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Výučba CAD/CAM 
technológií 
Novootvorené školiace centrum 
s CNC strojmi slúži pre našich 
študentov v rámci výučby povin
ných a nepovinných predmetov 
a tiež na organizovanie kurzov.

Súčasťou projektu je aj pre
vádzka internetového portálu, 

ktorý je umiestnený na vlastnom 
serveri http://cit.strojsnv.sk/cad
cam. Sú tam informácie o projek
te, kontaktné informácie, mate
riál určený pre žiakov a učiteľov, 
fotogaléria, videoukážky. 

V júni 2007 sa uskutočnil akre
ditovaný kurz programovania 
CNC strojov a kurz modelovania 
pomocou CAD programu Inven

tor pod vedením našich lektorov 
Ing. Henčeka a Ing. Slivka.

Ondrej Majerník 

Mechatronika – nová 
príležitosť
Naša škola prispieva k zlepše
niu možností uplatnenia na trhu 
práce. Z príspevku Európskeho 

sociálneho fondu sme vybudova
li moderné technologické cen
trum. V centre prebiehajú kurzy 
pre nezamestnaných záujemcov 
o mechatroniku a modernú auto
matizáciu. Po ukončení kurzu 
bude táto moderná učebňa slúžiť 
naďalej na výučbu mechatroniky 
pre našich žiakov.

Martin Kokoruďa 

Otvorenie nových technologických centier na strojníckej 
Dňa 25. apríla 2007 sme otvorili technologické centrá MECHATRONIKY a CAD/CAM technológií

Regionálne kolo prehliadky 
Stredoškolskej odbornej 
činnosti (SOČ) sa 20. mar
ca uskutočnilo na pôde 
SPŠ strojníckej. 

Prvé a druhé miesto 
v odbore 09  strojárstvo, 
hutníctvo a doprava obsa
dili štyria študenti bývalej 
4D triedy: Ladislav Filip s 
Jurajom Frankovičom za 
víťaznu prácu RÁM BICYK
LA a Tibor Tarbaj s Pavlom 
Fritschom za SNEŽNÝ 
PLUH S POSYPOVAČOM. 

V súťažnom odbore 14 
 tvorba učebných pomô
cok, didaktické technológie 
skončili na 3. mieste MO
DELY A DVD ZÁZNAM 

VÝROBY HRIADEĽA auto
rov Ladislava Čekovského, 
Jána Dzurňáka a Rastislava 
Fioleka. 

Z regionálneho kola 
postúpili všetky práce do 
krajského kola, ktoré sa 
uskutočnilo 13.apríla 2007 
v priestoroch SOU pôšt 
a telekomunikácií v Koši
ciach. 

V krajskom kole sa na 
1.miesto dostal RÁM BI
CYKLA, ktorý spišskonovo
veských strojárov úspešne 
reprezentoval aj v rámci 
celoslovenského kola v No
vých Zámkoch, kde dosia
hol 3. miesto. 

Stanislava Hudranová 

Opätovný úspech 
na celoslovenskom kole

V júni navštívilo našu 
školu 28 študentov a dva
ja pedagógovia z par
tnerskej školy z Čáslavi. 
Počas pobytu v Spišskej 
Novej Vsi bol pre nich 
pripravený bohatý prog
ram. Študenti si prezreli 
našu školu, zúčastnili sa 
vyučovania a oboznámili 
sa so štúdiom na našej 
škole. Spolu s našimi 

študentmi a pedagógmi 
spoznávali prírodné krá
sy Slovenského raja a Vy
sokých Tatier a prezreli 
si historické pamiatky 
Spiša. 

Študentov a pedagó
gov z Čáslavi sprevádzali 
naši učitelia Mgr. Jozef 
Maťašovský a Mgr. Mi
chal Demečko.

Ingrid Šumanská 

Spišská Nová Ves - Čáslav

Centrum mechatroniky



Milí čitatelia!
Po tohtoročnom výnimočne 
horúcom lete sme úspeš
ne začali nový školský rok 
2007/2008. Úspešne aj preto, 
že sa nám podarilo naplniť päť 
tried a prvákom ponúknuť 
šesť odborných zameraní. 
Tiež sme získali súhlas na 
opravu častí budovy školy.

V tomto štvrtom čísle Stroj
níckych novín sme pre vás 
pripravili zhrnutie dôležitých 
aktivít školy za druhý polrok 
v roku 2006/2007.

Druhý polrok bol bohatý 
hlavne na súťaže a exkurzie 
s odborným zameraním, pro
jektové stretnutia a výmenné 
pobyty s partnerskými ško
lami. Nechýbali ani kultúrne 
a športové podujatia. 

Tešíme sa z mnohých úspe
chov našich žiakov. 

Samozrejme, že za všet
kým sa skrýva nemalé úsilie 
a trpezlivosť pedagógov.

Milé kolegyne, milí kolego
via! Za vašu celoročnú prácu 
vám chcem poďakovať a všet
kým prajem príjemné čítanie.

Monika Hodnická 
šéfredaktorka

editoriál
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Aj v tomto školskom roku 
sa od 8.6. – 15.6. 2007 

uskutočnil výmenný pobyt štu
dentov našej školy a študentov 
z nemeckého mestečka Als
feld. Pobytu sa zúčastnili 14 
študenti tretieho ročníka a dva
ja pedagógovia. Program bol 
veľmi pestrý. Počas dvoch dní 
mali študenti možnosť spoznať 
Bratislavu a Viedeň. Po ofi
ciálnom privítaní v MaxEyth
Schule v Alsfelde si prezreli 

školu a popoludní boli prijatí na 
mestskej radnici. Aby študenti 
sami spoznali mesto, nemeckí 
pedagógovia im vymysleli súťaž 
„Stadtralley“. Navštívili aj mes
tá Giesen a Kassel, v ktorých si 
prezreli zaujímavé múzeá a ab
solvovali exkurziu v nemeckej 
firme Volkswagen. Popri boha
tom kultúrnom programe si vy
skúšali aj vodné lyžovanie. Naši 
a nemeckí študenti spolupraco
vali na projekte „ Život a práca 

mladého Európana“. V skupi
nách  vo vzájomnej komuniká
cii si preverili svoje vedomosti 
z nemeckého a anglického ja
zyka. Výsledkom ich práce boli 
plagáty, ktoré každá skupina 
prezentovala. Počas spiatočnej 
cesty na Slovensko si prezreli 
historické mesto Norinberg. 
Výmenný pobyt organizačne za
bezpečili RNDr. Jana Škerlíková 
a Mgr. Katarína Bujňáková.

iš

Sen noci sväto
jánskej ...

Vzájomné spoznávanie kultúry a života

Poézia a próza
Pri príležitosti mesiaca knihy 
sa uskutočnilo školské kolo 
Hviezdoslavovho Kubína.

Miloš Bendík (2.B) obsadil 
v súťaži s baladou od S. H. Va
janského 1. miesto. Patrikovi 
Hrobľákovi (3.A) bolo udelené 
2. miesto a  Anne Mnichovej 
(1.D), ktorá zároveň získala aj 
cenu sympatie, 3. miesto. Na 
okresnom kole nás reprezento
val Miloš Bendík.                iš

Deň učiteľov
Organizácia Spojených národov 
pre vzdelávanie, vedu a kultúru 
so sídlom v Paríži (UNESCO) 
vyhlásila 5. október za Medzi
národný deň učiteľov. Napriek 
tomu si slovenskí učitelia tento 
sviatok pripomínajú radšej 28. 
marca, v deň narodenia európ
skeho pedagóga a humanistu 
J.A. Komenského. Aj pedagó
govia z našej školy sa stretli na 
spoločenskom posedení v Re
duta Klube. Príjemnú atmosfé
ru využili aj na neformálne roz
hovory, na ktoré v škole kvôli 
množstvu povinností neostáva 
čas.              mh

Alexander 
Veľký

300

Študenti prvého, druhého a 
tretieho ročníka sa v marci 
zúčastnili filmového pred
stavenia Alexander Veľký. 

Príbeh ponúkol našim 
študentom pohľad na Ale
xandrov život od jeho mla
dosti plnej snov, mýtov, 
slávy a dobrodružstiev až po 
jeho osamelú smrť ako vlád
cu obrovskej ríše. Stvárnil 
dobu plnú krás i brutality, 
ideálov i zrád. 

Priblížil im obraz pred
kresťanského sveta s jeho 
zvykmi a morálkou. Predo
všetkým však poučil, rozší
ril vedomostný obzor z de
jepisu a zanechal umelecký 
dojem.

iš

Blížiace sa letné prázdniny a od
dych mohli naši študenti začať 
vychutnávať už 22. júna návšte
vou dopoludňajšieho filmového 
predstavenia pod názvom 300. 
Pomocou unikátneho spôsobu 
natáčania, ktorý v sebe kom
binuje prvky živej hereckej ak
cie a virtuálneho pozadia, film 
poskytol  študentom pohľad 
na  záhadných, neľútostných a 
ohromujúcich Sparťanov. Priblí
žil im dva najznámejšie a najsil
nejšie mestské štáty – Atény a 
Spartu. Demokraciu a slobodné 
myslenie na jednej strane a vo
jenský spôsob výchovy a všetko 
podriadené osobnej statočnosti 
a schopnosti jednotlivca obe
tovať sa za vlasť na strane dru
hej. Hoci príbeh a historické 
súvislosti nehrajú hlavnú úlohu, 
študenti si mohli vychutnať zau
jímavé vizuálne stvárnenie a ak
čné scény.

iš

Svetoznámu komédiu najväč
šieho divadelného génia – Wi
lliama Shakespeara – Sen noci 
svätojánskej po 400 rokoch, 
poňatú mladou hereckou ge
neráciou, si koncom marca po
zreli študenti prvého, druhého 
a tretieho ročníka v Spišskom 
divadle. Shakespeare nám na
stavuje zrkadlo, v ktorom sa 
jeden za druhým odráža náš 
obraz, dokonalý alebo defor
movaný, verný alebo neznámy, 
príťažlivý alebo roztrpčený, 
podľa toho, či vnímame očami 
alebo dušou.

Forma klasického divadla 
citlivo a komunikatívne spra
covaná zarezonovala v študen
toch svojou nápaditou výpra
vou a vynikajúcim hereckým 
prejavom účinkujúcich. 

iš
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Nedostatok 
technicky 
vzdelaných 
absolventov 
stredných škôl 

Tento stav podnietil Regi
onálnu obchodnú a prie

myselnú komoru (ROPK) 
iniciovať stretnutie predsta
viteľov výrobných spoločnos
tí a stredných škôl. Aj naša 
škola dokázala ponúknuť 
vhodné študijné programy 
pre študentov. 

Okrem toho udelilo MŠ 
SR našej škole akreditáciu 
na súbor vzdelávacích kur
zov rôzneho zamerania pre 
záujemcov o technické vzde
lanie.

Nedostatok technicky 
vzdelaných ľudí sa prejavuje 
už aj v zahraničí. V máji 2007 
navštívili našu školu zástup
covia holandských škôl a fi
riem. Ponúkajú nadviazanie 
spolupráce s Holandskom a 
zároveň zaujímavý ročný štu
dijnopracovný pobyt.

V júni 2007 pozvala ško
la Albeda College a vybrané 
holandské strojárske firmy 
zástupcov troch slovenských 
škôl zo Spišskej Novej Vsi, 
Košíc a Prešova. 

Cieľom stretnutia bolo 
vypracovať projekt v oblasti 
štúdia a zamestnávania na
šich študentov a absolventov 
v holandských strojárskych 
firmách.

Našu školu zastupova
la Ing. Viera Kubovčíková. 
Program obsahoval exkurzie 
do firiem a rokovania s ich 
manažmentom. 

Návštívili tiež Albeda Co
llege, ktorá má byť garantom 
tohto projektu a zabezpečiť 
predovšetkým jeho študij
notréningovú časť. V nasle
dujúcom období by mali byť 
dohodnuté konkrétne pod
mienky spolupráce.

mh

Čerpadlá
V aule školy sa začiatkom mar
ca konala prednáška na tému 
ČERPADLÁ. Strojársku firmu 
Grundfos, s.r.o. zastupoval 
Ing. Ľubomír Čepek, produkto
vý špecialista TZB (http://www.
grundfos.com).

Prednášky sa zúčastnili štu
denti 3.A, 3.D, 3.B a 2.A triedy 
a učitelia z predmetovej komi
sie strojárstva. 

Žiaci a učitelia pozitívne 
hodnotili vysokú profesionálnu 
úroveň prednášky. 

Ondrej Majerník 

MEĎ 2007
V marci sa študenti tretieho 
a štvrtého ročníka pripravovali  
na absolvovanie celoštátnej sú
ťaže MEĎ 2007. 

Príprava bola zameraná na 
získanie teoretických vedomostí 
o medi a jej využití. 

Všetci zúčastnení získali cer
tifikát. Súťaž organizuje SPŠS v 
Bratislave. 

Z našej školy sa jej zúčastnili 
Vladimír Šebest a Peter Uhrin 
zo 4. B. 

Karol Čík 

Odborné vzdelávanie žiakov školy
Naši študenti sa zúčastňujú nielen odborných exkurzií, ale škola organizuje aj odborné prednášky

Atómy na Slovensku
V rámci šírenia osvety o jadrovej 
technike a energetike sa v aule 
SPŠ strojníckej konala vo febru
ári 2007 prednáška o možnos
tiach využitia žiarenia a jadrovej 
energie. Lektorom bol Ing. Jozef 
Valovič zo Slovenskej nukleárnej 
spoločnosti.

Okrem základných informácií 
o atómovej fyzike sa študenti do

zvedeli o jadrových reaktoroch 
typu VVER, ich fyzikálnych vlast
nostiach, fyzikálnych a projekto
vých príčinách havárie na reak
tore typu RBMK v černobyľskej 
jadrovej elektrárni v roku 1986.

Na prednáške sa zúčastnilo 90 
študentov z 1.C, 2.A, 3.C a 4.A 
triedy spolu so svojimi vyučujúci
mi. Záujem o danú problematiku 
bol veľmi veľký. 

Ondrej Majerník 

V júni sa uskutočnilo na našej 
škole týždňové projektové 

stretnutie pod názvom Inovatív
ne a multikultúrne vzdelávanie 
učiteľov. Seminára sa zúčastnilo 
štrnásť účastníkov a to z Nemec
ka (Weiden), z Čiech (Brno, Tře
bíč) a z Chorvátska (Oroslavje).

Cieľom seminára bolo naučiť 
sa spracovávať nafilmované videá 
do finálnej podoby filmu. Táto 

zručnosť pomáha učiteľom doku
mentovať rozličné aktivity školy, 
ktoré môžu slúžiť aj ako prezen
tácia. Použitý bol špeciálny soft
vér Pinnacle – Studio, verzia 10
11 a prednášajúcim lektorom bol 
Ing. Henček.

Počas stretnutia si účastníci 
seminára osvojili teoretické po
znatky z tejto oblasti a zároveň 
si ich aj prakticky vyskúšali pri 

filmovaní prostredia, v ktorom 
sa nachádzali. Výsledkom bolo 
vytvorenie ôsmich filmov, ktoré 
v záverečnej prezentačnej fáze 
predstavili to, ako cudzinci vi
dia a vnímajú našu školu, mesto 
a blízke okolie.

So seminárom ako aj s jeho 
výsledkom boli všetci účastníci 
veľmi spokojní.

mh

Socrates – Comenius 2.2 c
Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov
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Koncom školského roka organizuje Stredná priemyselná škola strojnícka Majstrovstvá 
školy o pohár riaditeľa školy (Športový deň), na ktorom žiaci súťažia v rôznych atletic-
kých disciplínach.

Úspechy 
strojárov 
v športe
Majstrovstvá Slovenska 
stredných škôl
Ľahká atletika
Skok do diaľky
1. miesto –  Roman Tököly 
(3.A)
Štafeta 4x100m
1. miesto –  chlapci

Krajské súťaže
Šach
2. miesto –  Viktória Šimková 
(4.C)

Basketbal
2. miesto –  chlapci

Športové súťaže na 
úrovni mesta
Spišské stredoškolské 
hry
Silový trojboj
1. miesto 
Basketbal
2. miesto –  chlapci

Školské športové 
majstrovstvá
Squash - I. ročník SŠ
1. miesto –  Matej Kyseľ 
(3.C)
Basketbal
1. miesto –  chlapci  (4.C)
Volejbal
1. miesto –  chlapci  (4.C)
Minifutbal
1. miesto –  4.A
Streetbasketbal
1. miesto –  chlapci  (4.C)

Majstrovstvá školy 
o pohár riaditeľa školy
Ľahká atletika
1. miesto –  3.A 
2. miesto –  1.E
3. miesto –  2.C

sth

SÚŤAŽ V TECHNICKÝCH 
ZNALOSTIACH
Súťaže sa zúčastnilo 11 žiakov 
tretieho ročníka pod vedením 
odborných garantov Ing. Slavkov
ského a Ing. Slivka.
1. miesto      Erik Hanisko 3.B

SÚŤAŽ V STROJÁRSKYCH 
ZRUČNOSTIACH
Pod odborným dohľadom maj
strov odborného výcviku Bc. Šva
ča a Bc. Pribulu preukázali svoje 
odborné zručnosti ďalší tretiaci 
súťažiaci vo dvojiciach.

1. miesto      Michal Soska a 
Martin Votruba 3.B          

SÚŤAŽ  VO VYUŽITÍ 
GRAFICKÝCH SYSTÉMOV 
Svoju tvorivosť a invenciu si vy
skúšali mechatronici a grafici  
druhého a štvrtého ročníka. Sú
ťaž garantovali Ing. Slivko a Ing. 
Koťuha. 

1. miesto      Viliam Jaroš 2.A
                       

SÚŤAŽ V TECHNICKOM 
KRESLENÍ
Dvadsiati študenti prvého a dru
hého ročníka preukázali svoju 
technickú zručnosť v kreslení. 
Výsledky hodnotili Ing. Žiarano
vá a Ing. Koťuha.
1. miesto     Lukáš Mikolaj 1.D

SÚŤAŽ  V PROGRAMOVANÍ 
Žiaci prvého až štvrtého roční
ka súťažili v programovaní pod 
vedením Ing. Salanciovej a Ing. 
Hamráka.
KATEGÓRIA A     2. a 3. ročník 
1. miesto      Michal Petráš 2.C
KATEGÓRIA B     3. a 4. ročník
1. miesto      Martin Louma  3.C

Výnimočné úspechy v prog-
ramovaní dosahuje Peter 
Fulla z 2.C triedy. V krajskom 
kole Olympiády v programovaní 
16.januára 2007 v kategórii B zví
ťazil a v celoslovenskej súťaži v 
programovaní PALMA 26. apríla 
2007 vyhral 3.miesto. 

Súťaže a olympiády v strojárstve a programovaní

SKÚŠKA 
Z ELEKTROTECHNIKY
Certifikát o vykonaní skúš
ky z odbornej spôsobilosti 
v elektrotechnike môžu štu
denti využiť aj na vysokých 
školách so zameraním na 
elektrotechniku alebo me
chatroniku. Študenti 4.A 
triedy odboru mechatronika 
mali možnosť vykonať ju vo 
februári 2007. 

sth

SÚŤAŽ V PÍSANÍ 
NA STROJI A PC 
Uskutočnila sa v júni 2007 pod 
vedením Ing. Farkašovej a Ing. 
Kubovčíkovej. Zúčastnilo sa jej 
18 žiakov školy, ktorí súťažili v 
štyroch kategóriách. Víťazi v jed
notlivých kategóriách:

KATEGÓRIA A    I. ročník, 
odbor TIS (písanie na písacom 
stroji)

1.miesto      V. Richnavská 

KATEGÓRIA B    II. ročník, od
bor TIS (písanie na počítači)

1.miesto      Veronika Hru
šovská    

KATEGÓRIA C    III. ročník, od
bor TIS (písanie na počítači)

1.miesto      Tamara Sýkorová     

KATEGÓRIA D    III. ročník, od
bor GRS (písanie na počítači)

1. miesto      Marek Klimko
sth 


