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Mnohé školy na celom 
Slovensku sa zapájajú do 
rozličných medzinárodných 
projektov. No sú aj také pro-
jekty, do ktorých sa školy ne-
zapoja. Dôvodom je prílišná 
obsahová náročnosť, prípad-
ne nedostatok kompetencií 
danej školy.

Našej škole sa podarilo 
zapojiť sa do významného 
projektu určeného pre školy 
v odbornom vzdelávaní. Ide 
v ňom o výmenu učebných 
modulov na školách podob-
ného zamerania v Dánsku, 

Fínsku, na dvoch školách v 
Nemecku a na našej škole. 
Celý projekt zastrešuje Tech-
nická univerzita v Mníchove. 
Do projektu sú zapojené 
významné nemecké, fínske 
a dánske firmy, ktoré aktívne 
spolupracujú na prepojení 
školskej teórie s firemnou 
praxou. Projekt trvá od októ-
bra 2010 do septembra 2012. 
Hlavným kritériom je zo-
súladenie jednotlivých národ-
ných referenčných rámcov 
s európskym referenčným 
rámcom v odbornom vzde-
lávaní. Jedným z dvoch 

dôležitých stavebných prv-
kov je ECVET – Európsky 
systém prenosu kreditov 
pre odborné vzdelávanie a 
prípravu a druhým VQTS – 
Systém prenosu odborných 
kvalifikácií – možnosť uzna-
nia zručností a kvalifikácie 
v odbore strojárstvo v rámci 
Európy.

Projekt je veľkou výzvou 
pre vyučujúcich odborných 
predmetov, pretože môžu 
ponúknuť stratégiu vyučo-
vania odborného predme-
tu v anglickom jazyku na 

európsky porovnateľnej ú-
rovni. Naša škola sa bude 
prezentovať výučbovými mo-
dulmi programovania CNC-
strojov, fínska technická 
odborná škola modulmi 
BUS-systémov, dánska tech-
nická odborná škola mo-
dulmi Hydrauliky, nemecká 
technická odborná škola v 
Mníchove modulmi PLC a 
Pneumatiky a nemecká tech-
nická odborná škola vo Wei-
dene modulmi CAD/CAM 
systémov.

Monika Hodnická 

Jedinečný projekt na strojníckej priemyslovke
SPŠS súčasťou náročného projektu Leonardo da Vinci v podprograme Transfér inovácií

Zostrojili úsporný automobil
Stredná priemyselná škola 
strojnícka sa rozhodla tohto 
roku zapojiť do  európske-
ho projektu Shell-Éco Mara-
thon, cieľom ktorého je 
postaviť čo najúspornejší au-
tomobil a zúčastniť sa aj na 
medzinárodných pretekoch. 
Na čele stojí firma Shell. 
Zástupcom projektu na Slo-

vensku je Technická univer-
zita v Košiciach. Študenti 
„priemyslovky” sa rozhod-
li spojiť svoje záľuby s re-
prezentovaním školy. 
Do projektu sa zapojili 
študenti IV.E triedy z odboru 
stavba automobilov. Chcú 
ukázať, že aj stredoškoláci 
a  Stredná priemyselná škola 

strojnícka má úroveň hodnú 
takejto súťaže. 
Záujem o projekt bol naozaj 
veľký, preto musela škola 
postaviť hneď dva automo-
bily. So žiakmi aktívne spo-
lupracoval a usmerňoval ich 
Ing. Karol Čík, ktorý bol 
zároveň ich učiteľom. 
Študenti využili automobil aj 

na praktickej časti maturit-
nej skúšky. Úspešne prezen-
tovali a obhajovali svoje 
vedomosti a skúsenosti pred 
maturitnou komisiou. Prajem 
im veľa úspechov a trpezli-
vosti.

Richard Pazera, IV.E 
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Milí čitatelia 
Strojníckych novín!
Veľa škôl na Slovensku bo-
juje o prežitie kvôli nedosta-
točnému počtu žiakov. Z 
toho dôvodu dochádza k 
zlučovaniu škôl alebo k ich 
zániku.
Získať žiakov pre odborné 
vzdelávanie vyžaduje v sú-
časnosti nielen lákavý a pri-
tom prázdny marketingový 
ťah na žiakov, ale serióznu 
ponuku, ktorá dokáže byť 
počas celých štyroch rokov 
štúdia na škole naplnená. 
Tak, aby sa žiak, ktorý príde 
na školu, necítil oklamaný. 
Napokon, najlepšie o tom 
svedčí hodnotenie samot-
ných žiakov, ich rodičov, 
ale hlavne absolventov 
školy a ich následných 
zamestnávateľov.
Našu školu teší, že spätná 
väzba po štyroch rokoch 
štúdia z vysokých škôl ale-
bo už z pracovísk  na Slo-
vensku či v zahraničí býva 
v prevažnej miere pozitív-
na. Mnohí naši absolventi 
sú na trhu práce úspešní.
Hovorí sa, že nie je ťažké 
vyučovať výborných žia-
kov. Tých učiteľ viac-menej 
len usmerňuje. Náročnejšie, 
ale o to hodnotnejšie, je 
prebudiť záujem u žiakov, 
ktorým sa nechce, pretože 
ich pohltil dnešný konzum-
ný a pohodlný štýl života, 
do ktorého štúdium akosi 
nezapadá.
Preto sa naša škola usiluje 
spestriť vyučovanie zapá-
janím žiakov do súťaží, 
ktoré odkryjú a obja-
via schopnosti žiakov, z 
čoho majú potom radosť a 
následne ich to posúva na 
ceste k ďalšiemu vzdeláva-
niu a rozvoju. Výsledkom 
v našom prípade sú nielen 
žiaci, ktorí boli ocenení 
mestom Spišská Nová Ves, 
ale aj mnohí tí, ktorí sa 
umiestnili na popredných 
miestach v odborných ale 
aj humanitne orientovaných 
súťažiach. 
O tom všetkom, ale aj 
o mnohom inom Vám 
prinášajú SN krátke zhr-
nutie školského roku 
2010/2011.
Pekné čítanie praje redakcia 
SN.

Monika Hodnická  
šéfredaktorka

 

editoriál Ocenenie študentov na Radnici v Spišskej Novej Vsi
Pri príležitosti osláv Dňa 
študenstva  v novembri 2010 
boli najúspešnejší žiaci a 
študenti základných a stred-
ných škôl prijatí na Radnici 
a ocenení primátorom mesta 
Spišská Nová Ves. Z našej 
školy to boli: Roman Bo-
bor (IV.A), Martin Marschall 
(IV.A), Michal Rimbala 
(IV.B), Adam Sedlák (IV.E) 
a absolvent Lukáš Mikolaj 
(IV.B). Zúčastnili sa aj dis-
kusie o problémoch mladých 
ľudí v meste a o problémoch 
mesta s mladými ľuďmi.

Ingrid Dronzeková 

Hodiny poháňané slnkom
Skvelá praktická apliká-
cia teoretických vedo-
mostí. Aj tak by sme mohli 
charakterizovať počin dvoch 
študentov našej školy, keď 
sa rozhodli pri vyučovaní 
nového študijného predmetu 
– alternatívne zdroje ener-
gie – zostrojiť hodiny, ktoré 
by šetrili elektrickú energiu 
a namiesto nej by využívali 
silu prírody – slnečné lúče a 
ich vyžarovanie.  
Náplňou nového, pred tromi 
rokmi zavedeného, predme-
tu je orientovať žiakov  na 
využitie slnečnej, ale aj ve-
ternej, vodnej a geotermálnej 
energie. Pred dvomi rokmi 
bol zrealizovaný prvý ná-
pad. Na strechu školy boli u-
miestnené slnečné kolektory, 

ktoré sa prepojili s bojlermi 
a vytvorili tak systém na 
ohrievanie úžitkovej vody. 
Vďaka nim došlo k úspore 
energie, a tým aj finančných 
prostriedkov. Po kúpe  foto-
voltaických panelov, ktoré 
slúžia na premenu slnečnej 
energie na elektrickú, minulý 
školský rok dvaja spolužiaci 
vymysleli spôsob, ako ich 
využiť v praxi.  
Maturant Peter Šteiner spolu 
s Tomášom Hančákom zo-
strojili elektrické digitálne 
hodiny, ukazujúce presný 
čas. V prípade nepriaznivého 
počasia hodiny fungujú na 
záložný akumulátor. Sú nas-
tavené tak, že aj pri úplnom 
výpadku prúdu zálohujú čas. 
Po opätovnom dobití ich ne-

treba znova nastavovať. Pro-
jekt s hodinami na slnečný 
pohon poslúžil ako praktická 
časť maturitnej skúšky Petra 
Šteinera. Pri podobných pro-
jektoch však nejde len o eko-
nomický aspekt.  Je to otázka 
úcty k životnému prostrediu, 
ktorá je v poslednom období 
vysoko aktuálna a sme radi, 
že aj takýmto spôsobom sa 
prispelo k jej ochrane. 
Zároveň je táto aktivita 
dobrým príkladom pre os-
tatných študentov, aby 
vedeli vhodne využívať 
obnoviteľné zdroje energie 
nielen vo svoj prospech, 
ale aj v prospech životného 
prostredia pre nás všetkých. 

Stanislava Hudranová 

Divízia Automatizačnej tech-
niky spoločnosti Siemens 
s.r.o. vyhlásila v školskom 
roku 2010/2011 ôsmy ročník 
súťaže Siemens Young Ge-
neration Award. Bola určená 
študentom stredných prie-
myselných škôl. Úlohou 
mladých vynálezcov bolo 
pripraviť aplikácie, ktoré 
riešia úsporu energie v auto-
mobilovom priemysle. Dvaja 
žiaci Roman Bobor (IV.A) a 
Andrej Chabada (IV.A) pod 
vedením Ing. Kokoruďu a 
Ing. Dronzeka vytvorili pro-
jekt Inteligentný priechod 
pre chodcov pomocou PLC. 
Škola zapojením sa do súťaže 
získala od firmy Siemens dar 
SIMATIC S7 – CPU 222, 
ktorý slúži ako pomôcka na 
vyučovaní.

-mk/id-

Siemens Young 
Generation 
Award

Študenti na hodine informatiky sa učia programovať
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Vianočný program 2010
Rúfusovým Poďakovaním za 
lásku v interpretácii Janky 
Repaskej (IV.D) sa 22. de-
cembra 2010 pod vedením 
Ing. Viery Kubovčíkovej 
a Mgr. Marty Novákovej 
uskutočnil v aule školy 
vianočný program – zmes 
slova, hudby, spevu a tanca. 

Hru na gitare v podaní Oli-
vera Rakytu (II.B) vystrieda-
la recitácia úsmevnej prózy 
interpretovaná Tomášom 
Mlynarčíkom (II.B). Štefan 
Slovinský (II.A), Tomáš 

Spodník (II.A) a Matúš 
Greš (II.B) prispeli spe-
vom modernej vianočnej 
piesne s vlastným doprovo-
dom klavíra a gitár. Adrián 
Smorada (IV. D) a Michaela 
Duľová (IV.D) ukázali, že 
spoločenský tanec má stále 
svoje čaro. Moderátorské 
vstupy Alžbety Richnavskej 
(IV.D) a Petra Petráša (IV.C) 
pripomenuli vianočné zvy-
ky, históriu najslávnejšej 
vianočnej koledy, ale i fakty 
o slovenskom Betleheme. 
Radosť, obdiv a úprimný po-

tlesk zožal spev šarmantnej 
Márie Čechovej (Gymnázi-
um Školská ulica) za dopro-
vodu členov hudobnej sku-
piny – Tomáša Capáka (II.C 
- gitara), Vladimíra Kožára 
(II.C – bicie) a Slavomíra 
Sedláka (II.C – gitara).  
Spev kolied v podaní Mate-
ja Vavreka (I.C), Tomáša 
Capáka (II.C), Mgr. Marty 
Novákovej a iných navo-
dili predvianočnú atmosféru. 
Nad technikou bdel Tomáš 
Matula (IV.C).

Viera Kubovčíková 

Dňa 24. februára 2011 sa 
uskutočnilo školské kolo 
recitačnej súťaže Hviezdo-
slavov Kubín. Predstavilo sa 
v nej 21 súťažiacich v kate-
góriách poézie a prózy.

POÉZIA
1. miesto 
Michal Rimbala (IV.B)
2. miesto
Roman Bobor (IV.A)
3. miesto
Marek Majcher (III.C)

PRÓZA
1.miesto
Oliver Rakyta (II.B)
2. miesto
Tomáš Mlynarčík (II.B)
Srdečne blahoželáme!

-id-

Prednes poézie 
a prózy
Hviezdoslavov Kubín

Ples strojárov
Študenti tretieho ročníka 
ukončili 6. mája 2011 
tanečnú školu školským ple-
som v koncertnej sále Redu-
ty. O titul kráľa a kráľovnej 
plesu súťažilo 39 tanečných 
párov. Študenti zatancovali 
štandardné a latinskoameric-

ké tance. Odborná porota ne-
mala ľahkú úlohu vybrať ten 
najlepší tanečný pár. Kráľom 
a kráľovnou plesu sa však 
stali Martin Korba (III.D) s 
partnerkou Veronikou Kor-
bovou.
Niektoré tance boli tak ús-

pešné, že si ich študenti, 
rodičia a učitelia zatancovali 
spoločne. V príjemnej atmos-
fére a výbornej nálade s hud-
bou a tancom sa po skončení 
súťaže všetci zabávali.

-hk/id-
Michal Rimbala 
Nezamykaj srdce
Nezamykaj srdce,
ak hľadáš lásku.
Otvor ho dokorán,
daj mu dole masku...

...a tvár sa prirodzene.
Buď milý, čestný,
na sekundu presný,
ako na domácej scéne.

Lebo režisérom svojho 
života
si len ty!

Možno ťa osud trocha 
zamotá,
ale ty to zvládneš.
Do zlého neupadneš,
lebo s láskou všetko 
prekonáš.
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ZENIT v programovaní

Dňa 9. 11. 2010 sa uskutočnilo 
školské kolo súťaže Zenit 
v programovaní. Súťaže 
sa zúčastnilo 18 študentov 
tretieho a štvrtého ročníka. 
V kategórii A nás na okres-
nom kole úspešne reprezen-
tovali  na 1. mieste  František 
Lörinc IV.C, na 2. mieste 
Emil Henček IV.C a na 3. 
mieste Stanislav Gattinger 
IV.A. Všetci sa 2.12.2011 
zúčastnili aj krajského kola.

ZENIT v strojárstve

V tomto roku bola pripravená 
nová koncepcia súťaže. 21 
študentov súťažilo v troch 
kategóriách: Kategória A – 
študenti druhých ročníkov, 
kategóri B – študenti tretích 
ročníkov, kategória C – 
študenti štvrtých ročníkov.

Organizáciou súťaže v 
školskom roku 2010/2011 
boli poverení:
Ing. Alena Farkašová – ga-
rant za teoretickú časť STK, 
Ing. Jozef Kocurek – garant 
za teoretickú časť STT, Bc. 
Jozef Švač – garant za prak-
tickú časť súťaže.

Teoretická časť prebehla 
4. 11. 2010 od 11:15 hod. 
do 12:30. hod v aule školy, 

praktická časť 9. 11. a 10. 11. 
2010 v školských dielňach. 
Študenti druhých ročníkov 
súťažili len v teoretickej 
časti. V kategórii A sa u-
miestnili títo žiaci: 1. mies-
to Matej Čech II.A, na 2. 
mieste sa zhodne umiestnili 
Vladimír Saksa II.B a Peter 
Tomaško II.D. V kategóriách 
B a C postúpili na 1. miesto 
Ján Jaroš II.B, 2. miesto 
Michal Rimbala IV.B, 3. 
miesto Lukáš Švač III.D. Ján 
Jaroš a Michal Rimbala nás 
reprezentovali aj na krajskej 

súťaži, ktorá sa uskutočnila 
9.12.2010 v Košiciach.

ZENIT v elektronike

Dňa 19. októbra 2010 sa 
uskutočnilo školské kolo 
súťaže „ZENIT v elek-
tronike“ v učebniach auto-
matizačnej techniky a elek-
trotechniky. Súťaže sa 
zúčastnilo 8 žiakov ( traja z 
III.A, jeden z III.C a štyria 
zo IV.A triedy). Súťaž pozos-
távala z dvoch častí.
Teoretická časť obsahovala 

otázky z elektroniky, elek-
trotechniky, automatizácie a 
výpočtovej techniky. V prak-
tickej časti navrhovali plošný 
spoj na základe pripravenej 
schémy.  Plošný spoj vylepta-
li a osadili súčiastkami.
1.miesto - Martin Marschall 
(IV.A)
2.miesto. - Adam Kopnický 
(III.A)
3.miesto – Peter Mareš, 
Jozef Valigurský (III.A), Ka-
mil Hamrák (III.C)

Stanislava Hudranová 

Tradičný výmenný pobyt žiakov opäť úspešný
V dňoch 30. mája – 4. júna 
2011 sme privítali v našom 
meste na našej škole 14 ne-
meckých študentov a dvoch 
učiteľov z Max-Eyth-Schule 
z Alsfeldu. Spoznali našu 
školu, boli prijatí na Radnici 
a naše mesto si pozreli aj z 
kostolnej veže. 
Počasie nám prialo a nemeckí 
študenti sa tešili aj z turis-
tických zážitkov z Vysokých 
Tatier a Slovenského raja. 
Navštívili sme s nimi Krás-
nu Hôrku a Dobšinskú 
ľadovú jaskyňu. Zaujímavú 
exkurziu absolvovali vo 
firme Embraco. Zúčastnili 
sa tradičného behu mestom, 
bowlingu a iných športových 
aktivít. Na spiatočnej ceste 
sme navštívili Viedeň. Naši 
a nemeckí študenti spolu-
pracovali na projekte „Život 
mladého Európana“, ktorý 
dokončili v Nemecku, kde 
prebehla v dňoch 5. – 10. júna 
2011 druhá časť výmenného 
pobytu. Nemeckí študenti 
pripravili pre nás zaujímavý 

program. Navštívili sme fir-
mu Volkswagen-Baumatal a 
prezreli sme si mesto Kassel. 
Tam sme navštívili planetá-
rium a technické múzeum. 

V Giessene sme navštívili 
„Mathematikum“. Naši štu-
denti si vo vzájomnej ko-
munikácii preverili svoje 
vedomosti z nemeckého a 

anglického jazyka. Spoznali 
kultúru a život inej krajiny a 
nadviazali nové priateľstvá.

-kb/id-
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Prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ)

Koniec februára 2011 sa 
už tradične niesol v zna-
mení školskej prehliadky 
SOČ. Prezentovaných se-
dem prác zaujalo porotu 
a postúpilo na regionálnu 
prehliadku, ktorá sa tiež 
uskutočnila na pôde našej 
školy v marci. 

V piatich odboroch  nás 
reprezentovali tieto práce:
odbor 01 – Problematika 
voľného času 
1. miesto: T. Bukovinský, J. 
Gonda – Aktívny subwoofer 
do auta, konzultant: Ing. M. 
Kokoruďa 
odbor 03 – Chémia, potravi-
nárstvo
1. miesto: K. Hamrák – Zeo-
lity, konzultantka: RNDr. H. 
Kulová
odbor 09 – Strojárstvo, hut-
níctvo, doprava

1. miesto: R. Bečker – 
Renovácia a úpravy automo-
bilu Škoda 110L, konzultant: 
Ing. S. Slavkovský
odbor 12 – Elektronika, elek-
trotechnika a telekomuniká-
cie
1. miesto: S. Gattinger - Led 
kocka 8 x 8 x 8, konzultant: 
Ing. V. Dronzek
2. miesto: P. Šteiner – Digi-
tálne hodiny napájané foto-
voltaickými článkami, kon-
zultant: Ing. M. Kokoruďa
odbor 14 – Tvorba učebných 
pomôcok, didaktické tech-
nológie  
Umiestnenie:
1.miesto: M. Kozák,
Ľ. Šofranko – Obnoviteľné 
zdroje energie, konzultant: 
Ing. O. Majerník
2. miesto: M. Marschall, 
Ľ. Rimbala – Elektronické 
počítadlo, konzultanti: 
Ing. M. Kokoruďa, 
Ing. M. Vojtko 

Školské a 
regionálne kolo

Celoslovenská súťaž sa 
uskutočnila v dňoch  26. – 
29. apríla 2011 v budove 
SOŠ stavebnej v Trenčíne. 
Našu školu reprezentovali 
dvaja žiaci: 

Kamil Hamrák (III. C), ktorý 
sa s prácou Zeolity  (odbor 
03-chémia, potravinárstvo) 
umiestnil v krajskom kole 
na 2. mieste. Konzultantkou 
bola RNDr. Henrieta Kulová. 

Stanislav Gattinger  (IV. A), 
ktorý s prácou Led kocka 
8x8x8  (odbor 12-elek-
tronika, elektrotechnika a 
telekomunikácie) obsadil 
v krajskom kole 1. miesto. 
Konzultantom bol Ing. Vla-
dimír Dronzek.

-om-

Krajské a celoštátne 
kolo

Súťaž 
v technických 
znalostiach
Súťaž v technickom kres-
lení sa konala dňa 19. 
apríla  2011 v aule našej 
školy. Zúčastnilo sa jej 
14 študentov prvých 
ročníkov. Úlohy pre 
súťažiacich boli roz-
delené do dvoch častí. 
V prvej časti si žiaci 
precvičili svoju priesto-
rovú predstavivosť a 
v druhej časti riešili 
konkrétne úlohy. Tie sa 
týkali zobrazovania stro-
jových súčiastok podľa 
zásad TEK, noriem ISO a 
STN.

Úspešní riešitelia:
1. Martin Iľaš (I.A)
2. Dávid Ledecký (I.D)
3. Vladimír Vojtáš (I.D)

-jž/id-

Ústna forma internej formy 
maturitnej skúšky sa konala 
v dňoch 16.-26. mája 2011. 
Študenti vykonali maturitnú 

skúšku zo slovenského jazy-
ka a literatúry, z anglického 
alebo nemeckého jazyka, teo-
retickej časti odbornej zložky 

a niektorí aj dobrovoľnú ma-
turitnú skúšku z matematiky 
a informatiky. Svoje od-
borné vedomosti, zručnosti, 
schopnosti i komunikáciu v 

cudzom jazyku prezentovali 
pred predmetovou maturit-
nou komisiou. 

-id-

Ústne maturitné skúšky



Dňa 9.12.2010 sa študenti 
IV. E triedy rozhodli darovať 
krv. Šiesti z 15 študentov tej-
to triedy boli prvodarcovia, 
ostatní pravidelne darujú krv 
od svojich 18 rokov. Veríme, 

že študenti tejto triedy budú 
aj naďalej pokračovať vo 
svojej tradícii a budú darovať 
ľuďom to najcennejšie – 
ľudskú krv. Za tento odvážny 
čin im ďakujeme.

-jž/id-
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Deň otvorených dverí 
a cechovácia študentov 1. ročníka
V októbri pri príležitosti 
Dňa otvorených dverí našu 
školu navštívili žiaci základ-
ných škôl, ich učitelia a 
rodičia. Prezreli si Cen-
trum odborného vzdeláva-
nia, laboratóriá, odborné 
učebne jazykov a technic-
kých predmetov. Vyskúšali 
si fungovanie elektronic-
kých zariadení a prístrojov a 
oboznámili sa s prevádzkou 
CNC strojov. Novinkou bol 
samostatný GIRLS-STAGE, 
kde sa vyučujúci výlučne 
venovali zvedavým otázkam 

dievčat zo základných škôl, 
a tak získali presný prehľad 
o tom, akú úlohu môže 
zohrať technické vzdelanie 
v živote dievčat. Popoludní 
sa študenti, učitelia, bývalí 
absolventi a hostia zišli v 
Dome kultúry na slávnost-
né prijímanie študentov 
prvého ročníka do cechu 
strojárskeho. Po úspešnom 
splnení úloh cechmajstrov a 
tovarišov sa naši prváci stali 
budúcimi „tovarišmi“ cechu 
strojárskeho.

-id-

Matematická olympiáda
Na našej škole sa 20.januára 
2011 uskutočnilo školské 
kolo matematickej olym-
piády kategórie C – študenti 
1. ročníka stredných škôl. 
Do riešenia domácej časti 
sa zapojilo 8 žiakov. Jej 
úspešnými riešiteľmi sú tra-

ja žiaci I.C triedy – odboru 
technické lýceum: Ondrej 
Beregházy, Peter Hus, Dávid 
Trávniček. Všetci postupujú 
na krajské kolo. Blahoželáme 
im a prajeme všetkým trom 
ďalšie úspechy.

-jš-

Olympiáda 
v anglickom jazyku 

Školské kolo
I.kategória
(1. - 2. ročník)
1. Dávid Trávniček - I.C
2.  Kristián Jarkovský - II.B
3.  Patrik Šidlovský - II.B
II.kategória
(3. – 4. ročník)
1. Roman Bobor  - IV.A
2. Marek Majcher – III.C
3. Michal Cupper – III.B

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

Olympiáda 
v nemeckom jazyku

Školské kolo
I.kategória
(1. - 2. ročník)
1. Ján Lumnitzer - I.C
2.  Dominik Jančár - II.A
3.  Vladimír Vojtáš - I.D

II.kategória
(3. – 4. ročník)
1. Adam Sedlák  - IV.E
2. Martin Marschall – IV.A
3. Dušan Svitek – IV.C

Okresné kolo
Adam Sedlák  – 1. miesto
Krajské kolo
Adam Sedlák  – 3. miesto 

-sh-

Darovanie krvi
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Exkurzia vo firme Viessmann 
Spišská Nová Ves
Študenti IV.B a IV.E, ktorí 
študujú alternatívne zdroje 
energie, sa v novembri 2010 
zúčastnili odbornej exkurzie 
vo firme Viessmann Spišská 
Nová Ves. Pozreli si prezen-

táciu solárnych panelov, 
kondenzačných plynových 
kotlov, tepelných čerpadiel, 
fotovoltaiky a techniky na 
biomasu.

-om/id-

Začiatkom februára  sa  v his-
torickom meste Tábor (CZ) 
uskutočnilo predprípravné 
stretnutie v rámci projektu 
Comenius – školské partner-
stvá. Hostiteľská škola SPŠ 
strojní a stavební privítala na 
svojej pôde zástupcov z troch 
partnerských škôl – Europa-
Berufsschule, Weiden (D), 
Strednu priemyselnú školu 
strojnícku v SNV (SK), 
Šolski center Škofja Loka 
Srednju šolu za strojništvo, 
Škofja Loka (SLO)  a vir-
tuálne sa spojila so štvrtou 
školou Srednjou školou stro-
jarskou, Oroslavje z Chor-
vátska.
SPŠ strojnícku reprezentova-
li RNDr Ladislav  Ruttkay, 
Mgr. Monika Hodnická a 
Mgr. Stanislava Hudranová.
Spoločne bola dohodnutá 

téma projektu – Čistá energia 
pre budúcu Európu a Martin 
Krauss z  Europa-Berufs-
schule navrhol logo projektu, 
ktoré bude ďalej graficky 
spracované študentmi našej 
školy. Zástupcovia jednot-
livých škôl sa dohodli na 
termíne ďalšieho stretnu-
tia. To sa uskutoční v ok-
tóbri na SPŠ strojníckej za 
účasti všetkých škôl za-
pojených do projektu aj s 
novými  školami, ktoré pre-
javili záujem o tento projekt 
z Poľska a Maďarska. Jeho 
cieľom bude vypracovať 
prihlášku projektu do jednot-
livých národných agentúr na 
schválenie a rozdelenie úloh 
a kompetencií jednotlivých 
zúčastnených škôl. 

-sh-

Projekt Comenius 

Hviezdna obloha i svet techniky
Vo februári 2011 sme sa my, 
študenti I.C a I.D, zúčastnili 
odbornej exkurzie v Ko-
šiciach. V planetáriu sme 
mali možnosť pozorovať 
celú slnečnú sústavu, Slnko, 
Mesiac, planéty a hviezd-
nu oblohu. Bolo to veľmi 
zaujímavé. Potom sme sa 
presunuli do Technického 
múzea, kde sme si pozreli 
expozície z rôznych oblastí - 
napríklad z hutníctva, baníc-
tva, umeleckého kováčstva, 
astronómie, elektrotech-
niky a chémie. Zaujala nás 

aj expozícia energetických 
strojov Aurela Stodolu. 
Obdivovali sme súbor dy-
namických modelov parných 
strojov, vodných turbín a 
spaľovacích motorov. Upútal 
nás aj model lokomotívy – 
miniatúra parnej lokomotívy, 
jedno a dvojvalcové parné 
stroje, piestový vodný mo-
tor, Kaplanova, Peltonova 
a Francisova vodná turbí-
na. Exkurzia sa nám veľmi 
páčila.

Adrián Hricov, I.C

Koleso – vedecká hračka
Dňa 17. februára 2011 sme 
boli my, študenti strojníckej, 
I.C triedy, s pani učiteľkou 
Ing. Žiaranovou na  výstave 
vedeckej hračky v Múzeu 
v Spišskej Novej Vsi. Celá 
výstava bola zameraná na 
využívanie otáčavého pohy-
bu telies v priestore na prak-
tických hračkách. Všetky 
hračky boli veľmi zaujímavé 
a potvrdzovali mnoho zo 
zákonov fyziky. Napríklad 
najnovší typ rubíkovej gule, 

zaujímavý vĺčik, panáčik z 
dreva a zrkadlové klamy. 
Hračky sme si mohli aj 
vyskúšať a zahrať sa s nimi. 
Bolo milé sa na chvíľu vrátiť 
do detských čias. Výstava sa 
nám všetkým veľmi páčila 
a niektorých aj motivovala 
vyrobiť si niečo podobné 
doma. Na týchto jedno-
duchých hračkách sa dajú 
pochopiť zákony a zákoni-
tosti fyziky.

Vladimír Kohan, I.C

Rekonštrukcia školy 
v školskom roku 2010/2011
Počas druhého polroku 
sme sa pustili do opráv, 
vylepšovania, renovácie a 
skrášľovania prostredia v 
budove školy. 

Najväčšou rekonštrukciou 
prešli bývalé školské dielne, 
dnešný objekt Centra od-
borného vzdelávania (COV). 
Prebehla výmena všetkých 
okien a dverí v technickej 
časti, administratívnej časti, 
ako aj v učebniach. Vybudo-
valo sa Technologické cen-
trum pre CNC stroje, kam sa 
nainštalovali najnovšie CNC 
stroje – sústruh a frézovačka.

Pripravená je aj druhá učebňa 
na inštaláciu zariadení pre 
vyučovanie počítačových sie-
tí a konštrukcie počítačov. 
Nad hlavnou chodbou v 
priestoroch COV bol vyme-
nený strešný svetlík, ktorý 
nielen presvetlil a esteticky 
skrášlil prostredie, ale z 
praktického hľadiska bude 
brániť úniku tepla. 

S plným nasadením praco-
vali aj maliari. V spolupráci 
so Strednou odbornou školou 
v meste prebehlo maľovanie 
hlavného vestibulu a tak-
mer všetkých chodbových 
priestorov v budove školy, 
vymaľovaná je aj jedáleň, 
učebňa angličtiny (ANJ 2) a 
učebňa dopravy (DOP). Ob-
novená je aula školy.

Rekonštruovalo sa aj v os-
tatných priestoroch. Usku-
točnila sa výmena okien 
na severnej časti prístav-
by školy, výmena dverí 
pri bočnom vchode od 
telocvične a položila sa nová 
podlaha v strednej budove 
– pred učebňami STT, SJL, 
EKO, ANJ2 a jedálňou.
Výrazná rekonštrukcia nie-
len spríjemnila prostredie 
pre žiakov a učiteľov, ale 
aj zvýšila kvalitu posky-
tovaných vzdelávacích slu-
žieb.

Ladislav Ruttkay/-mh-

Mladí vedci Slovenska
V dňoch 29. – 31. mája 
2011 vo Vodárenskom mú-
zeu Bratislavskej vodáren-
skej spoločnosti, a.s. sa 
uskutočnilo celoštátne finále 
Stockholm Junior Water 
Prize (SJWP) – Cena za 
najlepší vodohospodársky 
študentský projekt 2011.

Súťažných 39 projektov 
posudzovala sedemčlenná 
hodnotiaca komisia zložená 
z popredných odborníkov 
na vodohospodárstvo a hy-
drológiu z Bratislavskej 
vodárenskej spoločnosti, 
a.s., Slovenského hydrome-
teorologického ústavu, Výs-

kumného ústavu vodného 
hospodárstva a Prírodove-
deckej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave.
1. miesto SJWP – Cena 
Východoslovenskej vodá-
renskej spoločnosti, a.s. za 
mimoriadne kvalitný žiacky 
projekt z Košického kraja zís-

kal Michal Rimbala, študent 
SPŠ strojníckej v Spišskej 
Novej Vsi s prácou História 
verejnej kanalizácie v mo-
jej obci a návrh sfunkčnenia 
vetvy AF. Konzultantom bol 
Ing. Ondrej Majerník.

-om-
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Výsledky 6.ročníka mest-
ského turnaja v stolnom 
tenise chlapcov stredných 
škôl:
1.miesto – Peter Petráš 
(III.C) 
4. miesto – Tomáš Láclav 
(II.B) 
5. miesto – Marek Mruz 
(IV.A) 

Obvodné kolo vo volejbale 
chlapcov
SPŠ strojnícka – 3. miesto

Majstrovstvá školy 
vo futbale
1. miesto – III.A
2. miesto – IV.C
3. miesto – IV.B

Majstrovstvá školy v šachu
1.miesto  
   Adam Kopnický (III.A)
2.miesto 
   Ján Maršalek (IV.A)
3.miesto 
   Martin Filip (II.B)

Basketbal chlapci
1. miesto – IV.A
2. miesto – III.D
3. miesto – I.C

ŠPORT

Dňa 14. decembra 2010 sa 
v stolnotenisovej herni STK 
Lokomotíva Košice konalo 
pod záštitou Ministerstva 
školstva SR v spolupráci so 
Slovenským stolnoteniso-
vým zväzom krajské kolo 
v stolnom tenise družstiev 
chlapcov za školský rok 
2010/2011 – kategória A.

Po víťazstve na okresnom 
kole si účasť na tomto tur-
naji zabezpečilo aj družstvo 
zo SPŠ strojníckej v Spišskej 
Novej Vsi v zostave – Silves-
ter Goldyniak, Peter Petráš, 
Tomáš Láclav a Marek Mruz.
Po víťazstvách 4:2 s Gym-
náziom T. Akvinského v 
Košiciach, 4:3 s Gymnáziom-
Poštová v Košiciach, 4:3 
s Gymnáziom P. Horova v 
Michalovciach a prehre 4:0 
so Športovým gymnáziom v 
Košiciach sa žiaci SPŠ stroj-
níckej umiestnili na vynika-
júcom 2. mieste a získali pre 
školu aj mesto Spišská Nová 
Ves pekný pohár a medaily.

-pk/om-

Úspech našich 
žiakov

Lyžiarsky kurz 
študentov 
prvého ročníka
Príroda nám nadelila dos-
tatok snehu, a tak študenti 
prvého ročníka sa vo 
februári 2011 zúčastnili 
lyžiarskeho výcvikového 
kurzu. 

Kurz sa uskutočnil počas pia-
tich dní v lyžiarskom stre-
disku Poráč-Brodok. Tí, ktorí 
stáli na lyžiach po prvýkrát, 
sa naučili základné lyžiarske 
úkony ako obúvanie lyžiarok 
a lyží, zjazd pluhom, slalom 
alebo jazdu na lyžiarskom 
vleku. Tí skúsenejší zdo-
konalili svoje schopnosti na 
lyžiach a snowboardoch a 
predviedli svoju šikovnosť 
na svahu. S priebehom i 
výsledkom kurzu boli spo-
kojní účastníci aj inštruktori. 
Veríme, že aj v budúcom 
školskom roku bude záujem 
študentov o lyžiarsky kurz.

-id-


