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Predposledný novembrový 
týždeň sa zišlo na Tech-
nickej akadémii šesť kra-
jín. Boli na to dva dôvody.

V rámci projektu Comenius 
s názvom Energy unites 
cultures, ktorý sa venuje 
alternatívnym zdrojom e-
nergie, škola pripravila 
stretnutie s medzinárod-
ným vyučovaním. Študenti 
z Nemecka, Českej repub-
liky, Slovinska, Chorvátska, 
Poľska a Turecka v jazykovo 
zmiešaných skupinách skú-
mali možnosti lepšej ochrany 
životného prostredia aj cez 
využitie náhradných zdrojov 
energie. Súčasťou tímovej 
práce bolo aj symbolické 
zasadenie lipy na školskom 
dvore, pričom každá z kra-
jín priniesla kúsok zeminy 
zo svojej krajiny, aby tak 

vyjadrili spoločné úsilie pri 
ochrane prírody.
Druhým dôvodom bolo 
desaťročné jubileum spolu-
práce Technickej akadémie s 
Europa Berufsschule Weiden 
v Nemecku. Počas tohto ob-

dobia sa z obidvoch škôl stali 
dôležití partneri v oblasti 
stredoškolského technického 
vyučovania i výmeny prak-
tických skúseností z prepoje-
nia školy s praxou. 
Obidve udalosti ocenil aj pri- 

mátor mesta počas slávnost-
ného prijatia na radnici, 
pričom vyzdvihol aktivity 
tohto druhu ako prínosné 
nielen pre školstvo, ale aj pre 
mesto a región.

Monika Hodnická 

Medzinárodný týždeň na Technickej akadémii

Otvorili sme nové laboratórium elektroniky a učebňu 
počítačových sietí
V decembri 2013 slávnost-
ným prestrihnutím pásky 
otvorili zástupcovia zria-
ďovateľa spolu s ďalšími 
hosťami dve nové pra-
coviská  pre vzdelávanie 
žiakov na Technickej aka-
démii – laboratórium elek-
troniky a špecializovanú 
učebňu počítačových sietí. 
Obidve sa tak stali sú-
časťou rozsiahleho Centra 
odborného vzdelávania, 
ktoré na škole funguje od 
roku 2009.

Laboratórium elektroniky 
bolo vybudované v rámci roz- 
vojového projektu MŠVVaŠ 
SR na podporu budovania 
centier odborného vzdeláva-
nia. Finančne sa na projekte 
podieľali firma Embraco Slo-
vakia v Spišskej Novej Vsi, 
zriaďovateľ školy Košický 
samosprávny kraj a minister-
stvo školstva  SR. Finančné 

prostriedky boli využité na 
kompletné vybavenie labo-
ratória výpočtovou tech-
nikou, softvérom a moderný-
mi prístrojmi a zariadeniami 
pre oblasť elektroniky a mik-
roprocesorovej techniky.

Okrem laboratória začala pre 
žiakov slúžiť kompletne vy-
bavená učebňa zameraná na 
vyučovanie počítačových 
systémov a sietí. Prostriedky 
na jej vybudovanie získala 
škola aj z vlastných aktivít 
– vzdelávanie zamestnancov 
iných firiem v priestoroch 
COV. Ku skvalitneniu tech-
niky prispela aj nezisková 
organizácia Aptech Europe, 
ktorá škole poskytla routre 
a zosilňovače počítačového 
signálu.
Zmena nastala aj v učebni 
Počítačovej grafiky, ktorá 
je zameraná na vyučovanie 
grafiky a grafických sys-

témov. Pôvodné počítače 
boli nahradené 18-timi 
výkonnejšími, doplnenými 
22” monitormi. Slúžiť by 
mali najmä na vyučovaní v 
študijnom odbore strojárstvo 

– grafické systémy, ale aj v 
technickom lýceu a ďalších 
odboroch.

Martin Kokoruďa 

Mníchov: žiak Peter Hus pri záverečnej skúške z elektropneumatiky v angličtine
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Milí čitatelia !
Technická akadémia sa v 
školskom roku 2013/2014 
posunula v rebríčku hod-
notenia najlepších stred-
ných odborných škôl na 
vyššie miesta. Ukázalo 
sa, že intenzívna a efek-
tívna práca  pedagógov a 
manažmentu školy vo vzá-
jomnej súčinnosti so žiakmi 
prináša svoje ovocie.

V decembri 2013 zverejnil 
Inštitút pre ekonomické a 
sociálne reformy (INEKO) 
rebríček základných škôl, 
stredných odborných škôl 
(SOŠ) a gymnázií. Hodnote-
nie výsledkov žiakov je pre 
každý typ školy osobitné, 
do úvahy sa berú výsledky 
za ostatné štyri roky. Pri 
SOŠ ide o externú časť pí-
somných maturít, mimo-
riadne výsledky žiakov a 
nezamestnanosť absolven-
tov. Naša škola sa v celko-
vom celoslovenskom umiest-
není ocitla na 30. mieste, 
pričom v Košickom kraji ide 
o vynikajúce 2. miesto! 

Priaznivá atmosféra tech-
nickej súťaživosti na škole 
vyústila do ocenenia žiaka 
Vendelína Holubčíka, ktoré 
mu udelil minister školstva 
za úspešnú reprezentáciu 
Slovenska v zahraničí.

Činnosť a výsledky školy si 
všíma aj verejnosť. Absol-
venti základných škôl a ich 
rodičia prejavili dôveru voči 
našej škole predovšetkým 
tým, že sa žiaci uchádzajú o 
štúdium na našej škole. Po-
tvrdil to aj máj 2014, kedy 
prijímacie konanie príjemne 
prekvapilo zvýšeným počtom 
záujemcov o ponúkané štu-
dijné odbory. Nový školský 
rok sme tak začali otvorením 
piatich tried v piatich od-
boroch.

Úspechy školy nás veľmi 
tešia a povzbudzujú do 
ďalšieho rozvoja Technickej 
akadémie.

Príjemné čítanie vám za  
redakciu NO-TA praje 

Monika Hodnická, 
šéfredaktorka
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Úspešne sme zavŕšili projektové obdobie 2012-2014
Počas dvoch kalendárnych 
rokov zažili žiaci a učitelia 
niekoľko medzinárodných 
projektových stretnutí v 
šiestich krajinách. Obidva 
projekty sú cenným príno-
som nielen pre školu ako 
celok, ale aj pre jednot-
livých účastníkov.

LEONARDO DA VINCI
Medzinárodný projekt 
Leonardo da Vinci, ktorý 
bol zameraný na teoretické 
aj praktické vyučovanie v 
zahraničí, absolvovalo 20 
žiakov Technickej akadémie. 
Hostiteľskou krajinou bolo 
Nemecko. Trojtýždňovú stáž 
na tému elektropneumatiky 
absolvovalo v Mníchove 
osem žiakov štvrtého 
ročníka a dvanásť žiakov sa 
venovalo téme CAD/CAM 
systémov v meste Weiden. 
Žiaci sa týždeň učili na tech-
nických odborných školách 
a dva týždne uplatňovali zís-
kané teoretické vedomosti 
v renomovaných nemec-
kých firmách. Celá stáž a 
záverečné skúšky prebiehali 
v anglickom a nemeckom 
jazyku.  Po ich úspešnom 
absolvovaní získali žiaci 
medzinárodné certifikáty, na 
ktorých je uvedený získaný 
stupeň zručnosti podľa kri-
térií ECVET – Európskeho 
kreditového systému v od-
bornom vzdelávaní.

LEONARDO DA VINCI 
na Technickej akadémii
Okrem vycestovania našich 
žiakov do zahraničia aj naša 
škola prijala v marci 2013 
zahraničných študentov z 
technickej odbornej školy 
BSFT v Mníchove na stáži. 
Nemeckí žiaci spolu s našimi 
vybudovali počas troch 
týždňov sedem programo-
vacích PLC-staníc z kompo-
nentov, ktoré nám darovala 
nemecká škola. Na konci 
stáže prezentovali zmiešané 
dvojice v angličtine popis a 
funkcie PLC-staníc.

COMENIUS
Európsky projekt Comenius 
s názvom Energy unites 
cultures bol zameraný na 
tematickú prácu žiakov v 

spolupráci s ich učiteľmi. 
Sedem krajín sa rozhodlo 
venovať sa alternatívnym 
zdrojom energie.  Počas 
dvoch rokov vycestovalo 
32 žiakov našej školy do 
šiestich krajín – Nemecka, 
Poľska, Česka, Chorvát-
ska, Slovinska a Turecka. V 
zmiešaných jazykových sku-
pinách riešili úlohy týkajúce 
sa veternej, slnečnej a vodnej 
energie. Následne spoločne 
spracovali a pred všetkými 
partnerskými školami ko-
mentovali prezentácie v an-
glickom jazyku. Na projekte 
spolupracovali aj miestne 
firmy, ktoré sa zaoberajú 
danou problematikou.

-mh-

Weiden - odovzdávanie certifikátov
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V dňoch 12. – 16. mája 
2014 sa na Technickej aka-
démii uskutočnila pravidelná 
návšteva študentov a učiteľov 
z Max Eyth Schule z nášho 
partnerského mesta Alsfeld 
v nemeckom Hessensku. 
Dvaja učitelia a 15 študentov 
sa najskôr zoznámili s naším 
mestom a školou, vystúpili 
na najvyššiu kostolnú vežu 
na Slovensku a boli prijatí na 
radnici pánom primátorom.     

V ďalších dňoch sme spolu 
navštívili mesto Bardejov 
a tamojšou firmu Kamax, 
pokračovali sme prehliadkou 
strojárskej firmy Tatravagón-
ka a spoločnosti Embraco a 
potom prišli na rad historické 
a prírodné krásy Spiša. 
Študentov zaujal Spišský 
hrad aj Belianska jaskyňa 
vo Vysokých Tatrách a s 
nadšením si vyskúšali prácu 
speleológov v jaskyni Zlá  

diera. Okrem toho stihli ne-
meckí študenti v spolupráci 
so slovenskými rovesníkmi 
vypracovať projekt Mladý 
Európan, v ktorom porov-
nali spôsob a kvalitu života 
oboch krajín a regiónov. 
Po týždni odchádzali plní 
dojmov a nových zážitkov 
domov do Nemecka.

Denisa Štrbková 

Výmenný pobyt Európska škola

 Olympiáda 
v anglickom jazyku

Školské kolo OAJ sa 
uskutočnilo 12. decembra 
2013 a zúčastnilo sa na ňom 
13 študentov.

Kategória – 1. a 2. ročník
1. miesto
Samuel Krempaský (I.C)
2. miesto 
Filip Vitkovský (I.D)
3. miesto 
Štefan Ludrovský (I.C)

Kategória – 3. a 4. ročník
1. miesto
Michal Počatko (III.D)
2. miesto
Jakub Varga (III.B)
3.miesto
Filip Ondra (III.A)

V obvodnom kole OAJ, 
ktoré sa uskutočnilo 16. 
januára 2014 na našej škole, 
sa Michal Počatko umiestnil 
na 1. mieste v kategórii 2D.

 Olympiáda 
v nemeckom jazyku

Školské kolo ONJ sa 
uskutočnilo 11. decembra 
2013 a zúčastnilo sa na ňom 
18 študentov.

Kategória – 1. a 2. ročník
1. miesto
Maroš Palušák (II.A)
2. miesto
Rastislav Lipták (I.B)
3. miesto
Jozef Almáši (I.C)

Kategória 3. a 4. ročník
1. miesto
Dominik Jančár (IV.A)
2. miesto
Ján Lumnitzer (IV.C)
3. miesto
Daniel Mačuga (IV.A)

V obvodnom kole sa 
Dominik Jančár umiestnil 
na 2. mieste v kategórii 2D.

 Dňa 11. apríla 2014 
študenti a učitelia navštívili 
muzikál Sherlock Holmes v 
Divadle Jonáša Záborského 
v Prešove.

 Študenti prvého, 
druhého a tretieho ročníka 
navštívili 12. mája 2014 
filmové predstavenie Noe.

Spišská Nová Ves - Alsfeld

Poznávací pobyt Spišská Nová Ves  – Čáslav
V dňoch 1.–7. júna 2014 
navštívilo 28 študentov a dve 
učiteľky RNDr. Kresťanková 
a Ing. Ďurašová partnerskú 
školu v Čáslavi. Počas týždňa 
bol pre študentov pripravený 
zaujímavý program. Cieľom 
pobytu bolo spoznať mesto a 
blízke okolie mesta Čáslav a 
upevniť vzťahy medzi našou 

školou a školou v Čáslavi. 
Študenti nadobudli poznatky 
o histórii niektorých českých 
miest, spoznali súčasné, 
ale aj dnes už zabudnu-
té hospodárske odvetvia. 
Navštívili Prahu a prezreli 
si jej pamätihodnosti, absol-
vovali pešiu túru v Prachov-
ských skalách, navštívili 

Mladú Boleslav, múzeum a 
automobilku Škoda. Pozreli 
si mesto Čáslav a vystúpili 
na vežu. Navštívili tiež zá-
mok Žleby a pozreli si Kutnú 
Horu. Počas týždenného po-
bytu nadviazali naši študenti 
priateľstvá so študentmi z 
partnerskej školy.

Ingrid Dronzeková 
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Prezentácia 
školy v OC 
Madaras
Na sviatok sv. Valentína 
študenti Technickej aka-
démie prezentovali svoje 
študijné programy v OC 
Madaras. Deväť študentov z 
jednotlivých študijných od-
borov informovalo záujem-
cov a okoloidúcich o štúdiu 
na našej škole. Zaujali ich 
nielen svojimi projektmi,  
ale aj zaujímavými súťaž-
nými úlohami.

-mk/id-

Týždeň vedy a techniky
Technická akadémia sa v 
týždni od 11.-15. novem-
bra 2013 aktívne zapojila 
do „Týždňa vedy a tech-
niky na Slovensku 2013“.   
V aule školy a  COV TA pre-
biehali pre študentov ZŠ 
ako aj pre širokú verejnosť 
každodenné aktivity, pre-
zentácie, prednášky a dis-
kusie. Škola tým prispela 
k popularizácii vedy a 
techniky na Slovensku a 
súčasne propagovala svoje 
technické vybavenie. 

V pondelok sa v priestoroch 
auly školy pri príležitosti 
otvorenia Týždňa vedy a 
techniky 2013 uskutočnilo 
vyhodnotenie školských kôl 
súťaže Zenit v strojárstve, 
programovaní a elektrotech-
nike. 
V utorok sa konala metodic-
ká inštruktáž pre riešiteľov 
SOČ pod vedením p. 
Škripkovej (RCM Košice) za 
účasti našich žiakov a žiakov 
stredných škôl v celkovom 
počte 66 žiakov z piatich  
stredných škôl. 
V stredu si študenti školy 
vymenili svoje skúsenosti 
a zážitky z účasti na pro-
jektoch Comenius 2013, 
Leonardo da Vinci 2013 a 
Európska škola so študentmi 
prvých až tretích ročníkov, 
ktorí v budúcnosti budú mať 
možnosť sa zúčastniť na 
týchto projektoch.
Štvrtok bol venovaný prezen-
tácii projektov žiakov Tech-
nickej akadémie (Ivana Fili-
pová III.A, Lukáš Hambor 
III.A, Dávid Trávniček IV.C) 

pre žiakov prvých ročníkov. 
Zároveň pre štvrtákov bola 
pripravená prezentácia firmy 
VILLAPRO ako možného 
zamestnávateľa a v OC 
Madaras prebehla prezentá-
cia technickej tvorivosti. 
V piatok bol Deň otvorených 
dverí - prezentácia priesto-
rov školy a študijných od-
borov.  Zúčastnilo sa na ňom 
268 žiakov základných škôl 
z okolia. 
Okrem týchto podujatí sa 
študenti zúčastnili na od- 
borných technických exkur-
ziách. 
I.A, I.B CFM Spišská Nová 
Ves
I.C, I.E Tatravagónka  
Poprad
I.D BBF Spišská Nová Ves
II.A, II.D  

Banícke centrum Spišská 
Nová Ves 
II.B, II.C  
Rošero, Triplus Spišská 
Nová Ves

Na sprievodnej akcii TVaT 
prehliadky - Moderné tech-
nológie okolo nás – apliká-
cie technických poznatkov 
vo vzdelávaní a ich využitie 
v praxi sa zúčastnilo 214 
žiakov v 11 skupinách  
z piatich rôznych základných 
škôl. Ďalšou akciou bola 
účasť študentov IV.C triedy 
Petra Husa a Richarda Grane-
ca na celoštátnej súťažnej 
prehliadke bádateľských 
projektov žiakov SŠ o cenu 
Scientia Pro Futuro 2013 v 
Bratislave.

-mk-

 SÚŤAŽ ZENIT  
V ELEKTRONIKE

Školské kolo
• uskutočnilo sa 06.11.2013
• zúčastnilo sa 5 žiakov 
• pripravovali Ing. Vojtko, 
Ing. Dronzek
1. miesto  -  Peter Hus
2. miesto  -  Dárius Babík
3. miesto  -  Peter 
Marčišovský

Krajské kolo
• uskutočnilo sa 03.12.2013 
v Košiciach
1. miesto  -  Peter Hus
3. miesto  -  Stanislav 
Macejko

Celoslovenské kolo
• uskutočnilo sa  
06.-08.02.2014  
v Banskej Bystrici
4. miesto - Peter Hus

 SÚŤAŽ ZENIT V 
STROJÁRSTVE

Školské kolo
• uskutočnilo sa 05.11.2013 
(teoretická časť) a 06. a 
08.11.2013 (praktická časť)
• zúčastnilo sa 15 žiakov 
2., 3. a 4. ročníka
• pripravoval Ing. Kocurek,  
Mgr. Švač Ing. Slivko,  
Ing. Koťuha, Ing. Farkašová

KATEGÓRIA A  
2. ročník
1. miesto - Jozef Brindza                
2. miesto - Dávid Marhevka
3. miesto - Jakub Krátky 
KATEGÓRIA B
3. ročník
1. miesto - Tomáš Zalibera 
2. miesto - Jakub Varga
3. miesto -  Maroš Šiška 
KATEGÓRIA C
4. ročník
1. miesto - Dominik 
Tomaščák
2. miesto - Richard Sonoga
3. miesto - Slavomír 
Kubaško
KATEGÓRIA B a C
3. a 4. ročník
1. miesto - Dominik 
Tomaščák
2. miesto - Richard Sonoga
3. miesto - Tomáš Zalibera
Krajské kolo
• uskutočnilo sa 04.12.2014 
v Košiciach
3. miesto - Dominik 
Tomaščák
4. miesto - Richard Sonoga

Dárius Babík vytvoril model Teslovho transformátora
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Študenti tretieho ročníka 
ukončili 25. apríla 2014 
tanečnú školu školským ple-
som v koncertnej sále Redu-
ty. O titul kráľa a kráľovnej 
plesu súťažilo 23 tanečných 
párov. Študenti zatancovali 
štandardné a latinskoame-
rické tance. Odborná po-
rota nemala ľahkú úlohu 
vybrať ten najlepší tanečný 
pár. Kráľom a kráľovnou 
plesu sa stali Adam Kaššai 
(III.C) a Linda Kožárová. 
Druhé miesto získal Richard 
Podolinský (III.D) a Kristína 
Szentkeresztyová a tretie 
miesto Mário Hamrák (III.C) 

a Adriana Gondová. 
Porota udelila aj cenu 
sympatie tanečnému páru 
Adrián Čuj (III.C) a Patrícia 

Bandžuchová. 
Víťazom srdečne blahože-
láme. 

-id-

Ples Technickej 
akadémie

Vianočná  
akadémia 
Žiaci našej školy pripravili 
19. decembra 2013 v priesto-
roch kina Mier Vianočnú 
akadémiu. Zahrali, zaspie-
vali, zatancovali a zároveň 
predstavili najmladších žia-
kov Technickej akadémie 
- prvákov. Vo veľmi príjem-
nej predvianočnej atmosfére 
s prajným publikom sme 
sa vianočnými koledami a 
záverečným príhovorom ria- 
diteľa školy spoločne roz-
lúčili s kalendárnym rokom 
2013.

-mk/id-

Dňa 12. marca 2014 sa 
uskutočnilo školské kolo 
recitačnej súťaže Hviezdo-
slavov Kubín. Predstavilo 
sa v nej 21 študentov v kate-
góriách poézie a prózy. Reci-
tovali tvorbu slovenských a 
svetových autorov. 
Poézia: 
1. miesto  
Martin Matejka (I.A)
2. miesto  
Richard Podolinský (III.D)
3. miesto 
Matúš Kačír (II.B)
Próza:  
2. miesto 
Oliver Olejník (I.E)
3. miesto 
Adrián Čuj (III.C)
Jozef Maras (II.B)

Víťazom blahoželáme.
-id-

Prednes poézie a prózy
Hviezdoslavov Kubín

 SÚŤAŽ V PÍSANÍ 
NA POČÍTAČI

• uskutočnila sa v júni 
2014
• zúčastnili sa absolventi 
predmetu ADK 1., 2. a 3. 
ročníka
• pripravovala Ing. Kubov-
číková, Ing. Farkašová

KATEGÓRIA A 
(1 rok štúdia ADK)
1. miesto
Viktor Zimnikoval
2. miesto
František Radačovský
3. miesto
Daniel Jaroš

KATEGÓRIA B 
(2 roky štúdia ADK)
1. miesto
Adriana Bednárová
2. miesto
Bibiána Podracká

KATEGÓRIA C 
(3 roky štúdia ADK)
1. miesto
Ivana Filipová
2. miesto
Matúš Tropko

 SÚŤAŽ 
V TECHNICKÝCH 
ZNALOSTIACH

• uskutočnila sa 13.05.2014
• zúčastnilo sa 6 žiakov  
3. ročníka
• pripravovali Ing. Butvin, 
Ing. Slivko

1. miesto
Tomáš Zalibera
2. miesto
Jakub Kováč
3. miesto
Juraj Rovder

 SÚŤAŽ 
V STROJÁRSKYCH 
ZRUČNOSTIACH

• uskutočnila sa 30.04.2014 
a 07.05.2014
• zúčastnilo sa 8 žiakov  
3. ročníka
• pripravovali Mgr. Švač, 
Bc. Pribula

1. miesto
Jakub Varga 
2. miesto
Maroš Šiška 
3. miesto
Matúš Kubaško
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36. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti
V utorok 25. februára 2014 
21 žiakov Technickej aka-
démia prezentovalo14 pro-
jektov školského kola SOČ. 
Po úspešnom regionálnom 
kole nás na krajskom kole 
SOČ 3. apríla 2014 v SOŠ 
automobilovej v Košiciach 
reprezentovalo 10 projektov 
SOČ v týchto odboroch: 
01 – Problematika voľného 
času
05 – Životné prostredie, geo-
grafia, geológia
06 – Zdravotníctvo a farma-
kológia
09 – Strojárstvo, hutníctvo, 
doprava 
11 – Informatika
12 – Elektrotechnika a hard-
ware
14 – Tvorba učebných pomô-
cok, didaktické technológie
15 – Ekonomika a riadenie 

Zoznam zúčastnených a od-
menených projektov v kraj-
skom kole:
1. Eko vozidlo (05) od auto-
rov  Petra Vavreka a Martina 
Plíhala zo  IV.B pod od-
borným vedením Ing. Číka a 
Mgr. Švača.
2. Ultrazvuk ako pomocník  
nevidiacim ľuďom (06) 
od Vendelína Holubčíka z 
III.C, pod odb. vedením Ing. 
Kokoruďu sa umiestnil na  
3.mieste.
3. Rekonštrukcia hasičskej 
striekačky (09), autori 

Marek Iľaš a Lukáš Klein zo 
IV.B, konzultant Ing. Čík.
4. Projekt buginy (09) au-
tori Ľuboš Oravec a  Erik 
Hvizdoš zo IV.B, konzultanti  
Ing. Čík, Bc. Pribula sa u- 
miestnil na 2.mieste
5. Tvorba školskej Wi-fi 
siete (11) od autorov Miro-
slav Dono a František Cako z 
III.C pod odborným vedením  
Ing. Henčeka
6. Alarm DoGa (11) od 
autorov Petra Husa a Ri-
charda Graneca zo  IV.C 
pod odborným vedením Ing. 
Dronzeka obsadil 3.miesto
7. Zvárací inventor do 110 
A (12) autor Dárius Babík 
zo IV.A pod odborným ve-

dením Ing. Dronzeka získal 
1.miesto
8. Robotické automaticko-
manuálne rameno (12) od 
autora Richarda Podolin-
ského z III.D pod odborným 
vedením Ing. Kokoruďu
9. Regulovateľný zdroj 
napätia (14) autori Rastislav 
Sliva a Roman Sliva zo IV.D, 
konzultant Ing. Hatala
10. Optimalizácia grafi-
konu železničnej dopravy 
(15) od Daniela Mačugu zo 
IV.A, konzultant Ing. Karol 
Čík sa umiestnila na  2.mies-
te.

Stanislava Hudranová 

 SÚŤAŽ ZENIT  
V PROGRAMOVANÍ

Školské kolo
• uskutočnilo sa 05.11.2013
• zúčastnilo sa 21 žiakov 
2., 3. a 4. ročníka
• pripravovali RNDr. 
Labuda, Ing. Ďurašová

Krajské kolo
• uskutočnilo sa 05.12.2013 
v Košiciach

KATEGÓRIA A
10. miesto - Michal Počatko
KATEGÓRIA B
3. - 4. miesto - Daniel Jaroš
KATEGÓRIA  
WEBDIZAJNER
3. miesto - Peter Barabás, 
Denis Urban
6. miesto - Marek Vietoris, 
František Cako

 SÚŤAŽ  V POČÍTA-
ČOVOM MODELOVANÍ

• uskutočnila sa 15.05.2014
• zúčastnilo sa 9 žiakov 
2. ročníka
• pripravoval Ing. Koťuha
1. miesto - Jozef Brindza
2. miesto - František 
Radačovský
3. miesto - Martin Školník

 SÚŤAŽ   
V KRESLENÍ VÝKRE-
SOV POMOCOU PC 

• uskutočnila sa 07.05.2014
• zúčastnilo sa 6 žiakov  
3. ročníka
• pripravoval Ing. Slivko
1. miesto - Tomáš Zalibera
2. miesto - Marek Vietoris
3. miesto - Lukáš Horváth

 SÚŤAŽ V TECHNIC-
KOM KRESLENÍ

• uskutočnila sa 07.05.2014
• zúčastnilo sa 18 žiakov  
1. ročníka
• pripravovali Ing. Koťuha, 
Ing. Žiaranová
1. miesto   -  Štefan Greš 
2. miesto   -  Erik 
Tomaščák
3. miesto   -  Peter Andráš

Riešitelia SOČ z Technickej akadémie

Žiaci zapájajú pneumatické mechanizmy v učebni mechatroniky
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Školské športové 
majstrovstvá

 ŠACH
1. miesto
Ivana Filipová III.A
2. miesto
Ľuboš Vojtila IV.B
3. miesto
Jozef Almaši I.C

 STOLNÝ TENIS
1. miesto
Róbert Drien III.C
2. miesto
Peter Kopkáš I.B
3. miesto
Marek Koťuha I.A

 BASKETBAL
1. miesto - IV.C 
2. miesto - II.D 
3. miesto - I.B, I.C 

 VOLEJBAL
1. miesto - III.A 
2. miesto - IV.A 
3. miesto - III.D 

 MALÝ FUTBAL
1. miesto - IV.A 
2. miesto - III.B 

 MINIFUTBAL 
TROJÍC
1. miesto - III.B
2. miesto - IV.B
3. miesto - III.C

 FLORBAL
1. miesto - II.D
2. miesto - I.E 
3. miesto - I.A

 PLÁVANIE

50 m prsia
1. miesto
Samuel Chlebovec I.A
2. miesto
Jaroslav Rerko I.E 
3. miesto
Filip Vitkovský I.D

50 m kraul
1. miesto
Jaroslav Rerko I.E
2. miesto
Samuel Mulík I.B
3. miesto
Samuel Chlebovec I.A 

štafeta 4 x 25 m
1. miesto - I.A
2. miesto - I.E 
3. miesto - I.D

Minister školstva ocenil nášho študenta
Pri príležitosti Dňa študentov 
bol žiak Technickej akadé-
mie v Spišskej Novej Vsi 
Vendelín Holubčík ocenený 
Pamätným listom svätého 
Gorazda z rúk ministra 
školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky 
Dušana Čaploviča. Ocenenie 
dostal za úspešnú reprezen-
táciu Slovenskej republiky 
a získanie 3. miesta na sve-
tovej súťaži vedeckej a tech-
nickej tvorivosti v čínskom 
Nanjing-u.

-mk-

Dňa 3. decembra 2013 sa 
na Technickej akadémii 
uskutočnilo obvodné kolo 
Technickej olympiády 
žiakov základných škôl. 
Škola hostila 28 žiakov, 
víťazov školských kôl, ktorí 
súťažili v dvoch kategóriách. 
Po teoretickom teste pred-
viedli svoje zručnosti v Cen-
tre odborného vzdelávania 
Technickej akadémie pri 
rezaní, vŕtaní, opracovávaní 
a montáži drevených a plas-
tových výrobkov. Na záver 
boli vyhlásení víťazi jednot-
livých kategórií.

-sh-

TECHNICKÁ OLYMPIÁDA

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ V NEPRO-
FESIONÁLOM UMENÍ NA SPIŠI 
„SVÄTÝ CYRIL A METOD“
Pod záštitou Spišského osve-
tového strediska v Spišskej 
Novej Vsi od januára 2013 do 
15. júna 2013 prebiehala vý-
tvarná súťaž v neprofesionál-
nom umení na Spiši. Súťaž 
bola zameraná na stvárne-
nie našich vierozvestcov a 
kresťanských dejín. Niesla sa 
v duchu témy „1 150. výročie 
príchodu Cyrila a Metoda 
na Veľkú Moravu“. Cieľom 
súťaže bolo pripomenúť 
si historické a zároveň 
kresťanské korene nášho 
národa. Ľubovoľný výtvarný 
prejav dával možnosť hlbšie 
sa zamyslieť nad posolstvom 
byzantských vierozvestcov 
aj pre našu dobu. 
Dôraz sa kládol na origi-
nálne stvárnenie, vlastný 

pohľad autora na naše naj-
významnejšíe osobnosti v 
dejinách slovenského náro-
da, akými sv. Cyril a Metod 
boli. Prevzaté reprodukcie 
boli vyradené zo súťaže. 
Výtvarné práce posudzovala 
odborná porota. Hodno-
tila obsahové a umelecké 
stvárnenie témy. Zo všetkých 
zúčastnených stredných škôl 
Spiša obsadili žiaci Tech-
nickej akadémie v 4. kategó-
rii – stredné školy Martin 
Ruman z II.D 1. miesto a 
Barbora Tripšanská z II.C 2. 
miesto. 
Všetky práce boli vystavené 
v budove Spišského osve-
tového strediska v Spišskej 
Novej Vsi na Zimnej 47.

-sh-

CELOSLO-
VENSKÁ 
SÚŤAŽ ZENIT 
V ROBOTIKE
Martin Šromovský, študent 
III.D triedy, vytvoril dvoj-
členný tím so žiakom základ-
nej školy Gašpara Haina z 
Levoče a zúčastnil sa 07.-08. 
februára 2014 celosloven-
skej súťaže Zenit kategória 
robotika. Ich úlohou bolo 
vypracovať zadanie, ktoré 
pozostávalo z teoretickej 
časti a praktickej časti – stav-
by robota. Novovytvorený 
tím sa síce v konkurencii 16 
tímov z celého Slovenska 
neumiestnil,  ale spoluprá-
ca našej školy a Základnej 
školy z Levoče dáva prísľub 
do budúcnosti zúčastňovať 
sa na tejto alebo podobných 
súťažiach.

-sh-



2387 M  mechatronika

PROGRAMOVANIE  
ROBOTOV  
A MODULÁRNYCH  
SYSTÉMOV

Komplexné poznatky
Mnohí mladí ľudia sa zau-
jímajú o roboty a ďalšie 
programovateľné technické 
zariadenia. Študijný odbor 
svojou orientáciou a obsa-
hom im umožní, aby sa v 
tejto oblasti ďalej rozvíjali 
a roboty sa stali pre nich 
nielen zdrojom zábavy, ale 
aj ďalšieho profesionálneho 
uplatnenia. 
Absolvent odboru získava 
počas štúdia vedomosti a 
zručnosti z oblasti infor-
matiky, strojárstva, elek-
trotechniky a elektroniky, 
mechatroniky a mikropro-
cesorovej techniky. Naučí 
sa ich využívať pri pro-
gramovaní robotov, inteli-
gentných výrobných zaria-
dení a CNC strojov.

Štúdium odboru je pre 
študentov príťažlivé a zau-
jímavé aj preto, lebo majú 
k dispozícii najmodernejšie 
technické zariadenia a sys-
témy nevyhnutné pre kvalit-
nému vzdelávaniu v uvede-
nej oblasti.

2381 M  strojárstvo

GRAFICKÉ SYSTÉMY

Zručnosti v počítačovej 
grafike
Súčasné strojárstvo je mo-
dernou technickou discip-
línou, ktorá maximálne 
využíva dosiahnutý pokrok v 
informačných technológiách. 
Dôkazom toho sú aj grafické 
systémy, ktorých obsahom 
je spracovanie technickej 
dokumentácie pomocou vý-
počtovej techniky.
Študenti sa naučia navrhnúť 

súčiastku alebo zariadenie 
v 2D a 3D priestore.
Zároveň sa naučia vytvárať 
animácie a spracovávať text, 
obrázky aj videá pre reklam-
né štúdiá, resp. vlastné pro-
fesionálne alebo osobné 
využitie.
Tieto vedomosti a zručnosti v 
nadväznosti na ďalšie, ktoré 

študenti získajú z oblasti 
strojárskej konštrukcie, tech-
nológie, robotiky aj CNC 
strojov sú zárukou, že ab-
solventi odboru sa dokážu 
uplatniť v celej šírke pro-
fesií alebo bez problémov 
zvládnuť vysokoškolské štú-
dium.

2381 M  strojárstvo

PROGRAMOVANIE  
CNC STROJOV

Vyhľadávaní odborníci
Najnovšia ponuka školy, 
ktorá reaguje na akútny 
nedostatok odborníkov v 
strojárstve a najmä v oblasti 
programovania CNC stro-
jov. Títo odborníci sú žiadaní 
a vysoko cenení nielen na 
Slovensku, ale aj v zahraničí.
Absolventi po- 
čas štúdia zís- 
kavajú komplexné poz-natky 
v oblasti strojárstva, infor-
matiky a počítačového mod-

elovania. V 3. a 4. ročníku 
ich využívajú pri tvorbe 
programu pre strojové ob-
rábanie. Cieľom ich snaženia 
bude ovládanie tzv. CAD/
CAM technológií, ktoré im 
umožnia výrobu súčiastok 
priamo s počítačom vygen-

erovaného modelu. 
Na zvládnutie týchto nároč-
ných, ale veľmi zaujíma-
vých technológií budú mať 
k dispozícii najmodernejšie 
CNC stroje a nevyhnut-
nú výpočtovú techniku s 
príslušným softvérom.

2675 M  elektrotechnika

POČÍTAČOVÉ  
SYSTÉMY A SIETE

Od záľuby k povolaniu
Študijný odbor umožňuje 
získať kvalitné vzdelanie v 
oblasti elektrotechniky, in-
formatiky a počítačových 
technológií. 
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 vedomosti a zručnosti 
pre prácu 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. 
Získaním osvedčenia o elek-
trotechnickej spôsobilosti 
a ďalších v oblasti IT môže 
aj samostatne podnikať. 
Väčšina študentov pokračuje 
vo vysokoškolskom štúdiu.

3968 M  logistika

Plánovať a riadiť
V súčasnosti sa logistika 
stáva nevyhnutnou súčasťou 
kvalitného fungovania kaž-
dej firmy. 
Preto škola ponúka najmä 
dievčatám moderný študijný 
program, ktorý ich oboznámi 
s oblasťami logistiky, základ-
nými pravidlami a riešením 

logistických problémov 
prostredníctvom simulova-
ných situácií. Okrem toho 
študujú blok ekonomických 
predmetov – ekonomika, 
účtovníctvo, technika ad-
ministratívy, marketing, ma-
nažment. Zvládnu dva cudzie 
jazyky, základy výroby a 
blok predmetov aplikovanej 
informatiky.
Absolventi sú schopní samo-
statne plniť úlohy technicko-
hospodárskych pracovníkov 
v priemyselných podnikoch, 
dopravných spoločnostiach, 
ale aj nevýrobných odvet-
viach a službách. 
V pokračovaní štúdia na 
vysokých školách si môžu 
zvoliť rovnaký alebo príbuz-
ný odbor.

3918 M  technické lýceum

Príprava na vysokoškolské 
štúdium
Atraktívny študijný odbor, 
ktorý možno prirovnať k 
štúdiu na technickom gym-
náziu. Je určený pre žiakov 
so záujmom o prírodné a 
technické vedy. 
Absolventi budú pokračovať 
v ďalšom vzdelávaní na 
vysokých školách. Jedným z 
cieľov je pripraviť študentov 
na prijímacie skúšky na 
vysokú školu a rozvíjať ich 
vedomosti a študijné pred-
poklady 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.

Ladislav Ruttkay 
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