), krúžok korešpondencie a
konverzácie vo francúzskom jazyku (Mgr. T. Čížová), krúžok break dance
(Mgr. I. Pavelková),
klub
priateľov
anglického
jazyka
cez
internet
(Mgr. M. Fašangová), krúžok ruského jazyka (PaedDr. A. Hanic), krúžok AUTOCAD
(Ing. Š. Smižanský).
V septembri 2002 absolvovala 3.B trieda výberový plavecký kurz v Chorvátsku
na ostrove Pag. Študenti 3. ročníka navštívili medzinárodný veľtrh INVEX v Brne.
Koncom septembra sa uskutočnila literárno-náučná exkurzia študentov 4. ročníka po
Slovensku pod vedením PhDr. M. Donovala. V októbri sa uskutočnila exkurzia
študentov na výstavu Elo Sys v Trenčíne.
V decembri a v januári sa konali LVVK tried 1. ročníka vo Vyšnej Boci a na
Čertovici.
V marci 2003 sa na SPŠE v Piešťanoch uskutočnilo krajské kolo jazykovej
olympiády vo francúzštine a v angličtine.
Študentka 4. A triedy Monika Ďuratná postúpila do celoslovenského kola
súťaže pre stredné školy v riešení podnikateľských plánov, zámerov, ekonomických
projektov Cena Michala Bosáka, kde sa umiestnila na 5. - 9. mieste.
V máji 2003 sa 4-členná delegácia mesta Piešťany zúčastnila ekologického
stretnutia mládeže v poľskom družobnom meste Ustroň. Jej členmi boli aj študentky
našej školy Veronika Sýkorová a Andrea Daňhelová s učiteľkou Mgr. Máriou
Skačanovou. V rámci športovej súťaže Škola roka sa v škol. roku 2001/2002 chlapci
SPŠE v Piešťanoch umiestnili na 5. mieste v kategórii stredných škôl na Slovensku.
V škol. roku 2003/2004 nastúpili na školu ďalší učitelia – Mgr. Marián Lukáč,
Mgr. Milan Marek, Ing. Milan Tupý, Ing. Daniel Vido, Mgr. Peter Chovan, Ing. Jana
Jamborová, Ing. Vladimír Calpaš. Náboženskú výchovu vyučoval Mgr. Marek Sitár.
V septembri 2003 Slovenská asociácia športu na školách udelila SPŠE
v Piešťanoch diplom Škola roka za úspešné účinkovanie v celoročnej športovej
aktivite v školskom roku 2002/2003.
V októbri 2003 sa uskutočnil výmenný pobyt študentov SPŠE v Piešťanoch
s družobnou školou SPŠE v Rožnově pod Radhoštěm. Odbornú stáž absolvovalo
10 študentov 3. ročníka pod vedením Ing. N. Gajdošovej.
11. septembra 2003 našu školu navštívili zástupcovia francúzskej
firmy PEUGEOT CITROEN.
V novembri 2003 získala Ing. D. Bačová 1. miesto v celoslovenskej súťaži
Infoveku "Najlepšia www stránka učiteľa". Stránka sa uplatňuje pri výučbe predmetov
výpočtovej techniky, je priebežne dopĺňaná o nové témy a je využívaná a oceňovaná
mnohými učiteľmi aj z iných škôl.
V mesiacoch november 2003 až apríl 2004 sa škola zapojila do projektu
Otvorená škola v rámci Infoveku a Ing. J. Tříska zrealizoval dva štyridsaťhodinové
kurzy pre verejnosť s náplňou práce s programovým balíčkom Open Office. V rámci
projektu boli vytvorené aj dva výučbové weby s náplňou výučby Open Office.
V marci 2004 sa uskutočnila školská prehliadka SOČ na našej škole,
koordinátorom súťaže bol Ing. Peter Žúbor. Krajská prehliadka SOČ sa uskutočnila
v apríli v Trnave. Študenti našej školy Marek Barka a Roman Konárik v kategórii
mikroprocesorová, výpočtová a telekomunikačná technika obsadili 1. miesto
a následne na celoštátnej prehliadke SOČ v Piešťanoch skončili na 4. mieste.
V marci sa v priestoroch SPŠE v Piešťanoch uskutočnila beseda s básnikom
a literárnym vedcom Viliamom Turčánym.
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V apríli 2004 v regionálnej súťaži umeleckého prednesu poézie a prózy
Hollého pamätník 2004 obsadila Ivana Rosová 1. miesto. Redaktori školského
časopisu Exclusive sa v apríli 2004 vo Zvolene zúčastnili vyhodnotenia súťaže
stredoškolských časopisov Štúrovo pero 2003.
Začiatkom roka 2004 sa na škole uskutočnila rekonštrukcia kotolne, tiež sa
vykonala výmena okien na prízemí budovy školy.
Dňom 1. júla 2004 bola do funkcie riaditeľky SPŠE v Piešťanoch
vymenovaná Ing. Mária Kováčová, v poradí 6. riaditeľ školy.
Nová riaditeľka školy sa zamerala na realizáciu projektov za účelom
získania finančných prostriedkov z eurofondov, čím sa skvalitnilo materiálnotechnické vybavenie školy. Od roku 2005 sa škola zapája do rôznych projektov
financovaných ESF, na škole postupne pribudli nová špecializovaná jazyko vá
učebňa, multimediálna knižnica, posilňovňa, učebňa špeciálneho merania
a špecializovaná učebňa strojopisu.
Pokračovalo sa v medzinárodnej spolupráci so SŠIEaŘ v Rožnově pod
Radhoštěm formou výmenných odborných stáží študentov a pedagógov, ktoré sa po
dlhšej prestávke obnovili v roku 2003. V roku 2007 sa vytvorili ďalšie partnerské
vzťahy s Obchodnou akadémiou v Břeclavi v ČR a s CFP v Pardenone v Taliansku.
Predsedníčkou rady školy sa stala Mgr. Lýdia Sarvašová a predsedníčkou
rady rodičov Mgr. Ivana Pavelková. Výbor ZO Odborového zväzu PŠaV na škole
pracoval v zložení - predsedníčka Ing. Eva Mengyanová, podpredseda Ing. Jaromír
Tříska a Ing. Beata Ďuračková.
Na škole bolo 16 tried 1. až 4. ročníka, vyučovali sa 2 študijné odbory – ELE
a TIS. Náboženskú výchovu vyučoval ThLic. Ján Košč. Na škole pôsobilo
19 krúžkov: školský časopis Exklusive (ved.Ing. A. Murín), televízny krúžok ASTRA
(PhDr. A.Vráblová, M.Klein), strelecký krúžok (E. Sedláčiková), krúžok využívania
internetu na získavanie informácií a komunikáciu (Ing. J. Tříska), krúžok internetu
(Ing. E. Mengyanová), krúžok programovania (Ing. J. Siváková), krúžok break dance
(Mgr. I. Pavelková), stolnotenisový krúžok (M. Lukáč), menežment osobných financií
(Ing. B.Ďuračková), krúžok matematiky (Mgr. M. Skačanová), krúžok anglickej
konverzácie (Mgr. L. Sarvašová), krúžok francúzskeho jazyka pre odbor ELE
(Mgr. T. Čížová), historický krúžok (Mgr. T. Čížová), krúžok elektroniky
(Ing. A. Hrčka), elektrotechnický krúžok 1,2,3,4 (Mgr. M. Marek), elektrotechnický
krúžok 5 (Ing. M. Tupý), elektrotechnický krúžok 6 (Ing. D. Vido), elektrotechnický
krúžok 7,8 (dpt. V. Klčo), folklórny krúžok (Mgr. V. Horňáková).
V rámci vyučovania nového predmetu aplikovaná ekonómia v odbore TIS si
v škol. roku 2004/2005 študenti 3. ročníka založili študentskú spoločnosť SYKY, š.s.
so sídlom v budove SPŠE v Piešťanoch (predmet vyučovala Ing. E. Rolincová).
V rámci primárnej protidrogovej prevencie sa v priebehu škol. roka 2004/2005
na našej škole v rámci vyučovania uskutočnilo viacero prednášok s protidrogovou
tematikou. Prednášky realizovala Mgr. M. Skačanová v spolupráci s koordinátorom
kriminality Mestskej polície v Piešťanoch Miroslavom Schlesingerom.
V období od septembra do novembra sa realizoval projekt WiFi mosta medz i
školskou sieťou a Domovom mládeže. Projekt sa realizoval za materiálnej a odbornej
pomoci firmy Habit, ktorá sponzorsky dodala potrebnú techniku a inštalovala samotný
WiFi most. Inštalácia zariadení v rámci DM a školy bola realizovaná pod odborným
vedením Ing. Třísku svojpomocne. V rámci tejto akcie sa študenti školy v rámci
odbornej praxe podielali aj na výstavbe počítačovej siete v priestoroch riaditeľstva
Nemocnice A. Wintera v Piešťanoch.
Školskú kroniku v škol. roku 2004/2005 viedol PhDr. M. Donoval.
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Koncom septembra a v októbri 2004 sa uskutočnili literárno-poznávacie
exkurzie študentov 4.a 2. ročníka po Slovensku.
25. októbra 2004 sa na našej škole uskutočnila beseda so slovenským
spisovateľom a historikom Pavlom Dvořákom.
26. októbra 2004 sa študenti 4.C triedy zúčastnili poznávacej exkurzie počas
Dňa otvorených dverí vo Viedni. S historickými pamiatkami ich oboznámila
Mgr.T.Čížová, študenti tiež navštívili niektoré viedenské múzeá.
30. novembra 2004 sa uskutočnila exkurzia 4. A triedy v Atómovej elektrárni
v Jaslovských Bohuniciach.
2. decembra 2004 sa v Piešťanoch uskutočnili krajské súťaže zručnosti
ZENIT.
V priestoroch SPŠE v Piešťanoch sa konal 21. ročník súťaže ZENIT
v elektronike, v Školskom výpočtovom stredisku v Piešťanoch 21. ročník súťaže
ZENIT v programovaní a v SOUEaS v Piešťanoch 6. ročník súťaže ZENIT
v strojárstve.
V decembri 2004 sa uskutočnila predvianočná exkurzia vo Viedni. Na škole sa
uskutočnila súťaž tried o najkrajšiu predvianočnú výzdobu učebne a tiež športová
súťaž dievčat Vianočné gule.
Začiatkom februára 2005 sa v Prešove konalo celoštátne kolo súťaže ZENIT.
V elektronike – kategórie B (1. a 2. ročník) obsadil náš študent Tomáš Pavlíček
2. miesto.
Vo februári 2005 sa víťazom okresného kola olympiády v anglickom jazyku
stala Simona Habánová zo 4. A triedy. Víťazom okresného kola olympiády
v nemeckom jazyku sa stal Ján Rumanovský z tej istej triedy. Postúpili do
krajského kola olympiády v cudzích jazykoch, kde obaja obsadili vo svojich
kategóriách 2. miesto.
Začiatkom apríla 2005 sa 10 študentov našej školy pod vedením Ing. J. T řísku
zúčastnilo týždennej odbornej stáže na SPŠE v Rožnove pod Radhoštěm. Následne
sa uskutočnil výmenný pobyt rožnovských študentov v Piešťanoch, ich odborný
program zabezpečili Ing. A. Hrčka a Ing J. Tříska.
Koncom apríla sa študent 4. ročníka Miloš Kosterec zúčastnil celoslovenského
kola súťažnej prehliadky SOČ v Kežmarku.
Začiatkom mája sa študent 2. ročníka Tomáš Pavlíček zúčastnil celoštátneho
kola matematickej súťaže pre SOŠ a SOU Praktická matematika, kde obsadil
1. miesto. V súťaži Matematický klokan v kategórii O dosiahol Tomáš Pavlíček 100%
- nú úspešnosť (malo ju iba 14 študentov v celej SR).
Koncom mája a začiatkom júna 2005 sa uskutočnil telovýchovný výberový
plavecký kurz našich študentov v Taliansku.
V júni sa uskutočnili 2 literárno-poznávacie exkurzie študentov 1. ročníka po
Slovensku a výlet do Slovenského raja.
V škol. roku 2004/2005 nastali zmeny v priebehu maturitných skúšok, ktoré
sa konali už podľa novej vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách.
V októbri 2004 sa študent 4. ročníka Daniel Krajčík spolu s Piešťancom
Pavlom Zvončekom stali juniorskými majstrami sveta v nohejbale dvojíc.
V roku 2005 sa uskutočnila výmena okien na 1.a 2. poschodí budovy školy.
Vo februári 2005 sa Ing. D. Bačová a Ing. J. Tříska zúčastnili školenia
inštruktorov v rámci projektu Školiacich centier Infoveku (ŠCI) a získali certifikáty
lektorov. V období od apríla 2005 do júna 2006 potom preškolili v rámci kurzov ŠCI,
zameraných na získanie základnej počítačovej gramotnosti a certifikovaných
ministerstvom školstva, 50 pedagogických zamestnancov našej školy a ďalších 199
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pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl Trenčianského a
Trnavského kraja.
V škol. roku 2005/2006 nastúpili na školu noví učitelia – Mgr. Jozef Kolník,
Ing. Roland Kánik,CSc., Ing. Ján Nitran, Ing. Jaromír Miksa, na školu sa po materskej
dovolenke vrátila Mgr. Miroslava Benková. Náboženskú výchovu vyučoval Mgr. Peter
Mikula. Kroniku školy v škol. roku 2005/2005 viedla Mgr. Daša Chrásteková.
Predsedom rady študentov sa stal študent 3. ro čníka Marek Charvát.
Na škole pôsobili krúžky: anglická konverzácia (Mgr. M. Fašangová), anglický
jazyk (Mgr. L.Sarvašová), televízne štúdio ASTRA (PhDr. A. Vráblová), break dance
(Mgr. I. Pavelková), elektrotechnika 1,2 a 3 (Mgr. M. Marek), školský časopis
EXCLUSIVE (Ing. A.Murín), folklórny – speváci a folklórny – tanečníci
(Mgr. V. Horňáková), futbalový1 a 2 (Mgr. J. Kolník), historický (Mgr. T. Čížová),
hokejbalový (Mgr. A. Kolníková), internet – cudzie jazyky (Ing. E. Mengyanová),
internet – ekonomika (Ing. B.Ďuračková), internet – elektrotechnika (Ing. A. Hrčka),
internet – technológie internetu ( Ing. J. Tříska), literárny (PhDr. M. Donoval),
matematika (RNDr. Ľ. Fapšo), matematika (RNDr. Ľ. Mlčúchová), matematika DM
(Mgr. A. Horažďovská), nemecká konverzácia (PaedDr. A. Hanic), praktická
elektrotechnika 1 (Ing. A. Hrčka), praktická elektrotechnika 2 (Ing. M. Tupý),
stolnotenisový 1 (Mgr. M.Lukáč), stolnotenisový 2 (Mgr. J. Kolník), strelecký 1 a2 (E.
Sedláčiková), športovo – turistický (Mgr. A. Kolníková).
Na začiatku škol. roka sa uskutočnilo už tradičné stretnutie zamestnancov
školy v priestoroch vodnolyžiarskej Lodenice. Nezabudlo sa ani na Márie, ktorých je
v škole najviac a 12. septembra majú meniny. Podobné podujatie sa v minulom
období konalo aj na konci škol. roka v priestoroch LIDA.
V dňoch 9. až 15. sept. 2005 sa uskutočnil zájazd študentov 4.D triedy do
Chorvátska. Počas neho sa na tretí deň uskutočnila stužková slávnosť, zelené stužky
študentom odovzdala triedna učiteľka Ing. M. Martinkovičová v prítomnosti riaditeľky
školy Ing. M. Kováčovej.
Počas jesene 2005 sa uskutočnilo niekoľko literárno – poznávacích exkurzií
po Slovensku, ktoré pre jednotlivé triedy zorganizoval PhDr. M. Donoval.
Niekoľko poznávacích exkurzií pripravila Mgr. T. Čížová. Pod jej vedením
koncom októbra študenti 1. A triedy pri príležitosti štátneho sviatku Rakúska navštívili
viaceré múzeá vo Viedni. V novembri študenti 2.A a členovia historického krúžku
absolvovali exkurziu v regióne Piešťan a Trnavy pod názvom Po stopách
slovenského národného obrodenia. V decembri sa uskutočnila exkurzia 2. A triedy
Vianočná Viedeň.
Koncom októbra študenti 4.A navštívili v Bratislave veľtrh pomaturitného
vzdelávania AKADÉMIA 2005 – 9. ročník a veľtrh vzdelávania, práce a cestovania
VAPAC 2005-7.ročník.
V jesennom období sa uskutočnili i ďalšie exkurzie, napr. na Autosalón Nitra,
INVEX Brno, ELO SYS Trenčín, Burza Bratislava, do závodu Semikron vo Vrbovom,
do kina IMAX v Bratislave a pod.
Každoročne sa konajú tradičné školské podujatia. Koncom septembra 2005 sa
uskutočnilo účelové cvičenie študentov 1. ročníka na trase Piešťany – Kostolec
a späť, s históriou veľmožského dvorca študentov oboznámili Mgr. T. Čížová a PhDr.
A. Vráblová. Tiež sa uskutočnilo účelové cvičenie študentov 2. ročníka na trase
Piešťany – Kúpeľný ostrov – Moravany nad Váhom - jazero Striebornica a späť.
Začiatkom októbra sa konal kurz ochrany človeka a prírody (KOČAP)
študentov 3.A v Roháčoch – Zverovke. V zimnom období január a marec 2006 sa
konali lyžiarske výchovno – výcvikové kurzy (LVVK) študentov 1. ročníka.

PAMÄTNICA K 40. VÝROČIU SPŠE

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

7

V novembri a decembri sa uskutočnili stužkové slávnosti 4. C, 4. B, a 4. A
triedy. Vedúcou školskej knižnice bola A. Petrovičová, ktorá vykonala kompletnú
inventúru majetku školskej knižnice i knižnice učebníc.
Študenti našej školy sa aj v škol. roku 2005/2006 zapájali do rôznych súťaží –
matematických, fyzikálnych, športových, odborných, literárnych, jazykových,
ekonomických a pod.
V septembri sa uskutočnilo okresné kolo Memoriálu Márie Zavarskej. Chlapci
SPŠE Piešťany v štafete 10x1 km obsadili 1. miesto. Na celoštátnom finále
Školských dní športu 2005 v Trnave obsadili chlapci SPŠE v štafete 10x1 km
4. miesto. Na okresnom kole v streetbale vo Vrbovom obsadila dvojica našich
študentov 1. miesto. V preteku všestrannosti (beh + streľba ) obsadil študent Pohuba
1. miesto. Študenti našej školy sa zúčastnili aj ďalších športových súťaží v rôznych
športoch – v pretekoch na kolieskových korčuliach, v cezpoľnom behu, v šachu,
v hádzanej, v stolnom tenise, v halovom futbale, v basketbale, vo futbale (chlapci
i dievčatá), v atletike, v letnom biatlone, v športovej streľbe a pod.
V školskom roku 2005/2006 zorganizovala SPŠE v Piešťanoch v spolupráci so
ZO1 SZTŠ v Piešťanoch v období október až apríl 8. ročník okresnej stredoškolskej
streleckej ligy vo vzduchovej puške. V súťaži trojčlenných družstiev zvíťazilo družstvo
SPŠE Piešťany.
Rôzne športové podujatia sa konali aj na škole – majstrovstvá školy v stolnom
tenise, majstrovstvá školy v šachu, súťaž dievčat Vianočné gule, súťaž
zamestnancov SPŠE v stolnom tenise, veľkonočný minifutbalový turnaj tried
o majstra školy.
V novembri 2005 sa dve 5-členné družstvá študentov našej školy zúčastnili
fyzikálnej súťaže Náboj FKS v Bratislave , družstvo seniorov sa v kategórii gymnáziá
umiestnilo na 16. mieste na Slovensku.
Škola sa zapojila do projektu Partners in Learning a koordinátor Ing. J. T říska
zabezpečil zverejnenie 10-tich najlepších prác našich pedagógov - výučbových
prezentácií na webových stránkach Moderný učiteľ. Pedagógovia boli morálne
ocenení udelením certifikátu Moderný učiteľ, ktorý im bol odovzdaný pri príležitosti
Dňa učiteľov.
Začiatkom februára 2006 sa v Komárne uskutočnilo celoštátne kolo
22. ročníka súťaže ZENIT, v elektronike v kategórii B obsadil Tomáš Pavlíček
5. miesto.
Na základe programu JUNIOR ACHIEVEMENT, n.o.- Mládež pre budúcnosť
pôsobili na škole v škol. roku 2005/2006 dve študentské spoločnosti – TAXUS
BACATA, š.s. a FUNSIDE, š.s., ktoré si založili študenti 3. A triedy v rámci predmetu
aplikovaná ekonómia.
Školské kolo prehliadky SOČ sa uskutočnilo koncom februára 2006.
V krajskom kole naši študenti získali dve 1. miesta a 7 z nich postúpilo do
celoštátneho kola, ktoré sa konalo koncom apríla v Modre. V kategórii učebné
pomôcky obsadil Michal Priadka prácou Stirlingov motor 2. miesto. Naša škola sa
v konkurencii 398 škôl celej SR umiestnila na 6. mieste.
V máji 2006 Ministerstvo školstva SR a Štátny inštitút odborného vzdelávania
v Bratislave udelili SPŠE v Piešťanoch ďakovný list za ústretový prístup a vytvorenie
podmienok pre prácu s mládežou.
V škol. roku 2005/2006 sa škola zapojila do rôznych matematických sú ťaží –
Praktická matematika pre SOŠ a SOU, Matematický klokan, Matematický
korešpondenčný seminár (MAKS). Študenti 2. ročníka Michal Belica v súťaži
Matematický klokan dosiahol 100% - nú úspešnosť a v rámci SR obsadil 1. až 23.
miesto.
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Koncom marca 2006 sa konalo školské kolo umeleckého predn esu poézie
a prózy Hollého pamätník.
V máji sa uskutočnila školská súťaž v písaní na stroji, ktorej sa zúčastnili
študenti odboru TIS.
SPŠE v Piešťanoch každoročne organizuje slávnostné zhromaždenie učiteľov
a zamestnancov školy pri príležitosti Dňa učiteľov, v roku 2006 sa uskutočnilo
koncom marca v Kursalone.
V roku 2006 si Slovenská informatická spoločnosť vybrala SPŠE v Piešťanoch
za pilotnú školu, ktorá mala na Slovensku otestovať projekt ECDL - Europan
Computer Driving Licence. Prípravu študentov na skúšky zabezpečovali vyučujúci PK
výpočtovej techniky - Ing. Bačová, Ing. Ďuračková, Ing. Mengyanová, Ing. Miksa a
Ing. Tříska.
V apríli 20 študentov našej školy sa prostredníctvom testovacieho centra II M
plus s.r.o. v Bratislave zúčastnilo testovania ECDL. Z nich 15-ti uspeli na prvýkrát
a získali európsky certifikát pre prácu s počítačom ECDL. V opravnom termíne potom
získali certifikát ECDL všetci prihlásení študenti.
V dňoch 5. až 10. mája 2006 sa študenti 1.D triedy pod vedením
Mgr. L. Sarvašovej a Mgr. T. Čížovej zúčastnili exkurzie do Londýna vo Veľkej
Británii.
V dňoch 19. až 28. mája 2006 sa študenti 2. A pod vedením Mgr. A.Kolníkovej
a Mgr. M.Mareka zúčastnili telovýchovného výcvikového kurzu v južnom Taliansku –
Neapol -Salerno.
V dňoch 14. – 16. júna 2006 sa v Bratislave konalo Fórum pedagogiky, ktoré
predstavovalo vrchol aktivít pedagógov na Slovensku v škol. roku 2005/2006. Tohoto
podujatia sa zúčastnili aj pedagógovia a študenti našej školy. Ing. J. Tříska v rámci
workshopu prezentoval so študentmi Školský web vo vyučovacom procese
a v každodennom živote školy. Za prezentáciu tvorivého prístupu a praktických
ukážok práce získal J. Tříska poďakovanie ministra školstva SR. Prednášky
a besedy týkajúcej sa histórie na Slovensku sa zúčastnila Mgr. T. Čížová.
V súvislosti s týmto podujatím obdržala SPŠE v Piešťanoch ďakovný list od
ministra školstva SR za aktívnu účasť a kultúrno-umeleckú prezentáciu našej školy
na Fóre pedagogiky Bratislava 2006 v dňoch 14.-16. júna 2006 a za aktívnu účasť
a prezentáciu tvorivého prístupu v praktických ukážkach práce na otvorenom
workshope.
V priebehu apríla až júna 2006 realizovali učitelia PK výpočtovej techniky
projekt Aesculapius, v priebehu ktorého preškolili v rámci získania základnej
počítačovej gramotnosti v šiestich dvadsaťhodinových kurzoch cca 60 lekárov a
zdravotníkov Nemocnice A. Wintera v Piešťanoch.
V júni 2006 sa 10 učiteľov predmetovej komisie výpočtová technika zúčastnilo
týždňového školenia akreditovaného Ministerstvom školstva SR "Databázové
systémy" na Materiálovo - technologickej fakulte STU v Trnave a získali osvedčenie
o nadobudnutom vzdelaní.
V dňoch 16.-17. júna sa uskutočnila návšteva delegácie SPŠE, ktorú viedla
riaditeľka školy Ing. Mária Kováčová v družobnej škole v Rožnove pod Radhoštěm
pri príležitosti 55. výročia vzniku školy.
V škol. roku 2006/2007 nastúpili na školu noví učitelia – Ing. Štefan Tóth
a Mgr. Gabriela Kašáková, vrátili sa Ing. Ľubomír Tuchscher a Mgr. Hana Sarvašová.
Rímsko – katolícku náboženskú výchovu vyučoval Mgr. Peter Štefaník a evanjelickú
náboženskú výchovu Mgr. Branislav Dolinský. Výchovnou poradkyňou školy sa stala
Mgr. T. Čížová, kronikárkou školy opäť Mgr. D. Chrásteková. Predsedom rady
rodičov sa stal Ivan Ščasný.
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V roku 2006 obdržalo riaditeľstvo SPŠE viacero informačných a ďakovných
listov. Rektor UK v Bratislave svojím prípisom zo dňa 17. januára 2006 oznámil, že
v roku 2005 sa prijímacích skúšok na UK zúčastnili maturanti z 566-tich stredných
škôl SR a z nich naša škola z hľadiska úspešnosti prijatia obsadila 17. miesto
(57,1%-ná úspešnosť maturantov našej školy).
Riaditeľ spoločnosti ELFA, s.r.o. Košice sa svojím prípisom poďakoval
riaditeľke a učiteľom našej školy za úspešnú spoluprácu pri realizácii projektu
školenia správcov počítačových učební. Projekt realizoval Ing. A. Hrčka.
V máji 2006 obdržala SPŠE v Piešťanoch ďakovný list MŠ SR a Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania v Bratislave (garant súťaže SOČ) za ústretový
prístup a vytvorenie podmienok pre prácu s talentovanou mládežou. Naša škola bola
v súťaži SOČ v škol. roku 2005/2006 vyhodnotená ako 6. najaktívnejšia z 398 škôl
SR.
Riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave svojim prípisom zo
dňa28.apríla 2006 vyjadrila poďakovanie riaditeľke a učiteľom našej školy za účasť
na úspešnej realizácii hlavného testovania medzinárodnej štúdie OECD PISA 2006.
Predseda Olympijského výboru Kalokagatia 2006 svojím prípisom zo dňa 25.
septembra 2006 vyjadril poďakovanie SPŠE v Piešťanoch za vzornú reprezentáciu
školy v kultúrno-umeleckých súťažiach v rámci medzinárodnej Olympiády detí
a mládeže Kalokagatia 2006. Zároveň bolo udelené časopisu Exklusive čestné
uznanie v súťaži školský časopis v kategórii stredné školy v rámci ODaM Kalokagatia
2006 v Trnave.
V septembri 2006 v Trnave sa po prvýkrát uskutočnila matematická súťaž
Matboj. Prebiehala na regionálnej úrovni a zorganizovalo ju Metodicko-pedagogické
centrum v Bratislave. 5-členné družstvo študentov SPŠE pod vedením
RNDr. Ľ. Fapša v kategórii SOŠ a SOU obsadilo spomedzi 14-tich škôl 1. miesto.
V novembri sa v Nitre konal druhý Matboj, naši študenti obsadili 2. miesto spomedzi
21 škôl.
V septembri 2006 sa 12 učiteľov predmetovej komisie výpočtová technika
zúčastnilo týždňového školenia akreditovaného Ministerstvom školstva SR
"Internetové technológie" na Materiálovo - technologickej fakulte STU v Trnave a
získali osvedčenie o nadobudnutom vzdelaní.
Stužková slávnosť 4. B triedy sa uskutočnila koncom septembra netradičným
spôsobom. Triedny učiteľ Mgr. M. Lukáč pripol študentom zelené stužky na vrchole
Kriváňa.
Koncom septembra 2006 sa uskutočnili exkurzie do Atómovej elektrárne
v Jaslovských Bohuniciach a do Vodnej elektrárne v Maduniciach.
Krajské kolo 23. ročníka súťaže ZENIT sa konalo koncom novembra na SPŠE
a ŠVS v Piešťanoch. Obzvlášť úspešný bol študent 4. ročníka Tomáš Pavlíček, keď
v programovaní skončil na 1. mieste a v elektronike na 2. mieste. Celoslovenské kolo
súťaže ZENIT sa konalo vo februári 2007 v Starej Turej, kde Tomáš Pavlíček
v elektronike obsadil vynikajúce 1. miesto.
V škol. roku 2006/2007 sa študenti našej školy pod vedením
Ing. Ľ.Tuchschera zapojili do súťaže Young Energy, ktorú vyhlásila spoločnosť
ENEL. Študent 3. ročníka Marek Švančara svojou prácou (séria fotografií) obsadil
v regionálnom kole 1. miesto a v národnom kole 4. miesto z 18-tich najlepších prác.
Z iniciatívy Mgr. I.Pavelkovej vyzbierali študenti našej školy v júni finančný
príspevok pre útulok Sloboda zvierat v Piešťanoch.
V priebehu škol. roka sa pre študentov našej školy uskutočnilo viacero
prednášok s protidrogovou tematikou, ktoré pripravila Mgr. M. Skačanová
v spolupráci s Mestskou políciou v Piešťanoch.
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V medzinárodnej súťaži Matematický klokan sa v škol. roku 2006/2007
študenti našej školy umiestnili v kategórii O (1.a 2.ročník) spomedzi vyše 200 škôl na
5. mieste a v kategórii P (3.a 4.ročník) na 3. mieste v rámci Slovenska.
Pekné výsledky sa dosiahli aj v oblasti športu. V silovom päťboji 4-členné
družstvo chlapcov SPŠE Piešťany obsadilo v máji 2007 na župnej krajskej olympiáde
v Trnave 1.miesto a v jednotlivcoch Miroslav Sedlák tiež 1. miesto. V júni na
majstrovstvách Slovenska, ktoré sa konali v júni v Trnave pod názvom Gaudeamus
igitur (olympiáda stredných škôl), skončilo družstvo SPŠE na vynikajúcom 1. mieste.
V júni 2007 sa na futbalovom štadióne v Piešťanoch konal Športový deň SPŠE
Piešťany. RNDr. Fapšo v spolupráci s učiteľmi telesnej výchovy pripravili 1. ročník
Minimaratónu na okruhu v okolí štadióna v dĺžke 4,4 km. Zúčastnilo sa ho 61 bežcov
a bežkýň (z toho 59 študentov z našej školy).
Dvaja študenti našej školy boli v škol. roku 2006/2007 vzorom pre ostatných,
pretože sa vyznačovali nielen dobrým prospechom a slušným správaním, ale
zároveň boli i vynikajúcimi športovcami. Študentka 2.A triedy Veronika Kolníková
bola od roku 2005 juniorskou reprezentantkou SR, v júli 2006 sa zúčastnila
majstrovstiev Európy v plávaní na Mallorke a tiež získala niekoľko titulov majsterky
SR. Študent 4. D triedy Matej Rusnák na majstrovstvách sveta v kanoistickom
maratóne vo Francúzsku v októbri 2006 získal v juniorskej kategórii v C1 na trati
21 km striebornú medailu, keď za víťazným Francúzom Hascoetom zaostal iba
o jednu sekundu.
Súťažnému športu sa na našej škole venujú aj učitelia. Zástupca riaditeľky
Ing.Milan Tupý patrí v svojej kategórii medzi najlepších cyklistov na Slovensku.
V roku 2006 absolvoval 30 pretekov v Slovenskom pohári Masters v cestnej cyklistike
a v kategórii C (50-59 rokov) skončil celkove na 5. mieste. Na majstrovstvách SR
v časovke jednotlivcov obsadil 7. Miesto a v cestnom preteku jednotlivcov na 75 km
3. miesto.
RNDr. Ľ. Fapšo sa venuje dlhým cestným behom. V roku 2005 zabehol svoj
prvý maratón v Trnave, kde dosiahol čas 4 hod. 20 m. V škol. roku 2006/2007
pokračoval v príprave na absolvovanie ďalších maratónov.
V roku 2006 sa uskutočnili rekonštrukčné práce na budove školy. V období
máj-august dostala budova novú fasádu. Nové okná a zateplenie v spojení s novou
automatizovanou kotolňou sa prejavia v tepelnej podobe v učebniach a v úspore
plynu na vykurovanie.
Z iniciatívy učiteľov telesnej výchovy prebiehala v škol. roku 2006/2007
prestavba laboratória v suteréne školy na posilňovňu. Vybudovanie posilňovne
vykonali svojpomocne učitelia predmetovej komisie telesná výchova s pomocou
študentov školy. Financovanie posilňovne zabezpečili Rada rodičov pri SPŠE,
Slovenská asociácia športu na školách v projekte Otvorená škola, mesto Pieš ťany a
SPŠE Piešťany.
V škol. roku 2007/2008 sa v marci 2008 uskutočnila voľba členov Rady školy
pri SPŠE v Piešťanoch na nové 4-ročné funkčné obdobie. Nová RŠ je 11-členná,
7 členov bolo zvolených tajnými voľbami (2 pedagogickí zamestnanci,
1 nepedagogický zamestnanec, 3 zástupcovia rodičov a 1 zástupca študentov)
a 4 členovia boli delegovaní (1 zástupca mestskej kultúrno-výchovnej organizácie,
1 zástupca mesta a 2 zástupcovia zriaďovateľa – Trnavského samosprávneho kraja).
Od marca do konca škol. roka 2007/2008 pracovala RŠ v zložení: predsedníčka
a zást.pedag. zamestnancov Mgr. Lýdia Sarvašová, zást. pedag. zamestnancov
Ing. Eva Mengyanová, zást. ostatných zamestnancov školy Miroslav Klein,
zástupcovia rodičov Ing. Ivan Ščasný, Mária Kašáková a Ing.Juraj Golier, zást.
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zriaďovateľa Ing.Iveta Babičová a MUDr. Peter Ottinger, za MsZ MP Pavol Tapušík
a za MsKS Martin Valo.
Od septembra 2008 došlo k zmene v štruktúre zloženia RŠ zástupcov MsZ
MP a MsKS nahradili ďalší zástupcovia zriaďovateľa TTSK PaedDr. Viera
Suchánová a Jana Matúšová.
V škol.roku 2007/2008 sa novým predsedom rady študentov stal študent
2. ročníka Rudolf Grežo.
V škol. roku 2007/2008 nastúpili na školu noví učitelia – Ing.Jan Jánský a Ing.
Juraj Valo. Rímskokatolícku náboženskú výchovu vyučoval Mgr. Andrej Šintál a
Mgr. Ľudovít Malý, ktorého od novembra 2007 nahradila Mgr. Eva Orviská,
evanjelickú náboženskú výchovu vyučoval Mgr. Branislav Dolinský.
V škol. roku 2007/2008 pracovalo na škole až 36 krúžkov: anglický jazyk
(Mgr. L. Sarvašová), angličtina 3.ročník (Ing. E. Mengyanová), aplikovaná ekonomika
1 (Ing. B. Ďuračková), aplikovaná ekonomika 2 (Ing. E. Rolincová), školské TV štúdio
ASTRA (PhDr. A. Vráblová), break dance (Mgr. I. Pavelková), elektronika 1,2 a 3
(Mgr. M. Marek), elektronika 4 (Ing. A. Hrčka), elektronika 5 – internet (Ing. A. Hrčka),
elektronika 6 (Ing. D. Vido), školský časopis Exclusive (Ing. A. Murín), folklórnytanečníci (Mgr. V. Horňáková), folklórny - speváci (Mgr. V. Horňáková), ISO 9000kvalita (Ing. Ľ. Tuchscher), kondičná kulturistika 1,9 (Mgr. E. Sedláčiková), kondičná
kulturistika 4,5 a 10 (Mgr. J. Kolník), kondičná kulturistika 2,3 a 7 (Mgr. A. Kolníková),
kondičná kulturistika 6 a 8 (Mgr. M. Lukáč), literárny 1 (Mgr. A. Sarvašová), literárny
2 (Mgr. D. Chrásteková), literárny 3 (PhDr. M. Donoval), matematika 1
(RNDr. Ľ. Fapšo), matematika 2 (RNDr. Ľ. Mlčúchová), maturitný seminár z ANJ pre
4. roč.(Mgr. I. Pavelková), národopisný (PhDr. M. Donoval), programovanie www
stránok (Ing. D. Bačová), stolný tenis (Mgr. M. Lukáč), strelecký
(Mgr. E. Sedláčiková).
V septembri 2007 sa uskutočnili 2 stužkové slávnosti v Chorvátsku – 4. D
triedy (tried.uč. Mgr. A.Kolníková) a 4.C triedy (tried.uč. Ing. I.Babičová). Stužková
4. A triedy (tried.uč. Mgr. M.Marek) sa uskutočnila v septembri vo Vyšnej Boci
v Nízkych Tatrách a stužková 4. B triedy (tried.uč. RNDr. Ľ.Fapšo) v novembri
v hoteli Váh.
Koncom septembra 2007 sa do súťaže Vedomostná akadémia, ktorú
zorganizoval Trnavský samosprávny kraj, zapojilo 16 študentov našej školy (testové
otázky týkajúce sa TTSK).
Začiatkom októbra 2007 absolvovalo 15 študentov našej školy pod
pedagogickým dozorom Ing. Ľ.Tuchschera a Ing. J. Třísku týždenný výmenný pobyt
v partnerskej Strednej škole informatiky, elektrotechniky a remesiel v Rožnově pod
Radhoštěm (škola sa transformovala z SPŠE na SŠIEaŘ). Následne sa uskutočnil
výmenný pobyt 15 študentov z Rožnova pod Radhoštěm pod pedagogickým
dozorom
Mgr. L. Hapla a J. Kolečka v Piešťanoch, odborný program rožnovských študentov
v Piešťanoch zabezpečovali Ing. A. Hrčka a Ing. J. Tříska.
V októbri sa uskutočnila exkurzia našich študentov do PSA PEUGEOT
CITROEN,s.r.o.
Študenti našej školy D. Kováč, J. Kaša, P. Löffler a F. Kopca sa zapojili do
medzinárodnej súťaže v tvorbe plagátu na tému Európska únia a nediskriminácia.
V národnom kole tejto súťaže obsadili 1. miesto a postúpili do medzinárodného kola.
V novembri 2007 sa uskutočnila 2. konferencia žiackych, študentských rád
v Bratislave. Za našu školu sa jej zúčastnila Mgr. T. Čížová ako koordinátorka ŽSR
a predseda študentskej rady Rudolf Grežo.
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V období od 7. januára do 29. februára 2008 absolvovala Mgr. T. Čížová
pedagogickú stáž na Lycée Sainte – Barbe v Saint – Etienne vo Francúzsku. Táto
stáž bola súčasťou národného projektu Brána jazykov otvorená, ktorú financoval
Európsky sociálny fond a schválilo ho MŠ SR.
Pri príležitosti otvorenia medzinárodného veľtrhu Industry EXPO Bratislava sa
v dňoch 20.-21. februára 2008 uskutočnilo 1. medzinárodné finále technickej súťaže
mladých elektronikov. Jedným z organizátorov súťaže, zastupujúcich Slovenskú
spoločnosť elektronikov bol Ing. P. Žúbor. Našu školu reprezentovali 4 študenti –
M. Jambor, J. Humaj, M. Štefkovič a M. Manduch.
V roku 2007 bola uzavretá zmluva o partnerských vzťahoch medzi SPŠE
v Piešťanoch a talianskou školou Centro formazione v Pardenone. V marci 2008
zavítalo do Piešťan10 študentov a 2 pedagógovia z Pardenone.
V apríli sa študenti našej školy T. Imríšek a J. Motolová zúčastnili základnej
časti súťaže Team SAP – počítačová simulácia MESE a následne v júni aj
celoslovenského finále programu MESE.
V apríli 2008 sa študentský časopis Exclusive zúčastnil celoslovenskej súťaže
Štúrovo pero vo Zvolene. Odborná porota prisúdila časopisu 5 kladných bodov
a 2 záporné body a udelila mu hodnotiacu známku 2.
V septembri 2007 sa škola zapojila do projektu Otvorená škola s programom
"Tvoríme pre zákazníka - učíme sa firemnej filantropii". Do projektu sa pod vedením
Ing. D. Bačovej zapojilo 33 žiakov školy a vytvorilo 8 webových stránok pre
neziskové organizácie.
Začiatkom mája reprezentovali našu školu v krajskom kole súťaže Mladý líder
v Bratislave dve študentky K. Frolíková a K. Majerová.
V škol. roku 2006/2007 vyšli 3 čísla jubilejného 10. ročníka časopisu, došlo
k zmene šéfredaktora, Tomáša Pavlíčka nahradil Filip Kopca. V škol.roku 2007/2008
vyšli opäť 3 čísla 11. ročníka. Pod vedením Ing. A. Murína pracovala študentská
redakčná rada v zložení: šéfredaktor Filip Kopca, redaktorky Marianna Uhlíková,
Mária Tomková a Veronika Vaculová. Pri jazykovej korektúre textov spolupracovala
Mgr. Daša Chrásteková a elektronické spracovanie časopisu pod vedením
Ing.Štefana Tótha zabezpečovali študenti 3. ročníka Marek Štefkovič, Michal Herda
a Ján Marko.
28. marca 2008 pri príležitosti Dňa učiteľov bolo 50-tim pedagógom z celého
Slovenska udelené štátne vyznamenanie v rezorte školstva. Medzi ocenenými bola aj
Mgr. Tatiana Čížová, ktorá prevzala Malú medailu sv. Gorazda za tvorivú
pedagogickú prácu a prácu na príprave projektov.
V apríli prebiehala celonárodná zbierka v rámci Dňa narcisov. V Piešťanoch sa
konala 11.apríla 2008 a zorganizovala ju pobočka Ligy proti rakovine v Piešťanoch.
Na našej škole ju zabezpečovala skupina študentiek pod vedením
Mgr. E. Sedláčikovej.
V máji sa na Slovensku uskutočnila verejná zbierka pod názvom Krok s SM.
V Piešťanoch ju zorganizoval Klub Sklerosis multiplex pri SZSM. Zabezpečovala ju aj
skupina 6-tich dievčat našej školy pod vedením Mgr. Márie Skačanovej.
V škol. roku 2007/2008 darovalo krv piešťanskej nemocnici cca 100 študentov
našej školy pod dohľadom Mgr.A. Kolníkovej.
28. mája navštívila partnerskú Obchodnú akadémiu v Břeclavi delegácia našej
školy v zložení – riaditeľka Ing. M.Kováčová, zástupca riaditeľky Ing. M. Tupý
a vedúci krúžku školského časopisu EXCLUSIVE Ing. A.Murín. Riaditeľ školy
PhDr. Leo Čuda, manažér projektov Ing. Jan Hájek a vedúca školského časopisu
KIBIC RNDr. Eva Šupinová s nimi rokovali o podmienkach spolupráce v rámci
realizácie projektu Spoločný časopis ČR a SR.
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V škol.roku 2007/2008 sa uskutočnili ďalšie rekonštrukčné práce. Vykonala sa
montáž žalúzií v budove školy a výmena okien na schodišti.
19. októbra 2007 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie posilňovne v suteréne
budovy školy. Okrem vedenia školy sa ho zúčastnili primátor mesta Piešťany
Ing. Remo Cicutto, viceprimátor mesta Ing. Timotej Miština, CSc., zástupcovia VÚC
Trnava a ďalší hostia.
Počas letných prázdnin 2008 sa uskutočnili rozsiahle rekonštrukčné práce
v školskej jedálni, kde sa zmodernizovala kuchyňa a výdajňa jedál. Nový názov
Školskej jedálne pri SPŠE v Piešťanoch od 1. septembra 2008 sa zmenil na
Zariadenie školského stravovania pri SPŠE v Piešťanoch. Nový názov Domova
mládeže pri SPŠE v Piešťanoch od 1. septembra 2008 je Školský internát pri SPŠE
v Piešťanoch.
Uplynulých 40 rokov pôsobenia SPŠE v Piešťanoch bolo úspešných. Kolektív
pedagógov a ostatných zamestnancov školy si bude v nasledujúcom období naďalej
zodpovedne plniť úlohy v oblasti výchovy a vzdelávania mladej generácie.
Spracoval: Ing. Alexander Murín

PAMÄTNICA K 40. VÝROČIU SPŠE

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version http://www.fineprint.com

4

