
CASTIC, 28. ročník 
Čínskej národnej súťaže 
vedeckej a technickej tvo-
rivosti mládeže, sa konal v 
dňoch 1. až 7. augusta 2013 
v čínskom meste Nanjing. 
Slovensko reprezentovali 
dvaja stredoškoláci, ktorí 
súťažili v konkurencii 500 
najšikovnejších študentov 
z Číny a 68 študentov z 9 
európskych a 5 mimoeuróp-
skych krajín. V trinástich 
súťažných kategóriách sa 
účastníci prezentovali 360 
bádateľskými projektmi.

Náš študent Vendelín 
Holubčík skonštruoval mini- 
atúrnu verziu Teslovho 
transformátora, a tak uspel 
v kategórii technika a tech-
nológie. Zhotovil zariadenie, 
ktoré je schopné prenášať 
elektrickú energiu bezdrô-
tovo. „Dokáže vytvárať až 
6 centimetrové elektrické 
výboje a rozsvietiť neónovú 
trubicu na vzdialenosť 30 
centimetrov, čo je možné 
využiť v mnohých odvet-
viach“, spresnil Vendelín. 
Slovensko v Číne obhajovali 
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víťazi Celoštátnej súťažnej 
prehliadky bádateľských 
projektov žiakov stredných 

škôl – Scientia Pro Futuro, 
ktorá sa koná každoročne v 
novembri počas Týždňa vedy 

a techniky na Slovensku. 
Martin Kokoruďa 

Vendelín Holubčík na slávnostnom odovzdávaní cien v Číne

35.  ročník Stredoškolskej odbornej činnosti
Práca s talentovanými 
žiakmi je neoddeliteľnou 
súčasťou výchovno-vzde- 
lávacieho procesu na 
vyučovaní v našej škole, ale 
aj mimo neho. Stredoškolská 
odborná činnosť (SOČ) je 
vynikajúcou príležitosťou 
na prezentovanie tvorivého 
myslenia mladých talen-
tov. Dobrovoľná, záuj-
mová činnosť mladých per- 
spektívnych vedcov, peda-
gogických a vedeckých pra-
covníkov, učiteľov stred- 
ných a vysokých škôl os-
lávila v školskom roku 
2012/2013 svoj jubilejný 35. 
ročník.
Naši žiaci veľmi príjemne 

prekvapili a zaujali svojimi 
prácami ako i počtom pri-
hlásených.  
V školskom kole 28. februára 
2013 žiaci  prezentovali 17 
prác.

Po regionálnom kole 
uskutočnenom 26. marca na 
našej škole do krajského kola 
postúpilo 12 prác. 
V odbore 09 – strojárstvo, 
hutníctvo, doprava získal 
1.miesto Marek Pramuka 
s prácou CNC Frézovačka 
a v odbore 07 – pôdohos-
podárstvo získala 1.miesto 
práca Návrh Bankiho turbíny 
od autorov Petra Tomaška, 
Matúša Duloviča a Mareka 

Bosáka.
Okrem dvoch prvých miest 
sa Technická akadémia u-
miestnila i na štyroch tretích 
miestach a to: v odbore 01 
– problematika voľného ča- 
su Tomáša Mlynarčíka s prá- 
cou Tvorba ovládacieho 
pultu pre vlakový simulátor, 
v odbore 09 – strojárstvo, 
hutníctvo, doprava Matúš 
Greš, Štefan Cína s prá-
cou Renovácia historického 
motocykla, v odbore 10 – 
stavebníctvo, geodézia, kar-
tografia Alexander Jordan Al 
Alawin, Marek Kopáč, Peter 
Štefaňák s prácou Inteli-
gentný spomaľovací prah a v 
odbore 12 – elektrotechnika 

a hardware Dárius Babík s 
prácou Indukčný ohrev.

Dve prvé miesta sa následne 
zúčastnili celoštátneho kola, 
ktoré sa konalo v dňoch 24. 
– 27. apríla 2013 v Nových 
Zámkoch. Veľký úspech do-
siahol študent IV. A triedy 
Marek Pramuka, ktorý v od-
bore 09 - strojárstvo, hutníc-
tvo, doprava obsadil 2.mies-
to s prácou CNC frézovačka.

Srdečne blahoželáme výher-
com a pevne veríme, že 
ďalších žiakov inšpirovali k 
experimentovaniu a bádaniu.

Martin Kokoruďa 



Študenti Technickej akadé-
mie sa v januári 2013 zno-
va zúčastnili trojtýždňovej 
odbornej stáže v nemec-
kom Mníchove. Stáž ve-
novaná téme elektropneu-
matiky prebehla v rámci 
medzinárodného projektu 
Leonardo da Vinci.

Prvý týždeň absolvovali 
teoretické vyučovanie na 
strednej technickej škole 

Berufsschule für Fertigungs-
technik München, na konci 
ktorého úspešne zvládli pí-
somný a ústny test. Následne 
si vyskúšali svoje teoretické 
vedomosti priamo v praxi v 
dvoch firmách: Seidenader 
– firma s celosvetovou pô-
sobnosťou zaoberajúca sa 
výrobou strojov pre farma-
ceutický priemysel a firma 
Stadtwerke München, jedna 
z najväčších zásobovačov 

energií v Nemecku. Po 
dvoch týždňoch praktické-
ho vyučovania vo firmách 
úspešne vykonali praktickú 
skúšku a získali certifikát, 
ktorý hodnotí ich vedomosti 
a zručnosti podľa európsky 
uznávaného kreditového sys-
tému ECVET.

V júni 2013 sa medzinárod-
né vyučovanie uskutočnilo 
na našej škole. Šesť nemec-
kých a päť našich žiakov 
absolvovalo trojtýždňový 
kurz programovania CNC 
strojov. Po dvojtýždňovom 
odbornom vyučovaní v mo-
dernej školskej odbornej 
učebni CNC si získané ve-
domosti preskúšali aj prak-
ticky vo firme Kraken, s.r.o. 
Po úspešnej teoretickej i 
praktickej skúške študentom 
slávnostne odovzdali certi-
fikáty zástupcovia jednot-
livých organizácií na radnici 
v Spišskej Novej Vsi.

Monika Hodnická 
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Milí čitatelia !
Prinášame vám výber 
dôležitých momentov Tech-
nickej akadémie v školskom 
roku 2012/2013, ktorý by 
sme pokojne mohli označiť 
aj za rok úspechov žiakov 
na medzinárodných fórach.

Azda najvýraznejší úspech 
zaznamenal žiak druhého 
ročníka, ktorý postúpil z 
celoslovenskej súťaže na 
medzinárodnú prehliadku 
vedecko-technickej tvorivos- 
ti mládeže do Číny. V tomto 
školskom roku aj naďalej 
prebiehali zahraničné pro-
jekty Comenius a Leonardo 
da Vinci. Naši žiaci získa-
vajú medzinárodné certi-
fikáty zamerané na tech-
nické znalosti a zručnosti, 
ktoré obhajujú v anglickom 
a nemeckom jazyku a 
doposiaľ vždy dobre obstáli 
aj v konkurencii ďalších 
európskych krajín.

Významnou udalosťou je 
zapojenie školy do aktivi-
ty Týždeň vedy a techniky, 
ktorá je koordinovaná v sú-
činnosti s celoslovenským 
podujatím. Počas tohto 
týždňa prezentujú žiaci svo-
je práce a všetky úspechy, 
ktoré získali vďaka teo-
retickým i praktickým ve-
domostiam a schopnostiam 
a tiež obetavým učiteľom, 
ktorí sa im venujú aj v 
popoludňajších hodinách.

Príjemným zistením sa stáva 
fakt, že štúdium na našej 
škole opäť „objavujú“ aj 
dievčatá, pre ktoré sa okrem 
technického lýcea stáva 
čoraz viac atraktívnejší 
odbor logistika. Okrem 
technického zamerania si 
osvoja potrebné základy 
ekonomiky, písania na PC 
a samozrejme rozvinú svo-
je kompetencie v oblasti 
cudzích jazykov.   

Uplynulý školský rok 
ukázal, že zmena názvu 
školy na technickú aka-
démiu z dôvodu širokého 
technického zamerania, má 
svoje opodstatnenie.

Monika Hodnická, 
šéfredaktorka

Medzinárodné vyučovanie našich študentov

strana:

Na obdobie rokov 2012-2014 
bol našej škole schválený 
ďalší medzinárodný projekt. 
Tentokrát je okrem našej 
školy zapojených ďalších 
šesť krajín: Nemecko, Chor-
vátsko, Slovinsko, Poľsko, 

Česko a Turecko.
Téma projektu je zameraná 
na alternatívne zdroje ener-
gie. Učitelia a žiaci navštívia 
každú z uvedených krajín, 
v ktorých sa oboznámia s 
podmienkami a možnosťami 

využívania ekologických 
zdrojov. Zároveň riešia úlo-
hy, ktoré sú zamerané na túto 
oblasť.

-mh-

Energy Unites Cultures
Medzinárodný projekt COMENIUS
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V dňoch 2.-8. júna 2013 
našu školu navštívilo 31 
študentov a dvaja učitelia z 
partnerskej školy z českého 
mesta Čáslav. Počas týždňa 
českí študenti spolu s našimi 
študentmi absolvovali zau-
jímavý program. Navštívili 
Slovenský raj a Vysoké 
Tatry. Prezreli si Technické 
múzeum a planetárium v 
Košiciach. Zúčastnili sa 
exkurzie v spoločnosti Em-
braco. Navštívili aj Spišský 
hrad, hrad v Starej Ľubovni 
a skanzen. Vystúpili na vežu 
v našom meste a absolvovali 
prehliadku našej školy. Počas 
týždenného pobytu nadvia-
zali naši žiaci priateľstvá so 
žiakmi partnerskej školy.

Ingrid Dronzeková 

Poznávací pobyt Spišská Nová Ves (SK) – Čáslav (CZ)

Výmenný pobyt Európska škola 
Spišská Nová Ves - Alsfeld
V dňoch 29. apríla – 3.mája 
2013 sa uskutočnila časť vý-
menného pobytu s partner-
skou školou Max Eyth Schule 
v Alsfelde (Nemecko) v rám-
ci projektu Európska škola. 
Z partnerského mesta k nám 
pricestovalo 10 študentov a 2 
učitelia. 
Pripravili sme im zaujímavý 
program, ktorý zahŕňal pri-
jatie na spišskonovoveskej 
radnici, prehliadku mesta 
i výstup na kostolnú vežu. 
Našim nemeckým hosťom 
sme ukázali aj krásy Spiša. 
Navštívili sme Kežmarský 
a Spišský hrad, absolvovali 
sme turistiku vo Vysokých 
Tatrách a v Slovenskom raji. 
Užili sme si dobrodružstvo v 
jaskyni Zlá diera. Nechýba-
li ani športové aktivity a 

návšteva firmy Embraco.
Nemeckí študenti v spo-
lupráci so študentmi našej 
školy vypracovali v anglic-
kom jazyku projekt s názvom 
„Život mladého Európana“, 
v ktorom porovnali život 
mladých ľudí v Alsfelde a v 

Spišskej Novej Vsi.
Študenti z oboch krajín mali 
možnosť komunikovať v cu- 
dzom jazyku a nemeckí 
študenti spoznali kultúru, 
dejiny a zvyky v našom 
regióne.

-dš/id-

Fínski učitelia z Winnovi na pôde Technickej akadémie
Začiatkom novembra počas 
Týždňa vedy a techniky 
navštívili našu školu  traja 
učitelia z fínskych miest Pori 
a Rauma, kde sídli partner-
ská škola Winnova. 
Po skúsenostiach s našou 
školou na príprave  projektu 
Leonardo da Vinci, v ktorom 
naši študenti absolvovali 
trojtýždňový študijný pobyt 
v Pori a mali možnosť sa 
bližšie zoznámiť s kvalitným 
fínskym modelom vzdeláva-
nia, sa učitelia Touko Ään-

nevaara, Jari Juhani Myntti 
a Jouni Suominen v rámci 
učiteľských mobilít rozhodli 
navštíviť našu školu na Slo-
vensku. 
Po odborných diskusiách 
o školských osnovách a 
učebných plánoch s učiteľmi 
našej školy sa zúčastnili 
aj  Týždňa vedy a techniky. 
Tu prispeli zaujímavými 
a  prínosnými prednáškami 
o mestách Pori a Rauma, 
o fínskom školskom sys-
téme aj samotnej spojenej 

škole Winnova pre našich 
študentov i učiteľov.  
Zároveň absolvovali pre-
hliadku školy počas Dňa 
otvorených dverí, kde mali 
možnosť sa ešte bližšie 
zoznámiť s jednotlivými 
odbormi na Technickej aka-
démii ako aj navštíviť od-
borné učebne a laboratóriá 
a diskutovať s učiteľmi od-
borných aj humanitných 
predmetov. 

Stanislava Hudranová 

 Súťaž v počítačovej 
grafike
• uskutočnila sa 06.05.2013
• zúčastnilo sa 11 žiakov  
2. ročníka a III.A
• pripravoval Ing. Koťuha 
1. miesto - Tomáš Zalibera
2. miesto - Juraj Rovder 
3. miesto - Jakub Kováč

 Súťaž v kreslení 
výkresov na PC
• uskutočnila sa 03.05.2013
• zúčastnilo sa 9 žiakov 
III.A a III.B triedy
• pripravoval Ing. Slivko
1. miesto - Richard Sonoga
2. miesto - Maroš  
Cibelenko
3. miesto - Ján Maniak

 Strojárska olympiáda
Študenti IV.D triedy Erik 
Hvizdoš a Tomáš Veľký 
sa pod vedením Ing. Číka 
zúčastnili 14.02.2013 finále 
súťaže Strojárska olympiá-
da. Miestom konania bola 
Strojnícka fakulta STU 
v Bratislave. Naši žiaci 
súťažili v sekcií automo-
bily, lode, kde prezentovali 
svoje projekty „Motokára“ 
a „Úsporné vozidlo“. Žiaci 
účasťou v tejto súťaži zís-
kali skúsenosti, ktoré môžu 
zúročiť v ďalšej práci. 
Zároveň získali certifikát na 
odpustenie poplatkov za pri-
jímacie konanie v prípade 
podania prihlášky na Strojár-
sku fakultu STU Bratislava. 

 Informatická súťaž 
iBobor
V  školskom roku 2012/2013 
sa uskutočnil 6. ročník in-
formatickej súťaže iBo-
bor, do ktorého sa zapojilo 
29 študentov našej školy. 
Hlavným cieľom tejto 
súťaže je podporiť záujem o 
informačné a komunikačné 
technológie u všetkých 
žiakov. 
Súťažilo sa v dvoch kate-
góriách. V kategórii Se-
nior, do ktorej sa zapojilo 
14 žiakov našej školy, sa 
súťažilo 12.11.2012. V tejto 
kategórii sa najlepšie umiest- 
nil Rastislav Sliva III.D s 
počtom bodov 54,69 bodov. 
V kategórii Junior sa súťažilo 
13.11.2012. Z 15 zúčastne- 
ných žiakov sa najlepšie 
umiestnil Vendelín Holubčík 
II.C s počtom bodov 69,34 
bodov.



Začiatok novembra sa Cen-
trum odborného vzdelávania 
a aula Technickej akadémie 
stali miestom prezentácií 
prác a prednášok zamera-
ných na vedu a techniku. 
Jednotlivé dni Týždňa vedy 
a techniky boli tematicky  
orientované nasledovne:
Pondelok 5.11.2012
Otvorenie Týždňa vedy a 
techniky spojené s výstavou: 
Technické vzdelávanie vo 
víre času. Uskutočnilo sa 
školské kolo súťaže ZENIT 
v strojárstve, elektrotechnike 
a programovaní. Súčasne sa 
prezentovali grafické práce, 
ktorými sa škola zapojila do 
celoslovenskej súťaže Veda 
a technika očami mladých 
ľudí. Výstavu si počas 
dňa postupne pozrelo 200 
študentov.
Utorok 6.11.2012
Nasledovali prezentácie  
9 projektov a prác 14 štu-
dentov. Vyučujúci - garanti 
prihlásili do prehliadky práce 
z elektrotechniky, logistiky, 
elektroniky a stavby auto-
mobilov. Ich prezentácie sa 
stretli s veľkým záujmom, 
pretože študenti zvládli svoju 
úlohu veľmi dobre.  
Streda 7.11.2012 
Stred týždňa bol zameraný 
na medzinárodné projekty 
LEONARDO DA VINCI 
2012 v Nemecku, pred-
stavený študentmi štvrtých 
ročníkov, ktorí sa na ňom 
zúčastnili a prítomní sa doz-
vedeli aj fakty a zaujímavosti 

o histórii a súčasnosti projek-
tu COMENIUS 2012.
O našom najnovšom 
študijnom odbore -  logistike 
sa mohli študenti a hostia 
dozvedieť a porozprávať s 
Ing. J. Legátom riaditeľom 
firmy ABONEX. Nevšedným 
spestrením bola aj  prezentá-
cia fínskeho školského vzde-
lávacieho systému učiteľmi 
priamo z Fínska, z našej part-
nerskej školy v Pori.
Štvrtok 8.11.2012
Budúci i súčasní riešitelia 
SOČ mali výbornú príležitosť 
zúčastniť sa metodickej 
inštruktáže, ktorá zahŕňala aj 
prezentáciu úspešnej práce 
SOČ.
Piatok 9.11.2012
Vyvrcholením TVaT bol Deň 
otvorených dverí v čase od 
8.00 do 14.00 hod. spojený 
s predstavením priestorov 
školy a študijných odborov 
a ďalších informácií o škole.
Celý priebeh TVaT bol 
popretkávaný sprievodnými 

akciami aj mimo priestorov 
školy. RNDr. Ontková sa 
zúčastnila V. odbornej kon-
ferencie Quo Vadis vzde- 
lávanie k vede a technike 
na stredných školách v 
Bratislave.  
Študent Vendelín Holubčík 
sa zúčastnil s prácou Teslov 
transformátor celoštátnej 
prehliadky bádateľských pro-
jektov žiakov v Bratislave. 
Získal cenu Scienta Pro Fu-
turo a bol nominovaný na  
CASTIC 2013  -  čínsku ná-
rodnú súťaž vedeckej a tech-
nickej tvorivosti mládeže. 
Týždeň vedy a techniky sa 
stretol s veľkým záujmom 
študentov, celkovo 600, ktorí 
si spolu s učiteľmi prišli 
vypočuť a pozrieť pripravené 
prezentácie. Veríme, že 
budúceho ročníka sa zúčastní 
mnoho ďalších zvedavých 
vedychtivých študentov zo 
základných škôl z nášho 
okolia. 

-sh-
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Týždeň vedy a techniky

Exkurzia v KIA MOTORS Slovakia
Študenti II.A, III.A, III.C 
a IV.C sa 9. apríla 2013 
zúčastnili spolu so svojimi 
učiteľmi Ing. A. Farkašovou 
a Mgr. I. Dronzekovou 
odbornej exkurzie v spo-
ločnosti KIA MOTORS 
Slovakia v Žiline. Študenti 
boli informovaní o činnosti 
spoločnosti. 
Navštívili výrobné priestory, 
kde si prezreli lisovňu, 
zvarovňu a montáž automobi-
lov. Najzaujímavejšou časťou 
exkurzie bola prehliadka 
zvarovne, kde je automa-
tizácia výroby prostredníct-
vom robotov a samozrejme 
montáž, kde videli kom-
pletizáciu vozidiel.

-id-

 ZENIT v elektronike

Školské kolo
• uskutočnilo sa 05.11.2012
• zúčastnilo sa 5 žiakov 
• pripravovali Ing. 
Dronzek, Ing. Vojtko
1. miesto - Peter Hus 
2. miesto - Dárius Babík 
3. miesto - Peter 
Marčišovský

Krajské kolo
1. miesto - Dárius Babík
3. miesto - Peter Hus
 
Dárius Babík postúpil na 
celoslovenské kolo, ktoré 
sa uskutočnilo vo februári 
v Senici.

 ZENIT  
v programovaní

Školské kolo
• uskutočnilo sa 06.11.2012
• zúčastnilo sa 16 žiakov 
2., 3. a 4. ročníka
• pripravovali RNDr. 
Labuda, Ing. Ďurašová

KATEGÓRIA A
1. miesto - Daniel Hardoň
2. miesto - Erika Muchová 
3.miesto - Tomáš  
Kacvinský 
KATEGÓRIA B
1. miesto - Matúš Holotňák
2. miesto - Michal Počatko
3. miesto - Mário Hamrák

Krajské kolo
KATEGÓRIA A
18. miesto - Daniel Hardoň
KATEGÓRIA B
7. miesto - Matúš Holotňák

 ZENIT v strojárstve

Školské kolo
• uskutočnilo sa 05.-
06.11.2012
• zúčastnilo sa 15 žiakov 2., 
3. a 4. ročníka
• pripravovala Ing. Ko-
curek, Mgr. Švač, Ing. 
Slivko, Ing. Koťuha, Ing. 
Farkašová

KATEGÓRIA A – 2. ročník
1. miesto - Jakub Varga      
2. miesto - Juraj Rovder
3. miesto - Tomáš Zalibera
KATEGÓRIA C – 4. ročník
1. miesto - Vladimír Saksa
2. miesto - Daniel Kočiš
3. miesto - Dominik 
Tomaščák
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Divízia Automatizačnej tech-
niky spoločnosti Siemens 
s.r.o. vyhlásila v školskom 
roku 2012/2013 desiaty 
ročník súťaže Siemens 
Young Generation Award. 
Bola určená študentom stred- 
ných odborných škôl. Té-
mou bolo  „1 + 1 = 3 alebo 
nové riešenia starých problé-
mov“. Študenti vytvorili dva 
projekty pod vedením Ing. 
Kokoruďu a Ing. Dronzeka. 
Tomáš Spodník a Martin 
Zimnikoval (IV.A) vytvorili 
projekt s názvom „Semafor“ 
a Peter Štefaňák (IV.A) vyt-
voril projekt „Inteligentný 
spomaľovací prah“. 
Finále súťaže sa konalo 23.-
24. apríla 2013 na Žilinskej 
univerzite. Naša škola sa za-
pojila do súťaže a dostala dar 

SIMATIC S7 – 1214 DC/DC/
DC, analógovú rozširovaciu 
dosku SB1232, prepojovací 
kábel k PC a programové 
vybavenie SIMATIC STEP7 
v11 Basic. Dar od firmy Sie-

mens slúži ako pomôcka na 
vyučovaní.
Súčasťou tejto akcie bola 
aj prehliadka závodu Metsä 
Tissue v Žiline. 

-mk/id-

SIEMENS YOUNG GENERATION AWARD

V novembri pri príležitosti 
Dňa otvorených dverí našu 
školu navštívili žiaci základ-
ných škôl, ich učitelia a 
rodičia. Prezreli si Centrum 
odborného vzdelávania, labo- 
ratóriá, odborné učebne ja-
zykov a technických predme-
tov. Vyskúšali si fungovanie 
elektronických zariadení a 
prístrojov, oboznámili sa s 
prevádzkou CNC strojov a 
vypočuli si výklad študentov 
i učiteľov.

-id-

Deň otvorených 
dverí

Celoslovenská 
súťaž Meď
Dňa 25.03.2013 sa 4 žiaci 
III.B triedy zúčastnili inter-
netovej súťaže Meď, ktorú 
organizuje SPŠS Bratislava. 
Súťaže sa zúčastnilo 11 stred- 
ných odborných škôl so 
študijnými odbormi a 7 stred- 
ných odborných  škôl s u- 
čebnými odbormi v rámci  
Slovenska. 
Poradie súťažiacich určil 
počet získaných bodov 
za najlepší čas. Naši žiaci 
sa zo 109 zúčastnených 
súťažiacich SOŠ so štu-
dijnými odbormi umiestnili 
v strede štartovného poľa.

-sh-

„Den strojařů“ 
Horní Bečva, 
Česká republika
V dňoch 17. až 19.03.2013 
sa žiaci IV.D triedy Marek 
Bosák, Matúš Dulovič a Peter 
Tomaško pod vedením Ing. 
Číka zúčastnili medzinárod-
nej súťaže odborných škôl 
pod názvom „Den strojařů“. 
Organizátorom súťaže bola 
Stredná průmyslová škola 
vo Vítkoviciach. Súťaže sa 
zúčastnili družstvá z rôznych 
škôl z Českej republiky, 
Poľska a Slovenska.  
Naši žiaci sa do súťaže za-
pojili s projektom Bankiho 
turbíny, s ktorou skončili na 
peknom 4. mieste.

-sh-

Projekt  „Sprav 
si svoje vozidlo“
V školskom roku 2012/2013 
sa zapojilo do projektu 
„Sprav si svoje vozidlo“ v 
spolupráci s STU SjF Košice 
9 študentov zo IV.D triedy  
odboru strojárstvo so zamera- 
ním na stavbu automobilov. 
Študenti pokračovali v do-
končovaní projektu. Šiesti 
pracovali na projektoch 
vozidla a traja na projekte 
Bankiho turbíny. Žiaci Mar-
tin Hámor, Jozef Macejko a 
Tomáš Veľký sa zapojili do 
Strojárskej olympiády, orga-
nizovanej STU SjF Bratisla-
va, v ktorej sa dostali do 
výberu desiatich najlepších 
na Slovensku a prezentovali 
svoje vozidlo v Bratislave.

-sh- 

 Súťaž v technickom 
kreslení

• uskutočnila sa 23.04.2013
• zúčastnilo sa 16 žiakov  
1. ročníka
• pripravovali Ing. 
Žiaranová, Ing. Koťuha

1. miesto - František 
Radačovský
2. miesto - Adrián Schriffel
3. miesto - Damián Faltin

 Súťaž v technických 
znalostiach

• uskutočnila sa 22.04.2013
• zúčastnilo sa 7 žiakov  
3. ročníka
• pripravovali Ing. Butvin, 
Ing. Slivko

1. miesto - Dominik 
Tomaščák
2. miesto - Richard Sonoga
3. miesto - Jozef Gibala

 Súťaž v strojárskych 
zručnostiach

• uskutočnila sa 26.03.2013
• zúčastnilo sa 6 žiakov  
3. ročníka
• pripravovali Mgr. Švač, 
Bc. Pribula

1. miesto - Dominik 
Tomaščák
2. miesto - Slavomír 
Kubaško
3. miesto - Adam Antoni

 Súťaž v programovaní

• uskutočnila sa 23.04.2013
• zúčastnilo 16 žiakov  
2. a 3. ročníka
• pripravovali Ing. 
Ďurašová, RNDr. Labuda

KATEGÓRIA 
ŠTRUKTUROVANÉ  
PROGRAMOVANIE
1. miesto - Vendelín 
Holubčík
2. miesto - Peter Hus
3. miesto - Michal Počatko

KATEGÓRIA  
OBJEKTOVÉ  
PROGRAMOVANIE
1. miesto - Denis Urban
2. miesto - Matej Sova 
3. miesto - Marián Fiolek
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Ples Technickej akadémie
Študenti tretieho ročníka 
ukončili 19. apríla 2013 
tanečnú školu školských ple-
som v koncertnej sále Redu-
ty. O titul kráľa a kráľovnej 
plesu súťažilo 23 tanečných 
párov. Študenti zatancovali 
štandardné a latinskoameric-
ké tance. Odborná porota 
nemala ľahkú úlohu vybrať 
ten najlepší tanečný pár. 
Kráľom a kráľovnou plesu sa 
stali Ján Lumnitzer (III.C) a  
Viktória Vargová. Druhé 
miesto získal Matej Vavrek 
(III.C) a Katarína Smiková a 
tretie miesto Maroš Cibelen-
ko (III.B) a Ľubica Šaríková 
(I.C). Víťazom srdečne bla-
hoželáme.

-id-

Školenie odbornej spôsobilosti
Naša škola uskutočnila 
školenie pre študentov 
s možnosťou získať os-
vedčenie o odbornej spôsobi-
losti na vykonávanie činnosti 
na vyhradenom technickom 
zariadení elektrickom pre 
stupeň odbornej spôsobilosti 

podľa § 21 vyhl. č. 508/2009 
Z. z.. Školenie sa uskutočnilo 
v dňoch 12. – 14. februára 
2013. Školenia sa zúčastnilo 
14 žiakov zo štvrtého ročníka 
z odborov mechatronika a 
technické lýceum.

-id-

Medzinárodný strojársky veľtrh
Študenti I.B triedy odboru 
strojárstvo a I.C triedy odboru 
technické lýceum a logistika 
sa 22. mája 2013 zúčastnili 
Medzinárodného strojár-
skeho veľtrhu v Nitre pod 
vedením Ing. J. Žiaranovej 
a Ing. B. Slivku. Oboznámi-
li sa s novými trendami z 
oblasti strojárstva, informa-
tiky, CNC strojov, elektro-

techniky, elektroniky a logis-
tiky. Vystavované exponáty 
boli prezentované českými, 
nemeckými, švajčiarskymi, 
ale aj slovenskými firmami. 
Študenti sa aktívne zapojili 
do prehliadky a využili svoje 
vedomosti z anglického a 
nemeckého jazyka.

-jž/id-

 Olympiáda 
v anglickom jazyku

Školské kolo OAJ sa 
uskutočnilo 11. decembra 
2012. Zúčastnilo sa ho 18 
žiakov školy.

Kategória – 1. a 2. ročník
1. miesto – Tomáš Zalibera
2. miesto – Daniel Jaroš
3. miesto – Jakub Varga
Kategória – 3. a 4. ročník
1. miesto – Dávid 
Trávniček
2. miesto – Richard Sonoga 
3. miesto – Radoslav 
Šomšák

V obvodnom kole sa Dávid 
Lorko (IV.C) umiestnil na 
prvom mieste.

 Olympiáda 
v nemeckom jazyku

Školské kolo ONJ sa 
uskutočnilo 12. decembra 
2012. Zúčastnilo sa ho 13 
žiakov školy.

Kategória – 1. a 2. ročník
1. miesto – Marián Rerko
2. miesto – Marek Šarišský
3. miesto – Lukáš Belay
Kategória – 3. a 4. ročník
1. miesto – Erika Muchová 
2. miesto – Ján Lumnitzer 
3. miesto – Štefan Budzák

V obvodnom kole sa Erika 
Muchová (IV.C) umiestnila 
na 1. mieste a v krajskom 
kole na 6. mieste.

 Súťaž 
“Zdravie na webe“

Organizátorom súťaže bola 
Stredná priemyselná škola 
elektrotechnická spolu 
s COV pri SPŠ elektro-
technickej v Košiciach. 
Cieľom bolo vybudovať 
moderný informačný por-
tál alebo jeho časť, ktorý 
bude zahŕňať informácie o 
zdravom životnom štýle a 
zdravom spôsobe života. 
Pri hodnotení prác sa po-
sudzovala originalita a 
dizajn práce, technológie 
použité pri tvorbe projek-
tu, zdrojový kód a obsah 
stránky. Súťaž prebiehala 
v termíne od 11.03.2013 do 
30.04.213.

Rozlúčka 
so štvrtákmi
Druhý a tretí májový týždeň 
sú nielen časom pracovným, 
ktorý je určený na vykonanie 
praktickej  časti odbornej 
zložky maturitnej skúšky, 
ale aj časom slávnostným 
– rozlúčka so školou, tried-
nymi profesormi a profe-
sorkami, vyučujúcimi, spo- 
lužiakmi, priateľmi a zamest-
nancami školy. 

Piatkové dopoludnie už 
tradične patrí triedam 
odchádzajúcim na aka-
demický týždeň.  Študenti 
IV.A a IV.C triedy sa s nami 
rozlúčili 10. mája 2013 a 
študenti IV.B a IV.D triedy o 
týždeň neskôr 17. mája 2013. 
Obleky a šaty, básne, prího-
vory  za tónov hudby, stisky 
rúk aj slzy dojatia nechýbali 
ani tento rok a ukázali, že 
naši študenti boli nielen vz-
delávaní , ale aj vychovávaní 
na dospelých kultivovaných 
ľudí, ktorých čakala na vstup 
medzi dospelých už iba po-
sledná méta – skúška dospel-
osti – maturita.

 Želáme im na ceste životom 
veľa zdravia, šťastia a 
nech robia len dobré meno 
Technickej akadémii aj na 
vysokých školách a v povo-
laniach.

-sh-
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Prednes poézie 
a prózy
Hviezdoslavov 
Kubín
Dňa 14. marca 2013 sa 
uskutočnilo školské kolo 
recitačnej súťaže Hviezdo-
slavov Kubín. Predstavilo 
sa v nej 9 žiakov z druhého 
a tretieho ročníka v kate-
góriách poézie a prózy. Reci-
tovali vlastnú tvorbu a tvor-
bu slovenských a svetových 
autorov.
Poézia
1. miesto -  Dávid Trávniček
2. miesto -  Daniel Mačuga 
3. miesto – Klaudia 
Kollárová
Próza
1. miesto – Dominik Jančár
2. miesto – Marián Rerko

-id-

Verím, že život je potešenie a svet  krásny..
Som malým dieťaťom vraj..
Pohľad dospelých je často zvláštny..
Nerob toto, hento, tamto.. Svet je zlý, na to pamätaj!
Dieťa,  jeho smiech, radosť
to pre mňa slabosť.
Pozriem naň a vidím čo mnohí vidieť by mali..
Dieťa veľkú múdrosť dáva, keď sa šalí.

Lebo keď mi padne zrak
na toho dospelého chmúravého ako mrak..
Vidí problémy, starosti a ťažkosti
zatiaľ čo mu uniká ten svet, plný radosti.
Dieťa, stále živé, zaujme ho jedno, druhé, tretie
A hľa ten unavený dospelý.. stále ho to totiž mätie..
Stratil pojem o tom kto je, čo ho baví
A tak len trpko vraví:
Život je ťažký, je to boj..
Len jedno mi vtedy napadá
Od tých detí sa uč, dospelý môj..
Pozeraj na svet očami dieťaťa
A nádherné pocity omámia ťa..
Lebo stačí sa na svet ako dieťa pozerať..
.. Ako na miesto kde sa môžeme hrať!

Dávid Trávniček 
Očami dieťaťa

Exkurzia Volkswagen Bratislava
Zaujímavé a pútavé dva dni 
prežili v dňoch 12. a 13. 
marca 2013 žiaci III.A a II.C 
triedy spolu so 6 žiakmi II.A 
a II.B triedy. Spolu s Ing. 
Alenou Farkašovou a Mgr. 
Bc. Petrom Krausom v tých-
to dňoch navštívili hlavné 
mesto Slovenska Bratislavu.
Tá im v utorok doslova ležala 
pri nohách – veď panora-
matický pohľad z vyhliad-
kovej veže Bratislavského 
hradu je toho najlepším 
dôkazom. Nasledovala fotka 
s bronzovým Svätoplukom, 
najvýznamnejším panovní-
kom Veľkej Moravy, sved-
kom príchodu sv. Kon-
štantína a Metoda na 
naše územie. Účastníci 
exkurzie sa mohli o tom 
dozvedieť prostredníctvom 
jedinečnej expozície v pries- 
toroch hradu. Závan 
dávnej histórie pominul a 
študenti precitli na mieste, 
kde sa formuje historicita 
dnešných dní – na námestí 
pri EUROVEAi, jednom z 
najmodernejších nákupných 
centier v strednej Európe, 
kde nás pozdravil náš slávny 
rodák v leteckej uniforme 
Milan Rastislav Štefánik.
To už ale boli žiaci naladení 
na kultúrnu vlnovú dĺžku. 
Čakala nás totiž priamo 
v Slovenskom národnom 

divadle Predaná nevesta - 
najznámejšia opera českého
hudobného skladateľa Bed-
řicha Smetanu. V stredu bol 
každý ako na ihlách. Všetci 
totiž netrpezlivo očakávali 
ten najhlavnejší bod celého 
programu, zlatý klinec výle-
tu, exkurziu v automobi-
lovom závode Volkswagen 
Slovensko.
Už prvý pohľad na komplex, 
veľký ako 160 futbalových 
ihrísk, všetkých ohromil. 
Veď len samotný prechod 
z AUTO FÓRA - budovy, 
kde sa vítajú skupiny 
návštevníkov – do montážnej 
haly H3, kde prebieha výro-
ba tzv. NSF – New Small 

Family automobilov (VW 
UP, Škoda Citigo, Seat Mii), 
trvala 10 minút chôdze. Žiaci 
tak aspoň mohli na vlastné 
oči vidieť unikátnu lanovku 
na prepravu hotových auto-
mobilov na testovaciu dráhu. 
Samozrejme, ohúrila ich aj 
samotná výroba, logistika, 
organizácia ľudských a ma-
teriálových zdrojov, avšak 
najviac zo všetkého si vy-
chutnávali pocit, aké je to 
sedieť v novom AUDI Q7 
alebo VW Touareg.
Pre všetkých študentov to 
bola výborná skúsenosť a 
krásny zážitok.

Peter Kraus 

 Odpoveď nájdeš 
v knihe

Dňa 20. 3. 2013 sa traja 
žiaci III.A triedy – Dominik 
Jančár, Klaudia Kollárová 
a Daniel Mačuga zúčastnili 
súťaže s názvom Odpoveď 
nájdeš v knihe. 
Súťaž prebiehala v priesto-
roch Spišskej knižnice na 
Letnej ulici. Pozostávala z 
množstva otázok týkajúcich 
sa slovenskej a svetovej 
literatúry, dejín jazyka a 
slávnych osobností, ktorí 
sa zaslúžili o spoločenský 
a literárny rozmach. Na 
zistenie odpovedí mali 
študenti k dispozícii celý 
knižničný fond, internet i 
usmernenie a radu zo stra-
ny pracovníčok knižnice. 
Bodovala sa správnosť a 
úplnosť odpovedí. 
V tejto súťaži sa naši 
študenti umiestnili na krás-
nom 2. mieste popri silnej 
konkurencii tunajších 3 
gymnázií. 
K dosiahnutému úspechu 
im srdečne blahoželáme.

-id-

 Valentínska kvapka 
krvi

V piatok 15. februára 2013 
v spolupráci s  Národnou 
transfúznou službou Levoča 
sa v  priestoroch našej školy 
uskutočnila Valentínska 
kvapka krvi.
Jej cieľom je osloviť a 
motivovať mladých ľudí 
a prvodarcov, aby sa stali 
bezpríspevkovými darcami 
krvi, spolu šírili myšlienku 
darcovstva, a tak pomohli 
zabezpečiť dostatok tejto 
vzácnej tekutiny pre potre-
by slovenského zdravotníc-
tva. 
Naším hlavným cieľom 
bolo motivovať čo najviac 
študentov našej školy k 
rozhodnutiu darovať cen-
nú životodarnú tekutinu. 
Tejto akcie sa zúčastnila 
p. učiteľka RNDr. Jana 
Kresťanková a 35 študentov 
3. a 4. ročníka. 
Všetkým zúčastneným ďa-
kujeme za tento humánny 
čin.

Jana Ontková 
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1. mechatronika – pro-
gramovanie robotov a 
CNC strojov
Škola svojou najnovšou po-
nukou reaguje na nedostatok 
kvalifikovaných odborníkov 
z oblasti robotiky a CNC 
strojov. Títo sú žiadaní nie-
len na Slovensku, ale aj v 
zahraničí. Absolvent odboru 
získava počas štúdia vedo-
mosti a zručnosti z oblasti in-
formatiky, strojárstva, elek-
trotechniky, mechatroniky a 
mikroprocesorovej techniky. 
Naučí sa ich využívať pri 
programovaní inteligentných 
výrobných zariadení. 
Študenti majú k dispozícii 
najmodernejšie CNC stroje a 
ďalšie zariadenia a systémy 
nevyhnutné ku kvalitnému 
vzdelávaniu v uvedenej 
oblasti. 

2. strojárstvo – grafické 
systémy
Cieľom študijného odboru je 
pripraviť absolventov vzde-
laných v technickej oblasti 
a ovládajúcich výpočtovú 
techniku. Počas prvých 
dvoch rokov získajú študenti 
základy technického vzde-
lania a naučia sa pracovať 
s výpočtovou technikou. V 
ďalších dvoch rokoch roz-
víjajú získané vedomosti a 
učia sa využívať výpočtovú 
techniku pri spracovaní 
technickej dokumentácie, 
jednoduché konštruovanie 
a modelovanie, prípravu 
grafických materiálov a tiež 
aj programovanie CNC stro-
jov.

3. strojárstvo – stavba 
automobilov
Študijný odbor, ktorého o-
tvorenie súvisí s rozvojom 
automobilového priemyslu 
na Slovensku. Jeho cieľom 
je pripraviť absolventov 
vzdelaných v technickej 
oblasti, ktorí majú vedo-
mosti o princípoch, funkcii, 
vlastnostiach a použití auto-

mobilov. Okrem toho ovlá-
dajú konštrukciu súčiastok 
automobilov a ich funkčných 
celkov. Oslovuje najmä 
chlapcov, ktorí sa zaujímajú 
o autá a motory. 
Popri vedomostiach z oblasti 
strojárstva, získajú absol-
venti aj kvalitné vedomosti 
z aplikovanej informatiky, 
automatizácie výroby a pro-
gramovania CNC strojov. 

4. technické lýceum
Atraktívny študijný odbor, 
ktorého štúdium možno 
prirovnať k štúdiu na tech-
nickom gymnáziu. Je určený 
pre žiakov so záujmom o 
prírodné a technické vedy, 
ktorí po jeho absolvovaní 
budú pokračovať v ďalšom 
vzdelávaní na vysokých 
školách. 
Jedným z cieľov je pripraviť 
študentov na prijímacie 
skúšky na vysokú školu 
a rozvíjať ich vedomos-
ti a študijné predpokla-
dy natoľko, aby zvládli 
adaptáciu na požiadavky 
vysokoškolského štúdia in-
formatických, technických 
alebo ekonomických discip-
lín. 
Štúdium má vyššiu hodinovú 
dotáciu cudzích jazykov, 
prírodovedných predmetov 
a informatiky. V treťom a 
štvrtom ročníku si študenti 
majú možnosť vybrať podľa 
svojho záujmu zameranie na 
strojárstvo, elektrotechniku, 
informatiku alebo ekonomi-
ku.

5. elektrotechnika – 
počítačové systémy a siete
Študijný odbor umožňuje 
získať kvalitné vzdelanie v 

oblasti elektrotechniky, in-
formatiky a počítačových 
technológií vôbec. 
Študent spozná podstatu 
a zákonitosti elektrotech-
niky a elektroniky, princíp, 
konštrukciu a činnosť jed-
notlivých častí ako aj celého 
systému PC vrátane peri-
férnych zariadení. 
Získa široké základy práce 
s operačnými systémami 
a databázami, naučí sa 
programovať vo vyššom 
programovacom jazyku. Učí 
sa navrhovať, inštalovať 
a udržiavať počítačové 
siete. Vie vytvárať inter-
netové stránky a využívať 
počítačovú grafiku.

6. logistika – počítačová 
podpora a riadenie
Zaujímavý študijný odbor 
svojím obsahom vytvára 
možností pre štúdium najmä 
dievčatám, ktoré chcú po-
pri odborných predmetoch 
ekonomického a informatic-
kého zamerania získať aj 
vedomosti v inej atraktívnej 
oblasti.
Logistika je v súčasnosti 
dôležitou súčasťou každej 
veľkej, ale aj malej výrob-
nej firmy alebo spoločnosti. 
Študent/študentka logistiky 
študuje popri cudzích ja-
zykoch aj súbor predme-
tov odborného vzdelávania 
orientovaných na ekonomiku 
a riadenie (technika admi-
nistratívy, účtovníctvo, mar-
keting, manažment). Okrem 
toho zvládne široký blok 
predmetov aplikovanej in-
formatiky a predmety orien-
tované na logistiku.

 Všetky ponúkané 
študijné odbory sú štvorročné 
ukončené maturitnou skúš-
kou a študenti môžu po ich 
absolvovaní pokračovať v 
štúdiu na vysokých školách 
rôzneho zamerania. 

Ladislav Ruttkay 

Ponuka študijných odborov pre školský rok 2014/2015 Športové 
majstrovstvá 
školy
Šach
1. miesto - Ivana Filipová 
(II.A)
2. miesto - Miroslav 
Compeľ (III.A)
3. miesto - Martin Filip 
(III.B)
Malý futbal
1. miesto - IV.B
2. miesto - III.C
3. miesto - II.B
Minifutbal trojíc
1. miesto - IV.C
2. miesto - IV.A
3. miesto - II.B
Florbal
1. miesto - III.B
2. miesto - III.C
3. miesto - II.B
Basketbal
1. miesto - III.C
2. miesto - IV.C
3. miesto - II.A
Volejbal
1. miesto - IV.B
2. miesto - IV.C
3. miesto - I.C
Stolný tenis
1. miesto - Jozef Gibala 
(III.A)
2. miesto - Denis Urban 
(III.D)
3. miesto - Štefan Jerga 
(III.D)

-sh-

Naši mladí 
zdravotníci
Dňa 12. júna 2013 sa v 
športovej hale v Spišskej 
Novej Vsi konala súťaž, 
ktorú organizoval Sloven-
ský červený kríž (SČK). 
Zúčastnili sa jej žiaci základ-
ných a stredných škôl, cel-
kovo  36 družstiev. Súťažiaci 
najprv absolvovali teo-
retický test o histórií ČK, 
potom nasledovala praktická 
skúška. Súťažiaci museli 
správne poskytnúť prvú 
pomoc pri zlomeninách, 
popáleninách, krvácaní a 
bezvedomí.
Naše študentky Barbora 
Tripšanská, Natália Lešková, 
Adriana Bednárová, Ľubica 
Šaríková a Bibiana Podracká 
z  I. C triedy získali 3. miesto 
v kategórii stredných škôl. 

Janka Žiaranová 


