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         10 rokov existencie školy.  Je to veľa, málo, dosť? 
No, keď si uvedomím, že univerzita v Cambridge bola 
založená v roku 1209 (mimochodom, tie isté číslice, ale 
v inom poradí, žeby symbol?), naša škola je len také 
pachoľa. Ale akú stopu (nie uhlíkovú) už zanechala! 
   Žasnem, čo sa dá všetko vyčísliť. Že sme minuli 
524,800 kusov kancelárskeho papiera! Panebože, veď to 
padlo 7 smrekov, decká! 105 drobných úrazov. Nie je to 
sebapoškodzovanie? A kde je tých 37 myší? Ja som to 
nebola! No a ten toaletný papier, tak to je vrchol! Čo tak 
seno, lístie, drevené hobliny, alebo kukuričné listy? BTW: 
námorníkom stačil strapatý koniec lana.   
Štatistika je zaiste inšpiratívna. Ale kto vyčísli, koľko tu 
vzniklo originálnych nápadov, koľko kreatívnych postupov 
bolo vymyslených? Koľko bolo za tých 10 rokov prebdených 
nocí pred klauzúrami (a následne koľko prespatých hodín 
na vyučovaní)?        
  374 úspešných absolventov, z ktorých väčšina 
šíri dobré meno školy  od Brna, cez Prahu, Haag, Londýn, 
Aberdeen až po Austráliu. Tak to už je stopa! Len tak ďalej! 
Onwards and upwards!
Viera Sebínová

...KOĽKO, 
AKO ĎALEKO, 

KTO A KEDY, 
AKO DLHO, 

AKO VEĽMI, KDE, 
S ČÍM A ZA ČO...

kreatívny papier 
formát A0 - 14.897 ks
výkresy A4 - 65.820 ks
výkresy A3 - 29.540 ks
výkresy A2 - 18.050 ks
kancelársky papier - 524.800 ks
toaletný papier - 20.820 kotúčikov
filamenty do 3d tlačiarní – 47 kg

exkurzie
letecky 18.948 km
autobusom 31.859 km
vlakom 5.873 km

žiaci
prijímacích skúšok 
sa zúčastnilo uchádzačov – 1709
prijatí žiaci na štúdium – 631
z toho 122 chlapcov
úspešne ukončené štúdium – 374
predčasne ukončené štúdium – 37
prijatých na vš – 97,3 %
 

výpočtová technika 
počítače – 107
tablety – 38
dataprojektory – 12
televízory – 6
grafické plottre – 3
interaktívne tabule – 5 
tlačiarne – 16 ks
3d tlačiarne – 4 ks

zmizlo 37 ks počítačových myší
zlikvidované počítačové vírusy 4 ks       
 
priestory
kapacita školy 
2009 – 22 žiakov 
2019 – 220 žiakov
učebne – 24
dielne – 5
šatňa – 1
 
medzinárodné projekty
podané projekty – 13
realizované – 10
partnerské školy v zahraničí – 4
partnerské vzdelávacie 
inštitúcie v zahraničí – 3

počet výstav za 10 rokov – 37
odučených hodín  – 182 166
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