Ing. Rastislav Hreško, učiteľ odborných predmetov so zameraním na
informatiku a výpočtovú techniku, pôsobí na školstve od začiatku svojej
profesionálnej kariéry. Po úspešnom ukončení štúdia v roku 1991 na
Elektrotechnickej fakulte Vysokej školy technickej v Košiciach sa jeho prvým
pracoviskom stala materská fakulta - Katedra počítačov a informatiky, kde pôsobil do
roku 1995 ako vysokoškolský pedagóg predmetov Počítačová grafika, Modelovanie a
simulácia, Základy informatiky či Počítače a programovanie. Zároveň získal skúsenosti
ako správca operačných systémov a tvorca informačného systému pre organizovanie
výučby na KPI FEI TU Košice. Počas pôsobenia na Elektrotechnickej fakulte sa v roku
1992 stal lektorom školení so zameraním na IKT, správu počítačových systémov,
prípravu zamestnancov so zameraním na IKT, inovatívne formy, metódy a pod. V
roku 1994 sa stal vedúcim oddelenia informačných technológií na Katedre počítačov
a informatiky FEI TU Košice.
Po štyroch rokoch práce na akademickej pôde sa mu naskytla príležitosť
aplikovať svoje bohaté odborné vedomosti a skúsenosti z oblasti informatiky a
výpočtovej techniky ako stredoškolskému pedagógovi odborných predmetov na
Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Michalovciach. Tento mladý
ambiciózny učiteľ, plný odhodlania a optimizmu si veľmi rýchlo získal uznanie žiakov i
kolegov. Od prvého roku svojho pôsobenia na strednej škole presadzoval pripojenie
školy do počítačovej siete Internet, pripojenie všetkých digitálnych technológií do
jednoliatej siete s cieľom ich využitia pre elektronickú formu vzdelávania. Jeho
pričinením sa škola stala jednou z prvých, kde pôsobí CISCO akadémia.
Je autorom a súčasne aj projektovým manažérom viacerých projektov
zameraných na zvyšovanie digitálnych kompetencií učiteľov i žiakov stredných škôl
(Učiteľ a počítač, ECDL v škole, Virtuálne elektrotechnické laboratóriá, Vzdelávanie –
investícia do budúcnosti). Bol členom riadiaceho tímu projektu Riešenie racionalizácie
a reformy technického odborného vzdelávania a prípravy v Michalovciach, v ktorom
došlo k zefektívneniu poskytovania odborného vzdelávania a prípravy v regióne
Zemplína.
Na národnej úrovni pôsobil ako multiplikátor vzdelávacích programov
zameraných na vzdelávanie učiteľov odborných predmetov v súvislosti s tvorbou
školských vzdelávacích programov ako i na vzdelávanie v súvislosti so systémom
uznávania výsledkov vzdelávania v Slovenskej republike. Ako lektor pôsobil v
národnom projekte Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných a stredných
školách, či v projekte Správca počítačových systémov.
Vždy pohotovo reagoval na nové trendy vo vyučovaní odborných predmetov a
presadzoval tvorivé metódy vo výučbe. Vedomosti získané neustálym
zdokonaľovaním sa v oblasti informačno-komunikačných technológií aplikoval do
vyučovacieho procesu, ktorý nielen zatraktívnil, ale aj posunul na kvalitatívne vyššiu
úroveň.
Ing. Rastislav Hreško vyniká najmä zodpovednosťou, vytrvalosťou, náročnosťou
na seba, ale aj úprimnosťou a toleranciou. Vďaka týmto prednostiam sa v roku 2001
stal zástupcom riaditeľa školy. V priebehu rokov bol zástupcom riaditeľa pre odborné
predmety, praktické vyučovanie, pre všeobecnovzdelávacie predmety. V súčasnosti
naďalej pôsobí ako zástupca riaditeľa školy pre odborné predmety.
Dlhodobo je na škole vedúcim Centra odborného vzdelávania a prípravy pre
elektrotechniku, informatiku a automatizáciu, ako zástupca riaditeľa školy je
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dlhoročným koordinátorom maturitných skúšok, je konzultantom, lektorom,
inštruktorom a tiež skúšobným komisárom vzdelávaní súvisiacich tak s problematikou
informatiky a výpočtovej techniky, ako aj školskej dokumentácie a inovácie
vzdelávania všeobecne i vzdelávania učiteľov a verejnosti v oblasti digitálnych
technológií. Ako garant zastrešil rôzne druhy akreditovaných vzdelávacích
programov, z ktorých významné je vzdelávanie orientované na certifikáciu IKT
zručností pre učiteľov a študentov s regionálnym dosahom.
Svojej práci bez váhania venuje voľný čas. Podporuje spoluprácu školy s
významnými firmami v regióne, čím sa snaží rozvinúť duálne vzdelávanie žiakov
školy, podieľa sa na zavedení nových odborov do vzdelávacieho procesu i vytvorení
nových akreditovaných vzdelávacích programov na škole. Aktívne a pravidelne sa
podieľa na organizovaní mimoškolských aktivít zamestnancov školy, ktoré stmeľujú
kolektív.
Pán inžinier Rastislav Hreško je človek otvorený, úprimný, priateľský a
optimistický. Srší energiou, má nezlomnú vôľu a je mimoriadne pracovitý. Svojou
profesionalitou a ľudským prístupom si vie u žiakov aj kolegov získať rešpekt i úctu.
Snaží sa pochopiť, poznať a akceptovať osobnosť študentov i kolegov, vníma ich ako
rovnocenných partnerov. Má profesionálny prístup k práci a prezentácii školy na
verejnosti. Jeho inovatívny prístup a pozitívne myslenie sú veľkým prínosom pre
školu.
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