
SPŠ strojnícka pri svojom 
založení pred 30-timi rokmi 
ponúkala žiakom možnosti 
štúdia len v odbore strojárst-
vo, resp. strojárska technoló-
gia a strojárska konštrukcia. 
Potupne sme však po-
nuku študijných odborov 
rozširovali. Podieľali sme sa 
na príprave a otvorení úplne 
nových študijných odborov: 
od roku 1996 mechatroniky, 

od roku 2001 technického lý-
cea a od roku 2009 logistiky. 
Od roku 2010 majú žiaci 
možnosť študovať odbor ele-
ktrotechnika s orientáciou na 
počítačové systémy a siete.
V ponuke školy ostalo aj 
strojárstvo, ale už v inej 
podobe ako pred 20-30-timi 
rokmi – rysovacie dosky 
nahradili počítače a klas-
ické technológie moderné 

programovateľné systémy. 
V rámci školského vzdelá-
vacieho programu ho orien-
tujeme na grafické systémy 
alebo stavbu automobilov.
Škola pripravuje študentov 
nielen pre prax. Po absol-
vovaní maturitnej skúšky 
takmer 70 % z nich pokračuje 
v štúdiu na vysokých školách 
so zameraním na strojárstvo, 
informatiku, mechatroniku, 

elektrotechniku a ďalšie 
technické aj netechnické 
odbory. Aj táto skutočnosť 
zavážila pri rozhodnutí Min-
isterstva školstva.
V súčasnosti je Technická 
akadémia v Spišskej Novej 
Vsi prvou a jedinou na Slov-
ensku.

RNDr. Ladislav Ruttkay 

Prvá Technická akadémia na Slovensku
Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa od 1. januára 2012 
mení stredná priemyselná škola strojnícka v Spišskej Novej Vsi na Technickú akadémiu

Centrum odborného vzdelávania 
COV umožní skvalitniť 
praktickú časť odborného 
vzdelávania na strednej tech-
nickej škole a priblíži ho 
požiadavkám praxe. Dochád-
za k naplneniu  základnej 
myšlienky a požiadavky 
zamestnávateľov, že škola 
má pripravovať odborníkov, 
ktorí ovládajú najnovšie 
technológie uplatňované v 
praxi. 
Súčasťou nášho COV je:
• technologické centrum 
stavby automobilov
• technologické centrum 
mechatroniky
• centrum CAD/CAM tech-
nológií
• centrum informačných 

technológií
• laboratórium metrológie
• laboratórium elektrotech-
niky
• laboratórium priemyselnej 
informatiky
• učebňa strojového obrába-
nia
• učebňa alternatívnych 
zdrojov energie
DOPLNIŤ
• operačné rozvojové 
stredisko – tréningové pra-
covisko montážnej linky.

Budovanie jednotlivých 
pracovísk COV nie je 
záležitosťou len posledných 
mesiacov, ale prebiehalo 
postupne niekoľko rokov. 

Na začiatku budovania COV 
bola dohoda o spolupráci 
medzi SPŠ strojníckou a 
spoločnosťou Embraco Slo-
vakia v oblasti školení a 
prípravy zamestnancov a 
študentov. Priestory klas-
ických školských dielni boli 
postupne prebudované na 
moderné technologické cen-
trá, laboratóriá a odborné 
učebne.
K zriadeniu COV prispeli 
aj spoločnosti KIA Slova-
kia, Peugeot, Getrag Ford a 
Viessmann. V ďalšej etape 
počítame s vybudovaním 
technologického centra pre 
strojové obrábanie, ktoré 
bude vybavené nielen klas-

ickými modernými ob-
rábacími strojmi, ale aj 
najmodernejšími CNC 
strojmi na sústruženie a 
frézovanie. Súčasťou bude 
aj moderný trojsúradnicový 
merací  prístroj.
COV bude slúžiť nielen 
žiakom našej školy, ale aj 
žiakom iných stredných škôl 
v našom meste a regióne, 
výrobným spoločnostiam 
na vzdelávacie aktivity a 
v prípade potreby aj na or-
ganizáciu rekvalifikačných 
kurzov.

Stanislava Hudranová 

mechatronika      grafické systémy      technické lýceum      stavby automobilov      elektrotechnika      logistika
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Milí čitatelia !
Veľa škôl na Slovensku 
bojuje o prežitie kvôli 
nedostatočnému počtu 
žiakov. Z toho dôvodu 
dochádza k zlučovaniu škôl 
alebo k ich zániku.
Získať žiakov pre odborné 
vzdelávanie vyžaduje v sú-
časnosti nielen lákavý a pri-
tom prázdny marketingový 
ťah na žiakov, ale serióznu 
ponuku, ktorá dokáže byť 
počas celých štyroch rokov 
štúdia na škole naplnená. 
Tak, aby sa žiak, ktorý 
príde na školu, necítil okla-
maný. Napokon, najlepšie 
o tom svedčí hodnote-
nie samotných žiakov, ich 
rodičov, ale hlavne absol-
ventov školy a ich násled-
ných zamestnávateľov.
Našu školu teší, že spätná 
väzba po štyroch rokoch 
štúdia z vysokých škôl ale-
bo už z pracovísk  na Slo-
vensku či v zahraničí býva 
v prevažnej miere pozitív-
na. Mnohí naši absolventi 
sú na trhu práce úspešní.
Hovorí sa, že nie je ťažké 
vyučovať výborných žia-
kov. Tých učiteľ viac-menej 
len usmerňuje. Náročnejšie, 
ale o to hodnotnejšie, 
je prebudiť záujem u 
žiakov, ktorým sa nechce, 
pretože ich pohltil dnešný 
konzumný a pohodlný 
štýl života, do ktorého 
štúdium akosi nezapadá.
Preto sa naša škola usiluje 
spestriť vyučovanie zapá-
janím žiakov do súťaží, ktoré 
odkryjú a objavia schop-
nosti žiakov, z čoho majú 
potom radosť a následne 
ich to posúva na ceste k 
ďalšiemu vzdelávaniu a ro-
zvoju. Výsledkom v našom 
prípade sú nielen žiaci, 
ktorí boli ocenení mestom 
Spišská Nová Ves, ale aj 
mnohí tí, ktorí sa umiestnili 
na popredných miestach v 
odborných ale aj humanitne 
orientovaných súťažiach. 
O tom všetkom, ale aj 
o mnohom inom Vám 
prinášajú SN krátke zhrnutie 
školského roku 2010/2011.
Pekné čítanie praje redakcia 
SN.

Monika Hodnická  
šéfredaktorka

Centrum odborného vzdelávania 
LEONARDO DA VINCI 
Projekt Leonardo da Vinci 
sa venuje oblasti odborného 
stredoškolského a ďalšieho 
vzdelávania.

LEONARDO DA VINCI – 
TRANSFÉR INOVÁCIÍ – 
pre učiteľov
Projektové obdobie 2010-
2012
Projekt odborne a vedecky 
zastrešovala Technická uni-
verzita v Mníchove

Projekt pre vzdelávacie 
inštitúcie – zapojení učitelia 
a firmy, ktoré spolupracujú 
so školou.
Cieľom projektu bolo 
začleniť inovačný obsah 
alebo výsledky projektov do 
systému odbornej prípravy. 
Sledoval dva základné ciele:
1) Každá škola vypracovala 
kompletný modul pre určitú 
oblasť v strojárstve, ktorá sa 
vyučuje na školách a ponúkla 
ho na vyučovanie pre ostatné 
zahraničné školy.
2) Medzinárodný odborný 
tím zložený z učiteľov jed-
notlivých škôl a zástupcov 
vzdelávacích inštitúcií 
firiem vytvoril spoločnú 
kompetenčnú matricu. Mat-
rica je základ na hodno-
tenie výsledkov žiakov a 
prideľovanie kreditov za 
zvládnuté vedomosti/schop-
nosti/zručnosti v jednot-
livých oblastiach/moduloch 
strojárstva.
Našu školu zastupovali  Mgr. 
Monika Hodnická, Ing. Emil 
Henček, Mgr. Stanislava 
Hudranová, Mgr. Natália 
Mačáková 

VÝUČBOVÉ MODULY
Škola  Výučbový modul
Technická akadémia 
Programovanie CNC-strojov
Europa-Berufsschule, Wei-
den, Nemecko Kresliaci a 
konštrukčný program CAD/
CAM
Städtische Berufsschule für 
Fertigungstechnik, Mníchov 
Programovanie PLC-strojov;
Elektropneumatika 
Teknisk Erhvervsskole Cen-
ter, Kodaň Hydraulika
WinNova, Pori, Fínsko   
Počítačové BUS-systémy
LEONARDO DA VINCI – 
MOBILITY pre žiakov 
Projektové obdobie 2011-

2012
Študenti strávili určitú doby 
v inom členskom štáte s 
cieľom získať nové teo-
retické a praktické odborné 
spôsobi los t i /kompeten-
cie. Predtým absolvovali 
prípravné odborné/jazykové/
kultúrne kurzy. 
Projekt ponúkol 3-týždňovú 
zahraničnú stáž žiakov v od-
bornom vzdelávaní. 
Na celom projekte spolupra-
covali stredné odborné školy 
technického zamerania zo 4 
štátov a 5 škôl. Naši žiaci vy-
cestovali do všetkých škôl. 
Výsledkom stáže bol test 
z teoretickej aj praktickej 
časti v škole a vo firme a zís-
kanie medzinárodného certi-
fikátu, ktorý potvrdzuje zís-
kané kompetencie v danom 
výučbovom module. Žiaci 
získali okrem odborných aj 
jazykové, kultúrne a sociálne 
kompetencie.

Partnerské školy (stredné od-
borné technické školy)
1) Europa-Berufsschule, 
Weiden, Nemecko/Bavorsko  
(EU-BS)
2) Städtische Berufsschule 
für Fertigungstechnik, 
Mníchov, Nemecko  (BSFT) 
3) Teknisk Erhvervsskole 
Center, Kodaň, Dánsko  
(TEC)
4) WinNova, Pori, Fínsko  
(WIN)
ODBORNÁ SPOLUPRÁ-
CA: Partnerské firmy v jed-
notlivých krajinách, ktoré 
spolupracujú s danými 
školami a ktoré poskytnú pre 
študentov potrebnú prax

I. stáž: 3.10. do  21.10.2011 
na Technickej akadémii v 
Spišskej Novej Vsi: 
Téma/Modul: Pro-
gramovanie CNC strojov – 
Na našej škole sme prijali 
a poskytli výučbu: štyrom 
žiakom z Fínska, siedmym 
žiakom z Nemecka a trom 
našim žiakom.
Stáž pozostávala z dvoch 
častí – teoretickej a prak-
tickej, obidve prebiehali v 
anglickom jazyku. Študenti 
absolvovali spoločné teo-
retické vyučovanie a zís-
kali praktické zručnosti na 
najnovších CNC-strojoch 
v technickom laboratóriu v 
škole. Vyučujúcim bol Ing. 

Emil Henček, jazyková spo-
lupráca Mgr. Stanislava Hu-
dranová
Praktická časť prebehla vo 
firme Embraco, kde si žiaci 
vyskúšali to, čo sa naučili v 
škole.

Stáže našich žiakov v 
zahraničí:
I. stáž: Hydraulika v Kodani: 
3.10. do  21.10.2011
II. stáž: Programovanie PLC-
strojov v Mníchove: 3.10. do  
21.10.2011
III. stáž: Počítačové BUS-
systémy v Pori: 15.1. do  
4.2.2012
IV. stáž: Elektro-pneuma-
tika v Mníchove: 15.1. do  
4.2.2012
V. stáž: CAD/CAM vo Wei-
dene: 5.3. do  23.3.2012

COMENIUS 
Cieľom projektu Come-
nius – Školské partnerstvá 
je posilniť európsku spolu-
prácu vo vzdelávaní. Projekt 
umožní učiteľom a žiakom z 
rôznych krajín pracovať spo-
lu na jednej alebo viacerých 
témach spoločného záujmu. 
Zapojenie sa do partnerstva 
umožňuje žiakom a učiteľom 
precvičiť si cudzí jazyk a 
zvýšiť motiváciu k štúdiu ja-
zyka. 
Naša škola nadviazala part-
nerstvo so školami v Nem-
ecku, Chorvátsku, Slovin-
sku, Poľsku a Turecku a 
plánuje spoločný projekt v 
školskom roku 2012/2013.

EURÓPSKA ŠKOLA 
Od roku 1994 škola 
každoročne organizuje 
dvojtýždňový výmenný po-
byt pre žiakov z Technickej 
akadémie v Spišskej Novej 
Vsi a žiakov strednej  školy 
Max- Eyth -Schule v nem-
eckom Alsfelde, a to: 1 
týždeň v Spišskej Novej Vsi, 
1 týždeň v Alsfede
Výmenný pobyt je určený 
predovšetkým pre študentov 
tretieho ročníka.  
V rámci výmenného po-
bytu študenti spolupracujú 
na projekte „Život mladého 
Európana“.  V zmiešaných 
skupinách spracujú v elek-
tronickej podobe jednotlivé 
podtémy ako sú: životný štýl, 
voľný čas, školy, kultúrne 
možnosti, šport, história v 
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30 rokov SPŠ strojníckej
Začiatok školského roku 
2011/2012 bol pre školu 
výnimočný. Oslávili sme 30. 
výročie vzniku Strednej prie-
myselnej školy strojníckej. 
Prípravy na oslavu vyvrcho-
lili 13. októbra. Dopoludnia 
prebiehal Deň otvorených 
dverí. Školu si mohli 
prezrieť absolventi našej 
školy, bývalí pedagogickí i 
nepedagogickí pracovníci, 
zástupcovia mesta, hostia z 
partnerských škôl a firiem. 
Mimoriadnou udalosťou a 
súčasťou Dňa otvorených 
dverí a osláv bolo otvore-
nie Technologického centra 
CNC strojov a Technologick-
ého centra alternatívnych 
zdrojov energie za účasti os-
obností mesta a kraja. Popo-
ludnie začalo slávnostnou 

akadémiou v koncertnej sále 
Reduty. Pri tejto príležitosti 
vydala naša škola pamätnú 
knihu. Pútavou formou a 
kvalitným grafickým spra-
covaním podáva retrospe-

ktívny pohľad na školské 
roky 2006/2007-2010/2011 a 
nadväzuje na pamätnú knihu 
vydanú k 25. výročiu vzniku 
školy.

Ingrid Dronzeková 

Riešenie úloh Stredoškolskej 
odbornej činnosti (SOČ) 
môže byť nielen úspešné, 
ale aj veľmi prospešné. Pot-
vrdili to aj naši študenti Pe-
ter Jochman, Tomáš Hric, 
Michal Hvizdoš a Lukáš 
Švač, ktorí sa pustili do 
zaujímavého projektu. Úlo-
hou chlapcov bolo opraviť 
karosériu, elektroinštaláciu, 
zapaľovanie, motor a 
čerpadlo historickej 
striekačky. Odborné rady a 
praktickú pomoc pri riešení 
úlohy im poskytli ich učitelia.

So svojou prácou sa na-
jprv zúčastnili v školskom 
kole, potom získali pekné 3. 
miesto v regionálnom kole v 
Trebišove, následne obsadili 
1. miesto v krajskom kole v 
Košiciach. V apríli úspešne 
finišovali na celoštátnej 
prehliadke SOČ v odbore 
09-strojárstvo, hutníctvo, 
doprava s názvom práce: 
Rekonštrukcia hasičskej 
striekačky DS 12, kde ob-
sadili 2. miesto. Organizáto-
rom celoslovenskej súťaže 
bola Hotelová akadémia 
Ľ.Wintera v Piešťanoch,  
vyhlasovateľom súťaže 
Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR a od-
borným gestorom akcie 
Štátny inštitút odborného vz-
delávania.

Hasičská striekačka je ma-
jetkom Dobrovoľného 
hasičského zboru v Haricho-
vciach. Vyrobila ju firma 
Stratílek a bola zakúpená 23. 
októbra 1937 za vtedajších 
20 000 Kčs.
Zrekonštruovaná a funkčná 
hasičská striekačka bola 24. 
júna 2012  pri príležitosti 
80. výročia športu v obci 
slávnostne prezentovaná 
verejnosti a odovzdaná 

Dobrovoľnému hasičskému 
zboru v Harichovciach. Sta-
rosta obce zároveň ocenil 
žiakov a ich učiteľov Bc. 
Pribulu, Mgr. Švača, Ing. 
Majerníka, RNDr. Ruttkaya.
Vďaka úspechu na celoslov-
enskom podujatí sa žiak Pe-
ter Jochman začiatkom júla 
2012 zúčastnil prezentácie 
odborných prác v ruskej 
Tule.

-MaO/HoM-

Študenti Technickej akadémie zrekonštruovali 
75-ročnú hasičskú striekačku

 Dňa 13.10. 2011si štu-
denti pozreli filmové pred-
stavenie Útek zo Sibíri.

 Dňa 16.11.2011 sa štu-
denti našej školy zúčastnili 
koncertu pop-hudby.

 Dňa 18.1.2012 sa na 
našej škole uskutočnilo 
Obvodné kolo Olympiády 
v anglickom jazyku. Náš 
študent Kamil Hamrák 
(IV.C) získal 5. miesto.

 Dňa 8.3.2012 sa usku-
točnilo školské kolo súťaže 
v prednese poézie a prózy 
Hviezdoslavov Kubín. 
Zúčastnilo sa jej 19 žiakov 
zo všetkých ročníkov. V 
prednese poézie obsadil 
1. miesto Ján Lumnitzer 
(II.C), 2. miesto Rich-
ard Podolinský (I.D) a 3. 
miesto Andrea Bizubová 
(III.C). V prednese prózy 
obsadili 3. miesto Patrik 
Hrušovský (I.C) a Martin 
Korba (IV.D).

 Dňa 21.3.2012 sa usku-
točnilo školské kolo Biblic-
kej olympiády. Zúčastnili sa 
jej všetci žiaci navštevujúci 
hodiny náboženskej výcho-
vy. Ondrej Beregházy 
(II.C) sa umiestnil na 1. 
mieste, na 2. mieste sa umi-
estnil Marek Bajtoš (II.C) a 
Martin Iľaš (II.A) obsadil 
3. miesto. V okresnom kole 
naše trojčlenné družstvo 
obsadilo 3. miesto.

 Dňa 29.3.2012 sa peda-
gógovia z našej školy stretli 
na spoločenskom posedení 
v ........... pri príležitosti os-
láv Dňa učiteľov.

 Študenti a učitelia Tech 
nickej akadémie sa 3. apríla 
2012 zúčastnili na pred-
stavení muzikálu Quo Va-
dis v Divadle Jonáša Zábor-
ského v Prešove.
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