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Stredná  priemyselná  škola 
strojnícka  v  Spišskej  Novej 
Vsi spolu s ostatnými škola-
mi  spolupracujú  na  projekte 
zameranom na fotovoltaiku a 
jej princípy. Záverečným vý-
tvorom  bude plastika, ktorú 
ukujú pre všetky zúčastnené 
školy umeleckí kováči z čes-
kej  školy. Plastika v podobe 
stromu  rotuje  okolo  svojej 
vertikálnej  osi. Je poháňaná 
elektromotorom, ktorý je na-

pájaný elektrickou energiou, 
ktorá je vyrobená zo slnečnej 
energie  pomocou  fotovol-
taických  článkov.  Študenti 
SPŠ  strojníckej  skompleti-
zujú  mechanickú  a  elektri-
ckú časť na dokončenie celej 
funkčnej  umeleckej plastiky.
Súčasťou  projektu  bola  aj 
výstavba fotovoltaickej elek-
trárne  na  streche  rodného 
domu  pápeža  Benedikta 
XVI.  v  bavorskom  Pentlin-
gu, na ktorej sa podieľali štu-
denti  škôl  s  podporou  spon-
zorských  firiem  Trinasolar, 
Alpine  Energie,  KACO, 
ALTEC  Solárna  technika  a 
REWAG.  Bolo  nainštalova-
né  zariadenie  s  plochou  54 
štvorcových  metrov  na  vy-
užívanie  energie  z  „nebies“. 
Európsky  projekt  týmto  do-
stal pápežskú podporu. Z vý-

ťažku  tohto  fotovoltaického 
zariadenia  bude  nezisková 
organizácia  podporovať  20 
rokov  projekty mládeže Eu-
rópy.
Vo  štvrtok  26.  11.  2009    sa 
stretli  v  Pentlingu  zástupco-
via  všetkých  zúčastnených 
škôl, študenti, zástupcovia fi-
riem a pozvaní hostia, kde o 
15.00  požehnal  fotovoltaic-
ké zariadenie miestny biskup 
Gerhard Ludwig Müller. Vý-
znamným hosťom tejto uda-
losti  bol  brat  pápeža  Bene-
dikta XVI.   kňaz Georg Ra-
tzinger z Regensburgu.
SPŠ strojnícku reprezentova-
li  RNDr.  Ladislav  Ruttkay, 
Mgr. Monika Hodnická, Ing. 
Martin Kokoruďa a Ing. Vla-
dimír Dronzek.

Monika Hodnická 

Európsky projekt e-generation využije energiu „z nebies”

Strojnícke
noviny

Projekt COMENIUS 
s názvom e-generation  
beží už druhý rok na 
piatich školách na Slo-
vensku, v Nemecku, 
Českej republike, Ru-
munsku a Chorvátsku 
pod vedením hlavného 
koordinátora projektu 
Martina Kraussa z ba-
vorskej školy Europa-
Berufsschule Weiden. 

Pápež Benedikt XVI. podporuje mládež Európy

Partnerstvá školy
Školy:
- Max-Eyth-Schule 
Alsfeld (Nemecko)
- Berufsschule 
Weiden (Nemecko)
- SPŠ a VOŠ 
Čáslav (Česká republika)
- Srednja škola strojarska 
Oroslavje (Chorvátsko)
- Spojená škola řemesel 
Třebíč (Česká republika)
- Colegiul Tehnic de Vest
Temešvár (Rumunsko)

Spoločnosti:
- Embraco Slovakia 
Spišská Nová Ves
- Kia Motors Slovakia Žilina
- Peugeot Citroen Trnava
- Getrag Ford Transmissions
Slovakia Kechnec
- Viessmann 
Spišská Nová Ves
- Andritz – Jochman 
Spišská Nová Ves

V rodnom dome pápeža



Milí čitatelia!
V desiatom vydaní  Stroj-
níckych  novín  ponúkame 
prehľad dôležitých aktivít 
našej školy za prvý polrok 
2009/2010.
Je  to  obdobie,  ktoré  sa 
v  súčasnosti  ešte  stále 
považuje  za  obdobie  ho-
spodárskej  krízy.  Nielen 
jednotlivé odvetvia nášho 
hospodárstva hľadajú ces-
ty  ako  sa  s  týmto  javom 
popasovať. Aj školy by sa 
mali  zamýšľať  nad  tým, 
čo  nové  a  lepšie  dokážu 
ponúknuť žiakom, aby sa 
potom ako úspešní absol-
venti  mohli  ďalej  osob-
nostne rozvíjať, a tak byť 
významným prínosom aj
pre našu spoločnosť.
Naša škola pozorne sledu-
je trh práce a ekonomické 
dianie,  a  tak  flexibilne 
reaguje aj svojou ponukou
nových predmetov, študij-
ných  odborov,  ale  aj  mi-
moškolských aktivít.
Sme  si  vedomí  toho,  že 
úspešná  škola  by  mala 
byť  zároveň  „otvorenou 
školou“. Na  jednej  strane 
si  chceme  zachovať  to 
dobré,  čo  tvorí  značku 
školy  a  na  strane  druhej 
hľadať  nové  formy  a  ob-
sahy,  ktorými  zlepšíme 
a  spríjemníme  žiakom 
štúdium  na  našej  škole. 
Dúfame,  že  mnohí  naši 
úspešní  absolventi  to  už 
ocenili  a  ďalší  to  ocenia. 
O  to sa chceme  i naďalej 
usilovať.

Redaktori  vám  prajú 
príjemné  čítanie  našich 
Strojníckych novín.

Monika Hodnická 
šéfredaktorka  
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Dňa 27.  januára 2010  sa 
uskutočnilo  školské kolo 
recitačnej  súťaže  Hviez-
doslavov Kubín.
Predstavilo sa v nej 18 sú-
ťažiacich  v  kategóriách 
poézie a prózy.
POÉZIA
1. miesto
Roman Bobor  3.A
2. miesto

Marek Majcher  2.C
3. miesto
Jozef Čuchran 1.A
PRÓZA
1. miesto
Tomáš Mlynarčík 1.B
2. miesto
Matúš Blaško  4.C
3. miesto
Róbert Bečker  3.C

Ingrid Dronzeková 

Školské kolo 32. ročníka 
súťažnej prehliadky SOČ 
sa uskutočnilo 11. februára 
2010.
Do riešenia úloh SOČ sa za-
pojilo osem žiakov so štyrmi 
prácami  v  troch  súťažných 
odboroch:

Odbor  08  Ochrana  a  tvorba 
životného prostredia
Autor práce: Miroslav Halula
Názov  práce:  Veterná  ener-
getika v SR a vo svete
Konzultanti: 
Ing. F. Čapla,  
Ing. O. Majerník
Odbor  09  Strojárstvo,  hut-
níctvo a doprava
1. miesto    
Autori práce: Marián Pirník, 
Viktor Porubský, Jakub 
Varga (4.E)
Názov  práce:  Hydraulický 

nožnicový zdvihák
Konzultanti: Ing. K. Čik, 
Ing. J. Žiaranová
2. miesto    
Autori práce: Martin Szallay, 
Tomáš Krenželák (4.A)
Názov práce: Montážna linka
Konzultant: 
Ing. M. Kokoruďa
Odbor  12  Mikroprocesoro-
vá,  výpočtová  a  telekomu-
nikačná technika
Autori  práce:  Dominik 
Olekšák, Dávid Petruľa (4.A)
Názov práce:  
Robot stopár
Konzultant: 
Ing. V. Dronzek

Všetky  práce  postúpili  do 
regionálneho kola do Micha-
loviec. 

Stanislava Hudranová 

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ)

„Ó, mojej matky reč je krásota...“

Skills Slovakia – 
Mladý mechatronik
Začiatkom  februára  organi-
zovali    v  školiacom  stredis-
ku  FESTO  v  Trnave  Štátny 
inštitút odborného vzdeláva-
nia  (ŠIOV)  a  firma  FESTO 
spol.  s.r.o.  pilotný  ročník 
národnej  súťaže Mladý  me-
chatronik. 
Zúčastnili  sa  jej  Filip 
Višňovský a Matúš Cvengroš 
zo 4.A triedy odboru mecha-
tronika.    V  časovom  limite 
120 minút vypracovali zada-
nie,  v  ktorom  naprogramo-
vali  PLC  Siemens,  zapojili 
pneumatické prvky, snímače, 
elektropneumatické  prvky  a 
výsledok  prezentovali  hod-
notiacej  komisii.    Svojím 
výkonom sa zaradili na pek-
né 5. miesto. 

Martin Kokoruďa 

Skills Slovakia - súťaž Mladý mechatronik
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Deň otvorených 
dverí
Koncom  októbra  sa  na   
SPŠ  strojníckej  už  tra-
dične  uskutočňuje  Deň 
otvorených dverí. 
Pri tejto príležitosti našu 
školu  navštívili  žiaci 
základných  škôl,  ich 
učitelia  a  rodičia.  Počas 
prehliadky  si  prezreli 
novootvorené  Centrum 
odborného  vzdelávania, 
laboratóriá,  odborné  u- 
čebne  jazykov  a  tech-
nických predmetov.
Okrem  prezentácií  pro-
gramov  na  počítačoch 
si  vyskúšali  fungovanie 
elektronických zariadení 
a  prístrojov,  oboznámi-
li sa s prevádzkou CNC 
strojov  a  vypočuli  si 
výklad  študentov  i  uči-
teľov.

-id-

Aj  v  tomto  školskom  roku 
bol vytvorený priestor pre re-
alizáciu  našich  žiakov  vo 
voľnom  čase.  Mimoškolské 
záujmové  vzdelávanie  je  fi-
nancované  aj  zo  štátnych 
prostriedkov prostredníctvom
vzdelávacích poukazov.
Cieľom  vzdelávacích  pou-
kazov  je  to,  aby  sa  rodičia 
a  žiaci  stali  skutočne  tými, 
ktorí  priamo  rozhodnú  o 
použití  štátnych  finančných 
prostriedkov na  jeho  rozvoj. 
Rodič/žiak  sa  stáva  zákaz-
níkom, o ktorého priazeň  sa 
uchádzajú poskytovatelia mi-
moškolského  záujmového 
vzdelávania  a  ako  zákazník 
má  právo  slobodného  vý-
beru.
Našou  snahou  bolo  a  je 

ponúknuť  žiakom  také  čin-
nosti,  ktoré  oslovia  každého 
a  ponúknu  mu  zmysluplné 
využívanie  voľného  času  a 
podmienky  na  rozvoj  jeho 
záujmov.
V  tomto  školskom  roku 
žiaci  môžu  pracovať  v  pät-
nástich  záujmových  útva-
roch.  Sú  to:  klub  informa-
tiky  a  výpočtovej  techniky, 
literárny  seminár,  krúžok 
elektrotechniky a mikroelek-
troniky,  matematický  krú-
žok,  fotografický  a  filmový 
klub,  krúžok  angličtiny  a 
nemčiny,  raketomodelársky 
krúžok,  športové  krúžky  – 
basketbalový,  volejbalový, 
kulturistický,  stolnotenisový 
a tanečná škola.

-mh-

Tradícia pokračuje
Naši študenti, učitelia, bývalí 
absolventi  a  hostia  sa  23. 
októbra  2009  zišli  v  Dome 
kultúry  na  slávnostné  pri-
jímanie  študentov  prvého 
ročníka  do  cechu  strojár-
skeho.  Prváci  sa  predstavili 
krátkym  programom.  Po 
úspešnom splnení úloh cech-
majstrov a  tovarišov sa stali 
budúcimi  „tovarišmi“  cechu 
strojárskeho. Študenti  tretie-
ho  ročníka  si pripravili  zau-
jímavý kultúrny program. Po 
ňom  nasledovala  diskotéka. 
Všetci sa spoločne zabávali.

-id-

Autosalón Nitra
Študenti  3.E  a  4.E  triedy  sa 
v  októbri  2009  zúčastnili 
spolu  so  svojimi  učiteľmi 
Ing.  Jankou  Žiaranovou  a 
Ing.  Karolom  Číkom  auto-
salónu  v  Nitre.  Na  podujatí 
boli  vystavené  modely  áut 
najznámejších  značiek.  Pre-
zreli si tiež servisnú techniku, 
tuningové  a  historické  vo-
zidlá. Oslovila ich aj výstava 
cestnej dopravy Certas Nitra 
zameraná  na  komerčné  vo-
zidlá,  alternatívne  pohony, 
návesy a nadstavby. Výstava 
sa všetkým páčila a bola tiež 
vhodnou motiváciou k štúdiu 
odborných predmetov.

-jž/id-

Žiaci základných škôl sa počas Dňa otvorených dverí oboznamujú so štúdiom na strednej škole

Tvorivé aktivity po vyučovaní

Naši stredoškoláci prezentovali žiakom ZŠ svoje študijné odbory
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ŠPORTOVÉ 
SÚŤAŽE
Dlhodobé športové súťaže – 
Košický kraj
FLORBAL
1. semifinále - 2. miesto 
2. semifinále - 2. miesto

FUTSAL
1. semifinále - 1. miesto
2. semifinále - 2. miesto

BASKETBAL 
(okresné kolo) - 3. miesto

VOLEJBAL
1. semifinále - 2. miesto

STOLNÝ TENIS 
(okresné kolo)
chlapci - 1. miesto

-sh-

ZENIT
SÚŤAŽ ZENIT V 
ELEKTRONIKE

Školské kolo
• uskutočnilo sa 02.11.2009
• zúčastnilo sa 8 žiakov
1. miesto
Martin Marschall 3.A 
2. miesto
Matúš Cvengroš 4.A
3. miesto
Dominik Smik 4.A 
Krajské kolo
• uskutočnilo sa 02.12.2009
• zúčastnilo sa 10 
súťažiacich
2. miesto
Martin Marschall 
3.A
6. miesto
Matúš Cvengroš 4.A

SÚŤAŽ ZENIT 
V STROJÁRSTVE

Školské kolo
• uskutočnilo sa 5.11.2009
• zúčastnili sa žiaci 3. a 4. 
ročníkov
1. miesto
Lukáš Mikolaj 4.D                    
2. miesto
Michal Rimbala  3.B
3. miesto
Dominik Smik 4.A   
Krajské kolo
• uskutočnilo sa 1.12.2009
1. miesto
Michal Rimbala  3.A 
3. miesto
Lukáš Mikolaj 4.D

SÚŤAŽ ZENIT V 
PROGRAMOVANÍ

Školské kolo
• uskutočnilo sa 06.11.2009
• zúčastnilo sa 13 žiakov

KATEGÓRIA žiakov 3. a 
4.roč.
1. miesto
Patrik Melega 3.C
2. miesto
Filip Paračka 3.C
3. miesto
František Lőrinc 3.C

Krajské kolo
• uskutočnilo sa 03.12.2009
KATEGÓRIA žiakov 3. a 
4.roč.
4.-6. miesto
František Lőrinc 3.C
10. miesto
Patrik Melega 3.C

-sh-

Olympiáda 
v anglickom jazyku
Školské kolo

I. kategória 
(1. - 2. ročník)
1. Michal Cupper – 2.B
2. Marek Majcher – 2.C
3. Dávid Lorko – 1.C

II. kategória 
(3. - 4. ročník)
1. Roman Bobor - 3.A
2. Matej Biroš - 4.C
3. Filip Paračka – 3.C

Okresné kolo 
Roman Bobor - 1. miesto
Krajské kolo 
Roman Bobor – 3. miesto

Olympiáda 
v nemeckom jazyku
Školské kolo

I. kategória 
(1. - 2. ročník)
1. Vladimír Saksa – 1.B
2. Dominik Jančár – 1.A
3. Rastislav Brandobur – 2.C

II. kategória 
(3. - 4. ročník)
1. Adam Sedlák – 3.E
2. Filip Vozár – 4.C
3. Martin Kubus – 4.C

Okresné kolo 
Adam Sedlák - 1. miesto
Krajské kolo
Adam Sedlák - 2. miesto

-mh-

PRVÉ KOLO 
SÚŤAŽE 
V  PÍSANÍ NA PC
 
Pod  organizačným  vedením 
Ing. A.  Farkašovej  prebehla 
v  januári  2010  zimná  časť 
súťaže  v  písaní  na  počítači. 
Zúčastnili sa jej študenti od-
boru TIS z 3.D a 4.D triedy. 
Najlepšie výkony v písaní na 
rýchlosť a presnosť ukázali:
1. miesto
Zuzana Dronzeková 4.D
2. miesto
Leona Smiková 3.D
3. miesto
Kamila Turčaniková 4.D

-sh-

Decembrové súťaže v cudzích jazykoch

Lyžiarsky kurz prvákov


