Svet
veľký, čarovný, krásny.
Spieva, kreslí, tancuje
ako motýľ nad lúkou.
Hojdáme sa v jeho melódii.
Imrich Kaplan

Pri príležitosti 10. výročia Spojenej školy
vydávame túto pamätnicu, aby sme zaznamenali
uplynulé obdobie.

I keď výsledky pôsobenia učiteľov na svojich žiakov
zostanú natrvalo v pamäti detí, chceme aj týmto spôsobom
vydať svedectvo najlepších úmyslov a snáh naplniť
svoje poslanie.

Príhovor riaditeľky školy
Spomienka na viaceré výročia školy nie je len nostalgickým
obzretím sa do minulosti, ale je to príležitosť na bilancovanie doterajšieho úsilia, na poďakovanie všetkým zamestnancom školy za ich
obetavú prácu na jej zveľaďovaní a láskyplnú výchovu a vzdelávanie
stoviek a stoviek žiakov základnej a strednej školy, ktorí za tento čas
prešli bránami školy.
Začiatky Spojenej školy boli ťažké a zložité – smelú myšlienku na jej
vznik priniesol vtedajší riaditeľ Obchodnej akadémie Mgr. Jaroslav
Ivančo a získal podporu zriaďovateľa – PSK. Práve vďaka ústretovosti
ÚPSK sme dokázali naplniť ideu Spojenej školy – aby každá zložka
mala dostatočný priestor a financovanie na svoj rozvoj a fungovanie a aby sme mohli spoločne realizovať aktivity pre našich žiakov v širokom vekovom rozpätí – od 6 do 20 rokov.
Za tých 10 rokov sa škola zmenila na nepoznanie – zvonku aj zvnútra, jej vybavenie vyhovuje najprísnejším požiadavkám súčasnej doby. S podporu zriaďovateľa - Prešovského samosprávneho kraja,, Úradu vlády, Ministerstva školstva, Združenia rodičov pri OA Svidník,
vďaka projektom Európskej únie a dobrému hospodáreniu s rozpočtom školy sme vymenili
okná, svietidlá, opravili strechu, obnovili fasádu, vybudovali multifunkčné ihrisko, posilňovňu, ekoučebňu, detské ihrisko s vonkajšími fitness prvkami a altánkom, zrekonštruovali
telocvične a vynovili interiér školy.
Tieto premeny sa udiali v úzkej spolupráci so zamestnancami školy, ktorí tvoria tím usilovných, kvalifikovaných, odborne zdatných, pracovitých a hlavne obetavých ľudí s túžbou
poskytnúť žiakom čo najlepšie podmienky na výchovu a vzdelávanie.
Bohatstvom a najdôležitejšou hybnou silou našej školy nie sú peniaze, ale učitelia, ľudia so
zmyslom pre kvalitu, flexibilitu, tímovú prácu, ktorí sa vyrovnávajú s novými úlohami. Každý deň zastanú svoje miesto pred katedrou, aby šírili múdrosť, obetavosť, lásku, aby prežívali radostné, ale i ťažké chvíle s našimi žiakmi.
Všetkým vám, bývalým aj terajším kolegom a spolupracovníkom, patrí úcta a uznanie za
vašu prácu, túžbu odovzdávať svoje vedomosti a skúsenosti. Verím, že všetci žiaci, ktorí
túto školu navštevovali, navštevujú a aj tí, čo ju len budú navštevovať, opustia jej ochranné krídla s prekrásnou spomienkou a vďačnosťou za všetko, čo im dala a vždy sa tu budú
radi vracať.
Ľudia vekom starnú, ale škola nie. Čerpá silu z tradícií a poznatkov, ktoré tu zanechali a
zanechávajú učitelia po celú dobu jej existencie, noví žiaci ju však robia mladou a neustále
sa rozvíjajúcou.
Želám našej škole ešte veľa úspešných rokov, dobrých pedagógov, zamestnancov a hlavne
úspešných žiakov, ktorí budú aj naďalej šíriť jej dobré meno a budú chcieť aj naďalej sa
vzdelávať. Veď len ten, kto sa stále učí, zostáva mladý.

RNDr. Mária Makutová, riaditeľka školy

Vážení pedagógovia študenti
Máloktorá škola je tak úzko zviazaná s Prešovským samosprávnym krajom ako práve Spojená škola vo Svidníku. Oblasť vzdelávania
bola jednou z prvých kompetencií, ktoré vyššie územné celky po svojom vzniku v júli roku 2002 prevzali. A okamžite od toho roku začali
riešiť problémy so stále sa znižujúcim počtom stredoškolských žiakov
a s nevyhnutnosťou zabezpečiť efektívne riadenie škôl. Prešovský samosprávny kraj medzi prvými začal riešiť racionalizáciu stredného
školstva, aj keď, musím priznať, že to boli kroky do neznáma, kedy
sme nevedeli celkom určite, či robíme dobré alebo zlé rozhodnutie.
Keď sme pred viac ako desiatkou rokov riešili budúcnosť obchodnej
akadémie a základnej školy v spoločnej budove vo Svidníku, netušili
sme, že dávame základ silnej a životaschopnej vzdelávacej inštitúcii v tomto regióne. Vedeli
sme, že vkladáme veľkú dôveru do rúk ľudí, ktorých úlohou bolo spojenú školu vybudovať
a etablovať v regióne, kde pôsobili ďalšie stredné školy. Od lekárov a učiteľov sa očakávajú
zázraky a keď ich učinia, nikto sa nečuduje. Platí to aj na tento prípad. Dnes sa nikto nediví,
že škola je zabehnutá a úspešná. Pred desiatimi rokmi to však bol risk, ktorý jeho aktéri premenili na dnešný triumf.
V roku 2015 si vo Svidníku pripomíname 10 rokov Spojenej školy, 10 rokov Hotelovej akadémie, 20 rokov Obchodnej akadémie a 39 rokov Základnej školy. Možno niekto upozorní, že
to nie je také významné a dlhoročné jubileum. Je to pravda.
Nie je to veľa rokov, ale boli to veľmi dôležité a smelé roky plné odhodlania. Nebolo jednoduché budovať takú širokospektrálnu vzdelávaciu inštitúciu. Som preto hrdý na všetkých, ktorí
mali tú odvahu ísť do toho a svojou prácou prispeli k tomu, že dnes môžeme tieto jubileá
osláviť. Učiteľ národov, Ján Amos Komenský povedal – nesľubuj, že to spravíš, nehonos sa, že
si to vykonal, ale nech tvoje skutky hovoria za teba. V prípade Spojenej školy vo Svidníku
skutky hovoria jasnou rečou.
Máločo v živote je také dôležité ako budúcnosť našich detí a mládeže. Ich vzdelanie a príprava na reálnu prax sú dnes podstatne náročnejšie ako kedykoľvek predtým. Súčasná doba priniesla zvýšené nároky na učiteľov i na žiakov. Potrebujú získať a spracovať podstatne viac
informácií ako kedysi. Táto škola otvára brány do budúcnosti dokorán. Pomáha žiakom hľadať
nové cesty a pripravovať sa na svoju budúcu životnú kariéru. Umožňuje študentom rozširovať
odborné vedomosti, schopnosti a zručnosti, podnecuje v nich tvorivosť, nápady, invenciu,
kreativitu. Tunajší študenti o niekoľko rokov budú ďalej odovzdávať, čo tu dostali. Verím, že
štafetový kolík ponesú ďalej hrdo. Majú na to všetky predpoklady, aby škola dosahovala ďalšie méty a oslavovala ďalšie výročia.
Rád využívam jubileum Spojenej školy vo Svidníku, aby som úprimne poďakoval všetkým
pedagógom, zamestnancom a priaznivcom školy, ktorí sa o úspešný rozvoj školy zaslúžili.
Študentom želám úspešné uplatnenie a splnenie životných cieľov. Do ďalšieho obdobia
všetkým prajem veľa zdravia, úspechov a optimizmu.

Predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík

Pred skutočnosťou možno zavrieť oči, ale nie pred spomienkou.
Stanislav Jerzy Lec

Vážená pani riaditeľka, milé kolegyne a kolegovia.
V časoch, keď je všetko rýchlejšie, kratšie, hektickejšie aj dramatickejšie sa môžeme na chvíľu zastaviť
a zamyslieť. Príležitosť pre krátke zamyslenie nám prišla tak
ako mala, rýchlo. Takéto chvíle akokoľvek sa nám zdajú mnohokrát formálne sú pre mnohých nenaplniteľné. Vážme si túto
chvíľu a vážme si čas prežitý v spojení s inštitúciou, ktorá
prišla do vzdelávacieho priestoru a života nášho mesta Svidník pre mnohých nečakane. Prišla a zostala. Spojili sme pre
mnohých nepredstaviteľné. Škola a jej ľudia dokázali, že aj
nepredstaviteľné vízie sú reálne. Dokázali sme pred rokmi, že
vieme prijať zodpovednosť za svoju prácu. Ťažkú prácu s deťmi, mladými ľuďmi.
Dokázali sme vtedy a pokračujete v tom aj teraz. Svojou prácou, vy učitelia aj
vy nepedagogickí zamestnanci dokazujete rodičom, svojim žiakom a verejnosti,
že úprimne a odborne ponúkate vzdelávacie služby. Nie vždy sa nám podarí
v živote realizovať predstavy a výzvy. Mal som to šťastie, že som tu v prostredí
školy stretol ľudí, ktorí mi pomohli pri zrode „novej školy“. Som rád, že som
našiel podporu a pochopenie pre myšlienku spojenej školy u predsedu Prešovského samosprávneho kraja, ale aj ďalších vedúcich zamestnancov úradu PSK. Nešlo
by to bez tejto spolupráce.
Aj s odstupom času, s pribúdajúcimi skúsenosťami aj šedinami a po tom, čo som
mohol prejsť rôzne zaujímavé pracovné výzvy, sú roky na poste riaditeľa Obchodnej akadémie a neskôr Spojenej školy významný bod na trajektórii môjho
profesného života.
Moje spomienky sú spojené s Vami učiteľmi, zamestnancami, našimi žiakmi
a študentmi, jednoducho ľudskými príbehmi. Dokázali sme, aj keď nie od základov vybudovať školu a dať jej vzdelávací obsah a ducha, materiálne a technické
vybavenie aj vonkajší vzhľad. Som rád, že ste nielen udržali, ale aj dokázali ísť
dopredu. Dovoľte mi poďakovať Vám za spoločné chvíle a možnosť prihovoriť sa.
Želám škole a všetkým ľuďom čo ju tvoria veľa tvorivých síl do ďalších rokov života a úspechy pri výchove a vzdelávaní mladých ľudí.

Jaroslav Ivančo, riaditeľ Obchodnej akadémie v rokoch 1999 - 2005
a Spojenej školy v rokoch 2005 – 2010

REMINISCENCIE NAŠICH ŽIAKOV
Vzdelanie – cesta k úspechu, splneným snom a túžbam
či dosiahnutiu stanovených cieľov. Škola, tá správna škola,
má meno, renomé len s tými správnymi a obetavými učiteľmi, vyučujúcimi, triednymi učiteľmi, profesormi, učiteľským
zborom, riaditeľmi, jednoducho s ľuďmi, ktorí sa stanú súčasťou určitého obdobia vášho života. Osobne si myslím, že byť
súčasťou Obchodnej akadémie Svidník, toho času už Spojenej
školy Svidník, bola a je tou správnou voľbou. Snaha a vôľa
učiteľov poskytnúť študentom kvalitné predmety, programy a
novinky v oblasti odborného vzdelávania bola obrovská a pre
mňa prínosom. Prajem MOJEJ škole k jej výročiu veľa, veľa úspešných absolventov, ktorí si nájdu svoje uplatnenie nielen doma, ale aj vo svete, veľa síl
učiteľom do ich ďalšej práce a vám veľa šťastia a správne rozhodnutia, na vašej
ceste! Verím, že aj vy sa stanete súčasťou úspešného príbehu Spojenej školy
Svidník.
Slavěna Vorobelová
Množstvo krásnych spomienok sa mi vynára v súvislosti
s významným výročím našej školy. V roku 2005 po skončení
vysokej školy som nastúpila do novovzniknutej Spojenej školy
vo Svidníku ako učiteľka matematiky a informatiky.
Od prvej chvíle som sa v učiteľskom kolektíve cítila veľmi dobre. Tvorili ho skúsení učitelia, z ktorých som si mnohých pamätala ešte z čias štúdia na základnej škole. Vtedy ma učili,
vychovávali, vštepovali životné hodnoty a pravdy, pripravovali
ma do ďalšieho života. Po rokoch sa stali mojimi kolegami,
pomáhali mi pri prvých učiteľských krokoch a ja som mala
možnosť spoznať v nich výnimočných ľudí, ktorých si veľmi vážim, a ktorí sa
zároveň stali mojimi dobrými priateľmi.
Počas svojej učiteľskej kariéry som prešla všetkými ročníkmi prvého i druhého
stupňa základnej školy a takmer všetkými ročníkmi obchodnej i hotelovej akadémie. Vstupujem každý deň do triedy už desiaty rok so snahou získať žiakov
medzi priateľov školy a s cieľom zapáliť ich pre radosť z poznávania nového.
Mojím želaním je, aby školu aj naďalej reprezentovali a viedli ľudia, ktorým
záleží na tom, čo robia. Aby sa deti v našej škole cítili dobre, a aby ich aj naďalej učili učitelia, ktorí k svojim pracovným povinnostiam pristupujú profesionálne, s elánom a vysokým pracovným nasadením, ktorí svoju prácu robia
s radosťou a láskou. Nech je naša škola naďalej studnicou múdrosti tak ako
doposiaľ a slúži svojmu poslaniu.
Mgr. Martina Hrižová

Ak chceme, aby náš život podopierali pevné múry,
musíme začať stavať na silných základoch. Jedným
z pilierov, bez ktorého si neviem predstaviť nájsť správny
smer na ceste od jeho najskromnejších maličkostí až po najväčšie životné víťazstva, je vzdelanie. S pribúdajúcimi rokmi
a získanými skúsenosťami si stále viac a viac uvedomujem,
aké som mal šťastie na učiteľov, pretože ma naučili prijímať
očakávania z neznámeho ako výzvy. Na vlastnom životnom
príbehu som pochopil, aké dôležité je vytvárať pre mladých
ľudí príležitosti, aby mohli rozvíjať svoj talent a ďalej rásť
ako osobnosti. Preto v rámci volejbalového klubu Slávia Svidník kladieme dôraz
na prácu s mládežou a nie je náhodou, že Centrum talentovanej mládeže sme
zriadili práve pri Spojenej škole, lebo dosiahnutými výsledkami si v meste a
regióne získala vysoký kredit!
Pri príležitosti 10. výročia založenia Spojenej školy by som jej chcel popriať,
aby bola stále miestom, kde mladí ľudia získajú pevné základy a hodnoty, vďaka ktorým si budú môcť plniť sny. Pedagógom želám veľa entuziazmu, tvorivých
nápadov a aj trpezlivosti, pretože mladý človek má občas potrebu ukázať rebelantskú povahu, no som si istý, že raz každý z nich, tak ako ja dnes, povie,
„Ďakujem!“
Ján Hirčko

Učenie sa – radosť
Škola. Miesto, ktoré veľa detí a mládeže neobľubuje. No v našej skole je to
trochu inak. Nemusíme iba sedieť nad knihami, písať nekonečné testy a lámať si
hlavy nad zložitými prírodnými javmi. Na našej škole máme pre učenie zábavnou
formou totiž špeciálnu triedu. Hovorím o ekoučebni. Sme radi, že práve my, žiaci
Spojenej školy vo Svidníku, sa už teraz môžeme pochváliť zónou oddychu, zábavy
a učenia. Ide o zelenú oddychovú zónu, ktorá nielen skrášľuje exteriér školy, ale
slúži nám ako miesto netradičného vzdelávania. Je to trochu iná forma učenia,
na akú sme boli zvyknutí, a využíva sa namiesto triedy najmä na predmety, ktoré
súvisia s prírodovedou. Všetkým žiakom aj učiteľom sa myšlienka vzdelávania
v prírode natoľko zapáčila, že je problém sa do učebne dostať, lebo je väčšinou
obsadená. Tí z nás, čo majú to šťastie stráviť hodinu v učebni plnej zelene, vzoriek hornín a minerálov, na slnku a čerstvom vzduchu, si z tejto hodiny odnesú
nielen vedomosti o prírode, ale aj dobrý pocit. Sme radi, že my už dnes máme
možnosť takto sa vzdelávať, pracovať tvorivo a aktívne s prírodným materiálom
a zároveň budovať lásku k prírode, chrániť ju a zlepšovať životné prostredie.
Ale o našej škole je to už dobre známe, že svet nepoznávame iba z učebníc ...
Miriam Jackaninová 8.A

MODLITBA ZA ŠKOLU
Bože môj milý,
nedopusť, aby sa deti pobili,
nech vedomosti nasávajú,
na zlé chodníčky neschádzajú.
Posväť našich učiteľov,
nech žiakov berú ako priateľov.
Veľa úspechov škole dopraj,
s osudmi detí sa pohraj.
Aby bola tvoja vôľa,
nech deti nemajú v živote bôľa.
Športové úspechy nech sa sypú,
čerti nech nerýpu.
Silu nám daj po celý rok,
nech sprevádza náš pevný krok.
Imrich Kaplan 9.A

PREDSTAVUJEME VÁM
vedenie Spojenej školy vo Svidníku
Riaditeľka školy:

RNDr. Mária Makutová

Zástupkyňa riaditeľky školy pre OA a ekonomické činnosti:
Ing. Zuzana Bilá

Zástupkyňa riaditeľky školy pre organizačnú zložku ZŠ:
Mgr. Zuzana Rodáková

Kolektív zamestnancov školy:

ZAMESTNANCI V JUBILEJNOM ROKU

Pedagogickí zamestnanci:
1. Mgr. Eva Barvirčáková Drotárová
2. Mgr. Slávomíra Čabrejová
3. Ing. Helena Čepanová
4. Ing. Jana Drábová
5. Ing. Nataša Fecková
6. Mgr. Róbert Franko
7. Ing. Angela Hanusová
8. Mgr. Martina Hrižová
9. Ing. Dušan Ignác
10. Ing. Margita Klimová
11. Mgr. Marta Kotuličová
12. Ing. Zdena Kožlejová
13. Mgr. Natalija Kravčenko
14. Mgr. Ľubomíra Kseničová
15. PaedDr. Emília Lapčáková
16. Mgr. Anna Lažová
17. Ing. Božena Mihalcová
18. Ing. Ľudmila Michalovčíková

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Ing. Maria Mikitková
Mgr. Jana Nagajdová
Mgr. Lenka Olejárová
Mgr. Rastislav Paňko
Ing. Viera Paradová
Mgr. Slavka Pilipová
Mgr. Branislav Popik
Mgr. Eva Prusáková
Mgr. Igor Sagan
Mgr. Erika Saloňová
Mgr. Lucia Smaržíková
Mgr. Anna Suváková
Mgr. Anna Štefaniová
Mgr. Mária Tokárová
Ing. Milan Tchir
Mgr. Viera Vaníková
Mgr. Lenka Vargová
Mgr. Helena Vaškaninová

Školský klub detí:
1. Valentína Brudňáková
2. Katarína Vygodová

Ostatní nepedagogickí zamestnanci:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Milena Alexovičová
Dávid Barvirčák
Božena Červeňáková
Ing. Mária Široká
Mgr. Katarína Feciskaninová
Viera Gulová
Jarmila Kačmárová
Helena Kmecová

9. Jana Križová
10. Jaroslav Leňo
11. Peter Mihaľ
12. Alžbeta Očipková
13. Emília Ridzoňová
14. Viera Štefanisková
15. Mária Želizňáková

HISTÓRIA ŠKOLY TROCHU NETRADIČNE

Vyučovanie má srdce zušľachtiť, myseľ osviežiť a človeka
do života pripraviť.
Ľudovít Štúr

Spojená škola začala písať svoju históriu v školskom roku
2005/2006. Jej organizačnými zložkami sa stali Základná škola,
ktorá otvorila svoje brány žiakom už v roku 1976, Obchodná akadémia, história ktorej sa začala písať v roku 1995, a nový študijný odbor hotelová akadémia.
Spojená škola v tom čase mala 302 žiakov a XX zamestnancov. Jej
prvým riaditeľom bol Mgr. Jaroslav Ivančo až do roku 2010, kedy
sa stal štátnym tajomníkom Ministerstva školstva a riaditeľské
povinnosti prevzala RNDr. Mária Makutová.
V súčasnosti Spojenú školu navštevuje 466 žiakov – 204 žiakov
Základnú školu, na odbore obchodná akadémia je 103 študentov
a na odbor hotelová akadémia 159 študentov.

Spojená škola predstavuje modernú inštitúciu, ktorá má
všetky predpoklady úspešne pokračovať vo svojom poslaní a má
dôstojné miesto v sieti škôl na Slovensku.

Každá práca vyžaduje celého človeka.
Ján Amos Komenský

1. SPOZNÁVAME, OBJAVUJEME, VYTVÁRAME PRIATEĽSTVÁ
Škola nie je len vzdelávacou inštitúciou, ale musí sa zameriavať aj na
výchovu žiakov a hlavne vytvorenie podmienok na prepojenie teoretických poznatkov s praxou a každodenným životom. Našim cieľom nie je odovzdať encyklopedické vedomosti, ale rozvíjať tvorivé schopnosti žiakov a študentov,
podporiť ich osobnostný rozvoj. Preto história školy je úzko spätá
s mimoškolskými aktivitami a projektovou činnosťou.
Škola v rokoch 2009 – 2011 realizovala v rámci ESF, Operačný program Vzdelávanie 2 projekty, ktoré boli zamerané na modernizáciu vzdelávania využitím interaktívnych foriem a metód výučby, na doplnenie moderných učebných pomôcok a vytváranie učebných textov. Stredná škola realizovala projekt s názvom
“Svidník – Odborné vzdelávanie v modernej škole“ s celkovým rozpočtom
138 068,51 € (4 159 452 Sk) a základná škola projekt s názvom „Škola ako centrum moderného vzdelávania“ s rozpočtom 94 015,04 € (2 820 451 Sk).
Veľký dôraz škola kladie na mimovyučovacie aktivity, na spájanie teórie
s praxou, vyučovanie cudzích jazykov a spoznávanie nového zážitkovou formou,
čoho dôkazom je aj realizácia medzinárodných projektov.
V roku 2006 sme realizovali projekt „Cvičné firmy – škola budúcich podnikateľov“ v rámci programu cezhraničnej spolupráce INTERREG IIIA. Žiaci strednej
školy spolu so svojimi partnermi z družobnej školy - Zespół Szkół Ekonomicznych im. K.K. Baczyńskiego w Przemyślu. V rámci projektu sa nadviazali reálne
kontakty medzi skupinami mladých ľudí, ktorí spoznávali podnikateľské prostredie v partnerskej krajine, pripravovali sa na budúce samostatné podnikateľské
aktivity, bola vydaná publikácia „Ako začať podnikať“ – praktická príručka pre
budúcich malých a stredných podnikateľov v SR. Poľskí študenti sa zúčastnili
našej tradičnej Medzinárodnej prehliadky cvičných firiem a študentských
spoločností.
S podporou nórskeho finančného mechanizmu EEA Grants sa v rokoch 2010 –
2011 realizoval projekt pod názvom ,,Mládež a tradície otvárajú hranice“,
zameraný na spoznávanie kultúrnych tradícií prihraničných regiónov Slovenska a
Ukrajiny. Účastníkmi projektu boli okrem našej školy aj Podduklianske osvetové
stredisko Svidník, Hotelová akadémia Prešov, Užhorodský komercijný technikum
a Ruskokomarivská všeobecno-vzdelávacia škola I. - III. stupňa (Ukrajina). Žiaci
a študenti pripravili spoločné podujatia - Prehliadku cvičných firiem
a študentských spoločností, Gastro show - prezentácia ľudových jedál, Folklórne
ozveny – spoločné kultúrne vystúpenie zúčastnených škôl v Dome kultúry vo
Svidníku. Vydali sme publikácie Malý receptár ľudových jedál a Zborník ľudových
piesní Podkarpatského regiónu, dva hudobné CD – nosiče – detský folklórny súbor
Makovička a detský spevácky zbor Centráčik. Záverečnou aktivitou projektu bol
poznávací pobyt študentov Spojenej školy na Ukrajine.

Spoznávať ľudí, históriu a kultúru krajín Európskej únie nám umožnili
multilaterálne školské partnerstvá v rámci Programu celoživotného vzdelávania
COMENIUS. V rokoch 2010 – 2012 realizovali stredoškoláci Projekt „IMAGINE
(Inspiring, Motivating, Art, Giving, Interacting, Nevereding Education)“. Partnermi projektu boli školy z Turecka, Anglicka, Litvy, Španielska, Poľska a Talianska.
Projekt bol zameraný na objavovanie a oživovanie tradičného umenia vo svojej
krajine a v krajinách zapojených partnerských škôl. Kultúrne bohatstvo jednotlivých krajín bolo prezentované počas partnerských návštev, v rámci ktorých
sme mali možnosť spoznať, že každá krajina disponuje
nesmiernym bohatstvom tradičného umenia. Naši žiaci
nadobudli nielen teoretické vedomosti , ale naučili sa
vytvárať zvolené tradičné umenie svojej krajiny
a vyskúšali si vytvoriť vybrané produkty iných krajín počas partnerských návštev. Uvedomili sme si, že aj v rámci
zjednotenej Európy, každá krajina je jedinečná
a disponuje špecifickým bohatstvom, ktoré by malo byť
zachované.

Projekt
„Living together – helping each
other“, zameraný na vzájomnú spoluprácu a pomoc
človeku
bol určený pre žiakov základnej školy
a realizoval sa v rokoch 2012 - 2014. Nezištná pomoc
jednotlivcovi, práca pre komunitu, charitatívne organiz á ci e
a
r ôzne
n e zi sko vé
o rg an iz ác ie
a následne porovnávanie dobrovoľníckych aktivít
a zbieranie skúseností v rámci jednotlivých krajín
Nemecko, Turecko, Španielsko, Poľsko, Rumunsko a Taliansko sa niesla týmto
projektom.
Práca v projektoch Comenius bola pre žiakov skvelou príležitosťou vidieť a spoznať krajiny a mestá, ktoré by zriedkakedy navštívili sami. Hlavne pobyty v rodinách boli pre nich veľkou skúsenosťou, keďže mali možnosť spoznať život rodiny
z inej kultúry a komunikovať iba v cudzom jazyku. To, že angličtina bola spoločným dorozumievacím jazykom, je badať hlavne na zlepšenej komunikačnej úrovni žiakov, ktorí sa týchto projektov zúčastnili. V neposlednom rade nám uskutočnené projekty priniesli mnoho zážitkov a zanechali v nás nezabudnuteľné
spomienky a vytvorili nové dlhoročné priateľstvá.

Zelená škola

Od školského roku 2011/2012 je škola zapojená v projekte Zelená škola. Je to
výchovno-vzdelávací program na realizáciu environmentálnej výchovy prepojený
s praktickými krokmi. Dáva možnosť zmeniť zmýšľanie mladých ľudí a ukázať im
cestu ako napredovať k cieľu aj napriek prekážkam. Dáva iný pohľad na svet, na
prírodu a jej zdroje. Je to životný štýl školy – ochrana životného prostredia,
separácia odpadu a znižovanie jeho množstva. V roku 2012/13 škola získala
certifikát Zelená škola a v tomto období sa znova uchádzame o jeho udelenie.

Odborná prax študentov hotelovej akadémie
Prax na hotelovej akadémii je veľmi dôležitá, pretože žiaci prichádzajú
do priameho kontaktu s hosťami a môžu si overiť svoje vedomosti a zručnosti,
nadobudnuté v škole. Po výrazných úpravách učebných plánov, sa podľa požiadaviek Zväzu hotelov a reštaurácii a odborníkov z praxe, vytvoril dostatočný časový
priestor ako pre hodiny praxe v čase vyučovania, tak aj mimo neho, tzv. prázdninovú prax. Študenti vykonávajú priebežnú a súvislú prax v rôznych reštauračných
a hotelových zariadeniach v mestách Svidník a Stropkov, ale aj vo Vysokých
a Nízkych Tatrách. Samostatnú kapitolu tvorí zahraničná prax žiakov, ktorú môžu
absolvovať na Cypre, v Grécku, Nemecku. Odmenou za pobyt v zahraničí nie sú
len finančné prostriedky, ale predovšetkým získané skúsenosti, zručnosti
v odbore a zdokonalenie sa v cudzom jazyku.

CENTRUM TALENTOVANEJ MLÁDEŽE (CTM)
Od začiatku školského roka 2011/2012 bolo pridelené volejbalovému klubu VK Slávia Svidník CTM, ktoré bolo zriadené pri Spojenej škole. Tým sa začala
úzka a úspešná spolupráca medzi našou školou a volejbalovým klubom.
Úspech sa dostavil veľmi rýchlo, keď v sezóne 2011/2012 sa chlapci stali
Majstrami SR v kategórií juniorov ( Jurko J., P. Ščerba, M. Krivka, M. Regrút).
Najtalentovanejší členovia CTM, ktorí sú zároveň aj žiakmi Spojenej školy sa
poctivou tréningovou prácou a výbornými výkonmi v majstrovských zápasoch
prebojovali do reprezentácie Slovenskej republiky v kategórií kadetov (J. Jurko,
M. Krivka, M. Ščerba, P. Ščerba) a juniorov (J. Jurko, P. Lamanec, J. Majcher,
M. Čupka). V sezóne 2014/2015 sa juniori Svidníka stali vicemajsri Slovenska,
pričom skoro celá základná zostava bola zložená zo žiakov našej školy a viacerí
získali aj individuálne ocenenia ( P. Lamanec – junior roka, J. Jurko – najlepší
nahrávač, M. Ščerba – najlepší smečiar, N. Koreň – najlepšie libero, J. Majcher,
M. Krivka, M. Čupka).

2 . ŠKOLA ŽIJE, PODPORUJE KREATIVITU A SÚŤAŽIVOSŤ
Medzinárodná prehliadka cvičných firiem a študentských
spoločností
Cvičná firma je zriadená ako reálna firma a simuluje skutočné obchody
v praxi, usmerňovaná Slovenských centrom cvičných firiem. Žiaci si zvyšujú odbornú kvalifikáciu, jazykové vedomosti, marketingové zručnosti, vedenie účtovníctva a zapájanie sa do medzinárodných obchodov.
Študentská spoločnosť je najpopulárnejší program Aplikovanej ekonómie, zastrešený neziskovou organizáciou Junior Acheviement Slovensko. Žiaci si zakladajú
skutočnú firmu vo forme akciovej spoločnosti, musia prejsť všetkými krokmi podnikania od založenia, plánovania, marketingu, vlastnej činnosti až po rozdelenie
zisku.
Naša škola už 11 rokov úspešne organizuje Medzinárodnú prehliadku cvičných
firiem a študentských spoločností o cenu riaditeľky Spojenej školy, ktorá sa
teší čoraz väčšej obľube. Okrem našich cvičných firiem a študentských spoločností
sa prezentujú aj študenti z okolitých stredných škôl z Bardejova, Vranova nad
Topľou, Giraltoviec, Svidníka, Prešova, Košíc, ale aj z družobných škôl
z Przemyslu (Poľsko) a Užhorodu (Ukrajina). Schopnosť mladých ľudí prezentovať
zameranie firmy, odborne komunikovať s potencionálnymi klientmi, pracovať
s modernými informačno-komunikačnými technológiami svedčí o vysokej úrovni
odbornej prípravy. Študenti tvorivo a nenásilné zvládajú zákonitosti podnikania,
pripravujú sa na vstup do reálneho sveta financií a biznisu.

Vianočný volejbalový turnaj o pohár riaditeľky Spojenej školy
Turnaj vo volejbale chlapcov a dievčat stredných a základných škôl sa koná
pravidelne každý rok v mesiaci december pred Vianocami. Tohto roku sa uskutočnil už 16. ročník. V jednotlivých ročníkoch boli naši reprezentanti mimoriadne
úspešní. Dievčatá získali 5 krát 1. miesto, 3 krát 2. miesto a 2 krát 3. miesto.
Chlapci pravidelne na stupňoch víťazov – boli 9 krát na 1. mieste, 4 krát sa umiestnili na 2. mieste a raz na treťom mieste.

Carpatia Carving Cup
Táto zaujímavá tradícia začala v roku 2012
a každoročne sa v tejto súťaži prezentujú študenti hotelových
akadémii a stredných odborných škôl z celého Prešovského
kraja. Umenie vyrezávania do ovocia a zeleniny je naozaj umením, vyžaduje si vysokú precíznosť, koncentráciu, nápaditosť,
priestorové videnie a hlavne nekonečnú trpezlivosť, ale výsledok je úchvatný.
Súťaží sa v dvoch kategóriách – kategória A – vyrezávanie na živo v časovom limite 3 hodiny, kategória B – výstava vopred pripravených prác na určenú tému. Študenti našej hotelovej akadémie každoročne predvádzajú svoju tvorivosť
a fantáziu, zručnosť pri práci s nožíkmi a takto sa pripravujú na svoju gastronomickú prax.

KOMPRAX
Projekt KomPrax je zameraný na podporu neformálneho vzdelávania. Žiaci druhého ročníka odboru obchodná akadémia prezentovali svoju školu mladším kamarátom. Pre žiakov svidníckych základných škôl zorganizovali zábavno-športové súboje, ekologické vzdelávanie a tvorivé dielne, malých predškolákov zaujali veselým
indiánskym viacbojom,
Odmenou im je certifikát a množstvo zážitkov
a skúseností, ktoré prostredníctvom tohto projektu získali. Kompetencie pre prax
sa určite každému v budúcnosti zídu

3. TVORÍME, SÚŤAŽÍME, VÍŤAZÍME

Literárne súťaže
Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko - základným cieľom tejto
celoslovenskej súťaže je vyvolať systematický záujem žiakov o slovenčinu a prispieť k rozvoju žiackej tvorivosti. 2007/2008 – čestné uznanie M. Stojáková,
2009/2010 – A. Kaplanová, Hlavná cena, 2010/2011 - literárny krúžok Centráčik ČU, 2011/2012 – Daniela Olijárová – ČU, 2012/13 – M. Jackaninová, ČU ,Literárno
- novinársky krúžok Centráčik - Osobitná cena poroty, 2014/2015 - T. Soľanka, ČU.
Európa v škole
Európa v škole je medzinárodným projektom spojený so súťažou. Projekt a jeho
súťažná časť je určená deťom a mládeži vo veku 6 -19 rokov. Projekt prebieha
pod patronátom medzinárodných organizácií: Rady Európy, Európskeho parlamentu, Komisie Európskej únie a Európskeho kultúrneho fondu. Ide o nástroj proeurópskej výchovy a implementácie európskej dimenzie do procesu vzdelávania
a výchovy k občianstvu.
Najvýznamnejšie úspechy: 2006/2007 - krúžok Centráčik ZŠ, Cena Slovenského výboru Európy v škole,
2007/2008 – novinársky krúžok Centráčik - Čestné
uznanie, 2009/2010 – V. Gumanová a Literárnonovinársky krúžok Centráčik - Čestné uznanie,
2013/2014 – Kolektív žiakov literárno- novinárskeho
krúžku5.-6.ročníkaa kolektív žiakov literárno- novinárskeho krúžku 7.- 9. ročník Cena a diplom Slovenského výboru Európy v škole bez určenia poradia.
Komenský a ja – prispieva k zvýšeniu historického povedomia našej mladej generácie a podporuje hľadanie samostatných tvorivých riešení.
2013/2014 –
I. Kaplan, 1. miesto, 2014/2015 – I. Kaplan, 3. miesto, celoslovenská súťaž ZŠ.
Duchnovičov Prešov, celoslovenská súťaž v prednese poézie a prózy v rusínskom
jazyku – 2005/2006 A. Zribková, 2. miesto, M. Zribková, 3. miesto, 2006/2007 –
Bianka Saganová a Tímea Harvilová, 2. miesto, Monika Zribková a Anna Zribková,
3. miesto, 2011/2012 – Patrik Kosť, 1. miesto, 2013/2014 –Tomáš Soľanka
a Imrich Kaplan, 3. miesto.
Jazykový kvet , 2012/2013 – N. Palijová, 1. miesto v prednese poézie
v nemeckom jazyku, krajská jazyková súťaž.

Olympiáda v nemeckom jazyku, 2005/2006, kategória 2A – Š. Šimko, 3. miesto
v krajskom kole stredných škôl
Olympiáda v ruskom jazyku, 2005/2006, kategória B1 – S. Lešaničová, 1.
miesto krajské kolo, kategória B3 – A. Kurečková, 3. miesto, 2007/2007 - kategória
B1 – S. Lešaničová, 2. miesto krajské kolo stredných škôl

Športové súťaže
Cieľom športových súťaží je priaznivo pôsobiť na výchovu a vzdelávanie
osobnosti formou športových súťaží. Osobitná pozornosť sa kladie na dodržiavanie
čestnosti, férovosti v duchu fair play.
Basketbal chlapcov SŠ, 2010/2011 – 3. miesto v krajskom kole (T. Kimák, P. Ľach,
D. Slávik, J. Vojček, M. Prusák, K. Kosť, V. Vasilko, L. Mitruška)
Krajské kolo vo volejbale dievčat SŠ, 2011/2012 – 2. miesto (M. Miháľová, Z. Migová, M. Zavodová, N. Bochmáčová, M. Bochmáčová, S. Gajdošová, P. Pundžáková, M.
Bochnovičová)
Futbal žiakov SŠ, 2012/2013 – 1. miesto krajské kolo
(Černiga, Tyč, Zoščák, Majerník, Babej, Miňo, Pundžák,
Berežný, Demjan, Frančák, Bilas, Dudáš, Slávik, Miga)
Silový päťboj žiakov stredných škôl
Od vzniku školy sa naši žiaci
každoročne zúčastňujú súťaže
silový päťboj. Od začiatku patria medzi favoritov, či už
medzi jednotlivcami, alebo v rámci družstiev. Medzi
veľké opory patrili: T. Kríž, M. Motyka, M. Džupin, M.
Kostič a v súčasnosti M. Kuruc, T. Štefanišin a D. Juhas.

Stolný tenis
Už od vzniku Spojenej školy sme organizátormi okresného kola v stolnom tenise
v kategórií žiakov a žiačok stredných škôl. Chlapci sa stali víťazmi 5x a dievčatá 4x.
Na krajskom kole sme vybojovali 2. Miesto v kategórií žiakov. Najúspešnejší stolnotenisti
našej
školy:
V.
Nogová,
M.
Kurečková,
T. Kekeľ, J. Jurko, P. Guzy, M. Michalič, J. Baran,
P. Zozomová.

Majstrovstvá SR vo volejbale stredných škôl 2014/2015
Spojená škola vo Svidníku Majster SR vo volejbale stredných škôl . Vo finále porazili OŠG Trenčín 2:0.
Zostava: P. Lamanec, M. Ščerba, M. Krivka, J. Majcher, M. Čupka,
M. Margicin, N. Koreň, D. Cuprišin, M. Blanár, D. Juhas . Žiakov pripravovali: Mgr.
R. Franko a Mgr. R. Paňko.

Gastronomické súťaže
Eurocup Prešov – medzinárodná barmanská súťaž juniórov – 2007 – P. Sova
strieborné pásmo, 2010 – D. Horochoničová strieborné pásmo, 2011 – D. Šmajda,
M. Poperník – strieborné pásmo, 2013 – V. Gnaľová zlaté pásmo, M. Závodová
strieborné pásmo, 2014 – M. Závodová strieborné pásmo
Danubius Gastro Cup Bratislava – carving - 2007/2008 – P. Hanák výstava –
víťazný pohár a zlatá medaila, 2009 - M. Mager - strieborné pásmo, D. Havira bronzové pásmo
Gastro junior Callebaut Cup – súťaž v spracovaní belgickej čokolády
– 2010 — V. Jakubová postup do celoslovenského finále,
2011 – M. Lazengová postup do celoslovenského finále, 2012 –
M. Zavodová 4. miesto, K. Sičáková 5. miesto
v celoslovenskej súťaži.
Tatranský kuchár v Novom Smokovci
2010/2011– R. Fečko, 2. miesto
Oheň náš darca Kežmarok - medzinárodná súťaž v grilovaní - 2012/13 –
M. Fedoroňková 1. miesto v teoretickej súťaži a 1. miesto za prílohu
Barista 2014, kategória Coffee and good spirit, 2013/2014
D. Šmajda, 2. miesto
Bardejovský barista 2014 – D. Šmajda mimoriadna cena garanta, K. Kaliničová
cena za najlepšie cappuccino
GASTRO JUNIOR – čašník 2012, 2013 – D. Šmajda, K. Kuzmová postup
do celoslovenského kola
TOP cukrár 2013 – K. Sičáková 3. Miesto, Mladý cukrár Prešov 2013 – K. Sičáková
1. miesto, K.Ongradyová 3. miesto

ODBORNÉ SÚŤAŽE ŠTUDENTOV OBCHODNEJ AKADÉMIE
Mladý účtovník
Olympiáda Mladý účtovník je prestížna súťaž pre študentov obchodných
akadémii a stredných škôl s ekonomickým zameraním, organizovaná Slovenskou
komorou certifikovaných účtovníkov a spoločnosťou Kros, a.s. Žilina. Najväčší úspech: Patrik Hnát 3.A v šk. roku 2014/2015 - 1. miesto v regionálnom kole
v Košiciach, 4. miesto v celoštátnom kole v Žiline. Mária Lukáčová v šk. roku
2012/2013 - 5.miesto v regionálnom kole v Košiciach, 6. miesto v celoštátnom kole
v Žiline.

Spotreba pre život - súťaž školských časopisov zameraných na
problematiku ochrany spotrebiteľov. 2009 - téma "Energetické
nápoje“, získanie ceny "SLOVAK GOLD", 2014 - téma “Výhody
a problémy nakupovania internetom“, hlavná cena poroty a zájazd do Štrasburgu.

Banky v akcii - počítačovú simulácia, v ktorej tímy konkurujú na finančnom trhu
Školský rok 2009/2010 – Tím ZUMA Banka: Zuzana Motyková, Martina Lukáčová –
2. miesto v celoslovenskej súťaži v počítačovej simulácii o najlepšiu banku.
Školský rok 2011/2012 – Tím VIPABANK: Viktória Smoligová, Patrícia Jenčová –
v európskej súťaži JA-YE Europe Banks in Action Challange 2012 - 1. miesto
v spracovaní prípadovej štúdie.
Školský rok 2012/2013 – Tím OA – BANK: Zuzana Keselicová, Lenka Štefančíková v európskej súťaži JA-YE Europe Banks in Action Challange 2013 – 3. miesto v spracovaní prípadovej štúdie a 8.
miesto v počítačovej simulácii o najlepšiu
banku v Európe.

Veľtrhy cvičných firiem a študentských spoločností
Medzinárodný veľtrh cvičných firiem
2007/2008 – 1. miesto v kategórii Najlepší stánok – cvičná
Zelený tulipán, s.r.o., 6. miesto v hlavnej súťaži Sladký sen s.r.o.
2011/2012
3.miesto
v
kategórii
cvičná firma COMPFUSION, s.r.o. Svidník

Najlepší

firma

katalóg

–

Veľtrh študentských spoločností
2008/2009 - 1. miesto v kategórii Prezentácia študentskej spoločnosti na pódiu
– Corporation š.s.
2013/2014 - 3. miesto v kategóriách TOP marketingová prezentácia a 3. miesto
v kategórií AT&T TOP manažérsky tím – Glazart š.s.

4. ŠKOLA AJ TROCHU INAK
EDRaŠ
Dvere našej školy sú otvorené pre všetkých našich rodičov, ktorým výchova
a vzdelávanie detí nie je ľahostajná. Rodinná atmosféra plná úsmevov na tvárach
detí i dospelých. Takto by sa jednou vetou dal zhodnotiť Európsky deň rodičov a
škôl, ktorý sa pravidelne koná na Spojenej škole. Tento deň je spojený aj
s „pasovačka prvákov“ do žiackeho cechu. Záver aktivít patrí spoločnému posedeniu žiakov, rodičov a pedagógov pri chutných dobrotách.

Stridžia noc
Stridžia noc je jednou z obľúbených aktivít na našej škole. Tradične sa
uskutočňuje v decembri na Luciu. Spoločne si pripomíname povery a tradície
našich predkov počas magických dní, napr. divadielkom Lucijný stolček, čítaním
strašidelných príbehov... Nasleduje promenáda žiakov v maskách strašidiel a
dekorovanie Naj... strašidla. Počas noci musia naše nebojácne ratolesti plniť
rôzne úlohy a prejsť Cestu odvahy.

Deň Zeme
Deň Zeme je deň venovaný Zemi. Tento sviatok je v modernom poňatí
ekologicky motivovaný a pripomína našu závislosť na cenných daroch poskytované Zemou. Venuje sa otázkam životného prostredia , úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi. Cieľom je
zvýšiť energetickú účinnosť, recyklovať odpadky a hľadať obnoviteľné zdroje energie. V tento deň je vyučovanie zamerané na rôzne environmentálne
aktivity, ktorých hlavnou myšlienkou je ochrana Zeme.

Deň vody
Cieľom svetového Dňa vody je pripomínať dôležitosť a význam vody,
upozorňovať na stav vôd vo svete a viesť ľudí k ochrane vôd. Pri príležitosti
Svetového dňa vody každoročne naša škola organizuje viaceré aktivity, cieľom
ktorých je propagovať význam vody, potrebu jej ochrany ako aj prezentovať
činnosti spoločnosti, ktoré vedú k dodávke tejto vzácnej tekutiny k spotrebiteľom.

Deň mlieka
Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka v školách. Je to spôsob,
ako sa zamerať na pomoc deťom, zvýšiť ich povedomie, upozorniť na dôležitosť pitia mlieka v školách a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti. Týmto
dňom podporujeme myšlienku zdravej výživy a pitia mlieka formou viacerých
zaujímavých aktivít. Žiaci spoznávajú proces cesty mlieka
k spotrebiteľovi. Svoje znalosti o mlieku si vyskúšajú vo vedomostnom kvíze.
Vytvárajú plagáty a slogany na danú tému, napísali knihu mliečnych receptov.
Spoločnými silami zhotovili Mliekomana, z tetrapakov model kravy, mačky s
misou obľúbeného nápoja. Každý rok prebieha počas prestávok ochutnávka
mliečnych výrobkov.

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - OÁZA RELAXU, ZÁBAVY I VZDELÁVANIA
Na Spojenej škole pracuje školský klub detí CENTRÁČIK, ktorý ponúka cieľavedome a zmysluplné využitie voľného času detí, estetické a bezpečné prostredie, nové vedomostí, zručností a návyky pre život v spoločnosti, rozmanitý
program jednotlivých činnosti tematických oblasti, aktivity rozvíjajúce kreativitu
a detskú tvorivosť, činnosti podporujúce tímovú spoluprácu, kvalitnú prípravu na
vyučovanie. Je to ideálne miesto pre hru, oddych a relax spojený s pobytom vonku a v prírode.
ŠKD sa pravidelne zapája do prípravy kultúrneho programu na vianočnú besiedku
a akadémiu ku Dňu matiek. Pod vedením pedagógov pripravujú ku Dňu matiek
kultúrny program. Aj na pešej zóne nášho mesta sa prezentujú pripravenými básňami, piesňami, tancami, scénkami
Deti zo ŠKD ich potešia malým prekvapením v podobe vlastnoručne vyrobeného
darčeka.
Pri slávnostnom otvorení Ekoučebne sa detí ŠKD predstavili divadielkom Zvieratká
rozprávajú. Na podujatí Prehliadka cvičných firiem sa deti z ŠKD úspešne prezentovali sladkými dobrotami, ktoré si sami upiekli. Organizujú spoločné tvorivé
dielne so zdravotne postihnutými deťmi z občianskeho združenia KAMIL.SK. Pravidelne sa zapájajú do celoslovenských projektov, ako napr. Záložka do knihy
spája školy, Zodpovedne, Integrácia, Emka to vie, Žiť energiou i environmentálnych programov Zelenej školy.
Deti majú k dispozícii veľkú herňu bohato vybavenú edukačným materiálom,
miestnosť na odpočinkové a relaxačné
činnosti. Na pohybové aktivity využívajú
ihriská v areáli školy a novú relaxačno –
športovú zónu.

Školu počas jej trvania navštívili:
Andrej Kiska,
prezident Slovenskej republiky, 2015
Monika Smolková,
poslankyňa Európskeho parlamentu, 2014
Martin Glváč,
minister obrany Slovenskej republiky, 2014
Peter Chudík, predseda VUC Prešov, 2012
Ľubomír Galko, minister obrany Slovenskej republiky, 2011
Eugen Jurzyca, minister školstva Slovenskej republiky, 2011
Marián Gula, Ústav pamäti národa, 2010
Róbert Fico, predseda vlády Slovenskej republiky, 2009
Mikuláš Dzurinda, predseda vlády Slovenskej republiky, 2008
Ivan Mikloš, podpredseda SDKÚ-DS a minister financií,2008
Ľuboš Micheľ, poslanec NR, 2008
Ján Figeľ, predseda Kresťanskodemokratického hnutia, podpredsedu NR SR
a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, 2005
Pavol Paška, predseda parlamentu Slovenskej republiky, 2005, 2007, 2014
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej republiky, 2007
Michael Mc Cormick, profesor stredovekých dejín, 2006

Život meriame skutkami, a nie časom.
Seneca

SLOVO NA ZÁVER

Vážení priatelia. 10 rokov vzniku Spojenej školy ubehlo ako voda. Je
len málo škôl, ktoré prešli za tieto roky takým dynamickým a všestranným
rozvojom ako práve naša škola. História je však naplnená činnosťou ľudí,
ktorí svedomite a zodpovedne vykonávali svoju prácu. S láskou
a trpezlivosťou vštepovali žiakom vedomosti, ktoré im už nikto nikdy nezoberie a na ktorých môžu budovať svoju budúcnosť. Pretože nikomu
z nás nie je meno našej školy ľahostajné, budeme pokračovať v našom
úsilí. Vieme, na čom máme stavať, v čom pokračovať, ale aj čo zlepšovať. Spoločne teda zaželajme našej škole veľa úspešných rokov, dobrých
pedagógov a zamestnancov školy, veľa žiakov, aby sme mohli aj v ďalších
desaťročiach vychovávať generáciu schopných, slušných a humánnych
ľudí, ktorí budú náš svet meniť k lepšiemu.

