Stredná odborná škola technická , Vranovská 4, Bratislava sa v máji 2014 zúčastnili projektu
Otvorená škola BSK 2014 – oblasť športu pod názvom „JEDINÝ ŠPORTOVÝ
KOMPLEX SKATEBOARDU V BRATISLAVSKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI“.
Cieľom projektu bolo priviesť dnešnú mládež k športovým aktivitám. V čase svojho osobného
voľna, väčšina mladých ľudí siaha po užívaní nelegálnych látkach alebo sedí pred počítačom.
Ich návyky, zlozvyky a celkovo ich životný štýl nás nútia zamyslieť sa nad budúcnosťou
dnešnej mládeže.
Športovými aktivitami sa u mladého človeka dá dosiahnuť zmena životného štýlu a nový
pohľad na svet. Nie nadarmo sa veľa špičkových športovcov vo svojom voľnom čase venuje
deťom, mládeži, pohybovo hendikepovaným a deťom so sociálne slabým zázemím.
Špecifickým cieľom projektu bolo dobudovanie športového areálu „skate – bazén“ na jeden
ucelený komplex.
Projektová dokumentácia:
1. vybudovanie sociálneho zariadenia (WC, sprcha)
2. vytvorenie miestnosti "šatňa so skriňami a lavičkami"
3. vytvorenie miestnosti "športové náradie na uloženie a zapožičanie"
V rámci projektu sa zrealizovali aj dve aktivity:
AKTIVTA č.1
OLYMPIJSKÝ ENVIRONMENTÁLNY DEŇ „ZELENÉ ŠPORTOVISKÁ“
TERMÍN: 26.6.2014
ÚČASŤ: Žiaci SOŠ technickej na Vranovskej ulici v Bratislave a študenti zo ŠI
Žiaci Strednej odbornej školy technickej z Vranovskej ulici 4 v Bratislave a študenti
ubytovaní na školskom internáte Vranovská č.4 a č.2 sa dňa 26.6.2014 zúčastnili aktivity pod
názvom „Olympijský environmentálny deň „Zelené športoviská“.
Nástup žiakov školy bol o 8.00 hodine, kde boli rozdelené úlohy. Žiaci dostali do rúk náradia
(metly, handry, čistiace prostriedky) a vyčistili v telocvični podlahu, opravili siete na oknách,
siete na futbalových bránach a na basketbalových košoch. Ďalej upratali kabinet so
športovými potrebami a opravili športové náradia ako švédske debne, opravili a natreli
lavičky.

Študenti zo školského internátu sa stretli o 13.00 hodine a pokračovali s úpravou vonkajšieho
okolia školy a internátu. Celé prostredie vyčistili od odpadkov, pohrabali trávu, pozametali
všetky prístupové cesty ku škole a k internátu a vyčistili „zelené futbalové športovisko“.
Po skončení celej akcie boli jej účastníci spokojní s dobre vykonanou prácou a my ako
pedagógovia len dúfame, že si vo väčšej miere uvedomili význam, v akom životnom prostredí
sa nachádzajú, ako ho majú chrániť a že šport je pre ich vývoj zdravý a prospešný.

AKTIVTA č.2
„VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ O OLYMPIÁDE“
TERMÍN: 23.9.2014
ÚČASŤ: Žiaci stredných škôl z Bratislavského samosprávneho kraja, ubytovaní na
školskom internáte SOŠ technickej, Vranovská 4 a 2, Bratislava.
Školy:
Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, Bratislava
Stredná súkromná škola animovanej tvorby, Vlastenecké nám. 1, Bratislava
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9, Hálová 16, Bratislava
Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Vranovská 4, Bratislava

Gymnázium, Bíliková 24, Bratislava
Evanjelické lýceum, Vranovská 2, Bratislava
Žiaci z hore uvedených škôl absolvovali dňa 23.9.2014 vedomostnú súťaž o olympiáde.
Z každej školy sa vytvorilo 3 – členné družstvo, ktoré malo odpovedať na 20 otázok
zostavených z histórie olympiády až po súčasnosť.
Všetky otázky boli koncipované tak, aby žiaci logicky prišli k správnej odpovedi.
Po vyhodnotení súťaže boli prvé 3 družstvá odmenené.
1. miesto
Stredná súkromná škola animovanej tvorby, Vlastenecké nám. 1, Bratislava /45 bodov/
2. miesto
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9, Hálová 16, Bratislava /43 bodov/
3. miesto
Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku, Vranovská 4, Bratislava
Gymnázium, Bíliková 24, Bratislava /42 bodov/
Zo skúseností už vieme, že žiaci sa radi zúčastňujú rôznych vedomostných súťaží a kvízov,
preto sme sa aj rozhodli na podnet žiakov, uskutočniť v dohľadnej dobe opäť niečo obdobné,
len v inej oblasti napr. kvíz z oblasti histórie Bratislavy a podobne. Veríme, že aj táto súťaž
sa stretne s takým veľkým záujmom ako to bolo teraz.
Celú akciu viedli vychovávatelia Ing.Jánošík a Ing.Onderišinová.

AKTIVTA č.3
OLYMPIJSKÁ SÚŤAŽ V SKATEBOARDE
Olympijskú súťaž v skateboarde sme nemohli uskutočniť z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov . Miestnosti /šatne a sociálne zariadenia/ nie sú kompletné, ale upravené len
z časti, takže z bezpečnostných a hygienických dôvodov sme túto aktivitu nemohli
zrealizovať.
Propagácia projektu: na web stránke BSK, web stránke SOŠ technickej, Bratislava,
médiá

