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Ze života školy

   Studenti Střední průmyslové školy Edvarda Beneše a Obchodní 
akademie Břeclav oboru Elektrotechnika – Informační techno-
logie Vít Pochylý, Martin Rejthar, Lukáš Horák a Jakub Košutek 
zvítězili v celostátním superfinále technické soutěže organizované 
FEKT VUT Brno. 

   V superfinále se sešli vítězové jednotlivých technických kategorií 
z listopadu loňského roku. Náš tým úspěšným řešením zadaného 
úkolu získal pro naši školu putovní pohár soutěže. Na něm tak bude 
umístěn štítek s názvem naší školy spolu s vítězi předcházejících 
ročníků Gymnáziem Brno, Vídeňská (2014) a Mensa gymnáziem, 
o.p.s., Praha (2015). 
   Úkolem finalistů soutěže bylo naprogramovat a zkonstruovat bojo-
vého robota, který v ringu ohraničeném černým rámem musel eli-

minovat robota soupeře světelným paprskem a nevybočit ze stano-
veného prostoru. Mozkem robota byl mikrokontrolér na platformě 
Arduina a programovacím jazykem byl Wiring na bázi jazyka C. 
   Náš tým nejen 
že vyřadil téměř 
všechny roboty 
soupeřů, ale vy-
tvořil funkčně 
nejspolehlivější a 
designově nejlepší 
zařízení. 
   
  
Ing. Vilém Závodný

Studenti průmyslovky byli nejlepší na celostátní 
technické soutěži 

   Ve dnech 5.–7. 2. 2016 se Střední průmyslová škola Edvarda Be-
neše a Obchodní akademie Břeclav spolu s dalšími 24 největšími 
středními školami Jihomoravského kraje prezentovala v obchod-
ním centru Olympia v Brně.

   Zahájení akce se zúčastnili zástupci MŠMT v čele s ministryní 
školství Mgr. Kateřinou Valachovou, Ph.D., hejtmanem kraje JUDr. 
Michalem Haškem, Ing. Stanislavem Juránkem a JUDr. Hanou 
Polákovou za odbor školství. 
   Na stánku byly prezentovány především technické obory školy, a 
to strojírenství a elektrotechnika. Ing. Josef Spěvák, Ph.D., předsta-
vil práci se 3D scannerem; velký zájem  návštěvníků vzbudilo sca-
nnování obličejů. Úspěch měly i výrobky vytištěné na 3D tiskárně. 

Děti si mohly vyzkoušet malování na tabletu s následným přenosem 
do počítače. Obor Elektrotechnika představil studentské projekty 
„Ovládání počítače pro tělesně postižené“, „Řízení jeřábu s PLC“, 
„Výtah ovládaný FPGA“ a ukázku připravovaného projektu „Cestu-
jeme do vesmíru“ s video ukázkami startu a přistání rakety vlastní 
konstrukce. 
   Celá akce měla u návštěvníků Olympie úspěch. Naším cílem bylo 
popularizovat technické obory a přilákat mladé lidi k jejich studiu 
a to se vzhledem k počtu návštěv u stánku i projevenému zájmu 
podařilo.
       
  Ing. Vilém Závodný

Prezentace školy v obchodním centru Olympia

   Dne 7. června 2015 se v aule Obchodní akademie konal školní 
veletrh fiktivních firem. 

   Žáci třetích ročníků, kteří si vybrali volitelný předmět  Cvičná 
kancelář, se zúčastnili prostřednictvím svých firem s názvy Revo-
lution Cars, s. r. o. Gaya Trip, s. r. o., Česun, s. r. o.  a  VoeMI, s. r. 
o.. Veletrh zahájili Michal Machač a Bára Helešicová, kteří přivítali 
žáky prvních, druhých a části třetích ročníků a jejich učitele. Před-
nesli program veletrhu a požádali učitele o spolupráci při hodnocení 
firem v jednotlivých disciplínách.  Žáci měli za úkol připravit si 
stánek, prezentaci, katalog zboží, propagační a reklamní materiály a 
komunikovat se zákazníkem. Program zahájili zástupci jednotlivých 
firem svými prezentacemi, ve kterých představili firmu, nabídku a 
speciální akci pro tento veletrh. Po ukončení prezentací následovalo 
obchodování u jednotlivých stánků, kdy diváci zastoupili funkci zá-
kazníků. Nabídka firem byla pestrá, zájem zákazníků byl především 
o oblečení, nábytek, zájezdy. automobily a  autodoplňky. Prodej se 

uskutečnil fiktivně vystavením dokladu o nákupu. Jako nejlepší byla 
vyhodnocena firma Revolution Cars, s. r. o.
   

Ing. Petra Mikulášová

Školní veletrh fiktivních firem 
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   V uplynulém školním roce jsme se účastnili několika akcí v gra-
fických disciplínách. Navázali jsme na úspěchy z let minulých.

   Po uspořádání vydařené již 12. talentové soutěže žáků základních 
škol v psaní na PC (24 soutěžících z pěti škol regionu) následovalo 
školní kolo soutěže v grafických disciplínách – opis ve dvou kate-
goriích (žáci 1. ročníků a žáci 2. až 4. ročníků), autorská korektura 
a wordprocessing. Do krajského kola ve Veselí nad Moravou jsme 
nominovali nejlepší soutěžící z opisu a korektury. V tomto kole se 
nám podařilo obsadit v autorské korektuře stupně vítězů – Leona 
Zapletalová (OA 2. A) byla třetí, Adéla Čermáková (OA 2. A) druhá 
a Tereza Kořínková (OA 3. B) získala metu nejvyšší. Tereza nás pak 
reprezentovala na celostátním kole Mistrovství ČR. 
Rozhodli jsme se zúčastnit také 14. ročníku mezinárodní soutěže 
INTERSTENO 2016. Mezi 422 soutěžícími ze 14 států celého světa 
se nejlépe umístil Michal Machač (OA 3. B), který obsadil 73. mís-
to.
   Na konci školního roku proběhlo vyhlášení výsledků v celoroční 
soutěži ve výukovém programu ZAV. Zajímavé jsou nejen naše 
školní výkony, ale i srovnání s ostatními školami z ČR, Slovenska, 
Polska, Maďarska a Německa. Mezi jednotlivci máme jednou třetí 
místo - patří mezi 7 629 prváky Simoně Bartáčkové a dvakrát druhé. 
To získala mezi 6 951žáky 2. ročníků Adéla Čermáková a ve společ-
né kategorii 3. a 4. ročníků (9 042 soutěžících) Tereza Kořínková. V 

soutěži tříd je naše OA 1. A třetí, mezi druháky OA 2. A také třetí a 
z 3. až 4. ročníků je OA 3. B osmá.
   Poslední pondělí minulého školního roku absolovalo devět žáků 
3. ročníku státní zkoušky z kancelářského psaní na klávesnici. Tyto 
zkoušky se konají po několika letech legislativních problémů. Jsou 
dobrovolné a mají tři části: desetiminutový opis z papírové před-
lohy rychlostí minimálně 200 čistých úhozů za minutu s přesností 
nejméně 99,50 % (za chybu se odečítá 10 úhozů), vypracování ob-
chodního dopisu a tabulky podle zadaných dispozic. Žák uspěje jen 
tehdy, když zvládne všechny části. Pak obdrží vysvědčení se dvěma 
známkami. Zvlášť se hodnotí rychlopis a zvlášť dopis a tabulka. Na 
rozdíl od klasifikace ve škole dostanou účastníci zkoušek jedničku, 
dvojku nebo trojku. Horší hodnocení znamená, že neprospěli. V září 
jsme se dověděli výsledky. Ty jsou vynikající – osm žáků prospělo, 
z toho dokonce tři se samými jedničkami (Tereza Kořínková, Petr 
Pěček a Pavlína Zugarová), jedna žákyně neuspěla z opisu. Nej-
rychlejší opis měl Michal Machač (325 ČÚ/min). Blahopřeje všem 
úspěšným a věříme, že v tomto školním roce je budou následovat 
další odvážlivci.

Ing. Jana Dyčková
vyučující PEK

Grafické disciplíny

   Co můžeš udělat hned, neodkládej na zítřek

   Během uplynulého školního roku se žáci střední průmyslové školy 
zúčastnili několika zajímavých přednášek a besed. Jednou z nich 
byla přednáška Mgr. Věry Kapsové na téma „Jak vyhrát boj s pro-
krastinací”. 

   Že jste o prokrastinaci ještě neslyšeli? Určitě se občas potýkáte s 
tím, že se do plnění povinností hned nehrnete, práci odkládáte  na 
příhodnější dobu tak dlouho, až se dostanete do časové tísně či práci 
ani nestihnete, a pak nesete následky svého počínání, přinejmenším 
máte špatné svědomí. Pokud vám pak někdo vyčítal, že jste líní, pak 
vězte, že nejste ani líní, ani pohodlní, ale prokrastinujete.

    Mgr. Věra Kapsová, ředitelka organiace GrowJob, nás seznámila 
s problémem nejen dnešní doby, a to chorobným odkládáním po-
vinností, tedy prokrastinací.  Zároveň nám předvedla několik zají-
mavých metod, jak s tímto neduhem bojovat. Jednou z nich je tzv. 
„buzer lístek” – na arch papíru si rozepíšete úkoly, které vás čekají, 
a každý den večer sami sebe ohodnotíte, do jaké míry jste je splnili. 
Smyslem přednášky tedy bylo pomoci studentům zlepšit organizaci 
času a zvýšit efektivitu při studiu a další práci.

        
Po celou dobu byla lektorka pohotová, velmi příjemně naladěná a 
vtipná. O zaujetí studentů se nemusela nijak zvlášť snažit, neboť jí 
svou pozornost sami rádi věnovali.

   Koho tato tematika zaujala a chce se o ní dozvědět více, těm je    
určena kniha P. Ludwiga „Konec prokrastinace“, případně mohou 
navštívit workshopy V. Kapsové.

   Doufám, že se všichni ponaučili a přestanou přesouvat návštěvu 
školy a přípravu do ní na „jednoho dne”.

       
  Marcela Podrazilová

Co můžeš udělat hned, neodkládej na zítřek
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   Do krajského kola soutěže Prezentiáda se nominovaly Bára 
Helešicová a Pavlína Zugarová. 

   Souboj v prezentačním umění se uskutečnil 15. dubna 2016 v 
příjemném prostředí ekonomické fakulty Masarykovy univerzity v 
Brně. Naše soutěžící se neztratily a z dvanácti nominovaných druž-
stev se umístily na krásném třetím místě. Již třetí rok za sebou se 
našim žákyním povedlo být tzv. na bedně. Blahopřejeme!

Ing. Jindřiška Zapletalová

Opět na bedně!

   V letošním školním roce na oboru obchodní akademie maturo-
valo 45 žáků ze dvou tříd denního studia. 

   Jejich maturitní zkouška měla část státní a část profilovou. Stát-
ní byla stejná pro všechny školy v republice a skládala se ze dvou 
předmětů: českého jazyka a literatury a buď z anglického jazyka, 
nebo matematiky. Přibližně 22 % našich maturantů si zvolilo ma-
tematiku, ze které psali didaktický test. Ostatních 78 % si vybralo 
anglický jazyk. Z češtiny i angličtiny museli zvládnout komplexní 
zkoušku, tj. didaktický test, písemnou práci a ústní zkoušení. Pro-
filová část maturity se na jednotlivých oborech vzdělávání liší. U 
nás žáci absolvovali dvoudenní praktickou zkoušku z odborných 
předmětů (řešení příkladů z účetnictví, ekonomiky a vypracování 
písemností) a dále pak dvě ústní zkoušky: z účetnictví a z ekono-
miky. 
   Všichni žáci prospěli u profilové maturity a z písemek i ústních 
zkoušek u státní části.  Určité problémy byly jen z didaktických tes-
tů – v jednom případě z češtiny, v jednom z angličtiny a ve čtyřech 
z matematiky. Celkově tedy 39 letošních čtvrťáků prospělo (tj. cca 

87 %), z toho 3 s vyznamenáním, 6 neprospělo. 
   Při slavnostním ceremoniálu za účasti učitelů, rodičů a známých 
obdrželi absolventi vysvědčení s pěti známkami a také dodatek k 
vysvědčení, tzv. Europass. Ten nedostávají všichni maturanti v 
ČR, ale na OA jej předáváme již 6. rokem Jde o dokument, který 
česky a anglicky doplňuje informace z vysvědčení tím, že popisuje 
znalosti a dovednosti vystudovaného oboru.  Nositeli může pomoct 
zejména tehdy, pokud bude studovat nebo pracovat v cizině. 
I letošní absolventi si na závěr svého pobytu ve škole vyslechli toto 
již tradiční přání. „Přejeme Vám do dalších let hodně pracovních 
úspěchů, spokojenosti v osobním životě, také tu tolik potřebnou 
kapku štěstí a především zdraví. Věříme, ať už Vás osud zavane 
kamkoli, že se nikdy nedostanete na šikmou plochu, vždy budete 
čestní a pracovití lidé a svým jednáním budete šířit dobré jméno 
naší školy.“ 

Ing. Jana Dyčková
zástupkyně ředitele

Maturita jaro 2016 na oboru Obchodní 
akademie
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   Báro, na podzim roku 2014 jsme tě v časopise představili jako 
talentovanou střelkyni s mnoha úspěchy. Co se od té doby změnilo, 
kam jsi ve svém sportu sportovní střelkyně postoupila?

Od roku 2014 uplynula dlouhá doba. Loni jsem vyhrála mistrovství 
republiky ve vzduchovce a malorážce, poloze vleže i 3x20. Letos 
začala nová malorážková sezóna. Od loňska jsem se trochu zlepšila 
ve 3x20. Ze začátku jsem trochu bojovala v poloze vleže. Pak jsme 
se na ni v tréninku zaměřili a začínám se zlepšovat.

   Vím, že jsi byla vloni v červnu vybrána na akci olympijských 
nadějí. Co to bylo?

Závod OH (Olympic Hopes) byl mezinárodní závod pro juniory a 
dorost, kam se musí závodník nominovat. A mně se docela vydařil.

   A tvoje další plány?

Můj letošní cíl je splnit limit pro juniorskou reprezentaci ČR.  Zatím 
jsem zařazena do dorostenecké a chtěla bych se posunout dál.

   Tak hodně úspěchů!

KM

Střelkyně Bára Helešicová  ze 3. A

    Predchodcom časopisu PIKNIK bol na SPŠE v Piešťanoch 
študentský časopis EXCLUSIVE. Študenti sa v ňom prezentovali 
aj vlastnou tvorbou. Vo svojich prácach vyjadrovali svoje názory 
na život, prírodu, lásku a priateľstvo. Posúďte teraz sami.

Kto mi povie, čo je život?

   Život uteká, je krásny, je cenný, je to najdrahšie, čo každý z nás 
má. Každý  človek na svete je výnimočný a nikto za druhého ani 
nerozhoduje, ani nevidí, ani nepočuje, nevníma, nepociťuje.
   Opýtajte sa niekoho v Tokiu, v New Yorku, v Moskve, v Berlíne, 
na Aljaške alebo kdekoľvek na svete, aký je ľudský život. Odpovede 
budú rôzne. Žiaľ, v dnešnej dobe sú časté pesimistické názory. Veď 
všetci vidíme, čo sa vo svete deje. Teroristické útoky, vojny, zločin-
nosť, násilie, chamtivosť, nezamestnanosť, záplavy, zemetrasenia, 
množstvo chorôb i ďalšie každodenné nešťastia. Dá sa byť za týchto 
podmienok šťastným?
   Pokúsme sa predstaviť si nasledujúce situácie. Matku držiacu v 
náručí svoje dieťatko, mačiatka hrajúce sa s klbkom vlny, šteniatka 
spiace v náručí malého dievčatka, štebot vtáčikov, lúku posiatu 

kvetmi i pokojné slnečné popoludnie pri osobe, ktorú veľmi miluje-
te. Naozaj možno prežívať takéto krásy života.
   A preto i keď každého z nás postihujú aj nepríjemné  udalosti, 
mali by sme sa nad tým povzniesť a vidieť hlavne to dobré. Zabud-
nime na chvíle, keď sa nám nedarilo, mali sme problémy a boli sme 
nešťastní. Nepozerajme sa na ľudí očami nenávisti a skepticizmu. 
Hľadajme na druhých to dobré, chváľme druhých, dajme im čo naj-
viac našej lásky a ocenenie, ktoré im i napriek ich nedokonalosti, 
dokážeme prejaviť. Nečakajme, kto čo nám dá, ale dávajme my. 
Nečakajme na úsmev druhých, usmievajme sa my. Nečakajme na 
potlesk, tlieskajme my.  Nečakajme na lásku, milujme my a život 
bude určite krajší.

Mário Jesenský, III.B   (2004)

Každá lavica niečo skrýva........
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Pred maturitnou skúškou
1. Ako hodnotíš štyri roky štúdia? Darilo sa ti, alebo ti niečo nevy-
šlo?
2. Ktoré boli tvoje obľúbené predmety?
3. Čo sa ti v škole páčilo a čo nie?
4. Ako sa pripravuješ na maturitu?
Po maturitnej skúške
5. Aké máš po maturite pocity? Vyšli ti témy? Si spokojný/á s vý-
sledkom?
6. Čo budeš robiť ďalej?
7. Čo odkazujem mladším študentom?

Patrícia Slamková, IV.A - odbor Technické a informatické služby v 
elektrotechnike
    1. Štyri roky štúdia hodnotím pozitívne. Škola mi dala veľa do 
života manažmentu, ekonomiky a práce s počítačom. Z hľadiska 
prospechu sa mi darilo priemerne až dobre. Tiež som absolvovala 
viacero výletov a vzdelávacích exkurzií.
    2. Moje obľúbené predmety boli anglický jazyk, slovenský jazyk, 
administratíva a korešpondencia. Tieto predmety asi najviac využi-
jem v praxi.
    3. Páčil sa mi prístup niektorých učiteľov. Mala som rada i zaují-
mavé exkurzie. Sťahovanie školy spôsobilo problémy vo vybavenos-
ti počítačových miestností.
    4. Na maturitu sa pripravujem hlavne doma. V škole sme sa totiž 
v predmaturitnom období museli venovať aj ostatným predmetom.
    5. Pred maturitou som bola nervózna, lebo som nevedela, aké 
témy si vytiahnem. Dosiahla som pekné výsledky, samé dvojky.

    6. V budúcnosti by som chcela pracovať v administratívnej oblas-
ti.
    7. Mladším študentom odporúčam, aby sa učili pravidelne už od 
1. ročníka a nedoháňali to počas posledných dní pred maturitou.

Daniel Kozovský, IV.B - odbor elektrotechnika
    1. Štúdium na škole ma veľmi bavilo. So získanými vedomosťami 
som spokojný. Niekedy som mohol dosiahnuť aj lepšie výsledky, bol 
som však lenivý alebo nepozorný. Každoročne som sa zúčastňoval 
súťaže Matematický klokan, v ktorej som dosiahol pomerne pekné 
výsledky.
    2. Medzi moje obľúbené predmety patrila matematika, sieťové 
technológie a výpočtová technika.
    3. Na škole sa mi páčil prístup viacerých učiteľov. Nepáčilo sa mi 
monotónne písanie poznámok. V dôsledku sťahovania školy vznikli 
problémy s internetom, tiež nebol dostatok prístrojov a učebných 
pomôcok.
    4. S prípravou väčšiny predmetov som problémy nemal. Obával 
som sa iba maturitnej skúšky zo slovenčiny, najmä z gramatiky.
    5. Pred maturitou som bol dosť nervózny. Témy mi vcelku vyšli. 
S výsledkom som spokojný, mal som samé jednotky až na sloven-
činu.
    6. V nasledujúcom období sa chystám študovať na VUT v Brne, 
fakulta informačných technológií.
    7. Mladším študentom odkazujem, aby k štúdiu pristupovali zod-
povedne a tiež aby sa zapájali do rôznych súťaží, či už elektrotech-
nických, matematických, jazykových i športových.

Pocity maturantov SPŠE

   Výlet do Prahy V apríli 2016 školskí pracovníci SPŠE v Piešťa-
noch podnikli trojdňový tematický zájazd do Prahy. 
   Prezreli si historické  pamiatky, akými sú Hradčany, Vyšehrad, 
objekty Starého Mesta i ďalšie. Možností, kam ísť a čo vidieť, bolo 
naozaj veľa. Niektorí si išli pozrieť muzikál, ďalší absolvovali plavbu 
loďou po Vltave,  navštívili obchody, reštaurácie a pod. Výlet sa 
vydaril aj vďaka priaznivému počasiu.
   Robotická súťaž Freescale formulí Študenti Jakub Lackovič, 
Matej Ondreička a Patrícia Palková sa 9. a 10. mája 2016 v ne-
meckom Mníchove zúčastnili interkontinentálneho (EMEA) finále 
NXP Cup súťaže Freescale formulí. 
   Sprevádzali ich učitelia Ing. Jozef Dragula a Ing. Dušan Solovic. 
Bola to súťaž autonómnych robotických autíčiek, riadených cez jed-
noriadkovú kameru. Trasa, ktorú muselo autíčko prejsť, bola skom-
plikovaná zákrutami a križovatkami. Autíčko muselo  rozpoznať cieľ 
a zastaviť sa v ňom. Naši študenti boli úspešní a získali cenu Special 
Award za 3. miesto v EMEA.
   Európske solárne dni Európska kampaň ESD sa konala v prvej 
polovici mája 2016 a neobišla ani Slovensko. 
   Zapojila sa do nej aj SPŠE v Piešťanoch, o čo sa zaslúžil učiteľ 
Ing. Ľubomír Tuchscher.  Cieľom kampane bola popularizácia 
využitia slnečnej energie a ľuďom priniesť obraz Slnka ako nevyčer-
pateľného zdroja energie. Uskutočnili sa prednášky na tému Trendy 
fotovoltiky, tradičný test o Slnku i ďalšie sprievodné podujatia. Naj-
lepší študenti Ján Benčík, Denis Ďuračka a Jakub Orviský boli pri 

príležitosti rozlúčky študentov 4. ročníka odmenení malými dar-
čekmi od národného koordinátora kampane - Slovenskej agentúry 
pre obnoviteľné zdroje energie.
   Rozlúčka študentov 4. ročníka 19. mája sa na SPŠE v Piešťa-
noch uskutočnila rozlúčka študentov 4. ročníka. 
   Na nádvorí pred školou sa zhromaždili pedagógovia a všetci štu-
denti. Študenti štyroch maturitných tried predniesli rozlúčkové a 
ďakovné príhovory. Potom sa k nim prihovoril riaditeľ školy Mgr. 
Jozef Kolník. Pri tejto príležitosti ocenil Ing. Ľubomír Tuchscher 
najlepších študentov v kampani Európske solárne dni. Ing. Jaromír 
Tříska odovzdal certifikáty úspešným absolventom kurzu Cisco 
Academy CCNA1, ktorý bol zameraný na princípy funkcie a kon-
figurácie počítačových sietí. Ďakovný list riaditeľa školy si prevzali 
študenti s výbornými študijnými výsledkami, tiež ktorí úspešne 
reprezentovali školu a 
najlepší darcovia krvi.

STALO SA ...
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   V školskom roku 2015/2016 vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy 
a športu 6. ročník celoslovenskej súťaže ENERSOL SK 2016 pre 
študentov stredných odborných škôl.

Jej cieľom bolo prezentovať práce študentov o obnoviteľných zdro-
joch energie v spojitosti s ochranou životného prostredia. Jedným 
z propagátorov súťaže je aj učiteľ SPŠE v Piešťanoch Ing. Ľubomír 
Tuchscher.
   Do súťaže sa zapojil aj Martin Horváth, študent 2. ročníka SPŠE 
v Piešťanoch s prácou Autonómne auto na solárny pohon. Zostrojil 
model autíčka na solárny pohon (v mierke 1:10), ktoré využíva 
obnoviteľný zdroj energie – slnečnú energiu. Autíčko má po bokoch 
solárne články a v strede senzory a riadiacu elektroniku.
   V marci 2016 sa zúčastnil krajského kola súťaže v Trnave a po-
stúpil do celoštátneho kola. To sa konalo v Senici v apríli 2016, kde 
sa predstavilo 64 súťažiacich z 23 stredných škôl z celého Slovenska 

v troch kategóriách – hlavnej, tvorivej a propagačnej.
   Porota z celoslovenského kola vybrala 11 prác, ktoré reprezen-
tovali Slovensko na 12. medzinárodnej konferencii ENERSOL EU 
2016, ktorá sa konala v máji 2016 v Brne. Zúčastnili sa jej zástup-
covia Čiech, Slovenska, Poľska, Rakúska a Slovinska. Medzi nimi 
bol aj náš študent Martin Horváth, ktorý bol ocenený zlatou medai-
lou a zlatým pohárom. 

Súťaž ENERSOL

   Okresné kolo v atletike družstiev Konalo sa 14. apríla 2016, 1. 
miesto obsadili chlapci SPŠE Piešťany.

   Župná olympiáda stredoškolákov V Trnave sa v dňoch 21. – 22. 
apríla 2016 uskutočnila Župná olympiáda stredoškolskej mládeže 
Trnavského samosprávneho kraja. 
   Podujatia sa zúčastnili aj študenti SPŠE v Piešťanoch. V atletike 
boli najúspešnejší – Jakub Filín 1. miesto v behu na 100 m, Boris 
Rybanský 2. miesto v behu na 100 m, štafeta na 4 x 100 m 1. miesto 
(Hečko, Štetka, Godál, Filín), Filip Chmelina 1. miesto v behu na 3 
km, Pavol Koval 3. miesto v behu na 3 km, Adam Fajmon 2. miesto 
v skoku do diaľky. V silovom päťboji skončilo družstvo SPŠE na 2. 
mieste (Matúš Broš, Adam Novák, Tomáš Ťapušík, Dominik Vančo).

   Majstrovstvá Slovenska v atletike stredných škôl Konali sa 2. 
júna v Banskej Bystrici. Jakub Filín v behu na 100 m obsadil 5. 
miesto a Filip Chmelina v behu na 3 km 8. miesto.

Matematický klokan Medzinárodná matematická súťaž sa konala 
21.marca 2016. Už tradične sa do nej zapojili študenti SPŠE v 
Piešťanoch.
   V kategórii Kadet 012(1. a 2. ročník SOŠ) súťažilo 72 našich 
študentov, z nich úspešných riešiteľov bolo 21(umiestnili sa medzi 
najlepšími 20% riešiteľmi). Počet najúspešnejších riešiteľov bol 
7(umiestnili sa medzi najlepšími 10% riešiteľmi). Najlepší naši 
študenti boli Šebastian Miškev, Branislav Kniez, Dávid Janoštiak i 
ďalší. SPŠE Piešťany sa v rámci Slovenska umiestnila na 25.mies-
te. V kategórii Junior 034(3. a 4. ročník SOŠ) súťažilo 44 našich 
študentov, z nich úspešných bolo 21 a najúspešnejších 10. Najlepší 
boli František Jozef Štefanovič, Matúš Jasnický, Daniel Kozovský i 
ďalší.

SÚŤAŽE

Slávnostné Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch sa usku-
točnilo v sobotu 4.júna 2016.
 Podujatia sa zúčastnili viacerí významní hostia – po-
slanci NR SR, senátorka parlamentu ČR, veľvyslanci Chorvátskej 
republiky, Srbskej republiky, Vietnamskej demokratickej republiky, 
Cyperskej republiky, Českej republiky pani Livia Klausová, diplo-
mat Čínskej ľudovej republiky a tiež delegácie partnerských miest 
Piešťan a to z fínskej Heinoly, materského Hajdúnánásu, poľskej 
Ustrone a českých Luhačovíc a Poděbrad.
 Slávnostný sprievod prešiel z Kúpeľného ostrova k Hu-
dobnému pavilónu v mestskom parku. V jeho čele išiel dychový 
orchester a mažoretky z Novej Dubnice, vlajkonosiči, predsta-
vitelia mesta a hostia. Ďalej sa prezentovali historické vozidlá, 
školy, folklórne súbory a spevácke skupiny, športové kluby, mesto 

Vrbové, obce Banka a Ducové, umelci z Pekingu a hasičský zbor z 
Luhačovíc.
 Slávnostný príhovor mal primátor Piešťan Miloš Ta-
majka, prítomných pozdravil aj zástupca kúpeľov. Prezentovaný 
bol nový maskot Piešťan, ktorým sa stal páv Adam. Páv sa údaj-
ne zaslúžil o objavenie liečivej vody a meno dostal po básnikovi 
Adamovi Trajanovi. Popoludní v Hudobnom pavilóne 
prebiehal kultúrny program. V nedeľu vystúpili umelecké súbory 
z družobných miest a tiež piešťanské folklórne súbory Slnečnica, 
Žito a Máj.
 V rámci OLKS sa uskutočnilo viacero sprievodných 
podujatí. Medzi ne patrili i preteky dračích lodí na rieke Váh medzi 
Kolonádovým a Krajinským mostom.

 Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch 
– 25. ročník
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