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Centrum pedagogicko-psy-
chologického poradenstva 
a prevencie Spišská Nová 
Ves v spolupráci s mestom 
Spišská Nová Ves a Gelnica, 
Úradom práce, sociálnych 
vecí a rodiny SNV organi-
zovalo v dňoch 11. a 18. júna 
2010 Burzu stredných škôl 
v priestoroch ZŠ na Lipovej 
ulici v SNV a ZŠ Grund-
schule v Gelnici.
Burza bola určená žiakom, 
učiteľom a rodičom okresu 
SNV a Gelnica. V rámci 
prezentácie naša škola infor-
movala o možnostiach štúdia 
v odbore mechatronika, tech-
nické lýceum, elektrotech-
nika - počítačové systémy a 
siete, grafické systémy, lo-
gistika a stavba automobilov.

Ondrej Majerník 

Burza 
stredných škôl

Spolupráca SPŠS SNV a SOVA Digital a.s., Bratislava
Vedenie školy vytvára pod-
mienky, aby naši absolventi 
boli úspešní v ďalšom štúdiu 
na vysokých školách alebo v 
praxi. Preto by mali byť žiaci 
oboznámení s najnovšími 
technológiami, ktoré sa vy-
užívajú v praxi.
Doteraz nám chýbal kom-
plexný informačný systém 
pre strojársku prax. Zároveň 
vznikla potreba mať k dis-
pozícii bezpečný systém, 
kde budú na jednom mies-
te ukladané štruktúrované 
práce študentov zo všetkých 
predmetov počas štúdia. 
Tento zámer sa nám podarilo 
naplniť v rámci spolupráce 
so spoločnosťou SOVA Digi-
tal a.s. Bratislava. 
V prvej etape sme v pred-
mete strojárska technoló-

gia zaviedli vypracovanie 
technologického postupu v 
informačnom systéme SOVA 
a dokument manažment vy-

pracovaných zadaní našich 
študentov. Riešením sme zís-
kali komplexný, priebežne 
tvorený archív prác štu-

dentov, ktorý je prístupný pre 
všetkých vyučujúcich.

Ondrej Majerník 
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V dňoch 31.5. - 5.6.2010 
sme privítali v našom 
meste na našej škole 14 
nemeckých študentov a 3 
profesorov z Max-Eyth-
Schule z Alsfeldu. 

Pripravili sme pre nich zau-
jímavý program. Spoznali 
našu školu, boli prijatí na 
radnici a  pozreli sa na mesto 
aj z kostolnej veže. Navštívili 
sme Betliar a Dobšinskú 
ľadovú jaskyňu, absolvovali 
sme exkurziu vo firme Em-
braco. Zasúťažili sme si pri 
bowlingu a iných športových 
aktivitách. 
Študenti z Alsfeldu spo-
znali historické pamiatky 
Spiša, jeho okolia a tešili sa 
aj z turistických zážitkov z 
Vysokých Tatier. V posledný 
deň ich pobytu na Slovensku 
sme navštívili aj hlavné mes-
to Bratislavu. 
Naši a nemeckí študenti spo-
lupracovali na projekte 

„Život mladého Európana“, 
ktorý dokončili v Nemecku. 
Tam prebehla v dňoch 6.6. - 
12.6.2010 druhá časť výmen-
ného pobytu. V Nemecku pre 
nás pripravili tiež bohatý 
a pre študentov zaujímavý 
program. Navštívili sme 
firmu Opel, prezreli sme si 
Frankfurt, Fuldu a Giessen. 
V popoludňajších  hodinách 
sme spoločne absolvovali 

množstvo športových ak-
tivít - vodné lyže, kanoe a  
horolezeckú stenu. 

Naši študenti si vo vzájom-
nej komunikácii s nemecký-
mi študentmi preverili svoje 
vedomosti z nemeckého a 
anglického jazyka. Spoznali 
inú krajinu a nadviazali nové 
priateľstvá.

-kb/id-

Výmenný pobyt Spišská Nová Ves - Alsfeld

Naša škola sa zapojila
do dvojročného projektu 
Comenius – školské 
partnerstvá s názvom 
Generation-e: european,
engineering, environmental.

Prebiehal od augusta 2008 
do júla 2010. Do projektu 
boli zapojené tieto školy: 
• z Českej republiky: Střední 
škola řemesel v Třebíči
• z Nemecka: Staatliche 
Berufschule vo Weidene 
• z Rumunska: Colegiul 
Tehnic de Vest v Temešvári
• z Chorvátska: Sredna škola 
v Oroslavje.
Hlavnou témou projektu 
boli alternatívne zdroje ener-
gie - využitie slnečnej ener-
gie. Žiaci sa pod vedením 
svojich učiteľov v multi-
kultúrne zmiešaných pra-
covných skupinách venovali 
hlavne fotovoltaike. Riešili 
konkrétne úlohy a výsledky 
prezentovali a zverejňovali 

na internetových stránkach 
jednotlivých škôl.
V júni 2010 bol projekt 
ukončený v rumunskom 
Temešvári slávnostnou pre-
zentáciou výsledných produk-
tov.
Bližšie informácie o celom 
priebehu projektu si môžete 
pozrieť na našej internetovej 
stránke.

Monika Hodnická  

Slávnostné ukončenie úspešného 
projektu COMENIUS Exkurzia 

v žilinskej 
automobilke
Študenti 3.B a 3.E sa v 
marci 2010 zúčastnili spo-
lu so svojimi učiteľmi Ing. 
J. Žiaranovou a Ing. B. 
Slivkom odbornej exkur-
zie v spoločnosti KIA 
MOTORS SLOVAKIA v 
Žiline. Boli informovaní 
o činnosti spoločnosti, ab-
solvovali exkurziu priamo 
v prevádzke a prezreli si 
proces výroby áut. 

-jž/id-

Milí čitatelia 
Strojníckych novín!
Začali sme ďalší školský 
rok, v ktorom prvýkrát 
na škole otvárame nový 
odbor elektrotechniku – 
počítačové systémy a siete. 
Aj tento krok svedčí o tom, 
že naša škola sa usiluje byť 
vnímavá na potreby pracov-
ného trhu a ponúkať odbory 
a zamerania, ktoré poskytnú 
žiakom široké spektrum u-
platnenia sa v ďalšom 
štúdiu aj v práci.
V našich novinách vám 
ponúkame prehľad vybra-
ných školských aktivít v 
druhom polroku minulého 
školského roka.
Naša škola sa postupne 
stáva otvorenou európskou 
školou. Dôkazom toho sú 
projekty, do ktorých sa ak-
tívne zapájame. Máme za 
sebou úspešný dvojročný 
európsky projekt Come-
nius, do ktorého bolo zapo-
jených päť krajín. Ďalším 
je výmenný jazykovo-
poznávací pobyt žiakov a 
učiteľov v nemeckom Als-
felde, ktorý absolvovali v 
rámci projektu Európska 
škola. Zároveň sa prvýkrát 
zapájame do projektu
Leonardo pre školy v odbor-
nom vzdelávaní, na ktorom 
bude spolupracovať Tech-
nická univerzita z Mnícho-
va s odbornými školami 
zo šiestich krajín. Ukazuje 
sa, že odborné vzdelávanie 
má v súčasnosti „zelenú“.
Účasť na európskych pro-
jektoch však predpokladá v 
prvom rade kvalitný vzde-
lávací proces, o ktorý sa 
budeme aj naďalej usilovať. 
Naším cieľom je byť mo-
dernou európskou školou, 
ktorej absolventi budú prá-
vom hrdí na absolvované 
štúdium, pretože získané 
vedomosti a zručnosti im 
umožnia široké uplatnenie. 
Dôležitou súčasťou vy-
učovacieho procesu sú aj 
mimovyučovacie aktivity 
a záujmové útvary, ktoré 
prispievajú k ďalšiemu vše-
strannému rozvoju osob-
ností žiakov. 

Redakcia SN vám praje 
príjemné čítanie.

Monika Hodnická 
šéfredaktorka  

editoriál
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Na strojníckej sa plesalo
Od októbra do apríla 2010 
navštevovali študenti tre-
tieho ročníka  pod vede-
ním tancmajstra pána 
Vladimíra Barana tanečnú 
školu. Večer 30. apríla sa 
v koncertnej sále Reduty 
uskutočnil reprezentačný 
ples našej školy. O titul kráľa 
a kráľovnej plesu súťažilo 19 
tanečných párov. Zatancovali 
štandardné tance - waltz, tan-
go, quickstep a valčík. Všetci 
výborne zvládli aj sambu, 
rumbu, jive, boogie, coun-
try, ľudové tance a  na záver 
letkis a vtáčí tanec. Odborná 

porota nemala ľahkú úlohu, 
pretože všetci boli výborní. 
Kráľom a kráľovnou ple-
su sa napokon stali Lukáš 
Pataky (III.B) a Monika 
Bdžochová, na druhom mies-
te sa umiestnili Lukáš Drdák 
(III.E) a Zuzana Sokolovská 
a ako tretí skončili Tomáš 
Olšanský (III.C) a Eva 
Mydlíková. V čarovnej at-
mosfére, výbornej nálade s 
hudbou, tancom a tombolou 
sa po skončení súťaže všetci 
výborne zabávali.

-kb/id-

Domov

Blížiace sa letné prázdniny a 
oddych mohli naši študenti 
začať vychutnávať už 28. júna 
návštevou dopoludňajšieho di-
vadelného predstavenia Krása 
krás v Spišskom divadle. 
Boženu Slančíkovú -Timravu 
spoznali nielen ako vynikajúcu 
prozaičku, ale aj ako autorku 
výborných divadelných hier. 
Komédia plná úsmevných, 
ale aj vážnych situácií, ktoré 
prináša život a ktoré sa v mno-
hom podobajú na tie, ktoré 
riešia aj dnešní mladí ľudia. 
Študentov divadelná hra po-
bavila, ale aj poučila, rozšírila 
vedomostný obzor zo slo-
venskej realistickej literatúry 
a zanechala v nich umelecký 
dojem.

Ingrid Dronzeková 

Krása krás

V spolupráci s Galériou 
umelcov Spiša bol zorgani-
zovaný 4. ročník študentskej 
výstavy fotografických a 
grafických prác Foto-Grafici 
pod vedením Ing. Mgr. Ale-
ny Pekárovej. Slávnostná 
vernisáž sa konala 27. apríla 
2010. 
Na výstave sa svojimi práca-
mi predstavilo 17 študentov. 
Bolo vystavených 120 prác 
- fotografie, upravované fo-
tografie a grafické práce. 
Študenti pri úprave a zhoto-
vení grafík používali rôzne 

grafické programy: Corel 
Draw, Adobe Photoshop, 
Adobe Illustrator, Adobe In-
Desing. 
Vystavené práce boli veľmi 
pozitívne hodnotené ve-
dením GUS, fotografmi 
amatérmi i profesionálmi, 
odborníkmi z oblasti rekla-
my a grafiky, ale aj širokou 
verejnosťou. Výstava bola 
sprístupnená od apríla do 
mája vo výstavných priesto-
roch GUS.

-ap/mh-

FoTo-gRaFiCi

V stredu 23. júna 2010 na 
našu školu zavítali nevšední 
hostia. Priniesli so sebou 
plné kufre rekvizít – v jed-
nom boli balíky s knihami 
a v druhom podivuhodné 
hudobné nástroje. Prišli 
dvaja páni, ktorí v civilnom 
živote vykonávajú odlišné 
profesie - pán Ledecký sta-
rostuje v Spišskom Hrhove 
a pán Smetanka sa zaoberá 
výrobou ľudových nástro-
jov. Spája ich však  jedna 
spoločná vášeň – cestovanie. 
O tom, že to bolo rozprávanie 
pútavé, nemal pochybnosti 

nik zo zúčastnených štu- 
dentov ani kolegov. Vtipné, 
poučné, niekedy až dra-
matické príbehy z ciest boli 
doplňované hudobným sprie- 
vodom tých nástrojov, 
ktorých krajiny títo páni 
navštívili. Aulou školy zneli 
arménske pastierske flauty 
a tibetské tradičné ľudové 
nástroje. Na konci besedy 
študenti i učitelia vyjadrili 
želanie, aby nám obaja ces-
tovatelia prišli porozprávať 
aj svoje ďalšie zážitky.

Peter Kraus  

V polovici chladného marca 
prijali študenti tretieho ročníka 
opovážlivé pozvanie na 
Rum a Vodku. V upravených 
pivničných priestoroch pod 
budovou Matice slovenskej 
k nim prichádza mladý muž. 
Vezme do rúk fľašu, sadne 
na barovú stoličku a začne 
rozprávať. Jeho hodinový mo-
nológ nenudí. 
Na pozadí jedného dramatic-
kého víkendu odkrýva svoj 
životný príbeh. 
Silné charaktery, ktorých 
jazyk je miestami odporný, 
ale ich humor a záblesky 
ľudskosti dojímajú k sl-
zám. Rum a Vodka Conora 
McPhersona v podaní Petra 
Čižmára umožnil študentom  
nahliadnuť do sŕdc a žalúd-
kov skutočných mužov, nie 
stereotypov, aké vídajú na 
televíznej obrazovke. 
Minimalistická scéna, ges-
tá, práca s hlasom a takmer 
skutočné barové prostredie 
dodáva príbehu autenticitu a 
vernosť. Zábavné, vzrušujúce 
a hlboké predstavenie aj pre 
tých študentov, ktorí bežne 
do divadla nevstúpia. Tretiaci 
ho ocenili nielen potleskom, 
ale niektorí si ho dokonca 
prišli pozrieť znova.

Stanislava Hudranová 

Rum a Vodka

Nevšedný zážitok

Prváci, druháci a tretiaci sa 
v marci zúčastnili filmového 
predstavenia Domov. Pozreli 
si nielen fascinujúce zábery, 
ktoré odhaľujú krásy príro-
dy, ale aj zábery na krajiny 
zdevastované priemyslom a 
výstavbou ciest. Film pod-
nietil študentov k záchrane 
našej prírody, zvýšil pove-
domie o našej spoločnej zod-
povednosti za celú planétu a 
všetkých jej obyvateľov.

-id-
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BLOK 
PRE TECHNIKOV

SÚŤAŽ V TECHNICKÝCH 
ZNALOSTIACH
• uskutočnila sa 07.06.2010
• zúčastnilo sa 9 žiakov 
  III. ročníka
1. miesto
Martin Marschall - III.A
2. miesto
Peter Slovinský - III.A
3. miesto        
Michal Rimbala - III.B

SÚŤAŽ 
V STROJÁRSKYCH 
ZRUČNOSTIACH
• uskutočnila sa 13.04.2010
• zúčastnilo sa 8 žiakov 
  III. ročníka
1. miesto - III.C
Róbert Bečker 
Ivan Haburčák
2. miesto - III.B
Martin Belička 
Lukáš Pataky  
3. miesto - III.A
Tomáš Bukovinský
Roman Bobor

SÚŤAŽ 
V TECHNICKOM 
KRESLENÍ
• uskutočnila sa 15.04.2010
• zúčastnilo sa 16 žiakov 
  I. ročníka
1. miesto
Matej Čech - I.A
2. miesto
Patrik Širilla - I.C

3. miesto
Rastislav Gibala - I.B

SÚŤAŽ  
V PROGRAMOVANÍ 
• uskutočnila sa 28.04.2010
• zúčastnilo sa 5 žiakov 
  II. a III. ročníka

KATEGÓRIA - začiatočníci
1. miesto
Martin Marschall - III.A
2. miesto
Matúš Sloboda - II.A
Jozef Valigurský - II.A 
3. miesto
Peter Lapšanský - III.B

KATEGÓRIA - pokročilí   
1. miesto
Emil Henček - III.C
František Lörinc - III.C
2. miesto
Štefan Hrušovský - III.C
3. miesto
Patrik Melega - III.C
Filip Paračka - III.C 

SÚŤAŽ  VO VYUŽITÍ 
GRAFICKÝCH 
SYSTÉMOV 
• uskutočnila sa 07.06.2010
• zúčastnili sa žiaci II.A, 
II.B, II.C a II.D triedy
1. miesto
Tomáš Matula - II.C 
2. miesto
Martin Marcinčák - II.B
3. miesto
Róbert Kacvinský - II.D

-sth-

Víťazné družstvo Majstrovstiev školy o Pohár riaditeľa školy

Školské súťaže
Šach
1. miesto
Matej Čech - I.B
2. miesto
Daniel Kerekeš - IV.A
3. miesto
Stanislav Gattinger - III.A
Basketbal
1. miesto - II.B
2. miesto - II.D
3. miesto - II.A
Volejbal
1. miesto - IV.C
2. miesto - IV.D
3. miesto - III.A
Malý futbal
1. miesto - II.A
2. miesto - II.D
3. miesto - IV.B
Minifutbal trojíc
1. miesto - IV.A
2. miesto - I.A
3. miesto - III.B

Okresné súťaže
Cezpoľný beh
chlapci - 2. miesto
dievčatá - 4. miesto
Šach - 2. miesto
Stolný tenis

chlapci - 1. miesto
Basketbal
chlapci - 8. miesto
Volejbal
chlapci - 2. miesto
dievčatá - 8. miesto
Hádzaná
chlapci - 5. miesto
Futbal - 2. miesto
Halový futbal - 2. miesto
Florbal - 2. miesto
Orientačný beh
chlapci - 2. miesto

Plávanie
50m voľný spôsob
2. miesto - Daniel Fritsch
100m voľný spôsob
2. miesto - Daniel Fritsch
3. miesto - Viktor Hudran 
100m znak
3. miesto - Radoslav Kaleta
4. miesto - Dušan Svitek
100m prsia
3. miesto - Viktor Hudran
4. miesto - Marián Labuda
200m polohové preteky
2. miesto - Dušan Koščo
4x50m voľný spôsob
2. miesto

-sth-

Športové súťaže

Pod organizačným ve-
dením Ing. A. Farkašovej, 
Ing. M. Sivačkovej a Ing. 
V. Kubovčíkovej prebehla 
v máji a júni 2010 súťaž v 
písaní na počítači. Zúčastnilo 
sa jej 187 študentov I. - IV. 
ročníka. 
Umiestnenie jednotlivcov:
1. miesto 

Ján Kamenický II.C 
2. miesto 
Rastislav Brandobur II.C
3. miesto 
Zuzana Dronzeková IV.D 
Umiestnenie tried:
1. miesto  - II.C  
2. miesto -  III.B  
3. miesto  - IV.D  

-sth/id-

Všetkými desiatimi


