
FAKULTNÁ STREDNÁ ŠKOLA 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB –TU Ostrava) podporuje úspešné 

školy pri rozvoji a skvalitňovaní vzdelávania s cieľom zvýšiť uplatnenie absolventov na trhu 

práce.  Vybraným stredným školám je potom udelený súhlas s užívaním titulu 

Fakultná škola stredná škola Hornicko-geologické fakulty VŠB-TU Ostrava. 

Označenie fakultná škola VŠB–TU Ostrava sme získali ako prvá stredná škola so študijným 

odborom geodézia, kartografia a kataster na Slovensku. V Čechách je takouto školou 

Priemyslová stredná škola Letohrad. 

Cieľom vzájomnej spolupráce s Katedrou geodézie a banského meračstva je napríklad príprava 

odborných a popularizačných prednášok, súťaží, exkurzií, výuky v laboratóriách, odborných 

praxí, ďalej je to podpora talentovaných žiakov, riešenie spoločných projektov, vzájomná účasť 

pedagógov v odborných komisiách.  

Ako prvý krok našej vzájomnej spolupráce bola návšteva žiakov IV.G a III.CG v priestoroch 

Hornicko-geologickej fakulty VŠB-TU v Ostrave dňa 29.1.2020, kde nás na pôde fakulty privítali 

doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D. vedúci katedry geodézie a banského meračstva a doc. Ing. Hana 

Staňková, Ph.D., prodekanka pre rozvoj a legislatívu, ktorí nám predstavili fungovanie fakulty 

a poďakovali učiteľom našej školy za výborne pripravených žiakov, ktorí študujú na tejto škole.  

Zanietení vyučujúci  nám ukázali pracoviská fakulty, učebne, videli sme najmodernejšie 

a najpresnejšie prístroje a pomôcky, špeciálne prístroje  ako napr. gyroteodolity, drony, ako aj 

programy na spracovanie výsledkov meraní, banskú chodbu, banskú jamu, permanentnú 

stanicu GNSS ČZEPOS na streche školy a mnoho iných zaujímavosti. 

Po ochutnávke obedu na menze sme sa presunuli do Planetária , kde bol pre nás pripravený 

program o zimnej oblohe ako aj vzniku planéty Zem. 

Aj touto cestou sa chceme všetkým, ktorí pre nás pripravili tento program poďakovať. Myslíme 

si, že viacerí žiaci sa rozhodli študovať na tejto škole a veríme, že naša budúca spoločná 

spolupráca prispeje k skvalitneniu vzdelávania na našej škole. 

 

                                                                                                Ing. Petra Šutariková, Ing. Jozef Dudoň 

  



 

 

Učebne 



Ostrava ako na dlani 

Banské meračstvo – jama, chodba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planetárium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


