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Naša škola pripravuje študentov 
pre prax a pre ďalšie štúdium na 
vysokých školách. Z našej ponuky 
študijných odborov pre absolven-
tov základných škôl je v posled-
nej dobe veľký záujem o študijný 
odbor stavba automobilov. Otvo-
renie tohto študijného odboru 
úzko súvisí s prudkým rozvojom 
automobilového priemyslu na 
Slovensku. Cieľom je pripraviť 
našich absolventov tak, aby mali 

vedomosti o funkcii,  princípoch 
a vlastnostiach automobilov. 

V tomto školskom roku sme 
pre študentov uvedeného študij-
ného odboru získali najkrajšie 
a najdokonalejšie učebné pomôc-
ky. Ide o dve autá Kia ceed a jed-
no auto Kia sportage. Slávnostné 
odovzdávanie uvedených áut sa 
uskutočnilo vo firme KIA v Žiline 
28.09.2007 a 13.02.2008. Kľúče 
od darovaných áut sme si prevzali 

priamo z rúk viceprezidenta spo-
ločnosti KIA MOTORS Slovakia 
Young-Taek Huha. Uvedené autá 
majú slúžiť študentom na:
• výučbu funkčnosti jednotli-
vých modulov automobilov
• výučbu v oblasti elektroniky a 
mechaniky, zvárania a lakovania
• pochopenia princípov funkč-
nosti bezpečnostných systé-
mov (ABS, ESP, airbag,...) 

• montáž a demontáž automo-
bilu
• iné činnosti úzko súvisiace 
s objasnením procesu výroby au-
tomobilu.

Športovo úžitkový automobil 
KIA sportage a automobily Kia 
ceed majú prispieť ku skvalitne-
niu praktickej výučby a zlepšiť 
technickú vybavenosť našich 
učební.

Ing. Ondrej Majerník 

Spolupráca s automobilovým koncernom KIA Motors

Každoročne niektorí študenti školy riešia zaujímavé úlohy v rámci Stredoškolskej odbornej činnosti

Za najlepšieho programátora našej 
školy by sme právom mohli ozna-
čiť Petra Fullu (3.C). V tomto 
školskom roku reprezentoval 
SPŠ strojnícku  v štyroch prog-
ramátorských súťažiach. Zúčast-
nil sa Olympiády v programovaní 
odkiaľ postúpil na krajské kolo. 
(Výsledky neboli v čase uzávier-
ky novín uverejnené.)

Ako riešiteľ Korešpondenč-
ného seminára v programova-
ní (KSP) vyhral prvé miesto 
v dvoch kategóriách  a vo feb-
ruári bol pozvaný na týždenné 
sústredenie programátorov do 
švajčiarskeho Davosu. 

Na celoslovenskom stretnutí 
riešiteľov korešpondenčnej súťa-
že PALMA (programy a algorit-

my) v Gelnici obsadil 2. miesto. 
Postup z druhého miesta 

v krajskom kole Súťaže ZENIT 
a  3. miesto na celoslovenskom 
kole len podčiarkuje skutočnosť, 
že sa u nás našiel nesporne je-
den z veľkých talentov v oblasti 
programovania. 

Stanislava Hudranová 

Najlepší programátor školy 
Korešpondenčným seminárom do Davosu

Cechovácia 
študentov 
1. ročníka

Je už tradíciou, že naši študen-
ti, učitelia, bývalí absolventi 
a hostia sa stretnú v Dome kul-
túry na slávnostnom prijímaní 
študentov 1. ročníka do cechu 
strojárskeho. Aj tento rok sa 
každá trieda prvého ročníka 
predstavila krátkym progra-
mom. Všetci prváci úspešne 
splnili úlohy cechmajstrov 
a tovarišov a stali sa budúcimi 
„tovarišmi“ cechu strojárske-
ho. Po zábavnom kultúrnom 
programe študentov tretieho 
ročníka nasledovala diskoté-
ka. Milou pozornosťou bolo aj 
slávnostné  prijatie študenta 
z Brazílie do cechu strojár-
skeho. Filipe Vicente Testoni 
je v tomto školskom roku na 
výmennom študijnom pobyte 
a je študentom našej školy. 

Ingrid Šumanská 



Milí čitatelia!
Piate číslo strojníckych novín 
hodnotí prvý polrok školského 
roku 2007/2008. Toto obdo-
bie bolo mimoriadne zaujíma-
vé pre našu školu. Konečne 
boli vytvorené podmienky na 
to, aby sme sa mohli pustiť do 
väčšej rekonštrukcie priesto-
rov školy. Výsledkom sú novo-
zriadené multimediálne učeb-
ne, ale aj rekonštrukcia časti 
sociálnych zariadení a teloc-
vične. Veľkým prínosom bolo 
nadviazanie spolupráce s auto-
mobilkou KIA, ktorá nám pre 
potreby výučby v študijnom 
odbore stavba automobilov 
darovala tri autá, ktoré budú 
umiestnené v ďalších zrekon-
štruovaných priestoroch na to 
určených. Pre nás je veľkou 
výzvou to, že môžeme reago-
vať na momentálnu situáciu 
na trhu práce a táto spolu-
práca nám umožní pripraviť 
žiakom vhodné podmienky na 
teoretické a hlavne praktické 
rozvíjanie vedomostí a zruč-
ností. Ďalšou výbornou sprá-
vou je účasť a umiestnenia 
našich žiakov na súťažiach. 
Z nich vyniká mimoriadnym 
talentom Peter Fulla z 3.C 
(odbor technické lýceum). Sú-
ťaží a vyhráva v programovaní 
na slovenských, ale aj na me-
dzinárodných podujatiach.

Príprava reformy stredné-
ho školstva podnecuje učite-
ľov k ďalšiemu vzdelávaniu. 
Aj naši kolegovia sa aktívne 
zúčastňujú na školeniach ur-
čených pre ich kvalifikáciu.

Tešíme sa z každého úspe-
chu žiakov, učiteľov i školy.

Redaktori SN vám prajú 
príjemné čítanie.

Monika Hodnická 
šéfredaktorka

editoriál
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Moderná 
donkichotiáda

Deň otvorených 
dverí

Vianočná akadémia
Po prvýkrát na škole sme  
predvianočný čas vnímali tro-
chu ináč. Mohli sme sa viac 
nadýchať vianočnej atmosféry 
vďaka našim študentom, ktorí 
si pod vedením Ing. Viery Ku-
bovčíkovej pripravili vianočnú 
akadémiu. V svojom programe 
sa predviedli spevom, tancom, 
hereckými výkonmi i  krátky-
mi zamysleniami nad čarom a 
významom Vianoc. Aula školy 
sa premenila na  miesto via-
nočných kolied, vinšov a novo-
ročných želaní. Pre všetkých to 
bolo stretnutie, ktoré sa dotklo 
našich sŕdc a vyčarilo úsmev.

Ing. Mgr. Alena Pekárová 

Koncom októbra si študenti 
školy pozreli prvú dramatizáciu 
románu Jána Chalupku – Ben-
deguz. Pestrá paleta postáv a 
postavičiek, komických situácií a 
zosmiešňujúcich príhod priblížila 
študentom tragikomický obraz 
Bendeguzovho sveta. Ponúkla 
im satirický pohľad na slovenskú 
spoločnosť, hlavne na tú jej časť, 
ktorá bola národne neuvedome-
lá. Poučila, rozšírila vedomostný 
obzor zo slovenskej literatúry, 
poukázala na životnosť Chalupko-
vej myšlienky a zanechala ume-
lecký dojem. -iš-

Koncom októbra sa na SPŠ stroj-
níckej uskutočnil Deň otvorených 
dverí.
Žiaci základných škôl, ich učite-
lia, ale aj rodičia si prezreli naše 
nové odborné a jazykové učebne. 
Sledovali prezentácie programov 
na počítačoch v moderne vyba-
vených odborných učebniach, 
vyskúšali si elektronické zaria-
denia, prístroje a oboznámili sa 
s prevádzkou CNC strojov. Vypo-
čuli si výklad učiteľov i študentov, 
čo im prinieslo komplexný po-
hľad na školu. -iš-

Cvičenie zložiek záchranného systému
Dňa 12. 11. 2007 sa v Spišskej 
Novej Vsi uskutočnilo krajské 
cvičenie zložiek záchranného 
integrovaného systému. Z našej 
školy sa tejto akcie zúčastnilo 
deväť žiakov (Peter Dirga, Ján 
Kukla, Jozef Gardošík, Zuzana 
Popovičová, Barbora Voiteko-
vá, Kamila Turčaniková, Anna 
Mnichová, František Novotný, 
Maroš Bachleda), ktorí boli 
účastníkmi fingovanej dopravnej 
nehody. 

Na Telepe havarovali dva 
autobusy a jedno osobné auto. 
Na miesto „nehody“ dorazilo 
množstvo hasičov, záchranárov 
a policajtov, ktorí sú súčasťou 

záchranného integrovaného 
systému. Zranených začlenili 
do jednotlivých skupín podľa 
závažnosti ich poranenia. Medzi 
zranenými sa objavilo sedem 
mŕtvych.   

Akcia prebiehala počas celé-
ho dopoludnia a všetky zložky 
záchranného systému si splnili 
svoje úlohy zodpovedne a v sta-
novenom časovom intervale.

Na tomto cvičení sme sa cítili 
vcelku dobre, nakoľko sme ne-
boli skutočne zranení. Presved-
čili sme sa o tom, aká je dôležitá 
úloha a koordinácia jednotlivých 
zložiek záchranného systému.

Ing. Janka Žiaranová 

Koncom februára 2007 navštívili 
žiaci 2.A a 2.E triedy KIA Motors 
s. r. o v Žiline. Začiatok exkurzie 
bol v tréningovom centre, kde 
sme boli oboznámení s bezpeč-
nostnými opatreniami počas 
exkurzie a zároveň s výrobným 
programom a históriou firmy. 
Potom sme sa presunuli do vý-
robných priestorov, kde prebehla 
prehliadka lisovne, zvarovne a 
montáže automobilov. Najzau-
jímavejšou časťou exkurzie pre 
žiakov bola prehliadka zvarovne, 
kde je 100% automatizácia výro-
by prostredníctvom zváracích 
robotov a samozrejme montáž, 
kde sme videli kompletizáciu vo-
zidiel. 

Po skončení exkurzie v KIA 
sme sa presunuli na ubytova-
nie, ktoré bolo zabezpečené vo 
„Včelárskej paseke“ v Kráľovej 
pri Senci. Na druhý deň si žiaci 
prezreli expozíciu Včelárskeho 
skanzenu, kde boli vystavené 

exponáty včelárskej techniky a 
exponáty, ktoré boli použité pri 
nakrúcaní slovenského filmu Ju-
raja Jakubiska Tisícročná včela. 
Po skončení prehliadky sme sa 
presunuli na výstavisko Agro-
komplex. Tam sme si prezreli 

výstavu automobilov a servisnej 
techniky Autosalón Nitra.

Podľa ohlasov žiakov mala ex-
kurzia s uvedeným programom 
úspech a splnila odborný aj spo-
ločenský cieľ.

Ing. Karol Čík 

Žiaci v KIA Motors s. r. o. Žilina 
a na Autosalóne v Nitre
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V ZENITe  
vedieme 
Zenit v strojárstve, 
elektronike 
a programovaní
Školské kolo 
Víťazi Zenitu v strojárstve:

1. miesto – Dávid Banyay 
a Tomáš Kočiš (3.B)
2. miesto – Matej Koreň a Pe-
ter Kubaško (3.A)
3. miesto – Štefan Beck a Ján 
Jánoš (3.D)

Víťazi Zenitu v elektronike:

1.-2. miesto – Pavol Černý 
(3.A) a Pavol Čuj (4.A)
3. miesto – Matej Koreň 
(3.A)

Víťazi Zenitu v programovaní:

Kategória A /3. a 4. roč./
1. miesto – Peter Fulla (3.C)
2. miesto – Michal Petráš 
(3.C)
3. miesto – Martin Louma 
(4.C)
Kategória B /1. a 2. roč./
1. miesto – Maroš Krajčír 
(2.C)
2. miesto – Martin Lipták 
(2.C)
3. miesto – Lukáš Melega 
(2.C)

Krajské kolo
Zenit v strojárstve

3. miesto – Tomáš Kočiš 
(3.B)
5. miesto - Dávid Banyay 
(3.B)

http://www.spsske.sk/sucas-
nost_akcie_zenit_kk07.htm

Výsledky Zenitu  v elektro-
nike a v programovaní neboli 
v čase uzávierky novín uverej-
nené.

Celoslovenské kolo
Zenit v programovaní

3. miesto – Peter Fulla (3.C)

http://www.siov.sk/siov/
dokhtm/6odbtzia/odbzenit.
htm 

-sth-

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ)
V slávnostnej atmosfére sa  27. februára 2008 uskutočnilo v aule našej školy školské kolo SOČ

Súťažilo 10 projektov:
• Pozorovacie zariadenie – To-
máš Benda, Martin Havran (4.A) 
– 1. miesto
• Motokára – Lukáš Mišaga, 
Marián Lesňák (4.B) – 2. miesto
• Pevnostná analýza včera a 
dnes – Rastislav Lisický, Michal 
Soska (4.B)
• Súčiastky na meranie dĺžko-
vými meradlami – Milan Kysela, 
Jozef Seman (3.B)
• MP scan 250 DMX/BPM 

– Matej Novotný, Peter Spusta 
(4.A) – 1. miesto
• Inteligentná brána – Patrik 
Hrobľák (4.A) – 1. miesto
• Manipulátor a jeho ovládanie 
– Ľudovít Bandžuch (4.A), Viliam 
Bandžuch (1.A) – 2. miesto
• Internetová stránka v CAD 
systémoch – František Lučivjan-
ský, Lukáš Podolský (4.B) – 1. 
miesto
• Učebná pomôcka pre výpo-
čet skrutkového zdviháka v PHP 

– Natália Kováčová, Mária Dzuri-
llová (4.D) – 2. miesto
• Personalistika a odmeňovanie 
– Mária Žihalová (4.D) – 1. miesto

Víťazne práce (1.-2. miesto) 
postupujú do regionálneho kola, 
ktoré sa uskutoční v Michalov-
ciach.

Novinkou bola účasť troch 
žiakov zo ZŠ Ing. Kožucha v Spiš-
skej Novej Vsi, ktorí prezentovali 
svoje ročníkové práce.

-iš-

V školskom roku 2007/2008 
začali a prebiehajú rozsiahle 
rekonštrukčné práce priesto-
rov našej školy. Začalo to pre 
nás radostnou správou, že sa 
môžeme pustiť do opráv nie-
ktorých častí budovy. 

V prvej etape prebehla rekon-
štrukcia toaliet, šatne a spŕch pri 
telocvični. Jej dôležitou súčasťou 
bola kompletná oprava poškode-
nej kanalizácie. Práce sa usku-
točnili v prevažnej miere počas 
letných prázdnin.

V druhej etape, začiatkom 
školského roku, sme kompletne 
zrekonštruovali telocvičňu školy. 
Oprava bola veľmi potrebná, pre-
tože strop, podlaha i steny boli 
už dosť zničené. Dnes sa žiaci aj 
učitelia tešia z novej telocvične, 
v ktorej sa cvičí oveľa príjemnej-
šie. Otvorenie zrekonštruovanej 
telocvične sa uskutočnilo 19. 
11. 2007 futbalovým učiteľským 
zápasom. Po jej „otestovaní“ 
skonštatovali, že telesná výchova 
môže začať v novom.

Tretia etapa bola zameraná na 
generálnu opravu toaliet na prí-
zemí a na prvom poschodí. Išlo 
o náročné práce, no aj tie boli 
ukončené v takej kvalite, ako boli 
naplánované. V budúcnosti nás 
čaká ešte oprava zvyšných sociál-
nych zariadení. K ďalším rekon-

štrukčným prácam patrí výmena 
okien na schodisku smerom k 
aule. Tieto práce boli nutné z via-
cerých dôvodov. No hlavným bol 
veľký únik tepla a tiež dezolátny 
stav rámov.

Snáď k najpríjemnejším zme-
nám patria rekonštrukcie dvoch 
učební. Po kompletnej zmene 
vznikli dve moderné multimediál-
ne učebne, ktoré boli pomenova-
né ako univerzálne posluchárne 
č.1 a č.2. Okrem kompletnej úp-
ravy stropu, podláh, svietidiel, 
nových lavíc a stoličiek patrí k 
ich kvalitnej výbave technika: 
dataprojektor, pc, notebook, inte-
raktívna tabula, ozvučenie. Tým-
to sa podstatne zlepšili podmien-
ky na vyučovanie pre žiakov, ale 

aj pre učiteľov, ktorým sa týmto 
otvárajú oveľa väčšie možnosti 
spracovania a prípravy vyučova-
cej hodiny. Vynovené sú aj učeb-
ne VYT3 a TEK1 a opravené 
podlahy na zadnom schodisku v 
prístavbe.

V nasledujúcom období do 
konca školského roka je napláno-
vaná rekonštrukcia toaliet, šatne 
a spŕch v „pravom“ krídle hlavnej 
budovy školy a ďalšie rekonštruk-
cie a opravy, ktoré závisia od zís-
kaných finančných zdrojov. 

Teší nás, že sa nám darí skva-
litňovať podmienky na vyučova-
nie a dúfame, že aj ďalšie naplá-
nované aktivity sa nám podarí v 
blízkej dobe zrealizovať. 

RNDr. Ladislav Ruttkay 

Rozsiahle rekonštrukčné práce v škole

Odborná komisia zodpovedne hodnotila žiacke práce Predstavili sa aj žiaci zo ZŠ Ing. Kožucha
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Úspechy 
strojárov 
v športe
Celoslovenské súťaže
Šach 
1. miesto – Viktória Šimková

Krajské súťaže
Šach 
1. miesto - Viktória Šimková
Plávanie 
• štafeta 4x50 m polohový 
pretek – 2. miesto 
• štafeta 4x50 m voľný spô-
sob – 3. miesto 
• 50 m voľný spôsob 
3.miesto - Daniel Fritsch 2.C
• 100 m voľný spôsob
6.miesto – Martin Havran 4.A
7.miesto – Viktor Hudran 1.E
• 100 m prsia – 4. miesto 
– Maroš Osuský 3.D
• 200 m polohový pretek – 3. 
miesto – Martin Havran 4.A

Okresné súťaže
Stolný tenis
Chlapci – 4. miesto 
Dievčatá – 9.miesto 
Plávanie
• 50 m voľný spôsob 
1.miesto - Daniel Fritsch 2.C
2.miesto – Maroš Osuský 3.A
• 200 m polohový pretek
1.miesto – Martin Havran 4.A
• 100 m znak 
2.miesto – Tomáš Krak 4.C
3.miesto – Ľuboš Pemčák 4.C
3.miesto – Viktória Šimková
• 100 m voľný spôsob
1.miesto – Martin Havran 4.A
2.miesto – Viktor Hudran 1.E
• 100 m prsia
1.miesto – Maroš Osuský 3.D
• 400 m voľný spôsob
2.miesto – Daniel Okresa 4.C
• štafeta 4x50 m voľný spô-
sob – 1.miesto 
• štafeta 4x50 m polohový 
pretek – 1.miesto 
Basketbal 
Chlapci – 4. miesto 
Dievčatá – 8.miesto 
Floorball
Chlapci – 2.miesto 
Halový futbal 
Chlapci – 5.miesto 
Cezpoľný beh
Chlapci - 2.miesto – 
2.miesto – Martin Gajdoš
4.miesto – Peter Hojnoš
9.miesto – Matúš Galarovič

-sth-

Lyžiarsky kurz prvého ročníka

Krátko pred vianočnými prázdni-
nami sa uskutočnil už 10. ročník 
vianočného turnaja v stolnom te-
nise pre učiteľov strojníckej prie-
myslovky. Tentokrát sa ho zúčast-
nilo jedenásť učiteľov. Vytvorili 

dve družstvá: mužské a ženské. 
Okrem toho, že bolo vyhlásené 
poradie víťazov, zvíťazili vlastne 
všetci, pretože vytvorili skvelú 
atmosféru a postarali sa opäť o 
jedno vydarené podujatie. Vďaka 

patrí hlavnému organizátorovi 
Ing. Ondrejovi Majerníkovi, kto-
rý ako tradične zabezpečil aj ne-
tradičné ceny pre výhercov.

-mh- 

Učiteľský vianočný turnaj v stolnom tenise

Olympiády 
v angličtine 
a nemčine
Víťazi školského kola
• anglický jazyk – 1. a 2. roč-
ník: 1. Roman Bobor (1.A), 2. 
Marián Gonda (2.B), 3. To-
máš Lipták (2.B) 
• anglický jazyk – 3. a 4. roč-
ník: 1. Martin Princ (3.C), 2. 
Martin Louma (4.C), 3. Jozef 
Janečko (3.C)
• nemecký jazyk – 1. a 2. roč-
ník: 1. Adam Sedlák (1.E), 2. 
Filip Vozár (2.C), 3. Vladimíra 
Richnavská (2.D)
• nemecký jazyk – 3. a 4. 
ročník: 1. Miroslava Melegová 
(4.C), 2. Lukáš Hlopko (3.A), 
3. Ivan Kačurik (4.C)

Víťazi okresného kola
• anglický jazyk: 2. miesto: 
Martin Princ
• nemecký jazyk: 1. miesto: 
Miroslava Melegová – po-
stúpila do krajského kola /4. 
miesto/       -iš-

Vo februári 2008 sa nám podarilo 
zorganizovať lyžiarsky kurz. Vďa-
ka vhodnému počasiu i záujmu 
žiakov sa tohto kurzu zúčastnili 
žiaci prvého ročníka. Tento kurz 
sa uskutočnil počas piatich dní 
v lyžiarskom stredisku Poráč-
Brodok. Žiaci boli rozdelení do 

skupín podľa skúseností a vý-
konnosti. Začiatočníci si osvojili 
lyžiarsku techniku a tí pokročilí 
si ju zdokonalili. S priebehom i 
výsledkom kurzu boli spokojní 
účastníci aj inštruktori.

-mh- 


