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Školský rok 2021/2022 

Školský rok 2021/2022 začal 1. septembra 2021, pričom reálne sa do školy 
nastúpilo vo štvrtok 2. septembra. Najväčšie obavy spôsobila pandémia 
COVID-19, ktorá si vynútila určité opatrenia. Napriek tomu sa otvorenie školského 
roka uskutočnilo obvyklým spôsobom a žiaci nastúpili na vyučovanie v prezenčnej 
forme. 

V novom školskom roku sa podarilo zrealizovať niekoľko noviniek, 
pokračovalo sa aj v rozbehnutých projektoch. Medzi novinky možno zaradiť 
školský zošit SPŠD Trnava, ktorý dostal každý žiak školy. Ak ich chcel viac, 
mohol si za 1 € dokúpiť ďalšie. 

Začiatok školského roka bol spojený aj s novou organizáciou obedov. Keďže  
počet žiakov v jednotlivých triedach dosiahol číslo okolo 30, prejavilo sa to v záťaži 
na školskú jedáleň. Kapacitné, najmä priestorové možnosti jedálne už nestačili 
navýšenému počtu žiakov. Rozbehli sme tak nový systém obedných prestávok. 
Do rozvrhu boli zaradené tzv. obedové hodiny, počas ktorých majú žiaci čas sa 
v pokoji naobedovať. Nedošlo však k plošnému zavedeniu hodín na obed, ale len 
v niektorých dňoch u niektorých tried, pokiaľ nebolo možné zvládnuť obed 
po vyučovaní alebo počas 20 minútových prestávok. 

Samozrejme, najväčší problém pre funkčnosť obedových hodín malo 
pochopenie u žiakov. Systém síce ponechal dve dvadsaťminútové prestávky 
s rozdelením pre 1. a 4. ročník (medzi štvrtou a piatou vyučovacou hodinou) 
a pre 2. a 3. ročník (medzi piatou a šiestou vyučovacou hodinou), ale žiaci, ktorí 
mali v rozvrhu obedovú hodinu mali ísť na obed až cez danú hodinu, teda nie cez 
prestávku. Tiež zostalo v platnosti, že žiaci, ktorí mali 7 a menej hodín, mali ísť 
na obed až po vyučovaní, teda nie cez prestávky. Zo strany žiakov tak bolo 
potrebné dodržiavať časy určené na obed pre jednotlivé triedy, čo spočiatku 
prijímali s nevôľou. Po zabehnutí sa systém osvedčil a výdaj stravy sa 
rovnomernejšie rozdelil na celý časový úsek vydávania stravy. 

K ponuke krúžkov a kurzov Jazykovej školy sme pridali tri novinky 
mimoškolskej činnosti z externého prostredia – IT academy Bratislava ponúkla 
online krúžok predstavenia pracovných pozícií v oblasti IT pre našich žiakov,     
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky MTF STU ponúkol 
krúžok robotiky a programovania a do tretice Aeroklub (letisko v Bolerázi, 
miestnej časti Klčovany) ponúkol pre našich študentov krúžok pre záujemcov 

o leteckú techniku. 

Úspech s našim novým projektom v programe Erasmus umožnil 
pokračovanie medzinárodných stáží aj tento školský rok, čo môže umožniť našim 
študentom ďalšie výhody najmä v pokračovaní štúdia na vysokej škole. 

Pre žiakov môže byť zaujímavá tiež skúška IELTS z anglického jazyka 
na Britskej rade, ktorú škola na konci školského roka uhradí piatim študentom. 
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IELTS (International English Language Testing System – medzinárodný systém 
testovania z anglického jazyka) je celosvetovo najpopulárnejšou jazykovou 
skúškou z anglického jazyka. Kto chce pracovať, študovať alebo žiť v zahraničí, 
absolvovanie testu IELTS výrazne pomôže k naplneniu tohto cieľa. Skúšku IELTS 
akceptuje vyše 10 000 organizácií vo viac ako 140 krajinách. Medzi tieto organizácie 
patria orgány štátnej správy, akademické inštitúcie a zamestnávatelia. 

Pre uhradenie skúšky školou musí študent splniť niekoľko podmienok, 
na základe ktorých navrhujú učitelia študentov na túto formu odmeny – študent 
musí byť počas štúdia aktívny s veľmi dobrým prospechom, zapájajúci sa do akcií 
školy, súťaží, olympiád, SOČ (forma odmeny od školy), pričom študent musí 
napísať motivačný list v angličtine, prečo má záujem o túto skúšku. 

    Škola sa zapojila aj do projektu DofE – Medzinárodnej ceny vojvodu 

z Edinburghu. Ide o mimoškolskú činnosť pre vybraných študentov. 
Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je vzdelávací program, jeden 
z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi, ktorý ich pripravuje 
na život a zamestnanie. Do programu sa zapája viac ako milión mladých ľudí 
z viac ako 140 krajín sveta. Za svoje úsilie sú študenti oceňovaní prestížnym 
certifikátom, ktorý má celosvetovú platnosť a hodnotu. Mladí ľudia, ktorí sa 
zapoja do programu, sa stávajú sebaistejšími, cieľavedomejšími, rozvíjajú svoje 
zručnosti v oblastiach ako komunikácia, riešenie problémov a líderstvo. 

V priebehu septembra 2021 sa uskutočnilo školenie lektoriek na tento projekt. 
Nasledovalo informovanie žiakov a rodičov o možnostiach účasti žiakov na tejto 
akcii. Dňa 28. apríla 2022 žiaci zapojení do programu DofE zúčastnili prípravy 
absolvovali prípravu na poskytnutie prvej pomoci. Školenie sprostredkovala 
Stredná zdravotnícka škola. Reálne sa žiaci zúčastnili expedícií v Malých 
Karpatoch v mesiacoch máj a jún, teda koncom školského roka. 

Ďalej sa škola zapojila do Programu Nadácie Slovenskej sporiteľne FinQ. 
Ide o program finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry pre školy, čo sa 
stalo mimoriadne zaujímavé v odbore prevádzka a ekonomika dopravy. 

V rámci akcie Noc výskumníkov – Navštív svoju školu – spoznaj svojho 

vedca, bola u nás dňa 24. septembra 2021 online prednáška Ing. Petra Gogolu, PhD. 
z Ústavu materiálov MTF STU s názvom Čo dokáže zinok. Zúčastnili sa jej študenti 
tried III.C a IV.C odboru 3765 M technika a prevádzka dopravy. 

V rovnaký deň, teda 24. septembra, sme mali v škole aj Európsky deň 

jazykov. 

Žiaci 2. ročníkov si dňa 7. októbra 2021 a 3. ročníkov dňa 27. októbra 2021 
pozreli film Správa, ktorý opisuje príbeh Alfréda Wetzlera a Rudolfa Vrbu. Tí 
riskovali svoj život, aby informovali o tom, čo sa deje v Osvienčime v období 
druhej svetovej vojny. Cieľom školy je žiakov nielen vzdelávať v oblasti ich 
študijného odboru, ale im aj pripomínať udalosti, keď ľudské spoločenstvo zlyhalo 
a dopustilo, aby boli ľudia prenasledovaní za svoj pôvod, vierovyznanie, 
orientáciu či za svoje názory. Film Správa ukazuje cestu, ktorou sa znovu nevydať. 
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Následne sa uskutočnilo ešte niekoľko akcií, ako napríklad Konferencia 

o trhu práce Readycon alebo návšteva učiteľov z partnerskej školy SPŠ Břeclav. 
Ešte dňa 25. novembra 2021 podpísali na radnici v Břeclavi za prítomnosti starostu 
mesta Bc. Svatopluka Pěčeka Memorandum o vzájomnej spolupráci riaditeľ SPŠ 
dopravnej Trnava Ing. Peter Papík a riaditeľ SPŠ Edvarda Beneše a obchodní 
akademie Břeclav Mgr. Jiří Uher. Zároveň sa uskutočnila návšteva vedenia školy 
a učiteľov SPŠ dopravnej Trnava na SPŠ Edvarda Beneše a obchodní akademii 
Břeclav, čím boli položené základy budúcej spolupráce týchto škôl. 

Ďalšie obdobie bolo poznačené prechodom na dištančné vzdelávanie a tým 
prerušenie množstva aktivít v škole. Situácia z pohľadu dištančného vzdelávania 
je popísaná v samostatnej kapitole. 

Po návrate žiakov do škôl v priebehu januára 2022 sa postupne rozbehli aj 
rôzne projekty a aktivity v škole, najskôr najmä online formou. Napríklad v období 
1. až 25. februára 2022 sa uskutočnil kultúrno-vzdelávací projekt Online Educate 

Slovakia 1. 2. 2022 – 25. 2. 2022. 

V tomto projekte medzinárodní dobrovoľníci viedli so žiakmi interaktívne 
online hodiny v anglickom jazyku, zamerané na spoznávanie nových kultúr 
i budovanie povedomia o aktuálnych globálnych problémoch (životné 
obmedzenia v dôsledku šírenia ochorenia Covid-19, migračná kríza vo svete, 
klimatické zmeny, vojna na Ukrajine, hlad vo svete – prebytok potravín atď.). 

Do školy prišla školská kolekcia voľnočasového oblečenia, ktorej vzhľad si 
žiaci a učitelia volili online dotazníkom. Nosenie oblečenia s logom alebo názvom 
školy je na dobrovoľnej báze a využívajú ho aj učitelia na rôznych prezentačných 
akciách školy. O to viac poteší, ak takéto oblečenie nosia aj naši absolventi 
v neskoršom období, ako sme to mohli vidieť u nášho bývalého žiaka, ktorý 
v školskom roku 2021/2022 už študoval na Žilinskej univerzite. 

V dňoch 21., 22. a 24. februára 2022 sa konalo školské kolo SOČ. V utorok 
22. februára prišli do komisií aj učitelia z partnerskej školy v Břeclavi (v každej 
komisii boli aspoň dvaja takíto učitelia) a zástupca spoločnosti Siemens zo Žiliny. 

V pondelok 21. februára 2022 sme prevzali od spoločnosti Stelantis (pôvodne 
PSA Peugeot Citroen) elektromobil vyrobený v prvej várke trnavského závodu. 
Bude slúžiť na účely výučby (vozidlo nie je prihlásené na dopravnom inšpektoráte 
a nemá ani EČV – evidenčné číslo vozidla). 

Akcia „Gefco day na SPŠD Trnava“ sa uskutočnila 24. februára 2022. 

V piatok 25. februára 2022 sa v areáli školy uskutočnila prezentácia 

vodíkového automobilu za prítomnosti župana Trnavského samosprávneho kraja 
pána Jozefa Viskupiča. Čerpaciu stanicu na vodík sprevádzkovali v tomto období 
aj v Trnave, konkrétne v areáli dopravnej spoločnosti ARRIVA Trnava, a. s., 
sídliacej na Nitrianskej ceste. Vybraní žiaci tak mali možnosť vidieť automobil 
na alternatívny pohon. 
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Vo štvrtok 24. februára 2022 sa stala mimoriadna situácia, ktorá otriasla 
celým svetom – vojská Ruskej federácie napadli Ukrajinu, čím otvorili vojenský 

konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou. Ľudstvo sa tým dostalo na okraj tretej 
svetovej vojny. Pre chod školy to spočiatku nemalo vplyv, z pohľadu Slovenska sa 
situácia zhoršovala najmä na východe pri ukrajinskej hranici, cez ktorú začali 
denne prichádzať tisícky utečencov, prevažne žien a detí. 

Vedenie školy sa zúčastňovalo na rokovaniach so svojím zriaďovateľom, kde 
muselo pripraviť rôzne krízové plány v prípade prijatia utečencov (oficiálne 
dostali štatút odídenca) do objektov školy na hromadné ubytovanie. Nakoniec sa 
vývojom udalostí škola takýmto situáciám vyhla a nemuseli sme zabezpečovať 
ubytovanie pre odídencov. Do konca školského roka 2021/2022 tak prebiehal 
bežný systém fungovania školy bez narušenia konfliktom na Ukrajine. 

Písomné maturity sa konali v utorok 15. marca (slovenský jazyk), v stredu 
16. marca (cudzie jazyky) a vo štvrtok 17. marca (matematika). Priebeh už 
kopíroval situáciu spred pandémie (teda z maturít po školský rok 2018/2019), 
jediným rozdielom bolo predĺženie času na vypracovanie o 15 minút, ktoré 
nariadil minister školstva po rokovaniach so zástupcami študentov požadujúcich 
úplné zrušenie maturitnej skúšky a výpočet známok na maturitnom vysvedčení 
z priemeru všetkých ročníkov strednej školy. 

Vo štvrtok 24. marca 2022 sa konal Odborný deň „Éčkarov“. Prvé dve 
vyučovacie hodiny sa v svetlíku uskutočnila prezentácia dvoch firiem s ponukou 
práce pre štvrté ročníky odboru E. Následne sa podarilo v troch triedach 
zabezpečiť online prednášky zo Žilinskej univerzity v Žiline. Triedy IV.EA, IV.EB 
a IV.EC mali možnosť sledovať hodinové prednášky na témy Virtuálne TV štúdio, 
Tvorba hry pre virtuálnu realitu, Od 3D skenu po 3D tlač a Generovanie, prenos 

a spracovanie signálov. 

Rozsiahlejšia akcia sa uskutočnila v stredu 30. marca 2022. Akcia s názvom 
Život má zelenú prebehla v čase 9.45 h až 12.15 h. Zameraná bola najmä 
na prevenciu dopravných nehôd a poskytnutie prvej pomoci pri autonehodách. 
Na slávnostnom otvorení bol prítomný štátny tajomník Ministerstva dopravy 

a výstavby Slovenskej republiky Ing. Jaroslav Kmeť. 

Na podujatí privítal riaditeľ školy Ing. Peter Papík i ďalších hostí podujatia, 
ktorými boli Mgr. Marek Neštický, vicežupan Trnavského samosprávneho 
kraja, Mgr. Zuzana Rosiarová Kesegová, generálna sekretárka Slovenského 
Červeného kríža, Mgr. Stanislav Pravda, riaditeľ odboru školstva Trnavského 
samosprávneho kraja, JUDr. Roman Török, vedúci oddelenia cestnej premávky 
Ministerstva dopravy a výstavby SR a ďalší. 

Program, okrem vlastnej prezentácie školy, zabezpečilo Ministerstvo vnútra 
Slovenskej republiky (Prezídium Policajného zboru SR), Ministerstvo 
zdravotníctva Slovenskej republiky so Slovenským Červeným krížom 
a Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Prednášky pre študentov 
mali pán plk. PhDr. Tomáš Vrábel, riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia 



Školský rok 2021/2022   33 / 42 

Policajného zboru, pán Mgr. Andrej Barborka, MBA, LL.M., riaditeľ územného 
spolku Slovenského Červeného kríža v Topoľčanoch. 

Prednášky boli zamerané najmä na pravidlá cestnej premávky, odpútavanie 
pozornosti a nevenovanie sa dostatočne vedeniu vozidla, neprispôsobenie 
rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, nedostatočná prax vo vedení motorového 
vozidla, predvídavosť situácií v cestnej premávke, nedodržiavanie bezpečného 
odstupu vozidiel atď. Na školskom dvore bolo predvedené zážitkové vzdelávanie 
formou simulátora prevrátenia vozidla, okuliarov simulujúcich stav opitosti, 
okuliarov simulujúcich stav po požití omamnej látky a distribúcia reflexných 
a vzdelávacích materiálov. 

S uvoľňovaním opatrení sa žiaci dostali aj mimo školu na rôzne exkurzie, 
veľtrhy a výstavy. Napríklad dňa 5. apríla 2022 sa exkurzie do Bratislavy na veľtrh 
študentských firiem s názvom „Veľtrh podnikateľských talentov“ zúčastnili 
triedy II.A, II.D, III.A a III.C. 

O tri dni neskôr, konkrétne 8. apríla 2022, sa študenti III.C a IV.C zúčastnili 
Dňa otvorených dverí na MTF STU v Trnave, ktorý sa po dlhom čase konal 
prezenčnou formou. Všetkých zúčastnených privítala prodekanka pani 
doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD. Po úvodných slovách nasledovala prehliadka 
priestorov fakulty, a to hlavne laboratórií. Študenti si prezreli najmä Centrum 
excelentnosti 5-osového obrábania a Laboratórium výrobných zariadení 
a systémov. Veľký záujem bol najmä o simulátor zvárania, simulátor hasenia 
požiaru a ovládanie strojov a robotov v rámci virtuálneho prostredia výrobnej 
bunky. 

Exkurzie v Metrans Dunajská Streda sa zúčastnili triedy III.A a III.D, škola 
bola aj na akcii JobSpoTT. Dňa 29. apríla 2022 navštívili triedy II.C a III.C 
Autosalón v Bratislave a dňa 5. mája 2022 sa študenti končiacich ročníkov 
zúčastnili na prednáškovo-prezentačnom bloku „Ako byť úspešný na trhu práce“, 
ktorý pre nás zabezpečila partnerská spoločnosť Siemens mobility Žilina. Podaril 
sa aj výlet žiakov do Prahy. 

V máji sa podarilo zrealizovať niekoľko akcií, napríklad 12. mája sa zúčastnili 
exkurzie v Národnej banke Slovenska v Bratislave žiaci III.EA alebo 25. mája 
trieda II.EB navštívila v rámci odbornej exkurzie rozhlasové i televízne štúdiá 

RTVS. Sprevádzali ich známe tváre Ľuboš Kasala, Ľubomír Bajaník, ale stretli sa 
i s ďalšími redaktormi – Marcelom Merčiakom, či Ľubošom Hlavenom. 
Uskutočnila sa tiež prednáška „Finančná gramotnosť“, ktorú pre nás zabezpečili 
Ing. Dušan Glevaňák a Ing. Ružena Letrichová zo spoločnosti Brokeria, a.s. – 
zúčastnili sa jej dňa 18. mája triedy III.A a III.EA. 

Ďalšie akcie sa už uskutočnili v súbehu s ústnymi maturitami alebo po nich, 
napríklad trieda I.C navštívila Aurélium, triedy I.A a I.D Dopravné múzeum 

v Bratislave (1. júna). Žiaci tretích ročníkov absolvovali súvislú dvojtýždňovú 

prax u zmluvných partnerov, teda mimo školu. 
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Maturity prebehli už formou, ako sme ju poznali do roku 2019 – teda 
prezenčne. Najskôr sa v máji uskutočnili praktické maturity, následne v odboroch 
C (3765) a E (2675 a 3739) skúšky elektrotechnickej spôsobilosti a na záver 
od 23. mája 2022 do 3. júna 2022 ústne maturity (teoretická časť internej formy 
maturitnej skúšky). 

Po maturitách a slávnostnom odovzdaní maturitných vysvedčení sa 
uskutočnilo ešte niekoľko výletov a exkurzií spojených aj s Kurzom ochrany života 
a zdravia (KOŽaZ). Na Materiálovo-technickej fakulte STU sa dňa 14. júna 2022 
uskutočnila odborná konferencia Inteligentná Trnava na ktorej sa zúčastnili 
študenti tried II.EC a III.C. 

Celkovo možno jún 2022 považovať už za bežné ukončenie školského roka, 
ako sme na to boli zvyknutí do roku 2019, teda pred vypuknutím pandémie 
COVID-19. 

Odchod žiakov na prázdniny a učiteľov na dovolenky bol mimoriadne 
osožný, pretože opatrenia proti Covidu-19 a ich následky vyčerpali nielen žiakov, 
ale výrazne aj učiteľov. 

Mimoriadna situácia – pandémia Covid-19 

Začiatok školského roka 2021/2022 bol ovplyvnený očakávaným nárastom 
počtu infikovaných ochorením COVID-19. Celosvetovo bol v septembri 2021 
zaznamenaný počet mŕtvych na COVID-19 viac ako 4 700 000. Škola prijala dňa 
10. septembra 2021 smernicu na organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania 
na SPŠ dopravnej v Trnave pre školský rok 2021/2022 počas trvania 
protipandemických opatrení. Návštevy museli pri vstupe do areálu školy 
predložiť vyhlásenie o bezpríznakovosti. 

Vzhľadom na rapídny nárast počtu infikovaných, hospitalizovaných 
a mŕtvych v novembri 2021 (Slovensko sa dostalo na vrchol celosvetového 
rebríčka) už 24. novembra 2021 prekročil počet ľudí na umelej pľúcnej ventilácii 
v nemocniciach počet 3 200, preto vláda Slovenskej republiky vyhlásila núdzový 

stav od štvrtka 25. novembra 2021. Obchodníci museli zatvoriť obchody (okrem 
potravín a ďalších potrebných tovarov), prevádzkovatelia kiná atď. Opäť bol 
obmedzený pohyb ľudí iba do práce, obchodov, k lekárovi a do prírody len v rámci 
okresu. Na základných školách opätovne zaviedli povinnosť nosenia rúšok alebo 
respirátorov žiakmi. V návrhoch odbornej komisie bolo aj zatvorenie škôl, strana 
SaS však presadila vo vládnej koalícii právo veta a školy fungovali ďalej. 

To tiež nevydržalo dlho a už od pondelka 29. novembra 2021 boli ďalším 
nariadením zrušené činnosti krúžkov a aktivít, pri ktorých sa miešali triedy 
v jednej miestnosti (telesná výchova, stravovne a pod.). 

V novembri 2021 začali prichádzať učiteľom, ktorí boli očkovaní vo februári 
2021 prvou dávkou a v apríli 2021 druhou dávkou proti COVID-19, SMS 
s možnosťou registrácie na tretiu dávku vakcíny. Termíny systém prideľoval už 
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v priebehu niekoľkých nasledujúcich dní, takže koncom novembra, kto mal 
záujem, dostal už aj tretiu dávku vakcíny. Keďže teraz sa už vakcína 
od spoločnosti Astra Zeneca nepodávala, opäť vznikli obavy učiteľov na reakcie 
iných vakcín. Prevažne sa podávala vakcína od spoločnosti Pfizer BioNTech. 
Niektorí učitelia si sťažovali na reakcie, ktoré sa vyskytli krátko po očkovaní alebo 
v nasledujúcich dvoch dňoch, závažnejšie ťažkosti vo väčšom rozsahu sa však 
u nás nevyskytli. 

Od 1. decembra 2021 nariadil RÚVZ prechod na dištančné štúdium všetkým 
stredným školám a druhým stupňom základných škôl v celom okrese Trnava. Boli 
sme tak nútení poslať žiakov domov napriek veľmi nízkej pozitívnosti a celkom 
úspešnom očkovaní žiakov (viac ako polovica žiakov). Slabou výhodou oproti 
minulému školskému roku boli v škole absolvované aspoň prvé tri mesiace 
školského roka, čo väčšina učiteľov využila na získanie známok tak, aby ich bol 
dostatok k polročnému vysvedčeniu. Predsa len, skúšanie online je mimoriadne 
časovo náročné, ak chce učiteľ kontrolovať žiaka cez mikrofón aj kameru. 

Predĺžené zimné prázdniny začali od pondelka 20. decembra 2021. V piatok 
17. decembra sa uskutočnil off line deň. Žiaci dostali zadané úlohy na doma 
a učitelia absolvovali porady predmetových komisií. V pondelok a v utorok 
20. a 21. decembra mali učitelia nariadenú prácu z domu. Následne už boli všetci 
na dovolenkách až do návratu v pondelok 10. januára 2022, teda do pokračovania 
vyučovania. 

V januári prebiehala výučba bežným spôsobom, teda prezenčne, obmedzené 
bolo len miešanie tried, krúžky a žiaci, ktorí nemali výnimku, boli posielaní 
do domácej karantény, ak sa v triede vyskytol pozitívny žiak (kontrolovali sa 
spätne dva dni). Karanténa bola 10 dní, skorší návrat do školy bol umožnený len 
na základe negatívneho výsledku PCR testu vykonaného najskôr po 5 dňoch. 

Ak boli žiaci bez výnimky v domácej karanténe, trieda bola na tzv. hybridnej 

výučbe – žiaci s výnimkou chodili riadne do školy, žiaci bez výnimky boli 
v domácej karanténe na dištančnom vzdelávaní. Väčšina učiteľov však využívala 
na dištančné vzdelávanie len off line formu, pretože učiť prezenčne v triede 
a súčasne aj dištančne online už presahovalo znesiteľnú úroveň zaťaženia učiteľa 
najmä pre náročnosť obsluhy komunikačnej techniky pri premiestňovaní sa medzi 
učebňami počas celého dňa. 

O vyťažení učiteľov v tomto období svedčí aj fakt, že triedni učitelia museli 
vytvárať zoznamy žiakov, ktorí majú byť poslaní do domácej karantény, ak sa 
v triede vyskytol nejaký pozitívny prípad. Učiteľ musel skontrolovať prítomnosť 
žiakov v deň nahlásenia pozitívneho prípadu a dva dni predtým. 

Bežne sa stávalo, že niekoľko žiakov išlo do karantény, iní bez výnimky prišli 
do školy a po pár dňoch sa pri stretnutí s pozitívnym žiakom museli poslať 
do karantény. Triedny učiteľ musel udržiavať aj tabuľku s aktuálnym stavom 
pozitívnych žiakov vo svojej triede. Takéto premiešavanie súbežných karantén 
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v triede bolo mimoriadne náročné pre učiteľov, ktorí už aj bez toho boli vyčerpaní 
znižujúcou sa vedomostnou úrovňou žiakov uberajúcich sa k nezáujmu o učenie. 

Ešte vo februári vláda skrátila karanténu na 5 dní a od 28. februára zostala 
karanténa len pre pozitívnych žiakov. 

Po jarných prázdninách, teda od pondelka 7. marca 2022, zmenili opätovne 
obmedzenia aj v školách. Do karantény už musel ísť iba pozitívny žiak, ostatní 
žiaci v triede, ktorí s ním boli v kontakte, dostali za povinnosť nosiť 10 dní rúško 
alebo respirátor v celom objekte školy. 

Ostatným žiakom sa už umožnilo byť v triede bez rúška alebo respirátora – 
to neplatilo pre priestory mimo triedy alebo pre triedy, v ktorých sa miešali žiaci 
z viacerých tried. Situácia umožnila konanie písomnej časti maturitnej skúšky 
v polovici marca. 

Pre žiakov stredných škôl, predovšetkým končiacich ročníkov, bola 
najdôležitejšia informácia o opätovnom konaní maturitnej skúšky. Po dvoch 
rokoch obmedzení a zrušení maturitnej skúšky, sa v priebehu marca konali 
písomné maturity (externá časť maturitnej skúšky) a v priebehu mája až 
do začiatku júna aj riadne ústne maturity, ako sme na to boli zvyknutí do roku 
2019. 

Niektorých žiakov situácia zaskočila, dokonca boli štrajkovať proti 
opätovnému zavedeniu maturitnej skúšky až v Bratislave, škola však zabezpečila 
priebeh maturít tak, ako sa to od nej očakávalo. V máji sa konali aj praktické 
maturitné skúšky vrátane obhajob vlastných projektov a tiež skúšky 
z elektrotechnickej spôsobilosti. 

Umožnili sa tiež školské výlety a exkurzie, takže záver školského roka 
2021/2022 prebehol už v návale týchto akcií rýchlo a škola nezaznamenala nejaké 
výrazné problémy s karanténami alebo ochorením žiakov či učiteľov. 

Stavebná a inovačná činnosť 

V školskom roku 2021/2022 pokračovali drobné prestavby infraštruktúry 
v niektorých špecializovaných učebniach, najmä vybavených počítačovou 
technikou. Sprevádzkované bolo aj workoutové ihrisko a doskočisko, 
vybudované s podporou Nadácie SPP, čo rozšírilo možnosti aktivít na telesnej 
a športovej výchove. 

V súvislosti s eurofondovými projektmi bolo potrebné upraviť laboratóriá 

017 (suterén pavilónu B) a 3 (pavilón E) pre dosadenie nových simulačných 
a meracích zariadení Lucas Nülle, ako aj miestnosť č. 68 (medzi spojovacou 
chodbou z vestibulu do pavilónu C a telocvičňou) pre inštaláciu koľajiska 
modelovej železnice. Tieto akcie sa vykonávali súbežne s inštaláciou 
technologického vybavenia. 

Naďalej sa vykonávali drobné opravy vo všetkých pavilónoch, ako aj úprava 
trávnikov v areáli školy, ktorým pribudli okrasné kvety. 
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Počas leta 2022 prebiehala príprava parkoviska na položenie novej vrstvy 

asfaltu – išlo najmä o vybudovanie obrubníkov, odtokov a odfrézovanie pôvodnej 
vrstvy asfaltu parkoviska. Koncom augusta 2022 položili nový asfaltový povrch 
na celé parkovisko. 

Keďže počas uvedených prác nebolo možné parkovať autami v areáli školy, 
na parkovanie sa využila plocha medzi pavilónom E a susediacimi rodinnými 
domami. Táto plocha bola ešte predtým vyčistená a na jej časti položený nový 
asfalt. Parkovanie bolo dôležité nielen pre vyučujúcich dochádzajúcich zo širokého 
okolia (napríklad aj z okresu Nové Mesto nad Váhom), ale aj pre autoškolu sídliacu 
v škole. 

V priebehu prázdnin sa totiž uskutočnila aj mestská reorganizácia 

parkovania v obytnej zóne okolo školy s cieľom zaviesť platené parkovanie. Bočné 
ulice sa stali jednosmernými (pre cyklistov zostali obojsmerné) a parkovacie miesta 
vyznačovalo vodorovné značenie, mimo ktorých bolo parkovanie zakázané. 
Celkovo sa týmto opatrením výrazne znížil počet parkovacích miest v okolí, čo je 
z pohľadu školy problematické najmä pre konanie rodičovských združení (žiaci 
pochádzajú aj z okresov Čadca, Nitra alebo Nové Zámky). 

Vyznačenie parkovacích miest na náprotivnej strane vjazdu do areálu školy 
zo zadnej strany (ulica Tomášikova) prakticky znemožnilo obsluhu kontajnerov 
na odpad nákladným autom. Pre kontajnery tak bolo potrebné vybudovať 
odstavnú plochu priamo pri bráne, ale ešte v areáli školy. Autá odvážajúce odpad 
tak už nemusia vchádzať do areálu školy. 

Prezentácia školy 

Prezentácia školy ako dôležitý prvok pre zviditeľnenie školy žiakom 
základných škôl, ale aj vysokým školám a zamestnávateľom, kam by naši 
absolventi mohli ďalej pokračovať v štúdiu alebo zamestnaní, pokračovala 
rôznymi akciami aj v školskom roku 2021/2022. 

Už začiatkom školského roka sa škola zapojila do akcie Študuj dopravu, 
ktorá sa uskutočnila 9. septembra 2021 vo Vrútkach. V obvode železničnej stanice 
sa prezentovalo niekoľko stredných a vysokých škôl, oficiálneho programu sa 
zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR Ing. Jaroslav 
Kmeť. Škola mala v prenajatom stánku prezentáciu svojich odborov, nemalú 
pozornosť pútali školské elektromobily zabezpečené Ing. Milanom Eliášom. 

Vo štvrtok 7. októbra 2021 sa v čase od 13.30 do 16.00 h uskutočnil Deň 

otvorených dverí pre verejnosť. Okres Trnava bol v tom čase v oranžovej farbe 
COVID automatu. Napriek neistej situácii sa akcie zúčastnilo relatívne dosť 
záujemcov, najmä žiakov základných škôl v sprievode svojich rodičov (nešlo tak 
o organizované skupiny). Hygienické opatrenia bolo potrebné dodržať (rúška 
alebo respirátory, pri vstupe do budovy školy bolo potrebné vyplniť vyhlásenie 
o bezinfekčnosti a uviesť kontaktné údaje a pod.). Jediným organizačným 
opatrením, ktoré malo vplyv na priebeh akcie, bolo obmedzenie zdržiavania sa 
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v jednej miestnosti do 15 minút. Každý účastník bol zaradený do žrebovania 
o mobil, tablet a inteligentné hodinky. 

Opäť vo štvrtok, tentoraz 21. októbra 2021, vystúpil na Konferencii Klubu 

priateľov železníc Trnavy a okolia 2021, ktorá sa pre verejnosť  konala 
v zasadačke trnavskej radnice, náš žiak Ján Čišecký zo IV.EC. Príspevok, ktorý 
publikum mimoriadne zaujal (a mnohí účastníci si zaspomínali na svoje štúdium 
železničných odborov našej školy), pripravil spolu so svojím spolužiakom 
Michaelom Lackom (tiež zo IV.EC) pod vedením Ing. Marka Englera, PhD. 

V priebehu novembra 2021 sme vydali prvý Spravodaj SPŠD Trnava číslo 1. 
Spravodaj formátu A4 dosiahol z príspevkov učiteľov 12 strán. Pán riaditeľ 
a predsedovia predmetových komisií v príspevkoch predstavili školu, jednotlivé 
odbory a niektoré úspešné práce našich žiakov. Spravodaj má podporiť 
prezentáciu školy tlačovou formou. Jeho vydávanie sa predpokladá podľa 
potreby. 

Ďalšie prezentačné akcie konané naživo sa uskutočnili až vo februári 2022, 
keďže v decembri škola fungovala v dištančnej forme štúdia a v januári panovali 
veľké obavy z návratu žiakov do škôl. 

Naša škola sa zapojila do verejnej zbierky ku Dňu narcisov. V meste sme  
mohli 28. apríla 2022 stretnúť aj našich študentov. Išlo najmä o dobročinnú akciu, 
ukázala však aj dobré srdcia niektorých našich žiakov. Podobne urobili dobrý 
skutok aj naši študenti, ktorí sa rozhodli darovať krv v akcii „Študentská kvapka 

krvi“ a tým niekomu darovať nádej. 

Prezentácii školy prispel aj nový školský časopis DelTTa, ktorý 
pod vedením pani učiteľky Mgr. Zuzany Kupcovej pripravujú žiaci. Časopis je 
vydávaný v elektronickej forme PDF. 

Škola sa prezentovala aj na Festivale letectva. Letecký festival v Piešťanoch 
otvoril minister dopravy pán Andrej Doležal a župan TTSK pán Jozef Viskupič. 
Delegáciu našej školy viedol pán riaditeľ Peter Papík. V sobotu 7. mája 2022 otvoril 
Festival slávnostne pre verejnosť pán premiér Eduard Heger. V sobotu náš stánok 
poctil svojou návštevou slovenský kozmonaut pán Ivan Bella. 

Novinkou medzi prezentačnými akciami bolo „Modulárske stretnutie 

železničných modelárov SPŠD Trnava“, ktoré sa konalo v dňoch 17. až 19. júna 
2022, teda aj počas víkendu. Akcia mala širší rozmer, pretože okrem samotnej 
prezentácie školy zviditeľnila najmä nedostatkové odbory na trhu práce, ktoré sa 
na škole vyučujú. Modelová železnica mala ponúknuť hravú formu techniky, aby 
o ňu prejavili záujem už deti. Súčasne s touto akciou sa uskutočnil Deň otvorených 

dverí v piatok 17. júna a v sobotu 18. júna, na ktorom sa škola prezentovala vrátane 
sprístupnenia niektorých odborných učební. Veľké koľajisko zložené dočasne 
v telocvični z malých prenosných modulov prinieslo do Trnavy fenomén 
modulárskych stretnutí, ktoré sa uskutočňujú len v niektorých miestach 
na Slovensku alebo v okolitých krajinách a Trnave sa doteraz vyhýbali. Cieľom je 
opakovať takúto akciu pre širokú verejnosť v intervale raz ročne. 
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Škola sa v závere školského roka prezentovala aj na DOD Trnavskej župy 
alebo na akcii Študuj dopravu v Bratislave 28. júna, ale veľká prezentačná akcia 
sa konala len deň pred odovzdávaním vysvedčení, teda dňa 29. júna 2022. Išlo 
o mediálnu prezentáciu študentského tímu SPŠD Trnava pred súťažou Shell Eco 

marathon spojenú s tlačovou besedou. 

Študenti našej školy sa po dvojročnej pandemickej prestávke ako jediný tím 
zo Slovenska odhodlal opäť súťažiť na pretekoch v úspornej jazde vo francúzskom 
Nogare pod názvom preteky Shell Eco-marathon 2022. 

Na návrhu a konštruovaní vozidla pracovalo pod vedením učiteľa Milana 

Eliáša osem študentov, ktorí sa od 3. do 6. júla zúčastnili pretekov vo Francúzsku. 
Vodičkou a zároveň kapitánkou tímu sa stala Nela Štefanovičová. 

Cieľom pretekov Shell Eco – marathon je skonštruovať také vozidlo, ktoré 
prejde čo najviac kilometrov na jeden liter paliva alebo jednu kilowatthodinu 
elektrickej energie. Preteky sú súčasťou festivalu Make the Future, ktorý je 
zameraný na inovatívne myšlienky a vízie v oblasti využívania energie. 

Vo Francúzsku súťažilo v kategórii elektromobility približne 40 študentských 
vozidiel. Treba zdôrazniť, že väčšina súťažiacich boli študenti z univerzít, pričom 
sa nerobia rozdiely medzi stredoškolskými a vysokoškolskými tímami, 
podmienky sú pre všetkých rovnaké. Náš tím je jedným z mála zostavený 
zo stredoškolákov, čo len zvýrazňuje náročnosť víťazstva v takejto konkurencii. 

Ocenenia a úspechy 

V hodnotení škôl INEKO, zahŕňajúce výsledky za školské roky 2017/18 až 
2020/21, sme získali hodnotenie 6,4 – škola s veľmi dobrými výsledkami žiakov 
(6,6 maturity, 6,9 nezamestnanosť absolventov, 3,7 mimoriadne výsledky). Stali 
sme sa tak najlepšou dopravnou školou na Slovensku a najlepšou 

priemyslovkou v kraji. 

Pri príležitosti 100. výročia oznamovacej a zabezpečovacej techniky 
na Slovensku dostala naša škola v máji 2022 ocenenie – pamätnú medailu – 
od Ministerstva dopravy a výstavby SR a Železníc Slovenskej republiky 
za podporu a rozvoj oznamovacej a zabezpečovacej techniky ako významnej 
časti železničnej infraštruktúry. Ocenenie odovzdal štátny tajomník MDaV SR 
Ing. Jaroslav Kmeť a námestník generálneho riaditeľa ŽSR Bc. Milan Kubíček. 
Za školu ocenenie prevzal z poverenia riaditeľa školy Ing. Miroslav Duda, 
odborný učiteľ praxe a dlhoročný prednosta Sekcie oznamovacej a zabezpečovacej 
techniky OR Trnava. Slávnostné odovzdanie sa uskutočnilo na celoslovenskom 
stretnutí v Košiciach. 

Množstvo ocenení získali aj žiaci v rôznych súťažiach, či už technických, 
jazykových alebo športových. Imatrikulačný futbalový turnaj vyhrala I.A. 



Školský rok 2021/2022   40 / 42 

V súťaži Študentský viacboj piatich "T" obsadili 24. septembra 2021 naše dve 
mužstvá 1. a 2. miesto. Súťaže sa zúčastnili Laura Gáliková, Linda Horváthová, 
Dušan Benci, Marek Čapkovič, Adam Hečko a Filip Pavlech. 

V krajskom kole festivalu vedy a techniky AMAVET 2021 získali naši 
študenti víťazné miesta vo svojich kategóriách a oba tímy postúpili 
do celoslovenského finále. Išlo o práce – v kategórii Environmentálna veda – žiak 
IV.EA Michal Trúchly – víťazná práca Výrobník plastu (filament) pre 3D tlač 

z PET fliaš, konzultant pán Ing. Vladimír Brath, v kategórii Informatika 
a počítačové inžinierstvo – žiak III.EA Matej Varáček a III.EB Dušan Ptačin – 
víťazná práca Digitalizácia hlásenia IT porúch – konzultantka Ing. Ivana 
Augustínová. 

Dňa 26. októbra 2021 sa študenti SPŠ dopravnej zúčastnili základného kola 

v stolnom tenise. Na pôde CVČ Kalokagatie dosiahli vynikajúci výsledok 
a postúpili do okresného kola. Výsledky: SPŠD – SPŠ technická 4 : 1, SPŠD – SOŠ 
automobilová 3:2. Našu školu reprezentovali Jakub Šupa, Oliver Malacký, 
Radoslav Šramo a Matej Pakanec. 

Matej Sabo a Matej Grill (obaja IV.EB) získali ocenenie za kreativitu 
pri tvorbe videoprezentácie Mladý tvorca – predstavenie SPŠ dopravnej Trnava. 

Michal Trúchly (IV.EA) zvíťazil v celoslovenskom kole Festivalu vedy 

a techniky Amavet uskutočnenom 11. až 12. novembra 2021 v Bratislave a postúpil 
do medzinárodného kola súťaže. Konzultantom práce bol Ing. Vladimír Brath. 
Celoslovenského kola sa zúčastnili aj Matej Varáček (III.EA) a Dušan Ptačin 
(III.EB). 

Aj v tomto roku sme boli úspešní v súťaži Maják pre dopravu. Súťažilo sa 
na tému Budúcnosť ekologickej dopravy na Slovensku. Ján Čišecký (IV.EC) 
a Matej Gill (IV.EB) reprezentovali školu na prezentácii študentských prác 
v Bratislave. Na práci Univerzálny cestovný doklad sa podieľal aj Matej Sabo 
(IV.EB) a študenti pracovali pod vedením Ing. Romana Ilavského.  

Tomáš Varga (II.EC) získal výborné 2. miesto v celoslovenskom kole Súťaže 

mladých elektronikov. Na súťaži sa zúčastnil aj Viktor Bohunický (II.EB), 
súťažiacich pripravovala pani Ing. Ivana Augustínová. 

Cenu riaditeľa školy pri príležitosti 17. novembra – Medzinárodného dňa 
študentov – za vzornú reprezentáciu školy v súťažiach a zároveň veľmi dobré 
študijné výsledky získal Michal Trúchly (IV.EA). 

Úspech v súťaži Zenit v elektronike sme dosiahli v oboch kategóriách 
krajského kola – náš študent Matej Sabo (IV.EB) získal prvé miesto v kategórii A 
a postúpil do celoštátneho kola, v kategórii B získal Adam Gergely (II.EC) prvé 
miesto a tiež postúpil do celoštátneho kola. Na súťaž ich pripravoval Ing. Roman 
Ilavský. 

V okresnom finále stolného tenisu získali naši chlapci 1. miesto a dievčatá 

3. miesto. 
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V celoštátnom kole súťaže ZENIT v elektronike nás v silnej konkurencii 
reprezentovali dvaja naši študenti – Matej Sabo (IV.EB) v kategórii A obsadil 
11. miesto a Adam Gergely (II.EC) v kategórii B obsadil 15. miesto. 

V krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti aj v tomto roku dosiahli 
naši študenti vynikajúce výsledky. Do celoštátneho kola postúpili Adam Tanáč 
(IV.EA), Michal Pažitný (IV.EC), Šimon Košťál (IV.EC), Michal Trúchly (IV.EA) 
a ocenení boli za 3. miesto aj Daniel Banár a Jakub Kalamár (obaja IV.EB). 

Michal Trúchly (IV.EA) zvíťazil aj v krajskom kole súťaže Enersol 
a postúpil do celoštátneho kola, kde opäť zvíťazil.  

V krajskom kole v bedmintone sa naša dvojica Martin Hloben a Matúš 

Štefaňák umiestnila na peknom 4. mieste. 

Dňa 13. apríla 2022 sa konalo školské kolo v silovom 5-boji študentov našej 
školy. Študenti Šimon Durdy, Matej Franta, Šimon Schmidt a Mário Vláčil sa 
umiestnili na prvom až štvrtom mieste a postúpili do okresného kola. 

Michal Trúchly (IV.EA) ako víťaz celoštátneho kola Festivalu vedy 

a techniky AMAVET s projektom Výrobník plastu pre 3D tlač z PET fliaš 
v kategórii Environmentálne vedy postúpil do medzinárodnej súťaže, ktorá sa 
vyhodnocovala v Indonézii a stal sa víťazom i medzinárodného kola! Úspešne 
reprezentoval nielen školu, ale aj kraj a Slovensko. Konzultantom práce bol 
odborný učiteľ pán Ing. Vladimír Brath. 

V súťaži Technická myšlienka roka na Žilinskej univerzite nás 
reprezentovali Šimon Košťál a Michal Pažitný (obaja IV.EC).  

Michal Trúchly (IV.EA) opäť úspešne reprezentoval školu 
v medzinárodnom kole súťaže Enersol v Českej republike, kde získal ocenenie 
„Za vzornú reprezentáciu svojej krajiny a spoločenský prínos v presadzovaní 
šetrných technológií, obnoviteľných zdrojov energie a úsporných opatrení“. 

Dňa 26. apríla 2022 sa žiaci našej školy zúčastnili Majstrovstiev okresu 

v basketbale. V súbojoch zdolali SPŠ technickú, SPŠ stavebnú, ale so ŠŠ J. Bottu 
prehrali. Celkovo sa umiestnili na peknom 2. mieste. 

V dňoch 28. a 29. apríla sa konala Župná olympiáda, na ktorej sa zúčastnili 
aj študenti našej školy. V stolnom tenise obsadili chlapci výborné 2. miesto (Jakub 

Šupa, Radoslav Šramo, Matej Pakanec a Oliver Malacký). 

Vo štvrtok dňa 28.4. sa v rámci Župnej olympiády konalo krajské kolo 

silového päťboja, kde chlapci (Šimon Schmidt, Mário Vláčil, Šimon Durdy 
a Matej Franta) získali 719 bodov a opäť suverénne zvíťazili a obsadili 1. miesto!  

Župná olympiáda obsahovala aj netradičné športy – v Mestskej športovej 
hale v Trnave sa zúčastnili akcie žiaci našej školy v disciplínach – ROPE SKIPING 
– preskok cez švihadlo (Laura Gáliková, Sarah Filová, Filip Kukučka) a ABC 

FUTBALISTU – žonglovanie s loptou (Laura Gáliková, Ivan Mackovič, Filip 

Kukučka, Adam Štrbka). V preskoku cez švihadlo získala Sarah Filová (III.D) 
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medzi dievčatami nádherné 1. miesto. V žonglovaní s loptou sa medzi chlapcami 
na peknom 3. mieste umiestnil Adam Štrbka (III.EB) a medzi dievčatami taktiež 
na peknom 3. mieste sa umiestnila Laura Gáliková (I.D). 

Druhý deň Župnej olympiády (29. apríla 2022) sa študenti a študentky našej 
školy zúčastnili krajského kola v atletike a opäť s úspechmi a dobrým 
umiestnením. Výsledky: 100 m – Karol Timotej – 2. miesto, 100 m – Kerm Peter – 
nepostúpil do finále, skok do diaľky – Gáliková Laura – 4. miesto, skok do diaľky 
– Horváthová Linda – 10. miesto, skok do diaľky – Benci Dušan – 2. miesto, skok 
do diaľky – Horváth Samuel – 9. miesto, vrh guľou – Kršková Alexandra – 

4. miesto, vrh guľou – Franta Matej – 4. miesto, vrh guľou – Šupa Jakub – 

5. miesto. 

V celoštátnom kole SOČ v Bardejove nás reprezentovali Michal Trúchly, 
Adam Tanáč (obaja IV.EA) a Šimon Košťál (spoluautorom práce je Michal 

Pažitný, obaja IV.EC). 

Matej Varáček a Simon Polakovič (obaja III.EA) pod vedením Ing. Vladimíra 
Bratha obsadili krásne 3. miesto v celoštátnom kole súťaže Junior Internet 2022. 

Florbalový turnaj SPŠ dopravná, ktorý sa konal dňa 12. mája 2022, vyhrala 

trieda III.EA pred I.C a 3. miesto získala II.C. 

Štatistika 

k 1. 9. 2021 

- počet žiakov 667 (+ 16 externe) 
- počet učiteľov 49 
- počet tried 24 (+ 1 externá) 

k 30. 6. 2022 (vrátane 4. ročníka) 

- počet žiakov 653 (+ 13 externe) 
- počet učiteľov 50 
- počet tried 24 (+ 1 x externá) 
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