
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ      
TRNAVA

Škola zapojená do projektu



V rámci akcie 

Noc výskumníkov – Navštív svoju školu – spoznaj svojho vedca 

bola u nás prednáška

Čo dokáže zinok

Ing. Peter Gogola, PhD. (z Ústavu materiálov MTF STU)

Trieda: III.C a IV.C



Čo dokáže zinok



24.9. sme mali na škole



Študentský viacboj
V súťaži Študentský viacboj piatich "T" naše dve mužstvá obsadili 1. a 2. 
miesto. Súťaže sa zúčastnili (podľa foto zľava doprava): Marek Čapkovič, 
Adam Hečko, Dušan Benci, Filip Pavlech, Laura Gáliková, Linda 
Horváthová.
Blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.



Správa

Žiaci 2. ročníkov si dňa 7.10.2021 a 3. ročníkov dňa 27.10.2021
pozreli film Správa, ktorý opisuje príbeh Alfréda Wetzlera a
Rudolfa Vrbu. Tí riskovali svoj život, aby informovali o tom, čo sa
deje v Osvienčime. Našim cieľom 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.



I.A vyhrala Imatrikulačný futbalový turnaj



Mali sme DOD 7.10.2021



Mali sme DOD 7.10.2021



Mali sme DOD 7.10.2021



Mali sme DOD 7.10.2021



Mali sme DOD 7.10.2021



Losovanie výhercov z DOD



Konferencia KPŽT

• Vo štvrtok 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
svojim spolužiakom Michaelom
Lackom tiež zo IV.EC pod vedením
Ing. Marka Englera, PhD. Ďakujeme
za dôstojnú prezentáciu a
propagovanie školy.



Víťazstvo v krajskom kole festivalu vedy a techniky 
AMAVET

• V krajskom kole festivalu vedy a
techniky AMAVET 2021 získali
naši študenti víťazné miesta vo
svojich kategóriách a oba tímy
postupujú na celoslovenské
finále, ktoré sa uskutoční 11.- 12.
11. 2021 v Bratislave. V kategórií
Environmentálna veda - žiak IV.EA
Michal Trúchly - víťazná práca
Výrobník plastu (filament) pre 3D
tlač s PET fliaš, konzultant Ing.
Vladimír Brath V kategórií
Informatika a počítačové
inžinierstvo - žiak III. EA Matej
Varáček a III.EB Dušan Ptačin -
víťazná práca Digitalizácia
hlásenia IT porúch - konzultantka
Ing. Ivana Augustínová.Srdečne
blahoželáme.



Úspech v stolnom tenise

Dňa 26.10.2021 sa študenti SPŠ Dopravnej zúčastnili základného kola v stolnom tenise. Na pôde CVČ Kalokagatie dosiahli
vynikajúci výsledok a postúpili na okresné kolo. Výsledky: SPŠD - SPŠ Technická 4:1, SPŠD - SOŠ Automobilová 3:2. Chlapcom
gratulujeme a ďakujeme im za skvelú reprezentáciu školy. Našu školu reprezentovali : Jakub Šupa, Oliver Malacký, Radoslav
Šramo a Matej Pakanec



Konferencia o trhu práce Readycon



Návšteva z SPŠ Břeclav



Uznanie na Mladom tvorcovi

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



Víťazstvo v celoštátnom kole AMAVET

Michal Trúchly (IV.EA) zvíťazil v celoslovenskom kole
Festivalu vedy a techniky Amavet a postúpil do
medzinárodného kola súťaže. Konzultantom práce bol Ing.
Vladimír Brath. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za
výbornú reprezentáciu školy. Taktiež ďakujeme ďalším
účastníkom finále Matejovi Varáčkovi (III.EA) a Dušanovi
Ptačinovi a ich konzultantke Ing. Ivane Augustínovej.



Maják pre dopravu – 3. miesto

Aj v tomto roku sme boli úspešní v
súťaži Maják pre dopravu, tento rok
na tému Budúcnosť ekologickej
dopravy na Slovensku,keď 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.
Ďakujeme za výbornú reprezentáciu
školy a srdečne blahoželáme.



Súťaž mladých elektronikov – 2.miesto

Tomáš Varga (II.EC) získal
výborné 2. miesto v
celoslovenskom kole
Súťaži mladých
elektronikov.
Na súťaži sa zúčastnil aj
Viktor Bohunický (II.EB) a
súťažiacich pripravovala
Ing. Ivana Augustínová.
Blahoželáme a ďakujeme
za výbornú reprezentáciu
školy.



Cena riaditeľa školy



Opäť úspech v Zenite

Úspech v súťaži Zenit v elektronike. V oboch kategóriách krajského kola 

dominovali naši študenti :

v kategórii A:

Matej Sabo (IV.EB) prvé miesto a postup do celoštátneho kola,

v kategórii B:

Adam Gergely (II.EC) prvé miesto a postup do celoštátneho kola.

Ďakujeme im aj náhradníkom Dušanovi Ptačinovi (III.EB) a Dušanovi 

Bencimu (I.EB) ako i učiteľovi, ktorý ich na súťaž pripravoval Ing. Romanovi 

Ilavskému.



Memorandum o spolupráci s SPŠ Břeclav

Dňa 25.11.2021 na radnici v Břeclavi za prítomnosti starostu mesta
Bc.Svatopluka Pěčeka podpísali 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 akademie
Břeclav, čím boli položené základy budúcej spolupráce týchto škôl.





Prišla školská kolekcia voľnočasového 
oblečenia



Vodíkové auto na SPŠD Trnava

Dňa 25.2.2022 župan TTSK Mgr. Jozef Viskupič priviezol a 
predstavil študentom našej školy vodíkový automobil.



Školské kolo SOČ 21.-24.2.2022



Školské kolo SOČ 21.-24.2.2022



Gefco day na SPŠD Trnava
24.2.2022



Úspech v okresnom finále 
stolného tenisu

• Chlapci 1. miesto a dievčatá 3. miesto



Mali sme akciu
Oddelenie bezpečnosti cestnej premávky - BECEP -
Bezpečnosť cestnej premávky , Ministerstvo dopravy a
výstavby SR v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru SR
(Polícia Slovenskej republiky) Ministerstvo vnútra
SR, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej
republiky a Slovenský Červený kríž pripravili pre
študentov Strednej priemyselnej škole dopravnej v
Trnave pilotné podujatie ŽIVOT MÁ ZELENÚ. Jeho cieľom
je prevencia k vyššej bezpečnosti cestnej premávky,
zvýšenie informovanosti mladých ľudí (budúcich vodičov) o
základných pravidlách cestnej premávky, rizikách ich
nedodržiavania a vzdelávanie v rámci ponehodovej
starostlivosti. Podujatie otvoril štátny tajomník
Ministerstva dopravy a výstavby SR Ing. Jaroslav Kmeť,
ktorý si v sprievode riaditeľa školy spolu s ďalšími hosťami
prezreli i školu. 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.
Prednášky pre študentov mali Plk. PhDr. Tomáš Vrábel,
riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia Policajného
zboru, Mgr. Andrej Barborka, MBA, LL.M., riaditeľ
územného spolku Slovenského Červeného kríža
v Topoľčanoch.

https://www.facebook.com/BECEP.SR?__cft__[0]=AZV2aByiVjCw-9eMeT4OMIXhW6kuPxul3c5tScayciggR0mKwLLVjDaewC6Oixh4-y3oDQGGM_qxsue7Qf8z0pCIdCk0JBLWq9DtkOHskxqtUQXyjSpBFpJLqGHEqcyMTNiSlzdr-5rdm5SIcVJBsM6ItitGKVs5Fcaj-L1farAajg&__tn__=-]K-y-R
https://www.facebook.com/mindop.sk?__cft__[0]=AZXNdtoYJ5ffWvS21fmMISSXLU-Bb0WnuwcrtcMBYlIz19hMWyxJ5SYhUtKlzrKRGsOwxF-G45lQpnFM1RAR82uUoY2fS6xumTz3GSoN8kYC2vKyjj_KyMIUoGdp5jM968z9ubhxnP71pGbLyMRuuQyQMwUaJ73GZ3OJ-Rjn3nUAQAGFirtydKHabkTA03A93GBVv-jymCzVwhOuYglqAefl4F56pd_laMtOZEskdXzfWg&__tn__=-]K-y-R
https://www.facebook.com/policiaslovakia/?__cft__[0]=AZXNdtoYJ5ffWvS21fmMISSXLU-Bb0WnuwcrtcMBYlIz19hMWyxJ5SYhUtKlzrKRGsOwxF-G45lQpnFM1RAR82uUoY2fS6xumTz3GSoN8kYC2vKyjj_KyMIUoGdp5jM968z9ubhxnP71pGbLyMRuuQyQMwUaJ73GZ3OJ-Rjn3nUAQAGFirtydKHabkTA03A93GBVv-jymCzVwhOuYglqAefl4F56pd_laMtOZEskdXzfWg&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/ministerstvovnutraSR?__cft__[0]=AZXNdtoYJ5ffWvS21fmMISSXLU-Bb0WnuwcrtcMBYlIz19hMWyxJ5SYhUtKlzrKRGsOwxF-G45lQpnFM1RAR82uUoY2fS6xumTz3GSoN8kYC2vKyjj_KyMIUoGdp5jM968z9ubhxnP71pGbLyMRuuQyQMwUaJ73GZ3OJ-Rjn3nUAQAGFirtydKHabkTA03A93GBVv-jymCzVwhOuYglqAefl4F56pd_laMtOZEskdXzfWg&__tn__=-]K-y-R
https://www.facebook.com/MinisterstvoZdravotnictvaSR?__cft__[0]=AZXNdtoYJ5ffWvS21fmMISSXLU-Bb0WnuwcrtcMBYlIz19hMWyxJ5SYhUtKlzrKRGsOwxF-G45lQpnFM1RAR82uUoY2fS6xumTz3GSoN8kYC2vKyjj_KyMIUoGdp5jM968z9ubhxnP71pGbLyMRuuQyQMwUaJ73GZ3OJ-Rjn3nUAQAGFirtydKHabkTA03A93GBVv-jymCzVwhOuYglqAefl4F56pd_laMtOZEskdXzfWg&__tn__=-]K-y-R
https://www.facebook.com/slovenskycervenykriz/?__cft__[0]=AZXNdtoYJ5ffWvS21fmMISSXLU-Bb0WnuwcrtcMBYlIz19hMWyxJ5SYhUtKlzrKRGsOwxF-G45lQpnFM1RAR82uUoY2fS6xumTz3GSoN8kYC2vKyjj_KyMIUoGdp5jM968z9ubhxnP71pGbLyMRuuQyQMwUaJ73GZ3OJ-Rjn3nUAQAGFirtydKHabkTA03A93GBVv-jymCzVwhOuYglqAefl4F56pd_laMtOZEskdXzfWg&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/spsdtt/?__cft__[0]=AZXNdtoYJ5ffWvS21fmMISSXLU-Bb0WnuwcrtcMBYlIz19hMWyxJ5SYhUtKlzrKRGsOwxF-G45lQpnFM1RAR82uUoY2fS6xumTz3GSoN8kYC2vKyjj_KyMIUoGdp5jM968z9ubhxnP71pGbLyMRuuQyQMwUaJ73GZ3OJ-Rjn3nUAQAGFirtydKHabkTA03A93GBVv-jymCzVwhOuYglqAefl4F56pd_laMtOZEskdXzfWg&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/jaroslavkmetIT/?__cft__[0]=AZXNdtoYJ5ffWvS21fmMISSXLU-Bb0WnuwcrtcMBYlIz19hMWyxJ5SYhUtKlzrKRGsOwxF-G45lQpnFM1RAR82uUoY2fS6xumTz3GSoN8kYC2vKyjj_KyMIUoGdp5jM968z9ubhxnP71pGbLyMRuuQyQMwUaJ73GZ3OJ-Rjn3nUAQAGFirtydKHabkTA03A93GBVv-jymCzVwhOuYglqAefl4F56pd_laMtOZEskdXzfWg&__tn__=kK-y-R


Život má zelenú



Celoštátny ZENIT

V celoštátnom kole súťaže ZENIT 

v elektronike nás v silnej konkurencii 
reprezentovali 2 naši študenti :

• Matej Sabo v kategorii A obsadil 11. miesto

• - Adam Gergely v kategorii B obsadil 
15.miesto

ĎAKUEME za reprezentáciu školy.



Vynikajúce výsledky študentov našej 
školy

• 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,
Šimon Košťál (IV.EC), Michal Truchlý (IV.EA) a
ocenení boli za 3. miesto aj Daniel Banár a Jakub
Kalamár (IV.EB).

• Michal Truchlý zvíťazil aj v krajskom kole súťaže
Enersol a postúpil do celoštátneho
kola. Srdečne všetkým blahoželáme a ďakujeme
za vzornú reprezentáciu školy.



Exkurzia na Veľtrh podnikateľských talentov

Dňa 5.4. 2022 v Bratislave na veľtrhu
študentských firiem boli triedy II.A, II.D, III.A a
III.C



V bedmintone štvrtý

V krajskom kole v bedmintone naša dvojica
Martin Hloben a Matúš Štefaňák sa umiestnila
na peknom 4.mieste.



Víťazstvo v celoštátnej súťaži !

Michal Trúchly (IV.EA) zvíťazil v celoštátnom
kole súťaže Enersol. Srdečne blahoželáme a
ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!



DOD na MTF

Dňa 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 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.



Školské kolo v päťboji

Dňa 13.4.2022 sa konalo školské kolo v silovom 5-boji študentov
našej školy. Študenti, ktorí sa umiestnili na 1-4. mieste (Šimon
Durdy, Matej Franta, Šimon Schmidt a Mário Vláčil) a postúpili na
okresné kolo.



Medzinárodný úspech

Michal Trúchly, študent 4. ročníka odboru
elektrotechnika na SPŠ dopravnej v Trnave
ako víťaz celoštátneho kola Festivalu vedy a
techniky AMAVET s projektom Výrobník
plastu pre 3D tlač s PET fliaš v kategórii
Enviromentálne vedy postúpil do
medzinárodnej súťaže, ktorá sa
vyhodnocovala v Indonézii a stal sa víťazom i
medzinárodného kola! Konzultantom práce
bol odborný učiteľ na škole Ing. Vladimír
Brath.Blahoželáme a ďakujeme za vynikajúcu
reprezenáciu školy, kraja i Slovenska.



Technická myšlienka roka

• V súťaži Technická myšlienka roka na Žilinskej univerzite náš 
dnes reprezentovali Šimon Košťál a Michal Pažitný (IV.EC).



Ocenenie v medzinárodnom Enersole

Michal Trúchly (IV.EA) opäť úspešne
reprezentoval školu a medzinárodnom kole
súťaže Enersol v Českej republike získal
ocenenie "Za vzornú reprezentáciu svojej
krajiny a spoločenský prínos v presadzovaní
šetrných technológií,obnoviteľných zdrojov
energie a úsporných opratrení". Srdečne
blahoželáme a ďakujeme za výbornú
reprezentáciu.



V basketbale druhí

Dňa 26.4.2022 sa žiaci našej 
školy zúčastnili Majstrovstiev 
okresu v basketbale. V súbojoch 
zdolali SPŠ Technickú, SPŠ 
Stavebnú no so SŠ J. Bottu
prehrali. Celkovo sa umiestnili 
na peknom 2.mieste. Súťažiacim 
gratulujeme a ďakujeme za 
vzornú reprezentáciu školy.



III.A a III.D na exkurzii v Metrans Dunajská Streda



Školenie prvej pomoci DofE

• 28.4.2022 sa zapojení žiaci do 
programu DofE zúčastnili 
prípravy na poskytnutie prvej 
pomoci. Ďakujeme Strednej 
zdravotníckej škole za 
sprostredkovanie tohto 
školenia.



Deň narcisov

• Aj naša škola sa 
zapojila do verejnej 
zbierky ku Dňu 
narcisov. V meste ste 
tak mohli 28.4.2022 
stretnúť aj našich 
študentov



Úspechy v župnej olympiáde
• V dňoch 28.4 - 29.4 sa konala Župná olympiáda kde sa 

zúčastnili aj študenti našej školy. V stolnom tenise obsadili 
chlapci výborné 2.miesto ( Jakub Šupa, Radoslav Šramo, Matej 
Pakanec a Oliver Malacký). Chlapcom ďakujeme za vzornú 
reprezentáciu a gratulujeme k úspechu.



Úspechy v župnej olympiáde

• Vo štvrtok dňa 28.4. sa v rámci
Župnej olympiády konalo krajské
kolo silového päťboja, kde chlapci
(Šimon Schmidt, Mário Vláčil,
Šimon Durdy, Matej Franta) získali
719 bodov a opäť suverénne
zvíťazili a obsadili 1.miesto !
Chlapcom gratulujeme k
fantastickým výkonom a ďakujeme
za vzornú reprezentáciu školy.



Úspechy v župnej olympiáde

• Župná olympiáda – netradičné športy Dňa
28.4.2022 sa v Mestskej športovej hale
konala súťaž v netradičných športoch. ROPE
SKIPING – preskok cez švihadlo /Laura
Gáliková, Sarah Filová, Filip Kukučka/ ABC
FUTBALISTU – žonglovanie s loptou /Laura
Gáliková, Ivan Mackovič, Filip Kukučka, Adam
Štrbka) V preskoku cez švihadlo získala Sarah
Filová (III.D) 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). Oceneným gratulujeme,
a všetkým súťažiacim ďakujeme za vzorné
reprezentovanie školy.



Úspechy v župnej olympiáde

• Dňa 29.4.2022 sa študenti a študentky našej školy zúčastnili
krajského kola v atletike v rámci župnej olympiády a opäť s
úspechmi a dobrým umiestnením. Gratulujeme a prajeme
ďalšie úspechy. Výsledky: 100m - Karol Timotej - 2. miesto
100m - 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



Boli sme na akcii JobSpoTT



Autosalón v Bratislave

• Dňa 29.4.2022 navštívili triedy II.C a III.C Autosalón v 
Bratislave.



Celoštátne kolo SOČ

• V celoštátnom kole SOČ v Bardejove
nás reprezentovali Michal Trúchly,
Adam Tanáč (IV.EA) a Šimon Košťál
(spoluautorom práce je Michal
Pažitný,obaja IV.EC). Ďakujeme za
vzornú reprezentáciu školy.



Junior Internet 2022

• Matej Varáček a Simon
Polakovič, III.EA pod
vedením Ing. Vladimíra
Bratha obsadili krásne
3.miesto v celoštátnom
kole súťaže Junior Internet
2022. Blahoželáme a
ďakujeme za výbornú
reprezentáciu školy.



Študentská kvapka krvi

• Naši študenti urobili úžasnú vec - rozhodli sa darovať krv a 
tým niekomu darovať nádej. Ďakujeme.



Ako byť úspešný na trhu práce

• Dňa 5.5.2022 sa študenti končiacich ročníkov zúčastnili na
prednáškovo-prezentačnom bloku AKO BYŤ ÚSPEŠNÍ NA TRHU
PRÁCE, ktorý pre nás zabezpečila partnerská spoločnosť
Siemens mobility Žilina. Ďakujeme.



Výlet do Prahy



Škola na Festivale letectva

• Letecký festival v Piešťanoch
otvoril minister dopravy Andrej
Doležal a župan TTSK Jozef
Viskupič. Delegáciu našej školy
vedie riaditeľ Peter Papík. V
sobotu 7.5.2022 slávnostne pre
verejnosť otvoril Festival premiér
Eduard Heger. V sobotu náš
stánok poctil svojou návštevou
slovenský kozmonaut Ivan Bella.



Florbalový turnaj

• Florbalový turnaj SPŠ dopravná, ktorý sa konal dňa 12.5.2022 
vyhrala trieda III.EA pred I.C a 3. miesto získala II.C.



Máme školský časopis DelTTa



Národná banka Slovenska

• Dňa 12.5.2022 sa žiaci III.EA zúčastnili exkurzie v Národnej
banke Slovenska v Bratislave.



II.EB v RTVS

• Trieda II.EB navštívila dňa 25.5.2022 v rámci 
odbornej exkurzie štúdiá rozhlasové i televízne 
štúdiá RTVS. Sprevádzali ich známe tváre Ľuboš 
Kasala, Ľubomír Bajaník, ale stretli sa i s ďalšími 
redaktormi - Marcel Merčiak, či Ľuboš Hlavena.



Ocenenie MDaV SR a ŽSR pre SPŠD Trnava

• Pri príležitosti 100. výročia oznamovacej a
zabezpečovacej techniky na Slovensku
dostala naša škola 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



Praktické maturity



Praktické maturity



Ústne maturity



Ústne maturity



I.C v Auréliu



I.A a I.D v dopravnom múzeu

• Dňa 1.6.2022 sa žiaci I.D a I.A zúčastnili na exkurzii v 
Dopravnom múzeu v Bratislave.



Finančná gramotnosť

• Dňa 18.5.2022 sa triedy III.A
a III.EA zúčastnili prednášky
na tému Finančná
gramotnosť, ktorú pre nás
zabezpečili Ing. Glevaňák
Dušan a Ing. Ružena
Letrichová zo spoločnosti
Brokeria, a.s.



Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení



Návšteva jazykárov z Břeclavi



Expedície DofE



Expedície DofE



Inteligentná Trnava

• Na MTF STU sa dňa 
14.6.2022 uskutočnila 
odborná konferencia 
Inteligentná Trnava na 
ktorej sa zúčastnili študenti 
tried II.EC a III.C.



Modulárske stretnutie železničných modelárov 
a DOD SPŠD Trnava



Exkurzie a KOŽaZ



DOD Trnavskej župy



Študuj dopravu Bratislava



Mediálna prezentácia študentského tímu SPŠD 
Trnava pred súťažou Shell Eco marathon

a tlačová beseda


