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Strojár inovátor
Cena dekana vysokej školy

Robotický deň

Celoštátne kolo SOČ Športová škola roka

Každoročne vyhlasuje Stroj-
nícka fakulta TU v Koši-
ciach súťaž Strojár inovátor. 
V marci 2017 sa uskutočnila 
prezentácia prác prihláse-
ných žiakov, ktorí preukazujú 
svoj inovačný talent. Tech-
nickú akadémiu reprezen-

tovali tri projekty. Výrazný 
úspech dosiahli žiaci (zľava) 
Ondrej Suchý a Dávid Puš-
kár, ktorí so svojou driftova-
cou trojkolkou získali cenu 
dekana Strojníckej fakulty.

Martin Kokoruďa                          

Škola druhý krát zorganizo-
vala Robotický deň. Žiaci 
základných a stredných škôl 
si mohli pozrieť robotické za-
riadenia, manipulátory, dro-
ny, humanoidy a iné ďalšie 
roboty. Okrem prezentácie 
robotov Technickej akadémie 
prezentovali svojich robotov 
i žiaci základných a stredných 
škôl v dvoch kategóriách.       

V kategórii stredných škôl 
súťažili piati žiaci, v kategórii 
základných škôl prezentovali 
žiaci sedem prác. Hodnotia-
ca komisia mala ťažkú úlo-
hu pri výbere víťazov, lebo 
každý robot bol výnimočný. 
Preto porota udelila ocene-
nie každému súťažiacemu.

-KoM-

Na celoštátnej prehliadke 
Stredoškolskej odbornej čin-
nosti (SOČ) v Banskej Bystri-
ci  v dňoch 27. - 28. apríla 2017 
reprezentovali našu školu dve 
študentské práce.  Adrián 
Augustin (z odboru logisti-
ka) získal výborné 3. miesto 
s prácou Optimalizácia me-
dziskladov na mäkkej hria-
deľovej linke v spoločnosti 
Getrag Kechnec a Fabricio 
Jakubec (odbor elektrotech-
nika) sa zapojil do celoslo-
venskej prehliadky so svo-
jím  modelom  3D tlačiarne.

Alena Pekárová                          

Dňa 31. mája 2017 sa v Kon-
certnej sále Reduty uskutoč-
nilo vyhodnotenie školy roka 
za výsledky v športových 
súťažiach. Medzi desiatimi 
školami sa chlapci Tech-

nickej akadémie umiestni-
li na 1. mieste a dievčatá 
na 3. mieste. Sú to najlepšie 
výsledky v histórii školy. Ďa-
kujeme všetkým športovcom.

Ladislav Ruttkay 

Matej Širilla
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Milí čitatelia!
Uplynulý školský rok 
2016/2017 bol o niečo ná-
ročnejší vo viacerých ob-
lastiach školského života. 

Intenzívne sme sa venova-
li žiakom, ktorí mali záu-
jem rozvíjať sa nad rámec 
svojich povinností. A mnohí 
z nich dosiahli pekné 
výsledky na regionálnej, 
celoslovenskej i zahranič-
nej úrovni. Hádam najťaž-
ší úsek učiteľovej práce je 
povzbudzovať žiakov, ktorí 
nemajú vnútornú motiváciu 
študovať. Presvedčiť ich, že 
s dobrým vzdelaním sa môžu 
stať nielen lepšími odborník-
mi, ale aj ľuďmi, ktorí budú 
viac rozumieť svetu a člo-
veku. Inšpirujúcou bola pre 
viacerých pedagógov práca 
s deťmi zo základných škôl 
– s budúcimi „technikmi“. 

Všetko vynaložené úsilie 
pedagógov a vedenia školy 
však prinieslo svoje ovocie. 
Prvýkrát v histórii školy (od 
jej založenia v roku 1981) 
sa nám v novom školskom 
roku 2017/2018 podarilo 
otvoriť v každom ročníku päť 
tried, spolu 20 tried v šies-
tich odboroch. Najnovším je 
študijný odbor:  2561 M infor-
mačné a sieťové technológie.

Škola sa svojou dlhodobou 
víziou a konkrétnymi opatre-
niami v oblasti personálnej 
a materiálno-technickej sta-
bilizovala v oblasti vzdelá-
vacieho systému aj na pra-
covnom trhu. Ponúkame 
stredoškolské vzdelanie, 
s ktorým majú absolventi 
uplatnenie v práci aj v ďal-
šom vysokoškolskom štú-
diu – doma i v zahraničí. 

Najvýznamnejšie udalosti 
z minulého školského roku 
sme sa pokúsili zosuma-
rizovať  v našom ďalšom 
vydaní Novín Technic-
kej akadémie (NO-TA).
 

Za redakciu NO-TA
Monika Hodnická, šéfredaktorka
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Týždeň vedy a techniky 2016
Technická akadémia sa aj 
v roku 2016 aktívne za-
pojila do „Týždňa vedy 
a techniky na Slovensku 
2016“, ktorý sa konal od 7. 
11. 2016 do 11. 11. 2016. 

Pre žiakov našej školy sme 
pripravili prednášky dvoch 
firiem, prezentácie vyso-
kých škôl a prezentácie 
zahraničných projektov.

Pre žiakov základných škôl 
sme ukázali techniku pod ná-
zvom Moderné technológie 
okolo nás. Techniku na našej 
škole si pozrelo 322 žiakov 
z ôsmich základných škôl. 
Traja žiaci sa zapojili do súťa-
že Festival vedy a techniky a 
reprezentovali našu školu na 
krajskom kole v Košiciach. 
Každodennými aktivitami, 

sprievodnými akciami ako 
aj medializáciou sme sa 
aktívne zapojili do popula-
rizácie vedy a techniky na 
Slovensku a súčasne sme 
prezentovali Technickú aka-
démiu a jej techniku nielen 
žiakom základných škôl, 
ale aj širokej verejnosti.

-KoM

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ)
V školskom roku 2016/2017 
sa uskutočnil 39. ročník 
SOČ. Reprezentujú sa na 
ňomvýsledky prác talento-
vaných žiakov. 

Krajské kolo SOČ sa 
uskutočnilo 7.4.2017. Ta-
lentovaní žiaci, ktorí doň 
postúpili nás reprezen-
tovali v týchto odboroch 
s nasledovnými prácami.  
01 - Ptroblematika voľného 
času - O. Olejník a A. Legát 
- Raulion. 09 - Strojárstvo, 
hutníctvo, doprava - D. 
Puškár a O. Suchý - Výro-
ba driftovacej trojkolky, 
A. Augustín - Optimali-
zácia medziskladových 
zásob na mäkkej hria-
deľovej linke  - 2.miesto. 
10 - Stavebníctvo, geodé-
zia, kartografia - M. Šim-
čáková - Centralizácia 
skladov a návrh layoutu 

v centralizovanom sklade 
vo vybranej spoločnos-
ti,  M. Lengvarská - Ná-
vrh rozloženia archívu 
v spoločnosti BMZ, a. s. 11 
– Informatika - S. Macej-
ko - Dochádzkový systém 
zamestnancov - 3.miesto, 
L. Odstrčil - Sparki simu-
látor. 12 - Elektrotechnika 
a hardware - Š. Greš a D. 

Barabas - Stavba 3D tla-
čiarne, F. Jakubec - 3D 
Tlačiareň - 2.miesto.  15 
- Ekonomika a riadenie 
- S. Špirková - Apliko-
vanie metódy 5S na me-
dzisklade, S. Pramuka 
- Optimalizácia počtu kan-
banov pre montážnu linku.
 

     -KoM-

Žiaci základných škôl obdivujú funkčnosť robotov.
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Jazykové súťaže

 Olympiáda 
v anglickom jazyku
Školské kolo, december 2016

Kategória – 1. a 2. roč.
1. m. - Maroš Gonda 
2. m. - Maroš Bilek
3. m. - Filip Pacoň

Kategória – 3. a 4. ročník
1. m. - Gabriel Augustin 
2. m. - Jakub Holotňák
3. m. - Adam Čaja 

Okresné kolo, SNV,
1. miesto -  G. Augustin.

Krajské kolo, Košice, 
2. miesto - G. Augustin.

 Olympiáda 
v nemeckom jazyku
Školské kolo, december 2016

1. m. - Rastislav Lipták 
2. m. - Lenka Iľašová
3. m. - Lenka Kopaničáková

Okresné kolo, SNV,
1. miesto -  R. Lipták.

 Hviezdoslavov 
Kubín
Školské kolo, február 2017

Kategória poézia: 

Školské kolo, SNV,
1. m. - Alica Perháčová
2. m. - Kristína Gregoríková
2. m. - Dominka Hudranová.

Kategória próza:

Školské kolo, SNV,
1. m. -  Adam S. Cibula
3. m. - Ján Dulák.

Obvodné kolo, SNV,
2. m. -  Adam S. Cibula.

Burza stredných škôl
Technická akadémia prezen-
tovala v októbri 2016 svoje 
študijné programy počas burzy 
stredných škôl „Správnej voľ-
by povolania“ organizovanej 
KSK v priestoroch Gymnázia v 
Spišskej Novej Vsi a v Gelnici.
Riaditeľ školy spolu so zá-
stupcom riaditeľa školy 
a so žiakmi školy prezento-
vali možnosti štúdia na Tech-
nickej akadémii v školskom 
roku 2017/2018 žiakom zá-
kladných škôl z okresu Spiš-
ská Nová Ves a Gelnica.
Počas dvoch dní sa bur-
zy zúčastnilo spolu 

748  žiakov deviateho 
ročníka základných škôl.

 

-KoM-

Deň otvorených dverí
Vo februári sa uskutočnil 
Deň otvorených dverí, kto-
rý umožnil žiakom a rodi-
čom zúčastniť sa prehliad-
ky Technickej akadémie. 

Počas dňa prešlo bránami 
školy celkovo 267 záu-
jemcov o štúdium v budú-
com školskom roku. Mali 
možnosť vidieť odborné 
učebne a dozvedieť sa o 
možnostiach štúdia na Tech-
nickej akadémii. V kaž-
dej učebni bola pripravená 
krátka prezentácia využitia 
materiálnych prostried-

kov vo vyučovacom pro-
cese. Výchovná poradkyňa 
oboznámila s novinkami v 

škole a odpovedala na otáz-
ky   záujemcov o štúdium.

-KoM-

Technické lýceum po novom
Od 1. septembra 2017 nasta-
la výrazná zmena v zameraní 
študijného odboru 3918 M 
technické lýceum. Je reak-
ciou na nedostatok odborní-
kov v oblasti IT technológií.

Študijný odbor, ktorého zá-
merom je pripraviť študentov 
na vysokoškolské štúdium 
technického zamerania, bude 
už od 1. ročníka špecializo-
vaný na programovanie. 
Za štyri roky štúdia spolu až 8 
vyučovacích hodín týždenne. 

Okrem toho, v rámci odbor-
nej zložky vzdelávania budú 
mať žiaci predmety zamera-
né na tvorbu www stránok, 
informačné a databázové sys-
témy a počítačovú grafiku. 
Študovať budú aj operačné 
systémy a počítačové siete. 
Keďže odbor je prípravou 
na vysokoškolské štúdium, 
vo 4. ročníku popri seminá-
roch z matematiky a fyziky, 
absolvujú predmet úvod do 
vysokoškolskej matematiky.
Pre uplatnenie sa aj na 

zahraničnom pracovnom 
trhu, majú možnosť, okrem 
anglického jazyka, štu-
dovať aj nemecký jazyk.

Veríme, že nová orientácia 
technického lýcea pomôže 
uspokojiť veľký záujem žia-
kov základných škôl o štú-
dium informatiky na našej 
škole a zároveň im zabezpe-
čí kvalitné a zaujímavé štú-
dium s veľkou perspektívou.

-RuL-

Prezentovanie študijných odborov žiakom základných škôl.
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 Súťaž ZENIT       
v elektronike
Školské kolo, november 2016
• 6 žiakov 
• Ing. Vladimír Dronzek

1. m. - Martin Kičák
2. m. - Martin Petrek
3. m. - Stanislav Macejko

Krajské kolo, december 
2016, Košice,
2. m. - Martin Petrek
3. m. - Martin Kičák.

 Súťaž ZENIT       
v strojárstve
Školské kolo, november 2016
• 20 žiakov 2., 3. a 4. roč.
• Ing. Jozef Kocurek

Kategória A
2. ročník
1. m. - Dalibor Čech
2. m. - Adam Filip
3. m. - D. M. Rackovský

Kategória B
3. ročník
1. m. - Patrik Zakucia
2. m. - Filip Matiščík
3. m. - Martin Kovács

Kategória C
4. ročník
1. m. - Kristián Brajerčík
2. m. - Erik Pavol
3. m. - Vladimír Kotrady

Krajské kolo, november 
2016, Košice,
1. m. - Kristián Brajerčík
4. m. - Erik Pavol.

 Súťaž ZENIT       
v programovaní 
a webdizajne

Školské kolo, október 2016
• Ing. Iveta Ďurašová,        
• RNDr. Jozef Labuda
• RNDr. Jana Ontková

Technické súťaže

V marci sa v Trnave usku-
točnil 5. ročník celoštát-
nej súťaže Skills Slova-
kia „Mladý mechatronik“ 
pre žiakov stredných škôl 
odboru mechatronika.
Z jedenástich škôl z celého 
Slovenska sa Gabriel Au-
gustín a Anton Berta z III.C 
triedy umiestnili na 5. mieste. 
Počas 120 minút mali zapojiť 
mechatronický systém zlože-
ný z pneumatických prvkov 
a elektrických komponen-
tov a pomocou Programo-
vacieho logického automatu 
(PLC) ho naprogramovať.

-KoM-

Zenit v elektronike

Ocenenie našich žiakov.

V novembri sa v učebni PRI 
uskutočnilo školské kolo sú-
ťaže „ZENIT v elektronike“. 

Súťaže sa zúčastnilo 
šesť žiakov. Súťaž po-
zostávala z dvoch častí.
Teoretická časť obsaho-
vala otázky z elektroni-
ky, elektrotechniky, au-
tomatizácie a výpočtovej 
techniky. Študenti v nej 
mohli získať 30 bodov.
V praktickej časti navrho-
vali plošný spoj na základe 
pripravenej schémy.  Plošný 
spoj vyleptali a osadili sú-
čiastkami. Najväčším poč-
tom bodov bola hodnotená 
funkčnosť  zariadenia, kde 
mohli študenti získať 50 
bodov.  20 bodov bolo mož-
né získať za  vzhľad, návrh 
plošného spoja a za kvalitu 

spájkovania. Žiaci Martin 
Petrek a Martin Kičák postú
pili na krajské kolo do Košíc. 
V decembri sa uskutočnilo 
na SPŠ elektrotechnickej 
v Košiciach krajské kolo 
súťaže ZENIT v elektroni-
ke. Zúčastnili sa ho aj naši 
žiaci Martin Kičák a Matin 

Petrek. Martin Petrek (1.E) 
sa umiestnil v kategórii B 
(1. a 2. ročník) na 2. mies-
te a postúpil na celoslo-
venské kolo. Martin Kičák 
(III.E) obsadil v kategórii 
A (3. a 4. ročník) 3. miesto.

Vladimír Dronzek                         

Odovzdávanie diplomov.

Dňa 1. decembra 2016 
sa na našej škole usku-
točnilo obvodné kolo 
Technickej olympiády 
žiakov základných škôl. 

Škola hostila 24 žiakov, 
víťazov školských kôl, 
ktorí súťažili v dvoch ka-
tegóriách. Po teoretickom 
teste predviedli svoje zruč-
nosti v Centre odborného 
vzdelávania TA SNV pri 

rezaní, vŕtaní, opracová-
vaní a montáži drevených 
výrobkov. Hodnotilo sa 
dodržanie rozmerov, kva-
lita opracovaných die-
lov funkčnosť a estetika. 

-KoM-

Technická olympiáda

Skills Slovakia - Mladý mechatronik
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Kategória programovanie A:

1. m. - Filip Vitkovský
2. m. - Gabriel Augustín
3. m. - Tomáš Frankovič

Kategória programovanie B:

1. m. - Branislav Hozza
2. m. - Peter Janoš

Kategória webdizajn:

1. m. - D. Labanc, S. Mulík
2. m. - P. Iľaš, J. Dunaj
3. m. - O. Olejník, A. Legát

Krajské kolo, Košice,
4. miesto - D. Labanc, 
S. Mulík.

 Súťaž v technických 
znalostiach

• apríl 2017
• Ing. Marián Butvin, 
• Ing. Bohuslav Slivko

1. m. - Daniel Hovanec
2. m. - Gabriel Augustín
3. m. - Filip Matiščík

 Súťaž v počítačovej 
grafike
• jún 2017
• Ing. Ján Koťuha

1. m. - Jakub Macejko
2. m. - Maroš Gonda
3. m. - Dávid Midlík

 Súťaž v kreslení
AutoCAD
• jún 2017
• Ing. Bohuslav Slivko

1. m. - Dalibor Čech
2. m. - Martin Kovács
3. m. - Martin Antaš

 Súťaž v technickej  
grafike
• marec 2017
• 19 žiakov 1. ročníka

Zenit v strojárstve
V novembri sa ko-
nal XVIII. ročník súťaže 
ZENIT v strojárstve - kraj-
ské kolo v Košiciach. 

Zo školského kola postú-
pili žiaci štvrtého ročníka 
Kristián Brajerčík a Erik 
Pavol, ktorí súťažili v ka-
tegórii A – žiaci študijných 
odborov stredných priemy-
selných škôl skupiny odbo-
rov 23 strojárstvo a ostatná 
kovospracúvacia výroba.
Prvýkrát v histórii sa súťa-
žilo aj v kategórii C – žia-
ci študijných a učebných 
odborov stredných odbor-
ných škôl a priemyselných 
škôl skupín odborov, ktoré 
majú v učebných plánoch 
programovanie CNC stro-
jov – 24 strojárstvo a ostat-
ná kovospracúvacia výroba. 
V tejto kategórii nás repre-
zentovali štvrtáci Rastislav 
Lipták a Vladimír Kotrady.
V kategórii A  Kristián Bra-
jerčík obsadil 1. miesto 
a Erik Pavol 4. miesto. 
Kristián Brajerčík postú-
pil na celoštátne kolo, kto-
ré sa uskutoční 7. až 9. 

februára 2017 na Strednej 
priemyselnej škole v No-
vom Meste nad Váhom.
V kategórii C Rastislav 
Lipták obsadil 2. miesto 
a Vladimír Kotrady 4. miesto.
Vo februári sa uskutočni-

lo  celoštátne kolo na SPŠ 
v Novom Meste nad Vá-
hom. Zúčastnil sa ho aj náš 
žiak Kristián Brajerčík, kde 
obsadil výborné 2. miesto.

-BtM-

Majster Európy v raketovom modelárstve

Náš učiteľ Ing. Ján Koťuha zís-
kal titul Majstra Európy 2017  v 
raketovom modelárstve.

Majstrovstiev Európy sa 
zúčastnilo v dňoch 20.-25. 

augusta 2017 v poľskom 
meste Wroclaw 17 krajín. 
Janko súťažil s maketou 
japonskej sondážnej ra-
kety SS-520-1, s ktorou 
dosiahol výšku 525 metrov.

Jeho úspech nás veľmi teší a 
dúfame, že svojou pracovi-
tosťou a kreativitou bude prí-
kladom aj pre svojich žiakov.

-HoM-

Úspešný Kristián Brajerčík.

Ján Koťuha na najvyššom stupni víťazov
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• Ing. Janka Žiaranová, 
Ing. Ján Koťuha

1. m. - Branislav Hozza               
2. m. - Eduard Čekel
3. m. - Ester Blašková

 Súťaž v strojár-
skych zručnostiach

• apríl 2017
• 8 žiakov
• Mgr. Jozef Švač

1. m. - Perháčová; Štiavnická
2. m. - Černický; Gmuca
3. m. - Čuj; Valenčík

 Súťaž v elektronike
• máj 2017
• Ing. Radoslav Hatala, 
• Ing. Henrieta Tarajčáková

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

 Fotky:
1 - Týždeň vedy a techniky 
2016

2 - Školský ples 2017

3 - Absolventi súťaže: 
Strojár inovátor

4 - Robotický deň so žiakmi 
základných škôl

5 - Absolventi technického 
lýcea a logistiky

6 - Súťaž v práci na počítači

7 - Poznávací pobyt žiakov 
z Čáslavi

8 - Naši volejbalisti

9, 10 - Erasmus+ : naši žiaci 
na odbornej stáži vo Weidene
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 Súťaž v robotike
• apríl 2016
• Ing. Vladimír Dronzek, 
• Ing. Radoslav Hatala

1. m. - Martin Kičák               
2. m. - Ján Mulík
3. m. - Michal Medery

 Súťaž v písaní 
na počítači

• máj 2017
• Ing. Viera Kubovčíková

Kategória  A  
1 rok štúdia ADK
1. m. - Peter Hodák              
2. m. - Matúš Grečko
3. m. - Lenka Iľašová

Kategória  B  
2 roky štúdia ADK
1. m. - Kamila Sajdáková              
2. m. - Helena Mačugová

 Fotky:
11 - Krajské kolo 
v stolnom tenise

12 - Školská súťaž 
v elektronike

13 - Prváci na lyžiarskom 
kurze

14 - Víťaz okresného kola 
nemeckej olympiády

15 - Okresná súťaž 
v bedmintone

16 - Žiaci základných škôl 
počas Týždňa vedy a tech-
niky

17 - Triedny výlet v Tatrách

18, 20 - Celoštátna súťaž 
v cezpoľnom behu

19 - Absolventi 
elektrotechniky19 20

17

18

15 16

13

14

11
12
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Kategória  C  
3 roky štúdia ADK
1. m. - Patrícia Muchová 
             

 Školská olympiáda 
v programovaní

• máj 2017
• Ing. Iveta Ďurašová, 
• RNDr. Jana Ontková

Kategória  A  
programovací jazyk C
1. m. - Gabriel Augustín                
2. m. - Henrich Valkoššák
3. m. - Dávid Midlík

Kategória  B  
programovací jazyk C 
a JAVA

1. m. - Martin Kičák                
2. m. - Tomáš Frankovič
3. m. - Miroslav Vilčák

 Súťaž 
Junior Freshhh
• november 2016
• žiaci 1. - 3. ročníka
• Mgr. Daniela Kotuličová
• Mgr. Terézia Petreková

Najlepšie miesta získali 
E. Blašková, S. Živčáková
a A. Novotná.

 Fyzikálna olympiáda

• máj 2017
• 4 žiaci 
• Mgr. Daniela Kotuličová

Najlepšie sa umiestnili 
M. Petrek a E. Blašková

 Súťaž v informatike 
iBobor
• november 2016
• 32 žiakov 
• RNDr. Jana Ontková

Projekt Erasmus+ sa ve-
nuje potrebám odborného 
stredoškolského a ďalšieho 
vzdelávania. Národná agen-
túra programu Erasmus+ 
schválila našej školy projekt  
KA1 na obdobie 2015-2017.

Počas dvoch októbrových 
týždňov sa na našej škole vyu-
čovalo medzinárodne. V rámci 
programu Erasmus+ sa spolu 
s našimi žiakmi učili Nemci, 

Švajčiari a Španieli. Témou 
výučbového modulu bolo 
PROGRAMOVANIE CNC-
-STROJOV. Úlohou účastní-
kov kurzu bolo teoreticky aj 
prakticky zvládnuť programo-
vanie s následným navrhnu-
tým a vyrobeným produktom. 

Vyučovanie aj záverečná 
skúška prebiehala v anglič-
tine a absolventi modulu 
získali medzinárodný cer-

tifikát. Ten im bol udelený 
po slávnostnom prijatí na rad-
nici mesta Spišská Nová Ves.

Vo voľnom čase spoznávali 
prírodné, kultúrne a historické 
pozoruhodnosti mesta a Spiša. 
Smútok v očiach počas záve-
rečnej rozlúčky signalizoval, 
že okrem získaných vedomostí 
a zručností získali nové priateľ-
stvá, s ktorými sa ťažko lúčili.

-HoM-

Európsky projekt Erasmus+

V januári 2017 v rám-
ci projektu študovali naši 
tretiaci na odbornej stáži 
v nemeckom Mníchove. 
Počas trojtýždňového po-
bytu absolvovali týždeň 
vyučovania na odbornej 
technickej škole (Berufs-
schule für Fertigungstech-

nik)  a následne dva týždne 
vo firmách SWM (Stadtwer-
ke München), Yaskawa 
a MTU-Aero Engines. 
Michal Čuj, Boris Kla-
páč, Martin Kovács, Filip 
Matiščík a Jakub Maťa-
šovský si doplnili svoje te-
oretické vedomosti a prak-

tické zručnosti v oblasti 
ELEKTROPNEUMATIKY 
v anglickom jazyku. 
Na konci stáže úspešne 
vykonali odbornú skúšku 
v angličtine pred odbor-
nou komisiou a získali 
medzinárodný certifikát.

-HoM-

V máji 2017 v rámci 
projektu študovali naši tre-
tiaci z odboru TECHNIC-
KÉ LÝCEUM a MECHAT-
RONIKA na odbornej 
stáži  v nemeckom meste 

Weiden. Počas dvojtýždňo-
vého pobytu v máji 2017 
absolvovali vyučovanie na 
odbornej technickej škole 
EuropaBerufsschule. Ma-
tej Konečný, Adam Sva-

ček, Daniel Olejník, Peter 
Gabriš, Dominik Turek, 
Samuel Čekel a Gabriel 
Augustin si doplnili svo-
je teoretické vedomos-
ti a praktické zručnosti 
v oblasti PROGRAMO-
VANIA CAD/CAM SYS-
TÉMOV v anglickom 
jazyku. So spolužiakmi 
z Nemecka a Švajčiarska 
úspešne vykonali záverečnú 
odbornú skúšku v angličti-
ne pred odbornou komisiou 
a získali medzinárodný cer-
tifikát a europass-mobility.

-HoM-

Odovzdávanie certifikátov na radnici.
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Kategória Junior 1. a 2. roč.

Šiesti úspešní riešitelia:
Najlepšie sa umiestnil 
J. Macejko.

Kategória Senior 3. a 4. roč.

Ôsmi úspešní riešitelia: 
Najlepšie sa umiestnil 
J. Holotňák.

 “IT - FITNESS” 
TEST
• apríl - jún 2017
• všetci žiaci školy 
• RNDr. Jozef Labuda

1. m. - Rastislav Lipták                
2. m. - Marek Prachnár
3. m. - Peter Gabriš

Športové 
súťaže

 ŠACH
1. miesto - N. Pavluvčíková
2. miesto - A. Strela
3. miesto - M. Benda

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

 VOLEJBAL
• obvodné kolo Centra 
voľného času (CVČ), žiaci 
SŠ, 1. miesto
• obvodné kolo, žiačky SŠ 
4. miesto
• regionálne kolo, žiaci SŠ
4. miesto

 HÁDZANÁ
• obvodné kolo, žiaci SŠ
1. miesto
• obvodné kolo, žiačky SŠ 
4. miesto

Technická akadémia 

Technická akadémia v Spiš-
skej Novej Vsi je otvorenou 
školou s európskou prida-
nou hodnotou. Znamená to, 
že aktívne zapája svojich 
žiakov do medzinárodné-
ho vyučovania vo svojej 
škole a hlavne v zahraničí.
V rámci dvojročného pro-
jektu Erasmus+,  v pod-
programe KA1 - odborné 
vzdelávanie, zabezpečila 
pre svojich žiakov 2-3 týž-
dňové odborné stáže v Ne-
mecku. V marci 2017 žiaci 

absolvovali v Mníchove vý-
učbový modul elektropne-
umatiky a v máji 2017 
vo Weidene programova-
nie CAD/CAM systémov. 
V pracovných tímoch spolu 
so žiakmi z Dánska, Nemec-
ka, Holandska a Švajčiarska 
riešili úlohy, úspešne vyko-
nali záverečnú teoretickú 
a praktickú skúšku v an-
gličtine a získali medziná-
rodný certifikát a europass.
V ďalšom projekte, pod-
programe KA2 - školské 

partnerstvá, žiaci riešia úlo-
hy v oblasti 3D-tlače spo-
lu so svojimi spolužiakmi 
zo šiestich krajín. Vyučova-
nie v trojročnom projekt za-
čali v marci 2017 v chorvát-
skom meste Oroslavje 
a postupne sa budú učiť 
v ďalších piatich štátoch.
Medzinárodné vyučovanie 
sa tak stalo dôležitou súčas-
ťou portfólia Technickej aka-
démie v Spišskej Novej Vsi.

-HoM-

Výmenný pobyt: ALSFELD – SNV 2017 

V júni 2017 sme privíta-
li na našej škole 41 čes-
kých študentov a 2 učiteľov 
z partnerskej školy z čes-
kého mesta Čáslav. Pri-
pravili sme pre nich zaují-
mavý program. Študenti si 
prezreli našu školu a naše 
mesto, boli prijatí na radni-
ci a vystúpili na vežu kos-
tola. Navštívili Mariánsku 
horu v Levoči, Spišský hrad, 
kaštieľ v Markušovciach 
a plavili na pltiach v Pie-
ninskom národnom parku. 

Videli tiež krásy Vysokých 
Tatier a Slovenského raja. 
Zúčastnili sa na exkurzii 
v spoločnosti Embraco. Cie-
ľom pobytu bolo spoznať 

naše mesto a jeho okolie 
a upevniť vzťahy medzi na-
šou školou a školou v Čáslavi.

Ingrid Dronzeková 

Poznávací pobyt žiakov a učiteľov z Čáslavi

V júni 2017 sme na našej ško-
le mali možnosť privítať štu-
dentov z Max-Eyth-Schule 
z partnerského mesta Alsfeld 
v nemeckom Hessensku.
Tradícia výmenného poby-
tu a spolupráca oboch škôl 
trvá už viac ako 20 rokov. 

Tento rok do Spišskej Novej 
Vsi pricestovalo 18 študen-
tov spolu s dvoma učiteľ-
mi - Michaelom Kochom 
a Marcusom Stoeplerom.
Bohatý program začal 
v pondelok prijatím na radni-
ci mesta pánom primátorom 

Jánom Volným, spoznáva-
ním pamiatok mesta, na kto-
ré sa mohli pozrieť aj z výšky 
novoveskej kostolenej 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 Sta-
rom Smokovci a absolvovali 
exkurziu najväčšieho regio-
nálneho podniku Embraco.
 
              Lucie Paľuchová 

Škola s pridanou hodnotou
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 FLORBAL
• obvodné kolo, žiaci 
a žiačky SŠ 5. miesto

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

 ATLETIKA
• chlapci 100m
2. miesto - E. Révaj
• dievčatá 100m
2. miesto - D. Palonderová

• chlapci 400m
1. miesto - E. Révaj

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

• chlapci 1500m
3. miesto - M. Bdžoch
• dievčatá 1500m
3. miesto - T. Wintzlerová

• chlapci 3000m
1. miesto - D. Pacák

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

• chlapci vrh guľou
1. miesto - H. Valkošák
3. miesto - R. Onderčín

Športové 
majstrovstvá školy

 MINIFUTBAL
1. miesto - IV.A
2. miesto - III.C
3. miesto - III.E

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

 VOLEJBAL
1. miesto - IV.A 
2. miesto - IV.E 
3. miesto - II.C 

Študenti I. B triedy odbo-
ru strojárstvo a študenti 
I.C triedy odboru me-
chatronika sa máji 2017 
zúčastnili Medzinárodné-
ho strojárskeho veľtrhu 
v Nitre. Prezreli si no-
vinky z oblasti strojáren-
stva, CNC strojov, elek-

trotechniky, elektroniky, 
mechatroniky a robotiky. 
Vystavované exponáty boli 
prezentované českými, ne-
meckými, švajčiarskymi, 
ale aj slovenskými firma-
mi. Veľká časť vystavo-
vaných objektov sa týkala 
mechatroniky, robotiky, 

CNC strojov, merania ve-
ličín a metrológie. Študenti 
sa aktívne zapojili do pre-
hliadky noviniek, pričom 
v pomerne veľkej miere 
využili svoje vedomosti 
z anglického jazyka. Veľ-
mi pekne vedeli prepojiť 
svoje získaná teoretické 
vedomosti s praktický-
mi ukážkami na výstave. 
Keďže na výstave bolo veľa 
noviniek z oblasti mechat-
roniky, strojárenstva a elek-
trotechniky,   je  vhodné s náv-
števou veľtrhu pokračovať.

           Janka Žiaranová 
Bohuslav Slivko 

Medzinárodný strojársky veľtrh Nitra 2017

Exkurzia v Osvienčime
V marci 2017 sa 44 štu-
dentov prvého roční-
ka zúčastnilo odbornej 
dejepisnej exkurzie do 
koncentračného tábo-

ra Osvienčim - Brezinka. 
Počas troch hodín sa študen-
ti dozvedeli o podmienkach, 
v ktorých boli väzni uby-
tovaní,  o dôvodoch, prečo 

koncentračné tábory počas 
druhej svetovej vojny vzni-
kali a o spôsobe, akým boli 
tábory vedené. Študenti mali 
možnosť prezrieť si baraky, 
v ktorých boli väzni ubyto-
vaní, plynové komory, aj pa-
mätník obetiam holokaustu, 
ktorý je súčasťou komple-
xu a z exkurzie si odniesli 
nezabudnuteľné zážitky 
a znalosti o tejto temnej 
kapitole dejín 20. storočia. 

   Denisa Štrbková             
Marta Nováková 

V marci trieda II.D a trieda 
III.E sa zúčastnili odbornej 
exkurzie vo firme Global 
Logic. Počas prezentácií 
sa žiaci oboznámili s port-
fóliom projektov, ktorým sa 
firma venuje. Žiakov infor-
movali o zručnostiach, ktoré 
musia spĺňať ak sa chcú stať 
úspešnými IT vývojármi. 
V prvom rade poukázali na 
zanietenie a tvorbu vlastných 
IT projektov, logické mysle-
nie a znalosti cudzích jazykov.

Jozef Labuda 

Exkurzia vo firme Global Logic v Košiciach
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 FUTBAL TROJÍC
1. miesto - I.C
2. miesto - III.C 
3. miesto - IV.A

  STOLNÝ TENIS
 1. miesto - T. Farkašovský
 2. miesto - P. Kopkáš
 3. miesto - D. Midlik

Spišské športové hry 
detí a mládeže

2017

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

• dievčatá
2. miesto - S. Neupauerová
4. miesto - K. Kopkášová

 ATLETIKA
• beh 60m
2. miesto - K. Kavuličová
3. miesto - D. Palonderová
3. miesto - E. Révaj
• beh 300m 
1. miesto - K. Kavuličová
3. miesto - D. Palonderová
• beh 600m
3. miesto - L. Kopaničáková
• beh 800m
3. miesto - J. Pukluš
4. miesto - M. Kačír
• vrh guľou: 
1. miesto - H. Valkošák
2. miesto - J. Pukluš
• skok do diaľky
2. miesto - M. Krausz
• skok do výšky
2. miesto - J. Melikant
2. miesto - K. Mydlárová

 PLÁVANIE
• 50m prsia
2. miesto - A. Vaľo
• 50m znak
1. miesto - A. Vaľo
• 50m voľný spôsob
2. miesto - A. Vaľo
• 100m voľný spôsob
1. miesto - A. Vaľo
• 100m polohové preteky
2. miesto - A. Vaľo

Školský ples
Dňa 19.5.2017 sa uskutoč-
nil XVI. reprezentačný ples 
Technickej akadémie  žiakov 
tretieho ročníka. Od sep-
tembra 2016 navštevovali 
tanečnú školu pod vedením 
Ing. Vladimíra Barana. Z 
pôvodného počtu štyrid-
siatich tanečných párov sa 

do záverečného programu 
prepracovalo dvadsať pá-
rov. Predviedli ukážky 23 
štandardných tancov, národ-
no-spoločenských a disko 
tancov v troch tanečných 
kolách. Porotu tvorili učitelia 
a minuloročný víťazný pár. 
1. miesto a titul kráľovná 

a kráľ plesu získali: Domi-
nika Hudranová (III.B) 
a Slavomír Vavrek, absol-
vent školy. 2. miesto: Ján 
Dulák (III.E) so sestrou Domi-
nikou,  3. miesto: Jozef Rerko 
(III.A) s Veronikou Volfovou. 

Eva Červeňová 

Lyžiarsky kurz
Vo februári 2017 sa usku-
točnil lyžiarsky kurz v ly-
žiarskom stredisku Poráč 
- Brodok, ktorého sa zú-
častnili žiaci prvých roč-
níkov. Kurz bol rozdelený 
na dva turnusy. Od 12.2.2017 
– 17.2.2017 kurz absol-
vovali dve triedy: I.B, I.C 

a od 19.2.2017 – 24.2.2017 
tri triedy: I.A, I.D, I.E. 
Na kurze sa zúčastnilo 
vyše sto prvákov. Sneho-
vé podmienky na lyžovanie 
boli výborné, lyžovalo sa 
podľa plánu. Kurz absol-
vovali všetci žiaci. Začia-
točníci si osvojili základné 

techniky zjazdového lyžo-
vania, pokročilí sa zdokona-
lili v základných technikách 
a vyskúšali si aj slalomo-
vé preteky jednotlivcov. 
Žiaci aj vyučujúci vyjad-
rili s kurzom spokojnosť.

-učitelia TSV-

Absolventi tanečnej školy 2016/2017



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 zdro-
jom zábavy, ale aj ďalšieho 
profesionálneho uplatnenia. 
Absolvent odboru získava po-
čas štúdia vedomosti a zruč-
nosti z oblasti informatiky, 
strojárstva, elektrotechniky 
a elektroniky, mechatroniky 
a mikroprocesorovej tech-
niky. Naučí sa ich využívať 
pri programovaní robotov, 

inteligentných výrobných 
zariadení a CNC strojov.
Štúdium odboru je pre štu-
dentov príťažlivé a zaujímavé 
aj preto, lebo majú k dispozí-
cii najmodernejšie technické 
zariadenia a systémy nevy-
hnutné pre kvalitné vzdelá-
vanie v uvedenej oblasti.
2381 M  strojárstvo
GRAFICKÉ SYSTÉMY

Zručnosti v počítačovej gra-
fike
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 zručnos-
ti v nadväznosti na ďalšie, 
ktoré študenti získajú z ob-
lasti strojárskej konštruk-
cie, technológie, robotiky aj 

CNC strojov, sú zárukou, že 
absolventi odboru sa dokážu 
uplatniť v celej šírke profesií 
alebo bez problémov zvlád-
nuť vysokoškolské 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, informatiky 
a počítačového mo-delovania. 
V 3. a 4. ročníku ich využí-
vajú 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 ná-
ročných, ale veľmi zaují-
mavých technológií, budú 
mať k dispozícii najmoder-
nejšie CNC stroje a nevy-
hnutnú výpočtovú techni-
ku s príslušným softvérom.

2675 M  elektrotechnika
POČÍTAČOVÉ  
SYSTÉMY A SIETE

Cez elektrotechniku k digi-
tálnym technológiám
Študijný odbor umožňuje zís-
kať kvalitné vzdelanie v oblas-
ti elektrotechniky, informatiky 
a počítačových technológií. 
Študent spozná podstatu a 
zákonitosti elektrotechniky a 
elektroniky, princíp, konštruk-
ciu a činnosť jednotlivých 
častí ako aj celého systému 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 inter-
netové stránky a využí-
vať počítačovú grafiku. 
Získaním osvedčenia o elek-
trotechnickej spôsobilosti a 
ďalších v oblasti IT môže aj 
samostatne podnikať. Väč-
šina študentov pokračuje 
vo vysokoškolskom štúdiu.

2561 M  INFORMAČNÉ 
A SIEŤOVÉ TECHNOLÓ-
GIE
Od záľuby k povolaniu
Najnovšia ponuka školy 
pripravená pre žiakov, kto-
rí sa zaujímajú o moder-
né digitálne technológie 
a chcú svoju záľubu pre-
meniť 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 databá-
zové systémy. Budú tvoriť 
webové stránky a spoznajú 
možnosti počítačovej grafi-
ky. Absolvujú Cisco sieťovú 
akadémiu a získajú medzi-
národne uznávaný certifikát.

3968 M  LOGISTIKA

Plánovať a riadiť
Logistika sa stáva nevy-
hnutnou súčasťou kvalitné-
ho fungovania každej firmy. 
Preto škola ponúka najmä 
dievčatám moderný študij-
ný program, ktorý ich oboz-
námi s oblasťami logisti-
ky, pravidlami a riešením 
logistických problémov pros- 
tredníctvom simulova-
ných situácií. Tiež študujú 
blok ekonomických pred- 
metov – ekonomika,  účtov-
níctvo, technika administra-
tívy, marketing, manažment. 
Zvládnu dva cudzie jazyky, zá-
klady výroby a blok predme-
tov aplikovanej 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 vysokých školách 
si môžu zvoliť rovnaký 
alebo príbuzný odbor.

3918 M  TECHNICKÉ 
LÝCEUM

Príprava na vysokoškolské 
štúdium informatiky
Atraktívny študijný odbor, 
ktorého cieľom je pripraviť 
študentov na vysokoškolské 
štúdium orientované najmä 
na oblasť informačných tech-
nológií. Nosným predmetom 
v odbore je programovanie – 
až 8 vyučovacích hodín týž-
denne za 4 roky štúdia. Okrem 
toho, v rámci odbornej zložky 
vzdelávania budú mať študenti 
predmety zamerané na tvor-
bu www stránok, informačné 

a databázové systémy a počíta-
čovú grafiku. Študovať budú aj 
operačné systémy a počítačové 
siete. Keďže odbor je prípra-
vou na vysokoškolské štúdium, 
vo  4. ročníku popri seminá-
roch z matematiky a fyziky, 
absolvujú predmet úvod do 
vysokoškolskej matematiky.
Pre uplatnenie sa aj na za-
hraničnom pracovnom trhu, 
majú možnosť, okrem an-
glického jazyka, študo-
vať aj nemecký jazyk.
Zavedenie tohto odboru je 
reakciou školy na nedosta-
tok stredoškolsky a vysoko-
školsky vzdelaných odborní-
kov v oblasti IT technológií. 
Jeho štúdium dokáže zabez-
pečiť absolventom uplatne-
nie s veľkou perspektívou. 

Ladislav Ruttkay 
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