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Úspechy žiakov Technickej akadémie
Cena dekana vysokej školy

Robotický deň

V marci sa uskutočnila pre-
zentácia prác prihlásených 
do súťaže Strojár Inovátor, 
ktorú vyhlasuje Strojníc-
ka fakulta TU v Košiciach. 
V súťaži žiaci preukazujú 
svoj inovačný talent. Tech-
nickú akadémiu reprezento-
vali štyri projekty. Úspech 
dosiahol Martin Kamenic-

ký, ktorý so svojou proté-
zou ruky ovládanou hlasom 
získal Cenu dekana. Protézu 
naprogramoval a jej finálnu 
podobu vytvoril na školskej 
3D tlačiarni a prezentoval 
ju aj na celoslovenskej akti-
vite Týždeň vedy a techniky 
2015.

Martin Kokoruďa  

Celoštátne kolo SOČ
V apríli sa v Bratislave usku-
točnilo finále celoštátnej 
prehliadky Stredoškolskej  
odbornej činnosti (SOČ). 
Technickú akadémiu repre-
-zentovali dve práce. Výbor-
né 2. miesto získala v odbore 
Ekonomika a riadenie žiačka 
logistiky Ľubica Šaríková 
(IV.C) so svojou prácou  
Optimalizácia materiálového 
toku pre rozpracovanú výro-
bu. Úspechom Technickej 
akadémie je i 4. miesto v od-
bore Strojárstvo, hutníctvo, 
doprava, ktoré získali žiaci 
Martin Školník a Ľubomír 
Širila (IV.B) s prácou Stavba 
rekreačného vozidla.

-KoM-

Technická akadémia v Spiš-
skej Novej Vsi v spolupráci 
s Nadáciou Volkswagen Slo-
vakia po prvýkrát zorganizo-
vala v júni 2016 Robotický 
deň. Cieľom podujatia je po-
pularizácia robotiky pre mla-
dých ľudí a zároveň formou 
súťaže vytvoriť priestor pre 
žiakov základných a stred-
ných škôl prezentovať ro-
botické zariadenia, ktoré 
skonštruovali a naprogramo-
vali. Žiaci ZŠ a SŠ si mohli 

pozrieť ako fungujú mani-
pulátory, lietajú drony, hýbu 
sa humanoidy, 3D tlačiarne 
a iné ďalšie roboty. Okrem 
prezentácie robotov Tech-
nickej akadémie, prezento-
vali svojich robotov i žiaci 
základných i stredných škôl 
v dvoch kategóriách. Hod-
notiaca komisia mala ťažkú 
úlohu pri výbere víťazov, 
lebo každý robot bol výni-
močný. 

-KoM-

QR kód – pre verejnosť
V dobe elektronickej komu-
nikácie mnohé firmy a inšti-
túcie využívajú moderný sys-
tém na svoju komunikáciu 
a prezentáciu. Aj Technická 
akadémia začína využívať 
tento prostriedok, ktorý ob-
sahuje charakteristiku školy, 
informácie o štúdiu a kontakt.
QR kód – pre žiakov
Je zverejnený v škole a obsa-
huje potrebné oznamy (napr. 
zastupovanie) a tiež aktuálne 
novinky.

Kódy sa dajú načítať pomo-
cou aplikácie v mobilnom te-
l e fóne .

-red-

QR kód 
verejnosť

(QR = Quick Responses)

Elektronická vizitka školy
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Milí čitatelia!

V školskom roku 2015/2016 
získali naši žiaci výborné oce-
nenia vo viacerých krajských 
aj celoslovenských súťažiach. 
Táto skutočnosť, ako aj vý-
sledky maturitných skúšok či 
zamestnanosť našich absol-
ventov malo vplyv na tohto-
ročné hodnotenie škôl. Inštitút 
pre ekonomické a sociálne 
reformy (INEKO) každoroč-
ne vyhodnocuje úspešnosť 
základných a stredných škôl. 
Tento rok sme sa v rebríč-
ku stredných odborných škôl  
Košického samosprávneho 
kraja umiesnili na 3. mieste.

V školskom roku 2016/2017 
ponúkame žiakom ďalší nový 
študijný odbor: 2694 M Infor-
mačné a sieťové technológie. 
Mladých ľudí narodených po 
roku 2000 označujú za gene-
ráciu Z. Sú výrazne zameraní 
na techniku. V novom študij-
nom odbore 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 
Cisco sieťovú akadémiu a zís-
kajú medzinárodne uznávaný 
certifikát.
Orientovať sa v živote len na 
techniku by bolo však dosť 
zjednodušené. Naša škola sa 
usiluje poskytovať technické 
vzdelanie, ktoré je súčasťou 
komplexného rozvoja žiaka. 
A k tomu patria aj humanitne 
orientované vyučovacie pred-
mety a aktivity školy. Výsled-
kom by mali byť nadobudnuté 
odborné, jazykové, kultúrne 
a sociálne kompetencie absol-
venta.
Naďalej platí, že TA SNV je 
otvorenou školou s európskou 
pridanou hodnotou v podobe 
medzinárodných aktivít na 
škole aj v zahraničí.
O všetkých uvedených infor-
máciách sa podrobnejšie do-
čítate v našom ďalšom vydaní 
Novín Technickej akadémie 
(NO-TA).

 Za redakciu NO-TA
Monika Hodnická, šéfredaktorka
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Stredoškolská odborná činnosť (SOČ)
V školskom roku 2015/2016 
sa uskutočnil 38. ročník 
SOČ. Prezentujú sa na ňom 
výsledky prác talentovaných 
žiakov. 

Školská prehliadka sa konala 
25. 02. 2016. Predstavilo sa 
15 prác v šiestich odboroch.

Práce hodnotila odborná 
porota: RNDr. L. Ruttkay, 
Ing. A. Farkašová, Ing. M. 
Kokoruďa, RNDr. J. Labuda 
a Ing. P. Krajňák.

Obvodné kolo SOČ sa usku-
točnilo 1. apríla 2016 v Mi-
chalovciach, kde nás repre-
zentovalo 8 prác a sedem 
z nich postúpilo na krajské 
kolo. 

Krajské kolo SOČ sa konalo 
8. apríla 2016 na SPŠ do-
pravnej v Košiciach. Repre-
zentovalo nás 10 súťažných 
prác, ktoré postúpili z ob-
vodného kola, alebo priamo 
zo školského kola. 
Úspech sme dosiahli v odbo-
re 09 Strojárstvo, hutníctvo, 
doprava. Stavba rekreačného 
vozidla - bugina od auto-
rov Ľubomír Širila a Mar-
tin Školník sa umiestnila 
na 1. mieste a postúpila na 
celoslovenské kolo. V tom 
istom odbore sme obsadili 
i tretie miesto s prácou Vý-
mena a rekonštrukcia moto-
ra v UNC od autorov Martin 
Brajerčík a Jakub Krátky.
Prvé miesto získala žiačka 
Technickej akadémie Ľubi-
ca Šaríková v odbore Eko-

nomika a riadenie s prácou  
Optimalizácia materiálové-
ho toku pre rozpracovanú 
výrobu a postúpila na celo-
slovenské kolo.

Celoslovenské kolo SOČ sa 
konalo 20. - 22. 04. 2016 
v Bratislave. Technická aka-
démia zaznamenala veľký 
úspech. Ľubica Šaríková 
s prácou Optimalizácia ma-
teriálového toku pre rozpra-
covanú výrobu v kategórii 
Ekonomika a riadenie ob-
sadila 2. miesto a v kategó-
rii Strojárstvo, hutníctvo, 
doprava, práca od autorov 
Ľubomír Širilla a Martin 
Školník Stavba rekreačného 
vozidla - bugina obsadila 
4. miesto.

-KoM-

V apríli sa v priestoroch fir-
my Emco v rakúskom Halle-
ine uskutočnili Majstrovstvá 
Slovenska v CNC frézovaní 
a sústružení. 
Do finále ako víťaz regio-
nálneho kola s najväčším 
počtom bodov v rámci celé-
ho Slovenska postúpil aj štu-
dent Jozef Brindza (IV.A). 
V kategórii CNC frézovanie 
sa umiestnil na 3. mieste. 
Jeho úlohou bolo na základe 
výrobného výkresu napísať 
program a vyrobiť súčiastku 
na CNC frézovačke. Jozef 
úspešne reprezentoval našu 
školu. 

Emil Henček  

Majstrovstvá Slovenska v CNC frézovaní
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Jazykové súťaže
 Olympiáda 

    v anglickom jazyku
• školské kolo,  

december 2015

Kategória – 1. a 2. roč.
1. m. - Jakub Holotňák 
2. m. - Gabriel Augustín 
3. m. - Maroš Gonda

Kategória – 3. a 4. ročník
1. m. - Samuel Krempaský 
2. m. - Martin Kolesár
3. m. - Ján Dunaj 

Obvodné kolo, SNV,
2. miesto - S. Krempaský.

 Olympiáda 
     v nemeckom jazyku
• školské kolo,  

december 2015

Obvodné kolo, SNV,
1. miesto - M. Palušák.

 Hviezdoslavov
    Kubín
• školské kolo,  

marec 2015

Kategória poézia: 

Obvodné kolo, SNV,
2. miesto - D. Hudranová.

Kategória próza:

Obvodné kolo, SNV,
1. miesto - P. Cibula.

Okresné kolo, SNV,
1. miesto - P. Cibula.

 Vianočná akadémia
• december 2015, kino Mier  

Pod vedením Mgr. Marty 
Novákovej sa uskutočnilo 
sviatočné pásmo hudby, 
slova a tanca. Svojím 
vystúpením prispeli 
k predvianočnej atmo-
sfére a vďačné publikum 
to ocenilo úprimným 
potleskom. Súčasťou 
programu bolo pútavé 
predstavenie žiakov  
prvého ročníka.

Burza stredných škôl

Týždeň vedy a techniky 2015
Technická akadémia sa aj 
v roku 2015 aktívne zapojila 
do Týždňa vedy a techniky 
na Slovensku 2015, ktorý sa 
konal od 9. novembra 2015 
do 13. novembra 2015. 
Zapojili sme sa doň viace-
rými aktivitami pre žiakov. 
Pripravené boli prednášky 

žiakov našej školy, odborná 
prednáška dvoch firiem Get-
rag ford Kechnec a MIVA 
Smižany a prezentáciou za-
hraničných projektov.
Ponukou pre žiakov základ-
ných škôl Moderné techno-
lógie okolo nás sme ukázali 
techniku Technickej akadé-

mie 293 žiakom základných 
škôl. Trieda III. D sa zúčast-
nila exkurzie v leteckom 
múzeu v Košiciach. Žiak 
IV. D triedy Martin Kame-
nický sa zapojil do súťaže 
Festival vedy a techniky 
a reprezentoval našu ško-
lu na celoslovenskom kole 
v Bratislave. Tam si bol tak-
tiež prevziať ocenenie žiak 
III.D triedy Stanislav Gon-
da, ktorý vyhral 1. miesto vo 
fotografickej súťaži.
Každodennými aktivitami, 
sprievodnými akciami ako aj 
medializáciou sme sa aktív-
ne zapojili do popularizácie 
vedy a techniky na Sloven-
sku a súčasne sme propa-
govali Technickú akadémiu 
a jej techniku študentom zá-
kladných škôl, ako i širokej 
verejnosti.                    -KoM-

V septembri organizoval 
Úrad Košického samospráv-
neho kraja, odbor školstva 
7. ročník festivalu tvorivos-
ti a spolupráce zdravotne 
znevýhodnených a zdravých 
mladých ľudí pod názvom 
„Mosty bez bariér“ v are-
áli Strednej odbornej školy 
v Pribeníku. Cieľom celo-
denného festivalu bolas aj 
prezentácia stredoškolákov 
z celého Košického kraja. 
Technickú akadémiu re-
prezentovali žiaci Martin 
Kamenický zo IV. D triedy, 
Kristián Brajerčík z III. A 
a Stanislav Macejko z III.  C 

triedy. Prezentácie jednot-
livých škôl si pozreli i žiaci 
III. E triedy. V súťaži „TOP 
výrobok“ v technickej oblas-
ti Technická akadémia zís-

kala 2. miesto s výrobkom 
Hlasom ovládaná protéza 
ľavej ruky, ktorej autorom je 
Martin Kamenický zo IV. D 
triedy.                         -KoM-

Pribeník 2015
Príprava prezentácie v aule školy

V októbri 2015 prezentovala Technická akadémia 
svoje študijné programy počas burzy stredných škôl 
„Správna voľba povolania“ organizovanej KSK 
v Gelnici a v priestoroch Hotelovej akadémie v Spiš-
skej Novej Vsi.
Riaditeľ školy spolu so zástupcom riaditeľa ško-
ly a  žiakmi školy prezentovali možnosti štúdia na 
Technickej akadémii v školskom roku 2016/2017 
žiakom základných škôl z obidvoch okresov.

-KoM-



4
strana:

Technické súťaže

V decembri 2015 sa na Tech-
nickej akadémii uskutočnilo 
obvodné kolo Technickej 
olympiády žiakov základných 
škôl. 
Škola hostila 33 žiakov, 
víťazov školských kôl, ktorí 
súťažili v dvoch kategóriách. 
Po teoretickom teste pred-
viedli svoje zručnosti v Cen-
tre odborného vzdelávania TA 
SNV pri rezaní, vŕtaní, opra-
covávaní a montáži drevených 
a plastových výrobkov.

-KoM-

Technická olympiáda

Deň otvorených dverí
Vo februári sa uskutočnil 
Deň otvorených dverí, ktorý 
umožnil žiakom a rodičom 
zúčastniť sa prehliadky Tech-
nickej akadémie. 
Počas dňa parešlo bránami 
školy celkovo 267 záujem-
cov o štúdium v budúcom 
školskom roku. Mali mož-
nosť vidieť odborné učebne 
a dozvedieť sa o možnostiach 
štúdia na Technickej akadé-
mií. V každej učebni bola 
pripravená krátka prezen-
tácia využitia materiálnych 
prostriedkov vo vyučovacom 
procese. Výchovná porad-
kyňa oboznámila s novinka-
mi v škole a odpovedala na 
otázky záujemcov o štúdium.

-KoM-

SIEMENS Young Generation Award 2016
Divízia Automatizačnej tech-
niky spoločnosti Siemens 
s.r.o. vyhlásila v školskom 
roku 2015/2016 13. ročník 
súťaže Siemens Young Gen-
eration Award pre študentov 
stredných odborných škôl. 
Úlohou mladých vynálezcov 
je pripraviť za odbornej po-
moci svojich pedagógov ap-
likácie s témou “Priemysel-
né riešenia pre Váš región”. 
Technická akadémia sa zapo-
jila do súťaže a dostala hod-
notný dar model SIMATIC S7 
– 1214 s vizualizačným pan-
elom. Štyria žiaci IV.A triedy 
odboru mechatronika Martin 

Bdžoch, Marek Šarišský, 
Patrik Bosák a Matúš Strela 
vytvorili dva projekty. Napriek 
tomu, že medzi 10 najlepších 

tímov nepostúpili, tým, že 
sme sa zapojili do súťaže, 
dar od firmy Siemens ostáva 
v užívaní škole.              -KoM-

Vlakové depo riadené PLC S7-1200

Prezentovanie študijných odborov  
žiakom základných škôl.

 Súťaž ZENIT 
    v elektrotechnike
• školské kolo,  

november 2015
• 5 žiakov

Kategória 1. a 2. roč.
1. m. - Martin Kičák
2. m. - Denis Ďurčan 

Kategória 3. a 4. roč.
1. m. - Stanislav Macejko
2. m. - Lukáš Bandžuch
3. m. - Štefan Greš

Celoslovenské kolo, 
Prešov, 4. miesto - Martin 
Kičák.

 Súťaž ZENIT 
    v strojárstve
• školské kolo,  

november 2015
• 20 žiakov 2., 3. a 4. roč.
• Ing. Jozef Kocurek

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

Krajské kolo, 
• december 2015  

v Košiciach.
1. miesto - Jozef Brindza
4. miesto - Jakub Krátky

 Súťaž ZENIT 
    v programovaní 
    a webdizajne
• školské kolo október 

2015
• Ing. Iveta Ďurašová,  

RNDr. Jozef Labuda

Kategória webdizajn:

1. miesto - F. Jakubec,
S. Mulík
2. miesto - D. Mekiňa, 
S. Vavrek
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Krajské kolo, kategória web-
dizajn, 2. miesto,
D. Mekiňa, S. Vavrek.

 Súťaž v technických 
znalostiach

• máj 2016
• Ing. Marián Butvin,

Ing. Bohuslav Slivko

1. m. - Dávid Duch
2. m. - Samuel Chlebovec
3. m. - Peter Kopkáš

 Súťaž v počítačo-
vej grafike
• máj 2016
• Ing. Ján Koťuha

1. m. - Anton Berta
2. m. - Michal Čuj
3. m. - Jakub Maťašovský

 Súťaž v kreslení
AutoCAD
• máj 2016
• žiaci III.A a III.C
• Ing. Bohuslav Slivko

1. m. - Rastislav Lipták
2. m. - Martin Matej Benda
3. m. - Michal Bdžoch

 Súťaž v technickej 
grafike
• máj 2016
• 18 žiakov 1. ročníka
• Ing. Janka Žiaranová, 

Ing. Ján Koťuha

1. m. - Dalibor Čech 
2. m. - Maroš Gonda
3. m. - Denis Ďurčan

 Súťaž v strojár-
skych zručnostiach

• máj 2016
• 6 žiakov
• Mgr. Jozef Švač

1. m. - Rastislav Lipták
2. m. - Stanislav Gonda
3. m. - Peter Kopkáš

Štátny inštitút odborného 
vzdelávania (ŠIOV) a firma 
FESTO spol. s.r.o. organi-
zovali v marci 2016 v Tr-
nave tretí ročník národnej 
súťaže Mladý mechatronik.

Našu školu reprezentovali 
mechatronik Dávid Mar-
hevka (IV.A) a elektrotech-
nik Adrián Schriffel (IV.D).
V časovom limite 120 min. 
vypracovali zadanie, v kto-

rom naprogramovali PLC 
Siemens, zapojili pneu-
matické prvky, snímače, 
elektropneumatické prvky 
a výsledok prezentovali 
hodnotiacej komisii.  -KoM-

Skills Slovakia - Mladý mechatronik

Zenit v elektronike

Fotografická súťaž
V novembri sa v priestoroch 
Divadla Malá scéna STU 
v Bratislave uskutočnilo 
slávnostné udeľovanie cien 
víťazom súťaží Týždňa 
vedy a techniky na Sloven-
sku 2015 za účasti ministra 
školstva, vedy, výskumu 
a športu SR Juraja Draxlera. 
Témou tohtoročnej foto-
grafickej súťaže bolo Kto 
alebo čo inšpiruje môj záu-
jem o vedu a techniku. V kat-
egórii žiakov stredných škôl 
sa víťazom stal študent našej 
školy Stanislav GONDA 
z III.D triedy s fotografiou 
Ekologická žiarovka.

Alena Pekárová 

V novembri sa uskutočnilo 
školské kolo súťaže „ZENIT 
v elektronike“ v učebniach 
priemyselnej informatiky 
a elektrotechniky. 
Súťaže sa zúčastnilo 5 žia-
kov v dvoch kategóriách. 
Súťaž pozostávala z dvoch 
častí.
Teoretická časť obsahovala 
otázky z elektroniky, elektro-
techniky, automatizácie a vý-
počtovej techniky. V praktic-
kej časti navrhovali plošný 
spoj na základe pripravenej 
schémy. Plošný spoj vylepta-
li a osadili súčiastkami. Žiaci 
Stanislav Macejko (III. C) 
a Martin Kičák (II. E) postú-
pili na krajské kolo do Košíc. 
Vo februári sa uskutočnilo na 
Spojenej škole v Prešove ce-
loslovenské kolo súťaže 
ZENIT. Žiak Martin Kičák 
(II. E), obsadil v kategórii B 
výborné 4. miesto.     -KoM- Žiaci, ktorí postúpili do krajskej súťaže.
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 Súťaž v elektronike
• máj 2016
• Ing. Radoslav Hatala,

Ing. Henrieta Tarajčáková

Kategória A  
3. ročník
1. m. - Štefan Greš 
2. m. - Lukáš Šumanský
3. m. - Fabricio Jakubec

Kategória B  
2. ročník
1. m. - Matúš Hruškoci 
2. m. - J. Brnčal, A. Strela
3. m. - Miroslav Vilčák

Najlepší návrh plošného 
spoja: Štefan Greš

Najlepšie nakreslená 
schéma: Juraj Brnčal

 Súťaž v robotike
• apríl 2016
• Ing. Vladimír Dronzek,

Ing. Radoslav Hatala

1. m. - Martin Kamenický 
2. m. - Anton Berta
3. m. - Gabriel Augustin

 Súťaž v písaní 
    na počítači

• jún 2016
• Ing. Viera Kubovčíková

Kategória A  
1 rok štúdia ADK
1. m. - Daniel Olejník 
2. m. - Daniel Vydra
3. m. - Jakub Štrauch

Kategória B  
2 roky štúdia ADK
1. m. - Patrícia Muchová 
2. m. - Maximilián Ogurčák
3. m. - Adam Hoppej

Kategória C  
3 roky štúdia ADK
1. m. - Viktor Zimnikoval 
2. m. - Monika Šimčáková
3. m. - Radka Šidlovská

Projekt Erasmus+ sa venuje 
potrebám odborného stredo-
školského a ďalšieho vzde-
lávania. Národná agentúra 
programu Erasmus+ schvá-
lila našej školy projekt KA1 
na obdobie 2015-2017.

KA1 podporuje dlhodobé stáže. 
V októbri 2015 sa štvrtáci 
Daniel Jaroš, Denis Mekiňa 
a Adrián Schriffel zúčastnili  

 

3-týždňovej odbornej stá-
že v Mníchove na Berufs-
schule für Fertigungstechnik 
(BSFT). Žiaci sa vo výučbo-
vom module Programovanie 
PLC strojov naučili progra-
movať mechatronický systém 
vo verzii Siemens TIA 13.
V tom istom čase sa na našej 
škole zúčastnili mníchovskí 
žiaci výučbového modulu 
Programovanie CNC stro- 

-jov. Naučili sa sústružiť na 
strojoch EMCO CONCEPT 
TURN 250 a frézovať na 
EMCO CONCEPT MILL 
250.
V apríli 2016 sa tretiaci Vla-
dimír Kotrady, Erik Pavol 
a Kristián Brajerčík zúčastni-
li 2-týždňovej odbornej stáže 
v Mníchove na (BSFT). Žia-
ci sa vo výučbovom module 
Programovanie CAD/CAM 
systémov naučili pracovať 
na 5-osových CNC strojoch 
DMU 50 s Heidenhain ITNC 
530i pomocou programov 
SOLIDWORKS 2015/SO-
LIDCAM 2014.

Naši žiaci pracovali na stá-
žach v jazykovo a národnost-
ne zmiešaných tímoch spolu 
s Nemcami, Holanďanmi, 
Dánmi a Fínmi). Po odbor-
nom tréningu vykonali všetci 
žiaci odbornú skúšku v an-
glickom jazyku a získali me-
dzinárodný certifikát.

Monika Hodnická 

Európsky projekt Erasmus+

Projekt “Európska škola” 
V júni 2016 sme na našej škole, 
Technickej akadémii v Spišskej 
Novej Vsi, mali možnosť priví-
tať študentov z Max-Eyth-Schu-
le z partnerského mesta Alsfeld 
vnemeckom Hessensku. 
Tradícia výmenného pobytu 
a spolupráca oboch škôl trvá 
už viac ako 20 rokov. Tento 
rok do Spišskej Novej Vsi pri-
cestovalo 18 študentov spolu 
s dvoma učiteľmi – Michae-
lom Kochom a Marcusom Sto-
eplerom. 
Bohatý program začal v  pon-
delok prijatím na radnici mes-
ta pánom primátorom PhDr.  
Jánom Volným, PhD. Program 
pokračoval spoznávaním pa-
miatok mesta, na ktoré sa 
mohli pozrieť aj z výšky novo-
veskej kostolnej veže.

Počas týždňa na Spiši mali 
možnosť obdivovať krásnu 
prírodu (Vysokých Tatier aj 
Slovenského raja, jaskyne Zlá 
diera), bohatú históriu regiónu 
(Spišská Nová Ves, Spišský 

hrad, Žehra), nazreli do galérie 
Tricklandia v Starom Smokov-
ci a absolvovali exkurziu naj-
väčšiom regionálnom podniku 
Embraco.
Lucie Paľuchová 

Zahraniční študenti navštívili firmu Embraco.

D. Jaroš (vľavo) počas záverečnej skúšky v Mníchove
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 Školská olympiáda 
v programovaní

• jún 2016
• Ing. Iveta Ďurašová, 

RNDr. Jana Ontková

Kategória A  
2. ročník
1. m. - Tomáš Frankovič 
2. m. - Daniel Vydra
3. m. - Dávid Novotný

Kategória B  
3. ročník
1. m. - Jozef Kolesár 
2. m. - Oliver Olejník
3. m. - Fabricio Jakubec

 Súťaž 
    Junior Internet
• február 2016
• žiaci III.E
• RNDr. Jana Ontková

O. Olejník a F. Jakubec sa 
stali úspešnými v kategórií 
JuniorBlog

 Súťaž v tvorbe 
    webových stránok

• november 2015
• RNDr. Jana Ontková

F. Jakubec sa umiestnil
na 1. mieste

 Súťaž v informatike 
    iBobor
• november 2015
• 28 žiakov 
• RNDr. Jana Ontková

Kategória Junior 1. a 2. roč.

Siedmi úspešní riešitelia:

Najlepšie sa umiestnila 
L. Kubovičová

Kategória Senior 3. a 4. roč.

Dvaja úspešní riešitelia: 

F. Radačovský a F. Jakubec 

Návšteva kolegov z Čáslavi 

V júni navštívilo 27 študen-
tov a dvaja učitelia partner-
skú školu v Čáslavi. Počas 
týždňa bol pre študentov pri-
pravený zaujímavý program. 
Cieľom pobytu bolo spoznať 
mesto a blízke okolie mesta 
Čáslav. Študenti navštívili 
Prahu a prezreli si jej pamä-
tihodnosti, absolvovali ex-
kurziu v automobilke TPC 
v Kolíne a odbornú exkurziu 
vo firme Vanád. Absolvovali 
tiež pešiu túru v Prachov-
ských skalách, navštívili zá-

mok Žleby, Kutnú Horu, kde 
si prezreli baňu a pozreli si 
aj zrúcaniny hradu Lichni-
ce. V meste Čáslav navštívili 
Žižkovu sieň, vystúpili na 

vežu a tiež si prezreli Poľno-
hospodárske múzeum. Počas 
pobytu si tiež prezreli školu 
a odborné učebne.

 Ingrid Dronzeková 

Poznávací pobyt v Čáslavi

V septembri sa uskutočnila 
priateľská návšteva kolegov 
a ich rodinných príslušní-
kov z Vyššej odbornej školy, 
Strednej priemyselnej ško-
ly a Obchodnej akadémie 

z Čáslavi. V piatok sme sa 
stretli v aule na priateľskom 
posedení, kde naše kolegy-
ne pripravili sladké a slané 
pohostenie. V sobotu dopo-
ludnia navštívili Dobšinskú 

ľadovú jaskyňu a popoludní 
Spišský hrad. Aj keď po-
časie nebolo prívetivé, naši 
priatelia odchádzali okúzlení 
mohutnosťou hradu. V ne-
deľu ich čakala túra v Slo-
venskom raji. Obdivovali 
prírodné krásy Suchej Belej, 
Kláštoriska, Prielomu Hor-
nádu. Posledný deň si prezre-
li priestory našej školy, obdi-
vovali okolie Spišskej Novej 
Vsi z vtáčej perspektívy no-
voveskej veže. Na radnici ich 
prijal primátor mesta PhDr. 
Ján Volný, PhD., ktorý vy-
zdvihol dlhoročnú spoluprá-
cu našich škôl.

 Iveta Ďurašová 

Autosalón Nitra
V októbri boli žiaci II.B 
a III.A triedy na Autosalóne  
Autoshow v Nitre. Žiaci si 
mohli zdokonaliť znalos-
ti o vystavených modeloch 
motorov a ďalších automobi-
lových zariadeniach (zdvihá-
ky, testery, GPS, prezúvačky 
a vyvažovače preumatík). 
Taktiež mali možnosť vidieť 
veterány, karavány, japonské, 
francúzske, nemecké či české 
značky, ale aj čerstvé sveto-
vé premiéry ako Jaguar XF, 
Mazdu CX-3 či modernizo-
vané Mitsubishi Outlander.

Janka Žiaranová 
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Športové 
súťaže

 ŠACH
• majstrovstvá školy

1. miesto - Jozef Jadroň
2. miesto - Adam Strela
3. miesto - Jozef Almáši

 STOLNÝ TENIS
• obvodné kolo, žiaci SŠ 
1. miesto 
• regionálne kolo, žiaci SŠ
1. miesto
• krajské kolo, žiaci SŠ
3. miesto

 VOLEJBAL
• obvodné kolo CVČ, 
žiaci SŠ, 3. miesto

 HÁDZANÁ
• obvodné kolo, žiaci SŠ
1. miesto

 FLORBAL
• RCM regionálne kolo,
žiaci SŠ, 2. miesto

 CEZPOĽNÝ BEH
• obvodné kolo CVČ, 
žiaci SŠ, 1. miesto

 ATLETIKA
• chlapci 800m
2. miesto - M. Mrovčák
3. miesto - J. Pukluš

• chlapci 1500m
2. miesto - M. Bdžoch

• chlapci trojskok
1. miesto - D. Duch
3. miesto - K. Melega

• chlapci guľa
2. miesto - H. Valkošák

• chlapci štafeta
2. miesto

• dievčatá 200m
3. miesto - M. Barčová

• dievčatá 400m
2. miesto - D. Palonderová

• dievčatá štafeta
3. miesto 

Elektráreň Piešťany
V júni 2016 sa študenti I.E a II-
I.E triedy zúčastnili odbornej 
exkurzie v Elektrárni Piešťa-
ny, ktorá slúži ako vzdelávacie 
a kultúrno-spoločenské cen-
trum. V zrenovovanej bývalej 
generátorovej hale je umiest-
nená stála interaktívna expozí-
cia o premenách energie a rôz-
nych aspektoch jej využitia.
Pre žiakov prvého ročníka 
lektori pripravili prednášku na 
tému Energia zblízka. Žiakom 

vysvetlili životný cyklus ener-
gie, vplyv našej spotreby na 
životné prostredie či možnosti 
efektívnych úspor. Žiaci po-
mocou jedinečných a atraktív-
nych exponátov mali možnosť 
vyrobiť elektrinu vlastnými si-
lami a vnímať energiu zmysla-
mi. Pre žiakov tretieho ročníka 
bola prednáška Energia v sú-
vislostiach. Prostredníctvom 
tabletov sa žiaci dozvedeli 
množstvo informácií o každo-

denných situáciách, životnom 
štýle, spotrebiteľských návy-
koch a o možnostiach voľby. 
Cez 3D virtuálne modely žia-
ci odhaľovali skryté súvislosti 
o doprave, kvetinovom prie-
mysle, obalových materiáloch, 
vykurovaní, pôvode potravín 
a o sociálnych sieťach.
Odborná exkurzia bola spoje-
ná s prehliadkou kúpeľného 
mesta Piešťany. 

 Jana Ontková 
Miroslav Kuchta 

Medzinárodný strojársky veľtrh Nitra 2016
V máji 2016 študenti I.A, 
I.B a I.C triedy navštívili 
Medzinárodný strojársky 

veľtrh v Nitre. Bol to už 
23. ročník a študenti našej 
školy patria k pravidelným 

návštevníkom. Hlavným 
zameraním výstavy boli 
stroje, nástroje, zariadenia 
a technológie. Viac ako 
300 vystavovateľov pred-
stavilo novinky a posledné 
trendy nielen z oblasti stro-
járstva, ale aj elektrotech-
niky, robotiky a iných odvet-
ví. Novinkou tohtoročného 
veľtrhu bol aj 1. ročník 
výstavy leteckej techniky 
a príslušenstva AEROEXPO 
2016. 

Bohuslav Slivko 

Talentárium
Vo februári 2016 o 18.00 
hodine v zaplnenej čajovni  
Alchýmka v Spišskej Novej 
Vsi predstavili svoj talent 
umelecky nadaní žiaci našej 
školy. 

V príjemnej, neformálnej at-
mosfére po anglicky zaspie-
vala a vlastné básne pred-
niesla Alica Perháčová. Na 
kachone (bubon) ju doprevá-
dzala Dominika Ondášová. 

Gabriela Krokkerová spolu 
s Pavlom Dzurikom zahrali 
niekoľko klarinetových duet. 
Pavol Dzurik mimoriadne 
zaujal poslucháčov aj svojou 
hrou na klávesách. Predvie-
dol množstvo chytľavých 
swingových a džezových 
skladieb vo výbornej inter-
pretačnej kvalite. Moderným 
prednesom a moderátorským 
slovom prispela i Dominika 
Hudranová. 
Veríme, že táto akcia nebo-
la posledná a ešte budeme 
mať príležitosť verejnosti 
predstaviť aj ďalšie talenty. 

Viera Kubovčíková Alica Perháčová sa predstavila aj spevom.
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Športové 
majstrovstvá školy

 MINIFUTBAL
1. miesto - II.C
2. miesto - IV.D
3. miesto - III.A

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

 VOLEJBAL
1. miesto - III.E 
2. miesto - IV.D 
3. miesto - II.C 

 MALÝ FUTBAL
1. miesto - IV.D
2. miesto - III.A 
3. miesto - II.C

 STOLNÝ TENIS
1. miesto - T. Farkašovský
2. miesto - J. Pukluš
3. miesto - D. Midlik

Spišské športové 
hry detí a mládeže

2016

 MALÝ MARATÓN
1. miesto - J. Kaľavský 
2. miesto - M. Mrovčák 
3. miesto - V. Kotrady

 STOLNÝ TENIS
• chlapci
1. miesto - D. Plačko
2. miesto - S. Taratuta
3. miesto - P. Gabriš

• dievčatá
1. miesto - A. Štiavnická
2. miesto - K. Kopkášová

 ATLETIKA
• 400m - 3. m. - M.Kačír
• 800m 
1. m. - M. Mrovčák
2. m. - J. Pukluš
3. m. - M. Krausz
• vrh guľou: 
1. miesto - H. Valkošák
2. miesto - V. Zubaľ
• streľba zo vzduchovky:
1. miesto - T. Vronč
2. miesto - A. Petrek

Školský ples
V apríli 2016 sa konal už 
15. reprezentačný ples Tech-
nickej akadémie v koncertnej 
sále Reduty v Spišskej Novej 

Vsi. Tanečnú choreografiu 
zvládli naši tretiaci výborne. 
Ples prišli podporiť aj rodičia, 
učitelia, študenti a absol- 

venti školy. Kráľovnou 
a  kráľom plesu sa stali  
Gabriela Krokkerová 
a Dávid Krišanda.

Mária Siváčková 

Lyžiarsky kurz
Vo februári 2016 sa 
uskutočnil lyžiarsky kurz v 
lyžiarskom stredisku Poráč - 
Brodok, ktorého sa zúčastnili 
žiaci prvých ročníkov. Kurz 
bol rozdelený na dva turnusy. 
Od 7. 2. 2016 – 12. 2. 2016 
kurz absolvovali tri triedy: 
I.B, I.C, I.D a od 21. 2. 2016 

– 26. 2. 2016 dve triedy: 
I. A, I. E. Celkový počet 
žiakov, ktorí sa zúčastnili 
na kurzoch, bol 111. Aj 
napriek nepriazni počasia, 
podmienky na lyžovanie 
stredisko vytvorilo dobré, 
lyžovalo sa podľa plánu. 
Kurz absolvovali všetci 

žiaci. Začiatočníci si osvo-
jili základné techniky zjaz-
dového lyžovania, pokročilí 
sa zdokonalili v základných 
technikách a vyskúšali si aj 
slalomové preteky jednotliv-
cov. Žiaci aj vyučujúci vy-
jadrili s kurzom spokojnosť.

-učitelia TSV-



2387 M mechatronika
PROGRAMOVANIE  
ROBOTOV  
A MODULÁRNYCH  
SYSTÉMOV

Komplexné poznatky
Mnohí mladí ľudia sa zaujíma-
jú o roboty a ďalšie programo-
vateľné technické zariadenia. 
Študijný odbor svojou orien-
táciou a obsahom im umožní, 
aby sa v tejto oblasti ďalej 
rozvíjali a roboty sa stali pre 
nich nielen zdrojom zábavy, 
ale aj ďalšieho profesionálne-
ho 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 mo-der-
nou technickou discip-línou, 
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, kto-
rá reaguje na akútny nedosta-
tok odborníkov v strojárstve  
a najmä v oblasti programova-
nia CNC strojov. Títo odborní-
ci 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 modelova-
nia. V 3. a 4. ročníku ich vyu-
žívajú pri tvorbe programu pre 
strojové obrábanie. Cieľom 
ich snaženia bude ovládanie 
CAD/CAM technológií, ktoré 
im umožnia výrobu súčiastok 
priamo pomocou počítačom 
vygenerovaného modelu. 
Na zvládnutie týchto nároč-
ných, ale veľmi zaujíma-
vých technológií, budú mať  
k dispozícii najmodernejšie 
CNC stroje a nevyhnutnú  
výpočtovú techniku s prísluš-
ným softvérom.

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 sie-
te. Vie vytvárať internetové 
stránky a využívať počítačovú  
grafiku. 
Získaním osvedčenia o elek-
-trotechnickej spôsobilosti 
a ďalších v oblasti IT môže aj 
samostatne podnikať. Väčšina 
študentov pokračuje vo vyso-
koškolskom štúdiu.

2694 M  
INFORMAČNÉ A SIEŤO-
VÉ TECHNOLÓGIE
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 
Cisco sieťovú 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 samo-
statne 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 štúdiu 
na technickom gymnáziu. Je 
určený pre žiakov so záujmom 
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 
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