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V piatkový februárový večer 
v sále hotela Metropol 16 taneč-
ných párov, študentov 3. ročníka, 
súťažilo o titul kráľa a kráľovnej 
plesu. Svojim rodičom, učiteľom 
i hosťom predviedli svoje taneč-
né umenie. Navštevovali taneč-
nú školu a ukončili ju školským 

plesom. Zatancovali štandardné 
tance - waltz, tango, quickstep a 
kráľovský tanec - valčík. Všetci 
výborne zvládli aj sambu, čaču, 
rumbu, jive, boogie, country a na 
záver letkis.

Odborná porota nemala teda 
ľahkú úlohu vybrať ten najlepší 

tanečný pár. Kráľom a kráľovnou 
plesu sa však stali Daniel Okresa 
a Soňa Hlinková.

V čarovnej atmosfére, výbor-
nej nálade s hudbou, tancom 
a tombolou sa po skončení súťa-
že všetci výborne zabávali.

Ingrid Šumanská 

Plesová sezóna aj na strojníckej

neprehliadnite

Študijné od-
bory reagujú 
na dopyt trhu
Jeden z najvýznamnejších úspe-
chov v tomto školskom roku 
bolo otvorenie 5 tried so 160 
žiakmi. Je to záruka stability 
školy na ďalšie najmenej štvor-
ročné obdobie.

Základom tohto úspechu je 
systematické napĺňanie dlho-
dobého programu školy.
Jeho zámerom je ponúkať štu-
dijné odbory, o ktoré je na trhu 
záujem. Poskytovať kvalitné 
vzdelanie zabezpečené profe-
sionálnym výkonom každého 
pedagóga. Technické vyba-
venie školy udržať na úrovni 
aktuálnych požiadaviek. Ponú-
kať študentom široký rozsah 
mimoškolských aktivít. Hľadať 
a využívať ďalšie zdroje finan-
covania školy, propagovať ško-
lu a výsledky, ktoré študenti 
dosiahnu. Do povedomia verej-
nosti vniesť značku školy, kto-
rá má svoje meno a je zárukou 
kvality. Okrem vzdelania byť aj 
zárukou čo najlepšej výchovy.

-iš-

Dejepisári na hrade
Začiatkom septembra navštívili putovnú výstavu 
Leonardo da Vinci, zvedavý génius študenti prvého 
a druhého ročníka spolu s vyučujúcimi dejepisu.

Samotnú výstavu tvorilo vyše 60 originálov lis-
tov z diela Codex Atlanticus a modely jeho strojov. 
Listy kódexu pochádzajú z archívu univerzity Acca-
demia dei Lincei. Modely strojov boli z Leonardov-
ho múzea vo Vinci, ako aj z historických zbierok, 
napríklad zo zbierky Luigiho Boldettiho. 

Pracovníci Múzea im priblížili Leonardove ori-
ginálne myšlienky a geniálne nápady. Dozvedeli 
sa zaujímavosti o jeho súkromnom živote, ako aj 
o jeho vzťahoch k významným osobnostiam jeho 
doby či jeho rodinným príslušníkom. Exkurzia 
mala úspech a potešila nadšencov histórie i tech-
nického pokroku.

Stanislava Hudranová 

Začiatok školského roka 
2006/2007 bol pre našu 
školu výnimočný. Oslávili 
sme 25. výročie vzniku 
Strednej priemyselnej 
školy strojníckej. Prípravy 
na oslavu prebiehali od 
septembra  a vyvrcholili 
20. októbra. Slávnosť bola 
rozdelená na dve časti. 
Dopoludnia prebiehal Deň 
otvorených dverí. Školu si 
mohli prezrieť absolventi 
našej školy, bývalí pedago-
gickí i nepedagogickí pra-
covníci, zástupcovia mes-
ta, hostia z partnerských 
škôl i firiem. Popoludnie 

začalo o 17.00 slávnostnou 
akadémiou v Spišskom 
divadle. Na nej odznelo 
niekoľko poďakovaní, po-
chvalných uznaní i mno-
ho povzbudivých slov do 
budúcnosti. So svojím 
príhovorom vystúpil prvý 
riaditeľ školy – profesor 
Valentín Peták, vtedajšia 
primátorka mesta Anna 
Fedorová a iní významní 
hostia. Po úvodnej oficiál-
nej časti žiaci našej školy 
pozdravili hostí a pestrým 
kultúrnym programom 
spríjemnili večer. Po aka-
démii nasledovala recep-

cia v koncertnej sále Re-
duty, kde sa neformálnym 
spôsobom v príjemnom 
prostredí diskutovalo 
a spomínalo.

Pri tejto príležitosti vy-
dala naša škola pamätnú 
knihu, ktorá podáva púta-
vou formou a kvalitným 
grafickým spracovaním 
retrospektívny pohľad na 
vznik a rozvoj školy. Dôle-
žitou súčasťou pamätnice 
je vzácny fotografický ma-
teriál a zoznamy bývalých 
i terajších žiakov, učiteľov 
a pracovníkov školy.

Monika Hodnická 

Štvrťstoročie strojníckej školy
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Milí čitatelia!
Dostáva sa vám do rúk 3. vy-
danie našich Strojníckych no-
vín. Ponúkame v nich pohľad 
na činnosť školy ako i prehľad 
aktivít, ktoré dominovali v pr-
vom polroku školského roku 
2006/2007. Najdôležitejšou 
udalosťou bolo 25. výročie 
založenia školy. Tiež sa nám 
podarilo otvoriť 5 tried a po-
núknuť absolventom základ-
ných škôl pestrý výber štu-
dijných odborov a zameraní. 
Patria k nim mechatronika, 
technický manažment, grafic-
ké systémy, technické lýce-
um, technické a informatické 
služby a stavba automobilov. 
Dúfame, že žiaci budú so svo-
jou voľbou spokojní a že budú 
postupne rozvíjať svoje vedo-
mosti, schopnosti a zručnosti. 
K tomu im doplňujúco slúži aj 
široká ponuka mimoškolských 
záujmových činností. Aj o nich 
sa dočítate na stránkach SN. 
Prvý polrok priniesol mnohým 
žiakom - a teda aj našej škole 
– výborné výsledky v súťa-
žiach. Určite najlepším z nich 
je 1. miesto Petra Fullu (2.C) 
v celoslovenskej súťaži Zenit 
v programovaní a 1. miesto 
Jakuba Bokšanského (3.C) 
v okresnom kole Olympiády 
v nemeckom jazyku. Dosiahli 
sme aj iné významné úspechy 
v ďalších odboroch. Aj o nich 
prinášame správy v novinách. 

Redaktori SN vám prajú 
príjemné čítanie.

Monika Hodnická 
šéfredaktorka

editoriál
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Zelené stužky nádeje

Stredoškolská 
odborná činnosť
V školskom kole SOČ (28. feb-
ruár 2007) súťažili 4 projekty: 
Rám bicykla – Ladislav Filip, 
Juraj Frankovič (4.D)
Snežný pluh s posypovačom 
– Tibor Tarbaj, Pavol Fritsch 
(4.D)
Discoscanner – Matej Novot-
ný, Peter Spusta (3.A)
Model a DVD záznam výroby 
hriadeľa – Ladislav Čekovský, 
Ján Dzurňák, Rastislav Fiolek 
(4.B)
Víťazne práce postupujú do re-
gionálneho kola, ktoré sa usku-
toční tentokrát na pôde školy. 

-sth-

Koncom októbra sa na SPŠ 
strojníckej tradične usku-

točňuje Deň otvorených dverí. 
Dopoludnie 20. októbra 2006 
predsa však len malo o čosi sláv-
nostnejšiu atmosféru. 

Chodbami našej školy nepre-
chádzali ako obvykle len devia-
taci sprevádzaní rodičmi alebo 
učiteľmi, ale aj bývalí absolventi 
školy, pozvaní hostia a bývalí uči-

telia či pracovníci školy. Niektorí 
s údivom obdivovali zmeny vo 
vybavení odborných i jazykových 
učební, iní sa po rokoch zhovárali 
s bývalými triednymi učiteľmi či 
ďalšími pedagógmi. Trojhodino-
vá prehliadka školy ponúkla po-
hľad do 26 špičkovo vybavených 
odborných a jazykových učební. 
Návštevníci mohli sledovať pre-
zentácie programov na počíta-

čoch, vyskúšať si elektronické 
zariadenia, prístroje, oboznámiť 
sa s prevádzkou CNC strojov, čo 
im s výkladmi študentov a učite-
ľov prinieslo komplexný pohľad 
na školu. 

Študenti, ktorí sa nepodieľali 
na príprave DOD, v tomto čase 
navštívili filmové predstavenie 
Antarktika o sile priateľstva člo-
veka a polárnych psov.          -sth-

Choď, ži, je prestreté:
nôž, zub i pod zub. Máš,
čo ti treba, a rovno na obruse.
Choď, neváhaj, vieš abecedu, píš.

Každoročne v novembri a de-
cembri nastane pre štvrtákov 
slávnostná chvíľa odovzdávania 
zelených stužiek. Symbolu náde-
je a pozvania do sveta dospelých.   

Do sveta, v ktorom budú odká-
zaní sami na seba a za svoje činy 
budú niesť zodpovednosť. Prvou 
zodpovednou úlohou je pre nich 

úspešné ukonče-
nie štúdia matu-
ritnou skúškou.

Zelená farba 
je farbou nádeje 
aj pre nás, učite-
ľov, že sme svo-
jich študentov 
dobre pripravili, 
aby mohli roz-
víjať svoje vedo-
mosti, schopnos-
ti a zručnosti na 
vysokých ško-
lách i vo svojich 
budúcich povola-

niach. Rovnako je aj farbou náde-
je pre rodičov, že svoje deti dobre 
vychovali. Je pre nich radosťou, 
ale aj poznaním, že to najdrahšie, 
čo majú – svoje deti – vykročia po 
vlastnej ceste. Ceste životom.

Život však nerešpektuje ľud-
ské plánovanie. Je ako rozbúrené 
more. Na tom rozbúrenom mori, 
Vám, milí maturanti, prajeme 
veľa síl a šťastia.

-iš-

Koncom októbra sa študenti 
druhého, tretieho a štvrtého 
ročníka zúčastnili nevšednej 
modernej dramatizácie Sto-
dolovej satirickej komédie Čaj 
u pána senátora.

Spišské divadlo ju pripravilo 
v čase pred voľbami. Veselohra 
je kritikou nerestí demokracie 
po 1. svetovej vojne, ale i dnes 
je aktuálna. Zachytáva preme-
nu postavičiek malomesta na 
politických činiteľov, poslancov 
alebo  senátora. Takzvaní poli-
tici sú len bábky, ktoré by síce 
mali ostatným slúžiť a obhajo-
vať ich záujmy, no v skutočnosti 
svoj poslanecký mandát využí-
vajú iba pre seba, svoje rodiny 
a šplhanie sa po spoločenskom 
rebríčku.

Predovšetkým štvrtáci ako 
prvovoliči mohli oceniť vý-
povednú hodnotu veselohry, 
keďže stále rovnako platí, čo 
Stodola o politike a jej predsta-
viteľoch napísal. 

-sth- 

Na Čaji v divadle

Výnimočný Deň otvorených dverí
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Aktívne 
oddychujú 
po vyučovaní

Je potešujúce, že naši žiaci 
chcú tráviť svoj voľný čas aj 
po vyučovaní vo svojej ško-
le. Umožňuje im to pestrý 
výber záujmových útvarov, 
v ktorých sa môžu a hlavne 
chcú rozvíjať svoje vedomosti 
a zručnosti a kde dostávajú 
odpovede na svoje zvedavé 
otázky. Pestrosť krúžkovej 
činnosti je naozaj veľká.

V krúžku elektrotechniky 
a elektroniky žiaci objavujú 
tajomstvá techniky a zdoko-
naľujú svoje zručnosti. Bas-
ketbal, volejbal a kulturistika 
umožňujú nielen športovo 
relaxovať, ale si aj zasúťažiť. 
Raketomodelársky krúžok je 
výnimočný aj tým, že vedú-
ci krúžku je majstrom sve-
ta v raketomodelárstve. Jeho 
bohaté skúsenosti sú príno-
som pre žiakov. Internetový 
klub navštevujú žiaci, ktorí 
potrebujú internet kvôli do-
mácim úlohám, ale aj tí, ktorí 
chcú jednoducho pri interne-
te relaxovať. Pre milovníkov 
literatúry ponúkame literár-
ny seminár, kde žiaci pútavou 
formou objavujú krásy literár-
nych textov a múdrosť básni-
kov a spisovateľov. Spoznávať 
kultúru a históriu nemecky 
hovoriacich krajín a konver-
zovať v nemčine ponúka se-
minár nemeckého jazyka. 

Pochváliť sa môžeme aj 
krúžkom stolného tenisu, 
ktorý je obľúbený aj preto, že 
stolnotenisti žnú úspechy aj 
na okresných súťažiach. Naj-
novším krúžkom je fotografic-
ký a filmový klub. Umožňuje 
žiakom pracovať s najnovšou 
technikou spracovávania foto-
grafií a videa. Výsledkom sú 
aj spracované filmové sekven-
cie z aktivít našej školy.

-mh-

Október 2006 bol pre troch 
chlapcov z našej školy určite 

nezabudnuteľný. Mali príležitosť 
navštíviť Európsky parlament 
v Bruseli. Slovenský europosla-
nec Vladimír Maňka vyhlásil 
súťaž o najlepšiu esej na tému  
Moje mesto v spoločnej Európe. 
Zapojiť sa mohli žiaci stredných 

škôl z celého Slovenska. Šťastie 
sa usmialo na Jakuba Guotha, 
Maroša Šefčíka a Martina Lou-
mu, ktorých práce boli úspešné. 
V poschodovom autobuse cesto-
vali študenti stredných a vyso-
kých škôl, učitelia i žurnalisti. 
Prezreli si Európsky parlament 
a počas rokovania boli na tribú-

ne v pléne.  Žiaci diskutovali aj 
s naším europoslancom. Svoj 
voľný čas využili na prehliad-
ku historickej časti Bruselu. 
S pobytom v Belgicku boli naši 
študenti nadmieru spokojní, 
čo vyjadrili aj v rozhovore pre 
miestnu televíziu Reduta.

-mh-

Moje mesto v spoločnej Európe

Koncom októbra 2006 
naši študenti, učite-
lia, bývalí absolventi 
a pozvaní hostia sa 
zišli v Dome kultúry 
na slávnostné prijí -
manie študentov 
1. ročníka do cechu 
strojárskeho. Kaž-
dá tr ieda pr vého 
ročníka sa predsta-
vila krátkym progra-
mom. Všetci prváci 
úspešne splnili úlohy 
cechmajstrov a tova-
rišov, a tak sa stali 
budúcimi “tovariš-
mi” cechu strojárske-
ho. Študenti tretieho 
ročníka pripravili 
kultúrny program. 
Nasledovala disko-
téka. Všetci sa spo-
ločne zabávali.

-iš-

Slávnostná cechovácia študentov 
1. ročníka je školskou tradíciou
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Stolný tenis obľúbený medzi učiteľmi

Víťazné miesta družstiev a jednotlivcov

V popoludňajších hodinách v prí-
jemnej predvianočnej atmosfére 
sa v priestoroch školskej teloc-
vične uskutočnil vianočný turnaj 
zamestnancov školy v stolnom 
tenise. 

Športového podujatia sa zú-
častnilo 12 súťažiacich. Súťažili 
v dvoch kategóriách. 
Víťazné miesta obsadili:
Kategória mužov
1. Ing. Jozef Kocurek
2. Ing. Ondrej Majerník
3. Mgr. Peter Kraus
Kategória žien
1. Mgr. Miriam Niňajová
2. Mgr. Katarína Bujňáková
3. Mgr. Drahoslava Ivanková
K úspechu srdečne blahoželáme.

-iš-

Takýto prívlastok už neodmys-
liteľne patrí našej škole. V ok-

resnej súťaži  súťažného ročníka 
2006/07 v stolnom tenise v jej 
jesennej časti opäť celkom úspeš-
ne reprezentovali našu školu dve 
mužstvá. 

Mužstvo SPŠS „A“ hrá v 5. 
lige SPIŠ a tvoria ho títo hráči: 
Ing. Jozef Kocurek, Ladislav 
Kandráč, Lukáš Gdovin, Marián 
Sagula, Samuel Lučanský, Ing. 
Ondrej Majerník. Mužstvo SPŠS 
„B“ hrá v 6. lige SPIŠ v zložení: 

Mgr. Peter Kraus, Matúš Hanuš-
čin, Matej Olšavský, Martin Dol-
načko, Boris Pampurik, Miroslav 
Richnavský.

V druhej – jarnej časti súťaže 
želáme hráčom veľa úspechov. 

Robo-pong 
V rámci Školského strediska zá-
ujmovej činnosti pri SPŠ strojníc-
kej sú vytvorené všetky podmien-
ky pre záujemcov o tento šport. 

Pekný a užitočný darček do-
stali študenti a priaznivci stolné-
ho tenisu v podobe automatu na 
stolný tenis. Tento automatický 
spoluhráč je schopný splniť tak-
mer všetky požiadavky protih-
ráča. Pomocou neho sa môžu 
zdokonaliť v technike základ-
ných úderov, ale aj nasimulovať 
tie najzložitejšie situácie, ktoré 
môžu hráčov prekvapiť pri hre. 
Môžu ho v plnej miere využívať 
začiatočníci, ale aj skúsení hráči 
na zdokonalenie štýlu hry. 

Záujemcom o tento šport ozna-
mujeme, že tréning sa koná každý 
piatok od 14.00 v telocvični školy.

Ing. Ondrej Majerník  

Športové súťaže boli organizova-
né v mesiacoch september - de-
cember na úrovni školy, mesta, 
okresu a kraja. 

Plavecká štafeta 1000x50 m 
– 1. miesto (družstvo SPŠS), 
najlepší plavci za školu: Tomáš 
Krak a Viktória Šimková

Okresné kolo v silovom trojbo-
ji – 1. miesto (družstvo SPŠS)

Okresné kolo v basketbale – 1. 
miesto (družstvo chlapcov)

Okresné kolo v hádzanej – 2. 
miesto (družstvo chlapcov), 6. 
miesto (družstvo dievčat)

Šach - 3. ročník matičného 
vianočného turnaja jednotlivcov 

stredných škôl Košického kraja 
– 2. miesto – Viktória Šimková

Okresné kolo v cezpoľnom 
behu - 3. miesto (družstvo chlap-
cov), 4. miesto (družstvo diev-
čat)

Okresné kolo v stolnom tenise 
– 6. miesto (družstvo chlapcov), 
6. miesto (družstvo dievčat)

Úspechy 
strojárov 
Zenit v strojárstve, elek-
tronike a programovaní
Školské kolo
Víťazi Zenitu v strojárstve:
1. miesto – Jozef Seman a Ma-
rek Vaľko (4.A), 2. miesto 
– Ladislav Čekovský a Ivan 
Pukluš (4.B), 3. miesto – Ju-
raj Frankovič a Matúš Miklas 
(4.D)
Víťazi Zenitu v elektronike:
1. Pavol Čuj (3.A), 2. Ladislav 
Dronzek (4.A), 3. Miloš Hojda 
(4.A)
Zenit v programovaní:
Kategória A (3. a 4. ročník): 
1. Jakub Bokšanský 3.C, 
2. Martin Louma 3.C, 3. Mi-
chal Bendžala 4.C
Kategória B (1. a 2. ročník): 
1. Peter Fulla  2. Michal Pet-
ráš  obaja z 2.C
Krajské kolo 
Zenit v strojárstve:
5. miesto - Marek Vaľko 
6. miesto - Jozef Seman
Zenit v elektronike:
5. miesto - Pavol Čuj
6. miesto - Ladislav Dronzek
Zenit v programovaní:
Kategória  A:   9 .  miesto 
-  Martin Louma, 21. miesto 
- Jakub Bokšanský; Kategória 
B: 1. miesto - Peter Fulla, 8. 
miesto - Michal Petráš 
Celoslovenské kolo 
Zenit v programovaní:
1. miesto - Peter Fulla 

Olympiády v angličtine 
a nemčine
Školské kolo
AJ – 1. a 2. ročník
1. Jozef Janečko (2.C), 2. Ma-
tej Biroš (1.C), 3. Martin Cup-
per (2.D)
AJ – 3. a 4. ročník
1. Jakub Bokšanský (3.C), 2. 
Tamara Sýkorová (3.D), 3. Ju-
raj Frankovič (4.D)
NJ – 1. a 2. ročník
1. Jozef Janečko (2.C), 2. Filip 
Vozár (1.C), 3. Lukáš Hlopko 
(2.A)
NJ – 3. a 4. ročník
1. Jakub Bokšanský (3.C), 2. 
Katarína Olschlägerová (4.D), 
3. Ladislav Dronzek (4.A)
Okresné kolo
AJ: 2. miesto: Jakub Bokšan-
ský
NJ: 1. miesto: J. Bokšanský 
– postúpil do krajského kola

-sth-/-iš-

Stolnotenisová strojnícka


