
Dopyt po odborníkoch z oblas-
ti automobilového priemyslu 
podnietil školu pružne reagovať 
ponukou nového študijného od-
boru – stavba automobilov . Je to 
široko koncipovaný odbor, v kto-
rom žiaci počas prvých dvoch 
ročníkov získajú vedomosti z od-
borných strojárskych predmetov, 
výpočtovej techniky, elektrotech-
niky a automatizácie zameranej 
na automobily. 

V 3. a 4. ročníku sa odbor 
ďalej špecializuje na vyučovanie 

predmetu stavba automobilov. 
Tu sa žiaci oboznámia s najmo-
dernejšími trendmi v konštrukcii 
automobilov a získajú znalosti 
o princípoch, funkcii, vlastnos-
tiach a ich použití, ako aj o kon-
štrukcii jednotlivých súčiastok. 

Zloženie a hodinová dotácia 
všeobecnovzdelávacích, odbor-
ných a voliteľných predmetov 
umožňuje absolventom pokračo-
vať v štúdiu v tom istom odbore 
na vysokých školách technického 
zamerania. 

Po skončení štúdia si nájdu 
uplatnenie nielen na Slovensku, 
ale aj v krajinách celej Európskej 
únie, pretože súčasťou vyučova-
nia je aj štúdium anglického ale-
bo nemeckého jazyka. 

Chlapci aj dievčatá, ktorí sa za-
ujímajú o autá a motory, sú u nás 
vítaní. Ponúkame im nový a zaují-
mavý študijný odbor.

-kč-/-sth-
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Všetkými 
desiatimi

neprehliadnite

Nový model maturitných skú-
šok, ktorý zaviedla Vyhláška 
510/2004, si vyžadoval nemálo 
úsilia zo strany hlavného koor-
dinátora MS v škole a kolegýň, 
ktoré pôsobili ako predsedníčky 
školských alebo predmetových 
maturitných komisií, triednych 
učiteľov, ale aj skúšajúcich a sa-
mozrejme kolegov, ktorí žiakov 
na MS pripravovali. 

Práve nová MS by sa mala 
stať jedným z kritérií odlišujú-
cich kvalitu škôl.

Je potešiteľné, že výsledky 
našich žiakov v prvom roku 
novej maturity najmä v cudzích 
jazykoch boli v porovnaní s ce-
loštátnymi dobré. Aj hodnote-
nia MS zo strany predsedov 
boli pozitívne. Nemôže to však 
znamenať uspokojenie pre bu-
dúci školský rok, nech je skôr 
povzbudením.

Ladislav Ruttkay 
(výňatok zo záverečnej správy)

Nová maturita 
rozlišuje kva-
litu škôl

V škole je k dispozícii 138 počí-
tačov, z toho je 90 priamo pri-
pojených na internet. V prieme-
re je to 3,5 žiaka na 1 počítač. 
(Celoslovenský priemer je 12,5 
žiaka/počítač). SPŠS poskytuje 
vhodné podmienky na štúdium. 
V 5 odborných učebniach sú 
okrem počítačov laserové tlačiar-
ne, 17“ monitory, plotter na tlač 
výkresov, dataprojektory, ktoré 

dopĺňajú špičkové vybavenie od-
borných učební.

Predmety - počítačová grafi-
ka, počítačové siete, technológie 
internetu, informačné systémy, 
aplikovaná informatika, apliko-
vaný softvér a grafické systémy 
umožnia žiakom získať potrebné 
vedomosti a zručnosti pri práci 
s  výpočtovou technikou.

Stanislava Hudranová 

Najnovšie trendy v konštrukcii automobilov 

○ technické lýceum
○ mechatronika
○ grafické systémy
○ technický manažment
○ stavba automobilov
○ technické a informa-
  tické služby

www.strojsnv.sk

Takmer 3000 hodín infor-
matiky v šiestich odboroch

V máji 2005 úspešne zmaturo-
vali prví „lýceisti“. Ide o nový 
študijný odbor, ktorý si vyberajú 
prevažne tí najlepší deviataci. Má 
úroveň a náročnosť gymnázia 
a zároveň vzdeláva aj v oblasti 
techniky. Naši úspešní absolven-
ti sa rozhodli ďalej študovať na 
technických vysokých školách 
v Košiciach, Žiline, Bratislave 
a v Brne, kde študujú výpočtovú 
techniku, informatiku, multimé-
diá, elektrotechniku. Je to však 
len ich začiatok. Držíme im pal-
ce, aby štúdium zvládli.

Monika Hodnická  

Všetci sú na vy-
sokých školách
Študenti nového študij-
ného odboru technické 
lýceum už zmaturovali

Študenti v moderne vybavených učebniach získavajú vedomosti a nadobú-
dajú zručnosti riešením úloh s využitím výpočtovej techniky.

Písanie na stroji, štylizovanie ob-
chodných listov – žiadostí, objed-
návok, reklamácií, obchodných 
zmlúv aj v anglickom a nemec-
kom jazyku, vedenie účtovníctva, 
založenie firmy a podnikanie. 
Trh práce si vyžaduje kvalifikova-
né ekonómky, účtovníčky, sekre-
tárky a asistentky.

Všetky tieto možnosti ponúka 
dievčatám, ale aj chlapcom zaují-
mavý študijný odbor – technické 
a informatické služby.

Počas celého štúdia žiaci pra-
cujú s modernou výpočtovou 
technikou, ktorá sa pre nich sta-
ne nevyhnutným a samozrejmým 
pomocníkom. Získajú potrebné 
vedomosti a praktické skúsenos-
ti v predmetoch ekonomického 
a technického zamerania.

Po absolvovaní tohto odboru 
nájdu uplatnenie v ekonomic-
kých, technických a personálnych 
oddeleniach rôznych obchodných 
a výrobných firiem. Môžu tiež 
pokračovať v štúdiu na ekono-
mických a technických vysokých 
školách. Žiačky a žiaci s výborný-
mi študijnými výsledkami počas 
celého štúdia na strednej škole 
majú možnosť dostať sa aj na také 
odbory na vysokých školách, ako 
sú bankovníctvo a poisťovníctvo, 
cudzie jazyky, učiteľstvo.

Ingrid Šumanská 

Rozvoj automobilového priemyslu si žiada odborníkov v stavbe automobilov



Keď som na konci júna pri-
pravoval záverečnú správu 

o činnosti a výsledkoch školy 
v uplynulom školskom roku, 
uvedomil som si jednu skutoč-
nosť. Škola je inštitúcia, ktorá 
popri svojich „tradičných“ 
činnostiach spojených najmä 
s vyučovaním, uskutočňuje 
množstvo ďalších aktivít. Tie-
to zdanlivo nesúvisia so vzde-
lávaním a výchovou, ale ich 
cieľom je v konečnom dôsled-
ku prosperita školy a rozvoj 
žiaka. Vieme o nich v škole, 
sporadicky ich dokumentuje 
televízia alebo regionálne no-
viny, ale verejnosť je častokrát 
málo informovaná.

Preto sme sa rozhodli vydá-
vať vlastné noviny. 

Pri rozhodovaní, aký ná-
zov dostanú, priklonili sme 
sa k názvu školy. Rozhodnutie 
súviselo so zachovaním znač-
ky. Chceme našim čitateľom 
ukázať, že škola je zameraná 
nielen na strojárstvo, ale otvá-
ra priestor pre rôzne študijné 
zamerania a orientácie. Sved-
čia o tom aj naši absolventi, 
ktorí nachádzajú široké uplat-
nenie.

Ďakujem redakčnej rade, 
ktorá myšlienku zrealizovala. 

Želám si, aby prvé číslo 
Strojníckych novín malo veľa 
čitateľov a ďalšie pokračovania. 

RNDr. Ladislav Ruttkay, 
riaditeľ školy

Život a práca mla-
dých Európanov
Spišská Nová Ves – Alsfeld /SRN/ 
V rámci projektu Európska škola 
sa v júni 2005 zúčastnilo 17 štu-
dentov výmenného pobytu v ne-
meckom meste Alsfeld.

Spoločne s nemeckými štu-
dentmi pracovali na projekte 
Život a práca mladých Európa-
nov, ktorý informuje o histórii 
Slovenska a Nemecka, o krajine, 
o voľnom čase mladých ľudí, po-
rovnáva SPŠ strojnícku s Max-
-Eyth-Schule v Alsfelde, školský 
systém a podmienky vzdelávania 
a uplatnenia sa v praxi.

Naši študenti spolu s nemec-
kými navštívili Frankfurt nad 
Mohanom, prezreli si jeho his-
torické pamiatky, firmu Opel 
v Rüsselsheime, Heinz Nixdorf 
Museum v Paderborne, kde sa 
oboznámili s vývojom výpočtovej 
techniky od jej začiatkov až po 
súčasnosť a múzeum lietadiel 
vo Wasserkuppe. Študenti mali 
možnosť absolvovať aj kurz jazdy 
na kanoe pre začiatočníkov. Zú-
častnili sa aj priameho vyučova-
nia v škole.

Spoznali novú kultúru, ľudí, 
mestá, našli si nových priateľov 
a využili a zdokonalili svoje vedo-
mosti v nemeckom a anglickom 

jazyku. Pobyt organizačne zabez-
pečili PaedDr. S. Kukoľová a Mgr.  
I. Šumanská. Projekt bol spolufi-
nancovaný z prostriedkov EÚ.

-iš-

Preverili si vedo-
mosti z histórie 
Čiech
Spišská Nová Ves  – Čáslav /CZ/
České mestečko Čáslav navštívi-
lo 25 našich študentov a dvaja pe-
dagógovia: Ing. Janka Žiaranová a 
RNDr. Jana Kresťanková.  

Počas pobytu sa zúčastnili 
viacerých exkurzií a turistických 
vychádzok do prírody. Navštívili 
automobilový závod v Mladej Bo-
leslavi a automobilové múzeum. 
Zúčastnili sa vychádzok do Čes-
kého raja a vystúpili na Prachov-
ské skály. Absolvovali zájazd do 
hlavného mesta Českej republiky 
– Prahy, kde sa oboznámili hlav-
ne s históriou mesta, zúčastnili sa 
exkurzie v súkromnom pivovare 
Bernardt, navštívili Haškov dom 
a hrad v Lipníku nad Sázavou. 

Na záver navštívili Kutnú Horu. 
Janka Žiaranová 

editoriál
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Výmenné poznávacie pobyty študentov

Študenti na výmenných pobytoch spoznávajú nielen školské prostredie, 
ale majú možnosť zažiť aj vzrušujúce chvíle.

V súčasnosti sa hodnotí kvalita 
školy aj podľa toho, aká je úspeš-
ná v realizácii projektov.

Naša škola má plný zoznam 
prebiehajúcich, pripravovaných 
a podaných projektov, ktoré za-
hŕňajú rôzne oblasti aktivít školy. 
Úspešní sme v nasledovných:

• Vytvorenie školiaceho a tes-
tovacieho centra pre infor-
mačné technológie (CIT)

• Vytvorenie školiaceho cen-
tra pre výučbu CAD/CAM 
technológií

• Sokrates – Comenius 1:  
projekt na rozvoj škôl  pod 
názvom i-mechatronika

• Sokrates – Comenius 2.2c. 
zameraný na ďalšie vzdelá-
vanie učiteľov

•  „Európska škola“  spoločne 
s Max-Eyth-Schule v nemec-
kom Alsfelde

• Program Infovek - vzdeláva-
nie učiteľov v oblasti IKT

• Projekt Otvorená škola 
v oblasti športu -r-

Aktivity školy v oblasti projektov
Európsky počítačový pas 
Certifikát ECDL aj na našej škole

Európsky trh práce si vyžaduje 
kvalifikovanú pracovnú silu. Pre 
študentov, učiteľov a zamestnan-
cov verejnej správy je nevyhnut-
nosťou získať certifikát na prácu 
s počítačom platný v celej EÚ. 

V máji bola na našej škole 
vybudovaná učebňa výpočtovej 
techniky postavená na špičko-
vých informačných technológiách 
pod názvom Centrum informač-
ných technológií (CIT). V nej 
prebieha v súčasnosti akreditácia 
testovacieho centra, ktoré bude 
organizovať školenia a vykonávať 
testovanie ECDL.

Projekt je spolufinancovaný 
z Európskeho sociálneho fondu 
a štátneho rozpočtu. Po ukonče-
ní projektu v decembri 2006 sa 
činnosť CIT neskončí. Aj po tom-
to termíne bude možné získať 
európsky počítačový pas.

-r-

Modelovanie počítačom
Centrum pre CAD/CAM technológie

Projekt sa realizuje v priestoroch 
školských dielní. Nadviaže na 
Centrum informačných technoló-
gií (CIT) a vybudovaná bude nová 
učebňa programovania CNC stro-
jov. Garantom je Ing. E. Henček.

Všetky aktivity, ktoré sa budú 
realizovať v projekte, vedú k vy-
tvoreniu centra pre vyučovanie 
CAD/CAM systémov na škole. 
CAD-systém umožňuje konštruk-
ciu a modelovanie súčiastok po-
mocou počítača. CAM-systém 
umožňuje tvorbu CNC progra-
mov pre obrábacie stroje. Tie vy-
robia súčiastky, ktoré konštruk-
tér nakreslí alebo vymodeluje 
v  programe CAD.

Odborná učebňa bude k dispo-
zícii študentom školy, ale aj pre 
potreby školiacich aktivít v spo-
lupráci s úradom práce a firiem 
regiónu.

-r-

Socrates – Comenius 1 
Projekt na rozvoj škôl
i-mechatronika: internacionálne, 
inovatívne, integratívne

Účastníci projektu:
• z Českej republiky – Centrum 

odborní přípravy technické 
v Kroměříži 

• z Nemecka – Staatliche Be-
rufschule vo Weidene

• zo Slovenska – SPŠ strojníc-
ka v Spišskej Novej Vsi.

Nový odbor MECHATRONIKA je 
zavedený takmer v celej Európe 
a tiež na týchto troch partner-
ských školách. Žiaci sa učia pod 
vedením svojich učiteľov riešiť 
„mechatronické“ úlohy. Projek-
tujú, programujú, tvoria doku-
mentáciu, ktorá spĺňa požiadavky 
EÚ. Tvorivo pracujú aj v jazykovo 
zmiešaných tímoch. Okrem toho 
si precvičujú znalosť cudzích jazy-
kov a vo voľnom čase spoznávajú 
kultúru iných krajín.

-mh-

Jedinečná možnosť spoznať život študentov z iných krajín



Žiakom ponúkame moderné 
študijné odbory, ktoré svojou 
štruktúrou reagujú na požiadav-
ky trhu. Sú to technické lýceum, 
mechatronika, grafické systémy, 
technický manažment, stavba 
automobilov, technické a infor-
matické služby.

Prostredníctvom viacerých 
projektov zabezpečujeme prehĺ-
benie si odborných zručnos-
tí a zručností v oblasti infor-
mačných technológií, rozvíjanie 
cudzojazyčných znalostí prostred-
níctvom spoznávania života a kul-
túry iných krajín na výmenných 
pobytoch.

Učiteľom poskytujeme mož-
nosť ďalšieho odborného vzde-
lávania. Kvalita učiteľa je dôleži-
tým (aj motivačným) prvkom pre 
žiakov. Dobrý učiteľ musí flexibil-

ne reagovať na zmeny vo svojom 
odbore, a tak byť stále dobrým 
odborníkom a pedagógom, ktorý 
prispieva ku kvalitnému rozvoju 
osobnosti žiaka.

Naši absolventi majú všetky 
predpoklady na to, aby zvládli štú-
dium na vysokých školách alebo 
našli odborné uplatnenie v praxi.

-r-
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Otázka pre 
Ing. Ondreja 
Majerníka, 
zástupcu 
riaditeľa školy

Boli ste študentom strojníctva 
na strednej škole, vyštudovali 
ste VŠSF v Košiciach, kde ste 
sa opäť venovali strojníctvu, 
vrátili ste sa učiť na strojnícku 
priemyslovku a už 14 rokov 
pôsobíte ako zástupca riadite-
ľa na SPŠ strojníckej.

„Slovenské“ strojníctvo pre-
šlo vývojom, zmenami.

Má budúcnosť?
S plnou zodpovednosťou mô-

žem povedať, že má. Príchod 
zahraničných investorov v odvet-
viach, ktoré sú založené na stro-
járstve, sú toho jednoznačným 
dôkazom. Štúdium strojárstva to 
už nie je len klasická „tvrdá stro-
jarina“ – strojárska konštrukcia, 
technológia, mechanika, ryso-
vanie a pod. Je to už výpočtová 
technika, cudzie jazyky, CAD/
CAM systémy, mechatronika, 
CNC stroje, metrológia, automa-
tizácia inžinierskych prác, ale aj 
to najdôležitejšie – konštrukcia 
a technológia. Uplatnenie našich 
absolventov na trhu práce, ale-
bo ich pokračovanie v štúdiu na 
vysokej škole svedčí o správnej 
náplni štúdia na SPŠ strojníckej 
v SNV a úzkej spolupráci školy 
s výrobnými firmami.

-mh-

Peter 
Jakubčo
poslucháč 2. 
ročníka Fakulty 
elektrotechniky 
a informatiky 
TU v Košiciach

Ste absolventom SPŠS. Študo-
vali ste odbor strojárstvo so 
zameraním na grafické sys-
témy.

V čom vidíte pozitíva prí-
pravy tohto odboru na štú-
dium na vysokej škole a uplat-
nenia sa na trhu práce?

Pozitíva vidím v príprave na 
matematiku pre technické vyso-
ké  školy, rovnako aj vo výučbe 
rôznych programov a využívania 
výpočtovej techniky pri kreslení 
technických výkresov na tech-
nických predmetoch. Najlepšie 
uplatnenie by mali študenti asi 
na strojárskych vysokých ško-
lách. Trh práce momentálne sle-
duje absolventov, ktorí ovládajú 
okrem svojho odboru aj prácu 
s počítačom, preto študenti majú 
veľmi dobré možnosti na tejto 
strednej škole. Ak sú šikovní, ne-
treba im ani titul.

Keby ste sa mali teraz roz-
hodnúť, kam ísť po skončení 
základnej školy, vybrali by ste 
si znovu strednú priemysel-
nú školu strojnícku a odbor 
strojárstvo so zameraním na 
grafické systémy?

Určite by som sa rozhodol pre 
túto školu, ale pre odbor mechat-

ronika. Dnes by ma asi viac zaují-
mali elektrotechnické predmety.

-iš-

„Tiskárka“ 
asistentkou 
generálne-
ho riaditeľa
rozhovor so 
Zuzanou 
Šebošíkovou

Po skončení SPŠS ste praco-
vali vo viacerých miestnych 
firmách. Po šiestich rokoch 
ste sa vypracovali na asis-
tentku generálneho riaditeľa 
úspešnej firmy s pobočkami 
v zahraničí. Ako vás študijný 
odbor TIS pripravil na plne-
nie náročných úloh v tejto 
pozícii?

V doterajšej praxi som plne 
využila poznatky a vedomosti z 
predmetov ako ekonomika, ad-
ministratíva a korešpondencia, 
účtovníctvo, strojníctvo, anglický 
jazyk, cudzojazyčná korešpon-
dencia, informatika. Odbor som 
nezmenila. Neskĺzla som zo svo-
jej cesty, ale svoje znalosti som si 
rozšírila a každodenne ich uplat-
ňujem. Pri písaní objednávok, žia-
dostí, pri komunikácii s obchod-
nými partnermi a dodávateľmi, 
ako aj počas pracovných ciest do 
zahraničia.

Za posledné roky sa výučba 
v „TIS-ke“ skvalitnila. Prišli 
by ste teraz ako „deviatačka“ 
opäť študovať svoj odbor? 

Rozhodne áno. Nemenila by 
som.

-sth-

Opýtali sme sa na názor

Naša škola získala licenciu 
Ministerstva školstva SR pre 
zriadenie Školiaceho centra 
Infovek (ŠCI), ktoré ponúka 
„Vzdelávanie učiteľov v oblasti 
práce a využitia informačno-
-komunikačných technológií 
(IKT) v práci učiteľa“. Takto sa 
nazýva projekt informatizácie 
regionálneho školstva (PIRŠ).

V ŠCI sa doposiaľ školilo 
172 učiteľov z 13 základných 
a stredných škôl. 

Školenia sú zabezpečené 
v rokoch 2005 a 2006 pod 
vedením Ing. Jozefa Kocureka 
a Ing. Janky Žiaranovej.   -r-

Infovek 
na strojníckej

VZDELÁVACIE 
POUKAZY
Aktivity mimo vyučovania

Aj v tomto školskom roku bol 
vytvorený priestor pre realizá-
ciu našich žiakov vo voľnom 
čase. Na Slovensku sa začalo 
financovanie mimoškolské-
ho záujmového vzdeláva-
nia zo štátnych prostriedkov 
prostredníctvom vzdelávacích 
poukazov. Cieľom zavedenia 
vzdelávacích poukazov je 
to, aby sa rodičia a žiaci stali 
skutočne tými, ktorí priamo 
rozhodujú o použití štátnych 
finančných prostriedkov. Ro-
dič/žiak sa stáva zákazníkom, 
o ktorého priazeň sa uchádzajú 
poskytovatelia mimoškolského 
záujmového vzdelávania a ako 
zákazník má právo slobodného 
výberu a právo vlastného hod-
notenia kvality.

V tomto školskom roku žia-
ci môžu pracovať v štrnástich 
záujmových útvaroch. Sú to: 
klub informatiky a výpočtovej 
techniky, literárny krúžok, 
krúžok elektrotechniky a mik-
roelektroniky, matematický 
krúžok, krúžok nemeckého 
jazyka, raketomodelársky krú-
žok, športové krúžky – basket-
balový, volejbalový, kulturistic-
ký, turistický, stolnotenisový 
a tanečná škola.

Od januára 2005 bolo pri 
SPŠ strojníckej zriadené Škol-
ské stredisko záujmovej čin-
nosti. Zabezpečuje výchovno-
-vzdelávaciu činnosť a aktívny 
oddych detí a mládeže v ich 
voľnom čase formou spontán-
nych aktivít, súťaží a činnosťou 
záujmových klubov.

-lr-

Dobrý učiteľ musí flexibilne reagovať na zmeny vo svojom odbore, a tak 
byť stále dobrým odborníkom a pedagógom.

Študijné odbory, o ktoré je na trhu  
záujem
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V okresnej súťaži „Športová 
škola roka“ sme sa medzi 
strednými školami v celko-
vom hodnotení umiestnili na 
1. mieste.

V súťažnej disciplíne street-
basketbal o pohár predsedu 
VÚC sa zúčastnilo 96 druž-
stiev. Družstvo našich chlap-
cov obsadilo 1. miesto.

V letnom biatlone v kraj-
skom  kole - 1. miesto /druž-
stvo chlapcov/, 4. miesto 
/družstvo dievčat/.

 V ľahkej atletike o pohár 
predsedu VÚC – 3. miesto 
v krajskom kole /družstvo 
chlapcov/

Na Majstrovstvách Slo-
venska v letnom biatlone – 
3. miesto /družstvo chlapcov/

-iš-

Stredná priemyselná škola 
strojnícka SNV, Hviezdosla-
vova 6 v rámci svojich do-
plnkových činností ponúka 
tieto práce:

    sústruženie
    frézovanie
    brúsenie
    zváranie
    kovanie
    spracovanie 
  dreva (rezanie
  a hobľovanie)
Informácie a objednávky:
Ing. Ondrej Majerník, 
zástupca riaditeľa školy
tel.: 053-4466249, kl.13
mobil: 0907 225585
e-mail: majernik@strojsnv.sk
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V priestoroch Galérie umelcov 
Spiša sme pripravili výstavu foto-
grafií našich študentov. 

Martin Palkov, Samuel Sle-
bodník, Dušan Zacher, Vladimír 
Šmida, Milan Hozza, Lukáš Buč-
ko a Miroslav Spišák pracovali 
s klasickými ako aj s digitálnymi 
fotografiami, ktoré upravovali na 
počítači v programe Photoshop. 
Spracovali približne 250 fotogra-
fií, z ktorých vybrali 70 na výsta-
vu. Na organizačné zabezpečenie 
dohliadala Mgr. Drahoslava Ivan-
ková a odborným garantom bola 
Ing. Mgr. Alena Pekárová. Sláv-
nostná vernisáž sa konala v mar-
ci 2005 a výstava bola verejnosti 
sprístupnená do apríla 2005.

Cieľom  projektu bolo:

•p o d p o r i ť 
tvorivosť štu-
dentov
•odhaliť a roz-
víjať umelec-
ké nadanie 
a talent
•prepojiť tvo-
rivosť, umenie 
s možnosťami 
vý počtovej 
techniky
• propago-
vať prácu nadaných  študentov 
v škole (v meste)
•  inšpirovať a aktívne využívať 
voľný čas.

Projekt hodnotíme veľmi 
úspešne na základe spätnej väzby 
zo strany Galérie umelcov Spiša, 

pozvaných hostí na vernisáž vý-
stavy, ďalších hostí a študentov 
našej školy. Snahou tohto prvého 
kola je vytvoriť ponuku pre prá-
cu v krúžku záujmovej činnosti 
a možnosť následnej realizácie 
podobných výstav.      -r-

Aj v  školskom roku 2004/05 sa 
uskutočnila prehliadka tvorivosti 
a odborných vedomostí stredo-
školákov v rámci dobrovoľnej 
záujmovej činnosti pod názvom 
Stredoškolská odborná činnosť 
(SOČ). Výsledkom ich úsilia je 
samostatná práca. V 27.ročníku 
sa súťažilo v 17 odboroch. 

Vo februári 2005 sa konala 
školská prehliadka. Pätnásti žia-

ci z troch tried súperili v 6 sú-
ťažných odboroch pod vedením 
odborných konzultantov . Všetky 
práce postúpili do regionálneho 
kola, ktoré sa konalo v priesto-
roch našej školy v marci 2005.

V krajskom kole sa na 
1.miesto  v súťažnom odbore 09 
- strojárstvo, hutníctvo a doprava 
prebojovalo SNEŽNÉ DELO. Au-
tormi sú Miroslav Baron a Pavol 
Baron.  

Dve práce obsadili 2. miesto: 
AUTOMATICKÝ SKLENÍK Martina 
Hurajta a Kamila Kačíra v odbore 
07 - poľnohospodárstvo, lesné 
a vodné hospodárstvo; v odbore 
11 - elektrotechnika, elektronika, 
energetika SVETELNÝ EFEKT Ja-
kuba Gardoša a Mariána Lukačov-
ského. Víťazné  práce postúpili do 
celoštátneho kola. SNEŽNÉ DELO 
získalo vynikajúce 2. miesto. 

-sth-

Tomáš Rusňák – 1. miesto v kraj-
skom kole a 1. miesto na Majstrov-
stvách Slovenska v letnom biatlo-
ne – školský majster Slovenska

Ľahká atletika – Peter Kalna, 
Karol Kosturák, Tomáš Lacuš, 
Roman Tököly, Zuzana Dzurillo-
vá, Denisa Turčanová

Streetbasketbal – Ján Suchý, 
Milan Suchý, Vladimír Rybár, 
Matúš Teplica

Šach – Viktória Šimková, Mi-
roslav Čatloš

Stolný tenis – Ladislav Kan-
dráč, Samuel Lučanský, Marián 
Sagula         -iš-

Športová 
škola roka

Svet našimi očami 
Výstava študentských fotografií

Inteligentný dom
postúpil 
do celoslovenskej 
prehliadky

Projekt SYGA (Siemens Young 
Generation Award) má viacroč-
né zameranie pod patronátom 
divízie Automatizácie a poho-
nov firmy SIEMENS. 

Začal v predchádzajúcom 
školskom roku. Vtedy získala 
škola programovateľný auto-
mat a zapojila sa 2 projektmi 
medzi 85 prihlásených. V škol-
skom roku 2004/05 bol škole 
dodaný komunikačný modul. 
Podmienka súťaže bola sprís-
nená o predloženie programo-
vej aplikácie s využitím služieb 
internetu. 

Naša škola sa zapojila prá-
cou „Inteligentný dom“, ktorá 
postúpila do celoslovenskej 
prehliadky 10 najlepších prác 
(z 56 predložených projektov). 
Súčasťou prehliadky v reziden-
cii SIEMENS v Bratislave bola 
aj návšteva výrobného závodu 
firmy v Rakúsku, kde si súťažia-
ci bezprostredne prezreli celý 
plne automatizovaný výrobný 
proces niektorých elektronic-
kých zariadení a automatov.

redakcia  

Práce žiakov úspešné na celoslovenskej úrovni

Vystavovaná fotografia s názvom Prax (Autor: M. Palkov)


