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	 Dňa	30.	júna	2015	Mi-
nisterstvo	školstva	SR	ude-
lilo	našej	škole	súhlasvzde-
lávať	 žiakov	 v	 študijnom	
odbore	 2694	 M	 informač-
né	 a	 sieťové	 technológie.	
Odbor	 dopĺňa	 a	 rozširuje	
pestrú	a	zaujímavú	ponuku	
školy	 v	 oblasti	 stredoškol-
ského	vzdelávania.

Prípravu a zavedenie od-
boru iniciovali požiadav-
ky via-cerých spoločností 
pôsobia-cich v oblasti IT 
technológií, ktoré deklaro-
vali záujem zamestnať zod-
povedných a kvalitne vzde-
laných odborníkov.
Nasledoval pomerne dlhý 
proces, počas ktorého mu-
sela škola preukázať, že má 
dostatok kvalifikovaných 
odborníkov, zodpovedajúce 
technické a programové vy-
bavenie a taktiež skúsenos-
ti vo vzdelávaní podobne 
zameraných odborov, resp. 
predmetov. Ako už vyplýva 
z názvu, je to odbor, ktorý 

má v učebnom pláne zave-
dené popri predmetoch za-
meraných na elektrotechni-
ku, elektroniku aj predmety 
informatického charakteru.
Nový študijný odbor infor-
mačné a sieťové technológie 
svojim profilom a zamera-
ním umožňuje výraznejšiu 
a užšiu špecializáciu práve 
na informatiku. V odbornej 
oblasti bude žiak študovať 
architektúru PC, operačné 

systémy, serverové technoló-
gie, programovanie v jazyku 

C, C# a Jave, sieťové techno-
lógie a databázové systémy 
a aplikácie. Čakajú ho pred-
mety zamerané na tvorbu 
webových stránok a počíta-
čovú grafiku. Absolvuje sie-
ťovú Cisco akadémiu a zís-
ka medzinárodne uznávaný 
certifikát. Štúdium je štvor-
ročné a končí sa maturitnou 
skúškou. Absolvent po ukon-
čení štúdia bude schopný 
samostatne vykonávať práce 

pri projektovaní, konštrukcii, 
výrobe, montáži, ako aj v pre-

vádzke a údržbe zariadení vy-
užívajúce moderné digitálne 
technológie. Zárukou, že štu-
denti, ktorí sa rozhodnú štu-
dovať informačné a sieťové 
technológie, získajú kvalitné 
vzdelanie a nadobudnú zruč-
nosti, ktoré vyžaduje neustá-
ly vývoj v oblasti výpočtovej 
techniky, je aj pedagogický 
zbor a technické vybavenie 
školy. V súčasnosti vyučuje 
v škole predmety zamerané 
na využitie IT technológií 
9 kvalifikovaných učiteľov. 
Žiaci a učitelia majú k dispo-
zícii 11 počítačových učební, 
210 počítačov v školskej po-
čítačovej sieti, optické pripo-
jenie školy s rýchlosťou 1000 
Mbps a WIFI pokrytie všet-
kých priestorov školy.
Veríme, že naša ponuka 
osloví mnohých chlapcov 
aj dievčatá a využijú príleži-
tosť premeniť svoju záľubu 
na svoju životnú profesiu.

Ladislav Ruttkay 
                     riaditeľ školy

Od 1. septembra 2016 otvárame nový študijný odbor 
2694 M informačné a sieťové technológie

Technická akadémia
Na prvom mieste v rebríčku hodnotenia
 Inštitút pre ekonomické 
a sociálne reformy INEKO 
zverejnil začiatkom augusta 
2015 aktuálny rebríček zá-
kladných a stredných škôl. 
V Košickom kraji sa z celko-
vého počtu 51 hodnotených 
stredných odborných škôl 
umiestnila Technická akadé-
mia na 1. mieste. Pri hodno-
teni stredných škôl INEKO 
zohľadnila výsledky exter-
ných častí maturitných skú-
šok, nezamestnanosť a regio- 
nálne uplatnenie absolven-

tov, úspešnosť prijímania na 
VŠ, účasť na súťažiach a mi-
moriadne výsledky žiakov, 
pedagogický zbor a finanč-
né zdroje školy. Na základe 
uvedených kritérií dosiahla 
Technická akadémia koefi-
cient 7,6. Tento ju v celoslo-
venskom porovnaní zaradil 
na 3. miesto medzi stredný-
mi školami technického za-
merania. Hodnotených bolo 
380 stredných odborných 
škôl.    

-red-
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Milí čitatelia!

Ocitnúť	 sa	 v	 hodnotení	 škôl	
na	 prvom	 mieste	 je	 naozaj	
potešujúce.	 A	 zároveň	 zavä-
zujúce.
Pri pohľade späť na uply-
nulý školský rok 2014/2015 
vyjadrujeme poďakovanie 
všetkým učiteľom za ich 
prácu, ku ktorej pristupovali 
zodpovedne a mnohí aj s na-
sadením nad rámec svojich 
povinností. Inak by sme ne-
mohli vymenovať viaceré 
úspešné umiestnenia žiakov 
v súťažiach nielen na regi-
onálnej, ale aj na krajskej 
a hlavne celoštátnej úrovni.  
Aj tieto fakty prispeli k tomu, 
že záujem o našu školu pre-
trváva a my sme mohli aj 
v školskom roku 2015/2016  
znova otvoriť pre prvákov 
päť tried v piatich odboroch. 
Mimoriadne pozitívnou sprá-
vou bolo schválenie nového 
študijného odboru. Škola tak 
ďalej rozširuje svoju ponu-
ku v technickom vzdelávaní. 
Technická akadémia patrí do 
siete stredných odborných 
škôl, avšak v jej vzdeláva-
com programe si to svoje 
môžu nájsť aj žiaci, ktorí 
majú nadpriemerné schop-
nosti a zručnosti tiež v oblas-
tiach všeobecnovzdelávacích 
predmetov, v športe či umení. 
Svedčí o tom aj zapájanie sa 
a umiestnenie v súťažiach 
v cudzích jazykoch, v pred-
nese poézie a prózy, v špor-
tových disciplínach v rámci 
mesta či regiónu. Svoju tradí-
ciu si škola udržiava aj v or-
ganizovaní tanečného plesu, 
ktorý je vyvrcholením taneč-
nej školy. Škola si aj naďalej 
udržiava svoj medzinárodný 
rozmer. Dôkazom toho je 
spolupráca so zahraničnými 
partnerskými školami a ak-
tivity, ktoré z nej vyplynuli. 
Okrem aktívnych pobytov 
našich a zahraničných žia-
kov sa zrealizoval aj výmen-
ný pobyt učiteľov z českého 
partnerského mesta. 
Úspechy a rozvoj školy si 
všíma a oceňuje mesto, zria-
ďovateľ i ministerstvo. Je to 
pre nás obrovská výzva do 
ďalšieho obdobia.

Príjemné čítanie 
vám za redakciu NO-TA praje
Monika	Hodnická,	šéfredaktorka

strana:

Celoslovenská súťaž v CNC 
Víťaz vo frézovaní a sústružení
 V dňoch 28. apríla až 
30. apríla 2015 sa na výsta-
visku Agrokomplex v Nitre 
uskutočnili Majstrovstvá 
Slovenska v CNC frézovaní 
a sústružení. Do finále po-
stúpil aj študent IV.A	 triedy	
Marek	 Biroš, ktorý zvíťazil 
v kategórií CNC frézovanie. 
Súťažným zadaním bolo 
samostatne naprogramo-
vať súčiastku na CNC 
stroji podľa výkresu, na-
staviť stroj, osadiť rezné 
nástroje a vyrobiť súčiastku.
Blahoželáme k úspechu!
 Emil Henček 

Jedinečný úspech v Stredoškolskej odbornej 
činnosti
Juraj	Rovder, žiak IV. A trie-
dy, získal na celoštátnej pre-
hliadke Stredoškolskej od-
bornej činnosti v odbore 09 
strojárstvo, hutnítctvo, do-
prava 1.	miesto s prácou Ka-
vitačný ohrievač úžitkovej 
vody. Finále sa uskutočnilo 
23. apríla 2015 v Piešťanoch. 
Ďakujeme za tento výrazný 
úspech a reprezentáciu Tech-
nickej akadémie.

      Martin Kokoruďa 

Ocenenie riaditeľa školy
Za mimoriadne úspechy, za  
dlhoročnú aktivitu a tvorivú 
výchovno-vzdelávaciu a ria-
diacu prácu v oblasti tech-
nického vzdelávania získal  
pri príležitosti Dňa učiteľov 
riaditeľ Technickej akadémie  
RNDr. Ladislav Ruttkay ďa-
kovný list priamo z rúk mi-
nistra školstva Juraja Draxlera 
dňa 26. marca 2015 v Brati-
slave. 

K významnému oceneniu 
blahoželáme!

-red-
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 Technická akadémia sa 
i v roku 2014 aktívne zapoji-
la do „Týždňa vedy a techni-
ky na Slovensku 2014”, kto-
rý sa konal v novembri 2014.
Aktívne sme sa zapojili akti-
vitami pre žiakov, a to pred-
náškami žiakov našej ško-
ly, odbornou prednáškou o 
fotovoltaických systémoch, 
prezentáciou zahraničných  
projektov, raketomodelárskeho 

krúžku. Ponukou pre žiakov 
základných škôl sme ukázali 
techniku Technickej akadé-
mie 310 žiakom základných 
škôl. Dve triedy sa zúčastnili 
exkurzie v Košiciach a študen-
ti prezentovali školu a jej štu-
dijné programy v OC Mada-
ras. Dvaja žiaci sa zapojili do 
súťaže Festival vedy a tech-
niky v krajskom kole a jeden 
z nich reprezentoval našu 

školu i na celoslovenskom 
kole v Bratislave. Každoden-
nými aktivitami, sprievodný-
mi akciami a medializáciou 
sme sa zapojili do popula-
rizácie vedy a techniky na  
Slovensku a súčasne sme pro-
pagovali Technickú akadé-
miu a jej techniku študentom  
základných škôl, ako i širo-
kej verejnosti. 

-KoM-

Týždeň vedy a techniky 2014

Jazykové súťaže

 Olympiáda 
v anglickom jazyku
•  školské kolo, december 2014

Kategória – 1. a 2. roč.
1. m. - Samuel Ondáš 
2. m. - Martin Kolesár 
3. m. - Štefan Krempaský

Kategória – 3. a 4. ročník
1. m. - Michal Počatko 
2. m. - Adam Kaššai 
3. m. - Daniel Jaroš 

V krajskom kole, vo februári 
2015, 2. miesto -  Michal 
Počatko.

 Olympiáda 
v nemeckom jazyku
• školské kolo, december 2014 

Kategória – 1. a 2. roč.
1. m. - Jozef Almáši 
2. m. - Dominik Turek 
3. m. - Marek Koťuha 

Kategória – 3. a 4. roč.
1. m. - Lukáš Belay 
2. m. - Márian Rerko 
3. m. - Branislav Hudzík 

 Hviezdoslavov 
Kubín
• školské kolo, marec 2015

Kategória poézia:
1. m. - Alica Perháčová 
2. m. - Ján Šuty 
3. m. - Ľubica Šaríková 

Kategória próza:
1. m. - D. Hudranová 

 Vianočná akadémia
• december 2014, kino Mier
Predstavili sa prváci a štvrtáci 
pripravili kultúrny program. 
Zaspievali, zatancovali, zah-
rali na hudobných nástro-
joch a scénicky spracovali 
narodenie Ježiša Krista.
• Mgr. Nováková

Otvorenie CISCO akadémie
Cisco	Academy	 -	 Cisco	 sie-
ťová	 akadémia	 poskytuje	
vzdelanie	 študentom	 stred-
ných	škôl.

Technická akadémia pod-
písala zmluvu o spolupráci  
pri založení Cisco akadémie. 
Zmluvnými partnermi sú: 
prof. Ing. Liberios Vokorokos, 
PhD. - dekan Fakulty elek-
trotechniky a informatiky 
TUKE, Ing. Peter Feciľak, 
PhD. - zástupca Podporné-
ho centra pre CISCO aka-
démie. Spolupráca bude 
realizovaná v rámci vzdelá-
vacej iniciatívy spoločnosti 
CISCO SYSTEMS - „CISCO 
NETWORKING ACADE-
MY PROGRAM - NetAcad”,  
otvorila jednu z  Cisco sieťo-
vých akadémií.
Cisco akadémia (CA) je in-
štitúcia, ktorá sprostredkuvá-
va študentom v rôznych čas-
tiach sveta znalosti z oblastí 

počítačových sietí v rámci 
CNAP (Cisco Networking 
Academy Program). Záro-
veň študentov pripravujú na 
získanie medzinárodne uzná-
vaných certifikátov, ktoré 
im otvárajú nové možnosti 
a zvyšujú ich cenu na trhu 
práce. Škola bude ponúkať 

možnosť získať odborné 
vzdelanie v oblasti infor-
mačných a sieťových tech-
nológií a získať medzinárodne 
uznávané certifikáty CISCO 
CCNA Exploration 1 až 
4 (jedinečná možnosť ako 
sa stať IT – špecialistom). 
Ak študent úspešne absol-

vuje štyri semestre daného 
programu, môže sa uchádzať 
o certifikát CCNA, resp. 
CCNP v niektorej z certifi-
kačných inštitúcií na Sloven-
sku i vo svete. 
Pre študentov našej školy 
poskytuje CA vzdelávanie 
v oblasti sieťových techno-
lógií so zameraním na vzde-
lávací modul CISCO CCNA 
Exploration a to v rámci   
„CISCO kurzov”.
 
CCNA	Exploration má štyri 
semestre:

CISCO	 CCNA	 1 - základy 
sieťových technológií,
CISCO	CCNA	2 - smerova-
cie protokoly a koncepty,
CISCO	CCNA	3 - LAN pre-
pínače a bezdrôtová techno-
lógia,
CISCO	CCNA	4 - technoló-
gie WAN.

Henrieta Tarajčáková 
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Pribeník 2014
Úrad Košického samospráv-
neho kraja, odbor školstva 
zorganizoval v septembri 
2014 šiesty ročník festiva-
lu tvorivosti a spolupráce 
zdravotne znevyhodnených 
a zdravých mladých ľudí 
pod názvom „Mosty bez ba-
rier“ v areáli Strednej odbor-
nej školy v Pribeníku. Cie-

ľom celodenného festivalu 
bolo vzájomné spoznávanie 
sa a prezentácia stredoško-
lákov z celého Košického 
kraja. Technickú akadémiu 
reprezentovali žiaci Vende-
lín Holubčík, Dárius Babík  
a Richard Podolinský. Pre-
zentácie jednotlivých škôl 
si pozreli i žiaci III.B triedy. 

V súťaži „TOP výrobok“ 
v technickej oblasti Tech-
nická akadémia získala 
2. miesto s výrobkom Robo-
tické rameno, ktorého auto-
rom je Richard Podolinský 
zo IV.D triedy.

-KoM-

Burza stredných škôl
V októbri 2014 prezentovala Tech-
nická akadémia svoje študijné pro-
gramy počas burzy stredných škôl 
„Správnej voľby povolania“ orga-
nizovanej KSK v priestoroch SOŠ 
ekonomickej v Spišskej Novej 
Vsi. Počas dvoch dní 8 žiakov 
a zástupca riaditeľa školy prezen-
tovali možnosti štúdia na Tech-
nickej akadémii v školskom roku 
2015/2016 žiakom základných 
škôl zo Spišskej Novej Vsi a okre-
su Spišská Nová Ves. V priebehu 
dvoch dní si vypočulo prezen-
táciu Technickej akadémie spolu 
645 žiakov deviatych ročníkov 
základných škôl.

-KoM-

 Súťaž ZENIT       
v elektrotechnike
• školské kolo, november 2014
• 9 žiakov

Kategória 1. a 2. roč.
1. m. - Stanislav Macejko
2. m. - Martin Kičák 
3. m. - Fabricio Jakubec

Kategória 3. a 4. roč.
1. m. - Vendelín Holubčík
2. m. - Michal Počatko
3. m. - R. Podolinský 

Krajské kolo, Košice, V. 
Holubčík a S. Macejko.

 Súťaž ZENIT       
v strojárstve
•  školské kolo, október 2014
• 15 žiakov 2., 3. a 4. roč.
• Ing. Kocurek, Mgr. Švač 
Ing. Slivko, Ing. Koťuha, 
Ing. Farkašová

Kategória  A  
2. ročník
1. m. - Kristián Brajerčík                
2. m. - Vladimír Kotrady
3. m. - Ruben Kopaničák

Kategória  B
3. ročník
1. m. - Jakub Krátky 
2. m. - Jozef Brindza
3. m. -  Ľubomír Širila 

Kategória C
4. ročník
1. m. - Tomáš Zalibera
2. m. - Maroš Šiška
3. m. - Juraj Rovder

Kategória B a C
3. a 4. ročník
1. miesto - Tomáš Zalibera
2. miesto - Maroš Šiška
3. miesto - Jakub Krátky

Krajské kolo, december 
2014  v Košiciach.

1. m. - Tomáš Zalibera
2. m. - Maroš Šiška

Technické súťaže
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Technická akadémia sa v septem-
bri 2014 zúčastnila festivalu pod 
názvom „Noc výskumníkov“, kto-
rý organizovalo Múzeum Spiša 
v Spišskej Novej Vsi. Naši žiaci 
vo výstavnej sále múzea prezen-
tovali svoje projekty: Teslov trans-
formátor, plniacu linku, rôzne 
typy robotov, mikroprocesormi 
riadené elektronické zariadenia. 
Svojím vystúpením zaujali nielen 
žiakov základných a stredných 
škôl, ale aj záujemncov o tech-
niku iných vekových kategórií.

-KoM-

Noc výskumníkov 2014

Exkurzia Kremnica
 Žiaci I.B triedy sa spolu 
s vyučujúcimi Ing. Mariánom 
Butvinom a Mgr. Denisou 
Štrbkovou zúčastnili 11. de-
cembra 2014 dejepisnej ex-
kurzie do stredoslovenského 
banského mesta Kremnica. 
V rámci programu najskôr 
navštívili Kremnickú min-
covňu - najstarší nepretrži-
te fungujúci podnik svojho 
druhu na planéte. Najskôr 
sa oboznámili s technickým 
postupom pri výrobe mincí, 
medailí a odznakov, ktoré 
mincovňa vyrába a potom 
sa pozreli priamo do výroby, 
kde momentálne zamestnanci 
pripravovali platidlá pre exo-
tickú Srí Lanku a Kolumbiu. 

Ďalším bodom programu 
bola návšteva banského mú-
zea- štôlne Andrej na okraji 
Kremnice. Po  tom, ako sa 
študenti obliekli do ochran-
ných plášťov a každý z nich 
dostal bezpečnostnú prilbu 
s čelovkou, mohli bezpečne 
sfárať do 
bane vyhĺbe-
nej v 80. ro-
koch 20. sto-
ročia. Tam 
sa dozvedeli, 
akým spôso-
bom sa zlato 
z í s k a v a l o 
kedysi, aj 
ako vyzerala 
práca baní-

kov nielen v nedávnej minu- 
losti, ale aj v stredoveku. 
Zároveň získali nové in-
formácie o dôležitosti zlata 
pre Kremnicu a Kremni-
ce pre dejiny celej Európy.

Denisa Štrbková 

Technická akadémia prezen-
tovala svoje študijné progra-
my v OC Madaras. V no-
vembri 2014 sedem žiakov 
z jednotlivých študijných  
odborov informovalo záu-
jemcov a okoloidúcich o štú-
diu na našej škole. Zaujali ich 
hlavne svojimi projektmi, 
ktoré pútali pozornosť všet-
kých vekových kategórií.

-KoM-

Prezentácia 
školy v OC 
Madaras

Celoštátne kolo, február 
2015  v Trenčíne
2. miesto - T. Zalibera.

 Súťaž ZENIT           
 v programovaní  
 a webdizajne
• školské kolo, november 2014
• 15 žiakov
• RNDr. Labuda, Ing. Ďurašová

Kategória  A
  
3. a 4. ročník
1. m. - Michal Počatko                
2. m. - Daniel Jaroš
3. m. - Ján Korkoš

Kategória Webdizajner

1. m. - František Cako, 
Samuel Mulík 
2. m. - Denis Mekiňa, Sla-
vomír Vavrek

Krajské kolo, december 
2014  v Košiciach.

• účasť: 
Kategória  A  
M. Počatko, D. Jaroš

Kategória Webdizajner

F. Cako, S. Mulík, 
D. Mekiňa, S. Vavrek

 Súťaž v technických   
 znalostiach
• apríl 2015
• 8 žiakov 3. ročníka
• Ing. Butvin, Ing. Slivko

1. m. - Jozef Brindza
2. m. - Dávid Marhevka
3. m. - Jakub Krátky

 Súťaž  
 v technickej  grafike
• apríl 2015
• 20 žiakov 1. ročníka
• Ing. Žiaranová

1. m. - J. Šveda, L. Odstrčil                
2. m. - Ján Dulák
3. m. - Kristián Hudák
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 Súťaž v kreslení 
pomocou PC
• jún 2015
• žiaci 3. ročníka
• Ing. Slivko

1. m. - Jozef Brindza
2. m. - Matúš Strela
3. m. - Martin Jaubec

 Súťaž  
 v počítačovej grafike
• jún 2015
• žiaci 1. ročníka
• Ing. Koťuha

1. m. - Adrián Augustín
2. m. - Rastislav Lipták
3. m. - Lukáš Seman

 Súťaž  
 raketomodelárov
• október 2014
• členovia raketomodelar-
ského krúžku
• Ing. Koťuha

1. m. - Radoslav Kovalčík
3. m. - Peter Kopkáš

 Súťaž  
 v informatike Ibobor
• november 2014
• 28 žiakov 
• RNDr. Ontková

Kategória Junior 1. a 2. roč.

Štyria úspešní riešitelia:

Michal Počatko, Jakub 
Hrušovský, Matej Leško, 
Filip Ondra

Kategória Senior 3. a 4. roč.

Šiesti úspešní riešitelia: 

Lucia Kubovičová, Ján 
Dunaj, Fabricio Jakubec, 
Stanislav Macejko, Sa-
muel Krempaský, Erik 
Tomaščák 

Dňa 25. marca 2015 sa usku-
točnila prezentácia prác pri-
hlásených do súťaže Strojár 
Inovátor, ktorú vyhlasuje 
Strojnícka fakulta TU v Ko-
šiciach. V súťaži žiaci preu-
kazujú svoj inovačný talent. 
Technickú akadémiu repre-
zentovali 4 projekty. Výraz-
ný úspech dosiahol Richard 
Podolinský, ktorý so svo-
jím Roboticko automaticko  
manuálnym ramenom vyhral 
1. miesto. 

-KoM-

Strojár Inovátor

Stredoškolská odborná činnosť 

Dňa 26.  a 27. marca 2015 sa 
žiaci III.B a  III.D triedy  zú-
častnili odbornej exkurzie  vo 
Volkswagen Slovakia, a. s.   
Okrem toho študenti spoznali 
krajinu Štiavnických hôr a ab-
solvovali prehliadku  Ban-
ského múzea v prírode, kde 
fárali do štôlne Bartolomej, 
aby spoznali prácu baníkov 
pri ťažbe neželezných rúd.

Dňa  11. a 12. júna 2015 sa 
aj žiaci I. D a II. E triedy  
zúčastnili  odbornej exkurzie 
vo firme Volkswagen Slova-

kia, a. s.  Žiaci s pedagogickým 
dozorom sprevádzali odbor-
ní pracovníci, ktorí postupne 
ukázali jednotlivé výrobné 
haly  - lisovňu a karosárne. 
Žiaci mali možnosť vidieť 
celý proces výroby áut Volk-
swagen Touareg, Audi Q7 
a karosérie pre Porsche Cay-
enne, a tak si prehĺbiť svoje 
teoretické vedomosti. Od-
borná exkurzia bola spojená 
s prehliadkou hlavného mes-
ta Bratislavy, kde sme na-
vštívili Slavín, Bratislavský 
hrad a Úrad vlády Sloven-

skej republiky. Počas druhé-
ho dňa výletu sme spoločne 
absolvovali prehliadku Vied-
ne - mesta kultúry a umenia. 
Navštívili sme historickú 
časť Viedne  - goticku kated-
rálu Dom sv. Štefana, hlavné 
sídlo Habsburgovcov Hof-
burg, radnicu, najnavštevo-
vanejšiu viedenskú pamiat-
ku zámok  - Schönbrunn, 
ale aj zábavný park Prater.

 Eva Červeňová, 
Jana Ontková 

Odborná exkurzia
Automobilový závod v Bratislave

Štvrtáci, ktorí sa zapojili do stredoškolskej odbornej činnosti.
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 ŠACH
1. miesto - Jozef Almáši
2. miesto - Matúš Rišiaň
3. miesto - Filip Šimoňák

 FUTBAL
1. miesto - IV.B
2. miesto - IV.C
3. miesto - II.A

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

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

 BASKETBAL
1. miesto - III.D
2. miesto - II.E
3. miesto - IV.A

 MALÝ FUTBAL
1. miesto - IV.D 
2. miesto - IV.B 
3. miesto - IV.C

 CELKOVÉ     
PORADIE
1. miesto - IV.C
2. miesto - IV.D
3. miesto - III.D

 Krajská olympiáda 
v Košiciach
• stolný tenis
• 3. miesto Plačko, 
Taratuta, Gabriš, Milan

 Podujatia, ktoré 
organizovalo mesto 
Spišská Nová Ves
• plavecká štafeta
2. miesto chlapci a 
dievčatá ako kolektív

Jednotlivci:
25m - Jaroslav Rerko II.E, 
Simona Špirková II.C
50m - Andrej Vaľo I.D, 
Simona Špirková II.C
100m - Andrej Vaľo I.D, 
Lenka Vanacká III.C

V dňoch 8.- 19. júna 2015 sa 
uskutočnil výmenný pobyt 
medzi študentmi Technickej 

akadémie v Spišskej Novej 
Vsi a Max-Eyth-Schule z 
partnerského mesta Alsfeld 
v nemeckom Hessensku. 
Tradícia tohto výmenného 

pobytu siaha viac ako 20 ro-
kov do minulosti a aj tento 
rok nás navštívili 14 študenti  

s dvoma učiteľmi. V sobo-
tu 13. júna sa 12 študentov 
druhého a tretieho ročníka 
spolu s nemeckými hosťami 
vydalo na 1200 kilometrovú 

cestu do Alsfeldu. Aj týždeň 
v Alsfelde bol naplnený za-
ujímavým programom. Mali 
sme možnosť spoznať mesto 
počas mestskej rallye, na rad-
nici nás prijal starosta mesta 
a dokončili sme projekt, kto-
rý porovnával život mladých 
ľudí na Spiši a v Hessensku. 
Navštívili sme firmy Ka-
max a Vissman, prešli sme 
sa po stredovekom meste 
Marburg a navštívili sme aj 
bývalú nemecko - nemeckú 
hranicu v Point Alpha. Adre-
nalínový bol predovšetkým 
zážitok zo soľnej bane Mer-
kers, po ktorom sme si mohli 
vyvetrať hlavy na turisti-
ke ku kláštoru Kreuzberg.

-ŠtD-

Prvý júnový týždeň na-
vštívili našu školu a mesto 
žiaci z partnerskej školy 
v Čáslavi. Ešte 30. júna 2015  
v neskorých popoludňajších 
hodinách prišlo autobusom 
dvadsať chlapcov a desať 
dievčat spolu s dvoma vyu-
čujúcimi z SOŠ, OA a VOŠ 
v Čáslavi. Prežili u nás pl-
ných päť dní, počas ktorých 
mali možnosť spoznať his-
tóriu, súčasnosť a prostredie 
Spišskej Novej Vsi a okolia. 
Študenti navštívili historické 
mesto Levoča, Spišský hrad, 
kaštieľ v Markušovciach 
a pokochali sa pohľadom na 
naše mesto z veže kostola 
Nanebovzatia Panny Márie. 

Súčasťou spoznávania nášho 
mesta bola aj exkurzia firmy 
EMBRACO. Prevažnú časť 
času stráveného na Slovenku 
českí študenti venovali spo-
znávaniu prírodných krás. 
Prešli roklinou Suchá Belá 
aj Prielom Hornádu v Slo-
venskom raji. Najťažším pre 
nich bol výstup na Zbojnícku 
chatu. Odmenou za výstup 
im bola júnová guľovačka. 
Vo voľnom čase spoznávali 
mesto, obzreli si našu ZOO, 
zaplávali si v mestskej pla-
várni. Odchádzali príjemne 
unavení, s peknými spomien-
kami a množstvom zážitkov.

Jana Kresťanková, 
Iveta Ďurašová 

Alsfeld - Spišská Nová Ves
Výmenný pobyt

Študentský ples
 Študenti tretieho roč-
níka ukončili v apríli 2015 
v koncertnej sieni Reduty ta-
nečnú školu reprezentačným 
plesom. 19 tanečných párov  
predviedlo v troch kolách 
24 tancov. Víťazom tanečnej 
súťaže a kráľom a kráľovnou 
plesu sa stal pár Ján Kováč 
a Ľubica Šaríková z III.C 

triedy, na druhom mieste sa 
umiestnil pár Oliver Kala-
fut (III.B) a Ivona Pethöo-
vá a tretie miesto obsadil 
pár Slavomír Vavrek (III.D) 
a Lenka Kačírová.

Denisa Štrbková 

Čáslav - Spišská Nová Ves
Výmenný pobyt



2387 M  mechatronika
PROGRAMOVANIE  
ROBOTOV  
A MODULÁRNYCH  
SYSTÉMOV
Komplexné poznatky
Mnohí mladí ľudia sa za-
ujímajú o roboty a ďalšie 
programovateľné technické 
zariadenia. Študijný odbor 
svojou orientáciou a obsahom 
im umožní, aby sa v tejto ob-
lasti ďalej rozvíjali a roboty sa 
stali pre nich nielen zdrojom 
zábavy, ale aj ďalšieho profe-
sionálneho uplatnenia. 
Absolvent odboru získava po-
čas štúdia vedomosti a zruč-
nosti z oblasti informatiky, 
strojárstva, elektrotechniky 
a elektroniky, mechatroniky 
a mikroprocesorovej techni-
ky. Naučí sa ich využívať pri 
programovaní robotov, inteli-
gentných výrobných zariadení 
a CNC strojov.
Štúdium odboru je pre študen-
tov príťažlivé a zaujímavé aj 
preto, lebo majú k dispozícii 
najmodernejšie technické za-
riadenia a systémy nevyhnut-
né pre kvalitné vzdelávanie 
v uvedenej oblasti.

2381 M  strojárstvo
GRAFICKÉ SYSTÉMY
Zručnosti v počítačovej 
grafike
Súčasné strojárstvo je moder-
nou technickou disciplínou, 
ktorá maximálne využíva do-
siahnutý pokrok v informač-
ných technológiách. Dôkazom 
toho sú aj grafické systémy, 
ktorých obsahom je spracova-
nie technickej dokumentácie 
pomocou výpočtovej 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 reklamné 
štúdiá, resp. vlastné profesio-
nálne alebo osobné využitie.
Tieto vedomosti a zručnosti 
v nadväznosti na ďalšie, kto-
ré študenti získajú z oblasti 

strojárskej konštrukcie, tech-
nológie, robotiky aj CNC stro-
jov, sú zárukou, že absolventi 
odboru sa dokážu uplatniť 
v celej šírke profesií alebo bez 
problémov zvládnuť vysoko-
školské štúdium.

2381 M  strojárstvo
PROGRAMOVANIE  
CNC STROJOV
Vyhľadávaní odborníci
Najnovšia ponuka školy, ktorá 
reaguje na akútny nedostatok 
odborníkov v strojárstve a naj-
mä v oblasti programovania 
CNC strojov. Títo odborníci 
sú žiadaní a vysoko cenení 
nielen na Slovensku, ale aj 
v zahraničí.
Absolventi počas štúdia zís- 
kavajú komplexné poznatky 
v oblasti strojárstva, informa-
tiky a počítačového modelo-
vania. V 3. a 4. ročníku ich 
využívajú pri tvorbe programu 
pre strojové obrábanie. Cie-
ľom ich snaženia bude ovláda-
nie tzv. CAD/CAM technoló-
gií, ktoré im umožnia výrobu 
súčiastok priamo s počítačom 
vygenerovaného modelu. 
Na zvládnutie týchto nároč-
ných, ale veľmi zaujímavých 
technológií, budú mať k dis-
pozícii najmodernejšie CNC 
stroje a nevyhnutnú výpočto-
vú techniku s príslušným sof-
tvérom.

2675 M  elektrotechnika
POČÍTAČOVÉ  
SYSTÉMY A SIETE
Od záľuby k povolaniu
Študijný odbor umožňuje zís-
kať kvalitné vzdelanie v oblas-
ti elektrotechniky, informatiky 
a počítačových technológií. 
Študent spozná podstatu  
a zákonitosti elektrotechniky 

a elektroniky, princíp, kon-
štrukciu a činnosť jednotli-
vých častí ako aj celého sys-
tému PC vrátane periférnych 
zariadení.
Získa vedomosti a zručnosti 
pre prácu s operačnými sys-
témami a databázami, naučí 
sa programovať vo vyššom 
programovacom jazyku. 
Učí sa navrhovať, inštalovať 
a udržiavať počítačové siete. 
Vie vytvárať internetové strán-
ky a využívať počítačovú gra-
fiku. Získaním osvedčenia 
o elektrotechnickej spôso-
bilosti a ďalších v oblasti IT 
môže aj samostatne podnikať. 
Väčšina študentov pokračuje 
vo vysokoškolskom štúdiu.

2694 M  INFORMAČNÉ 
A SIEŤOVÉ TECHNOLÓ-
GIE
Najnovšia ponuka školy pri-
pravená pre žiakov, ktorí sa 
zaujímajú o moderné digitál-
ne technológie a chcú svoju 
záľubu premeniť na životnú 
profesiu. 
V rámci štúdia odborných 
predmetov sa naučia progra-
movať vo viacerých jazykoch, 
ovládať sieťové a serverové 
technológie, inštalovať a vy-
užívať operačné a databázové 
systémy. Budú tvoriť webové 
stránky a spoznajú možnosti 
počítačovej grafiky. Absolvujú 
sieťovú Cisco akadémiu a zís-
kajú medzinárodne uznávaný 
certifikát.

3968 M  LOGISTIKA
Plánovať a riadiť
V súčasnosti sa logistika stáva 
nevyhnutnou súčasťou kvalit-
ného fungovania každej firmy. 
Preto škola ponúka najmä 
dievčatám moderný študijný 
program, ktorý ich oboznámi 
s oblasťami logistiky, základ-
nými pravidlami a riešením 
logistických problémov pros- 
tredníctvom simulovaných 
situácií. Okrem toho študu-
jú blok ekonomických pred- 
metov – ekonomika, účtovníc-

tvo, technika administratívy, 
marketing, manažment. Zvlád-
nu dva cudzie jazyky, základy 
výroby a blok predmetov apli-
kovanej informatiky.
Absolventi sú schopní samos-
-tatne plniť úlohy technicko-
-hospodárskych pracovníkov 
v priemyselných podnikoch, 
dopravných spoločnostiach, 
ale aj nevýrobných odvetviach 
a službách. 
V pokračovaní štúdia na vyso-
kých školách si môžu zvoliť 
rovnaký alebo príbuzný odbor.

3918 M  TECHNICKÉ 
LÝCEUM
Príprava na vysokoškolské 
štúdium
Atraktívny študijný odbor, 
ktorý možno prirovnať k štú-
diu na technickom gymnáziu. 
Je určený pre žiakov so záuj-
mom o prírodné a technické 
vedy. 
Absolventi budú pokračovať 
v ďalšom vzdelávaní na vyso-
kých školách. Jedným z cie-
ľov je pripraviť študentov na 
prijímacie skúšky na vysokú 
školu a rozvíjať ich vedomosti 
a študijné predpoklady natoľ-
ko, aby zvládli adaptáciu na 
požiadavky vysokoškolského 

štúdia informatických, tech-
nických alebo ekonomických 
disciplín. 
Štúdium má vyššiu hodinovú 
dotáciu cudzích jazykov, prí-
rodovedných predmetov a in-
formatiky. V treťom a štvrtom 
ročníku si študenti majú mož-
nosť vybrať podľa svojho zá-
ujmu zameranie na strojárstvo, 
elektrotechniku, informatiku 
alebo ekonomiku.          

Ladislav Ruttkay 

Vydáva Technická akadémia v Spišskej Novej Vsi pre vnútornú potrebu školy. Zodpovedná redaktorka:  
Mgr. Monika Hodnická. Redaktori a jazyková úprava: Mgr. Jana Gondová, Mgr. Stanislava Hudranová. Sadzba a grafic-
ká úprava: Ing. Henrieta Tarajčáková. Tlač: Progrup, s.r.o. Spišská Nová Ves.  Snímky: archív školy. Náklad 500 ku-
sov. Nepredajné. Adresa redakcie: Noviny Technickej akadémie, TA SNV, Hviezdoslavova 6, 05201 Spišská Nová Ves. 

Ponuka študijných odborov pre školský rok 2016/2017


