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V rámci výjazdového ro-
kovania na Spiši navštívili 
18.9.2008 našu školu 
predseda Košického samo-
správneho kraja JUDr. Zden-
ko Trebuľa a vedúci odboru 
školstva  Ing. Štefan Kandráč. 

V škole si prezreli Techno-
logické centrum mechatro-
niky, Technologické centrum

CAD/CAM technológií, 
Operačné rozvojové stredis-
ko – spoločný projekt školy
a závodu Embraco. 
Zaujímali sa o možnosti vy-
užitia  Centra informačných 
technológií a o pripravovanú 
novú učebňu pre učebný 
odbor stavby automobi-
lov s najnovšími modelmi 
áut spoločnosti KIA Mo-

tors Slovakia. Prezreli si 
aj „klasické“ prevádzky v 
školských dielňach. Po pre-
hliadke školy nasledovala  
beseda so študentmi 4.B, 
4.C a 4.D triedy v aule školy. 
Vedúci odboru školstva in-
formoval žiakov o pripra-
vovaných aktivitách v oblasti 
športu v rámci Košického 
samosprávneho kraja.

Zdenko Trebuľa vyjadril  
uznanie našej škole. Oce-
nil prínos v oblasti nových 
technológií a vyslovil pres-
vedčenie, že odborné vzde-
lávanie mladých ľudí má
perspektívu do budúcnosti, 
a preto je potrebné tento 
trend podporovať.

Ondrej Majerník 

Návšteva predsedu Košického samosprávneho kraja

Peter Fulla zo SPŠ strojníc-
kej sa v auguste 2008 zú-
častnil svetovej olympiády 
v informatike v egyptskej 
Káhire, kde získal bronzo-
vú medailu. Tomuto úspe-
chu predchádzala účasť na 
stredoeurópskej olympiáde 
v informatike v Nemecku 
(Drážďany) v júli 2008, kde 
získal striebornú medailu.

Svoje nadanie v oblasti 
informatiky prejavuje úspeš-
nou účasťou  na  rôznych
súťažiach. Už ako študent 
druhého ročníka obsadil
1.miesto v celoštátnom kole 
súťaže Zenit v programovaní 
v kategórii  pre 1. a 2. ročník.

Ako študent tretieho ročníka 
(v minulom školskom roku) 
dosiahol výborné výsledky:

3.miesto v celoštátnej súťaži 
ZENIT v programovaní v 
kategórii pre tretí a  štvrtý 
ročník stredných škôl SR,
2.miesto v celoštátnom 
kole Olympiády v informa-
tike, pričom z 28 finalistov 
boli 26 študenti gymnázií,
1.miesto na celoštátnej sú-
ťaži programovanie - algo-

ritmy - matematika  PALMA,
1.miesto v Korešponden-
čnom seminári v programo-
vaní v kategórii mladších
študentov, 
2.miesto v Korešponden-
čnom seminári v programo-
vaní v kategórii starších
študentov.

Petrove výsledky boli pod-
netom pre zostavovateľov 
reprezentačného družstva 
Slovenska na svetové súťaže 
v informatike. Preto bol po-
zvaný na prípravné sústrede-
nia. Tam svoje umiestnenia 
obhájil a ako najmladší sa dos-
tal medzi štyroch študentov,
ktorí dostali dôveru.

Jedno zo sústredení sa usku-
točnilo v Ženeve a jeho 
účastníci sa zúčastnili maj-
strovstiev Švajčiarska v in-
formatike, kde získal po-
predné umiestnenie.
Peter je študent 4. ročníka 
odboru technické lýceum 
s orientáciou na infor-
matiku. Tu má možnosť 
ešte celý školský rok do-
sahovať skvelé výsledky.

Dosiahnuté umiestnenia sú 

výsledkom najmä jeho sna-
hy o zdokonaľovanie sa a 
množstva hodín samoštúdia 
programovania algoritmov
 a taktiež anglického jazyka. 
Všetky medzinárodné súťaže
prebiehajú v tomto jazyku.

Monika Hodnická 

Svetový bronz putoval na našu školu
Vynikajúci úspech študenta technického lýcea

Strojnícke
noviny



Milí čitatelia!
V siedmom čísle Strojníc-
kych novín ponúkame 
prehľad najvýznamnejších 
aktivít za druhý polrok 
školského roka 2007/2008. 
V škole sa v tomto období 
začala výučba aj v dvoch 
nových multimediál-
nych učebniach, ktoré 
boli vytvorené komplex-
nou prestavbou klasic-
kých tried. Žiaci štvrtého 
ročníka absolvovali ex-
ternú aj internú časť ma-
turitnej skúšky a mnohí 
z nich začali študovať na 
vysokých školách. Tretiaci 
navštívili počas odborných 
exkurzií firmy Embraco 
Slovakia, Jochman-An-
dritz a Noves v Spišskej 
Novej Vsi, automobilku 
KIA Motors pri Žiline 
a Getrag Ford v Kech-
neci. V Michalovciach 
prebehlo regionálne kolo 
Stredoškolskej odbornej 
činnosti a následne kraj-
ské kolo v Košiciach, kde 
sme získali jedno druhé 
a dve tretie miesta. Naši 
učitelia sa vzdelávali na 
Slovensku aj v zahraničí. 
Môžeme sa tiež pochváliť 
bronzovým umiestnením 
nášho žiaka, o ktorom 
píšeme na titulnej strane.
Tešíme sa z každého 
úspechu žiakov, učiteľov 
i školy.
Redaktori SN vám prajú 
príjemné čítanie.

Monika Hodnická 
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editoriál FotoGrafici
V marci bola v  Galérii 
umelcov Spiša realizovaná 
študentská výstava grafických 
a fotografických prác. Potvr-
dilo sa, že technika a umenie 
sa nevylučujú. Dokázali to 
aj naši strojári. Vytvorili 
množstvo umeleckých foto-
grafií a grafických dizajnov.
Výsledkom bolo 130  vysta-
vených prác.
Garantmi projektu boli 
Ing. Mgr. Alena Pekárová a 
Mgr. Drahoslava Ivanková.
Svoje práce vystavovali 
Jozef Fuker, Martin Louma, 
Ľubomír Halečka, Peter Dir-
ga, Ľuboš Dirga, Stanislav 

Gattinger, Emil Henček, 
Matúš Cvengroš, Lukáš 
Melega, Natália Kováčová, 

Tomáš Griger a Pavol Jaroš. 

Katarína Bujňáková 

Recitačná 
súťaž
V marci sa 17 žiakov 
zo všetkých ročníkov 
zúčastnilo školského kola
H v i e z d o s l a v o v h o
Kubína. 
Prvé miesto získal Pe-
ter Antal z 3.B, druhé 
miesto obsadil Michal 
Rimbala z 2.A a na 
treťom mieste sa umiest-
nil Marek Galánek z 2.A.
Cenu sympatie udelili Ra-
doslavovi Vidišovi z 2.A.
Na regionálnom kole nás
reprezentoval Peter Antal
z 3.B triedy.
Organizačne súťaž zabez-
pečili Mgr. Repaská a 
Mgr. Kraus.

-kb-

Ples Strednej 
priemyselnej školy 
strojníckej
V koncertnej sále Reduty 
v Spišskej Novej Vsi sa 
28. marca 2008 konal Ples 
Strednej priemysenej školy 
strojníckej. Tanečné figúry 
pod vedením tanečného 
majstra Vladimíra Barana
zatancovalo šestnásť pá-
rov. Štandardné, latinsko-
americké, ľudové i spolo-
čensko-národné tance sledo-
vala pozorným zrakom hod-
notiaca porota. Mala nároč-
nú úlohu: vybrať spomedzi
výborných tanečníkov tých
najlepších. 
Kráľovnou a kráľom plesu
sa stali Slávka Taragelová a 
Ľudovít Ondraz 3.A triedy. 
Príjemným prekvapením 

bolo „súkromné“ vystúpenie
Lucie Bílej. 
Na klavíri ju doprevádzal
Peter Malásek. V čarovnej 
atmosfére, výbornej nálade 

s hudbou, tancom a tombo-
lou sa po skončení súťaže 
všetci výborne zabávali.

-sth- 

Indiana 
Jones 
Posledné júnové 
týždne sa žiaci 
zúčastňujú špor-
tových a kultúr-
nych podujatí a 
školských   výle-
tov. Najnovší ka-
sový trhák Ste-
vena Spielberga 
o slávnom arche-
ológovi Indiana 
Jones a kráľovstvo 
krištáľovej lebky 
videli naši študenti 
len necelý me-
siac po svetovej 
premiére. Na fil-
movom predsta-
vení v piatok 
20. júna 2008 si milovní-
ci akčného žánru, staro-
bylých zabudnutých kultúr 

či humoru Indiana Jonesa
 iste prišli na svoje.

Stanislava Hudranová 

Burza škôl
Ukážkami techniky sme 
sa v júni 2008 prezen-
tovali na druhom ročníku 
Burzy stredných škôl. Tre-
tiaci predviedli svoje prak-
tické zručnosti pri ukáž-
ke robota, pneumatické-
ho zariadenia, modelo-
vania pomocou počítača 
alebo písania na počítači. 
Ôsmaci sa o našu školu 
živo zaujímali a kládli
množstvo otázok. V popo-
ludňajších hodinách sa 
niektorí z nich vrátili v 
sprievode rodičov, aby sa
podrobnejšie informovali
o jednotlivých študijných 
odboroch.Prezentovali
ich Ing. Majerník, Ing.
Dronzek, Ing.Kokoruďa,
RNDr. Kresťanková a Ing.
Slivko.                     

  -om-



Koncom februára 2008 
navštívili žiaci prvého 
ročníka v rámci odbornej 
exkurzie firmu GETRAG 
FORD, ktorá sídli v obci 
Kechnec v blízkosti Košíc.
Výrobný program Get-
rag Ford Transmission je
zameraný na výrobu špič-
kových prevodových skríň 
najnovšieho typu Power 
Shift. Tie sa montujú do au-
tomobilov značiek Volvo, 
Ford, Mitsubishi a prevodov-
ky do motocyklov BMW 
a Hearley Davidson. 
Firma sídli v nemeckom 
Kolíne  a  výrobné prevádz-
ky má v Nemecku, vo Fran-
cúzsku, na Slovensku, vo 
Veľkej Británii a vo Švédsku. 
Výroba prevodoviek Power 
Shift je koncentrovaná práve 
tu na východnom Slovensku.
Výrobná hala v Kechneci 
je rozdelená na dve časti. 
V prvej sa nachádzajú stroje 

na opracovanie obrobkov pre 
automobilové prevodovky. 
V druhej časti haly sa vy-
rábajú prevodovky do mo-
tocyklov. Práca je plne 
mechanizovaná a riadená 
počítačmi.  GETRAG FORD
chce byť najlepšou spoloč-
nosťou na výrobu  prevodo-
viek v Európe.
Exkurzia zaujala prevažne 
žiakov študijného zamera-
nia stavba automobilov.

-jž/kč-

Počas  štúdia sa žiaci druhých 
ročníkov zúčastňujú výmen-
ného pobytu v Čáslavi.
V tejto tradícií sa pokra-
čovalo aj v školskom roku 
2007 / 2008.V polovici mája
navštívili našu školu žiaci 
z partnerskej školy, aby 
spoznávali krásy Spiša.
Začiatkom júna žiaci 2.A, 
2.C, 2.D a 2.E  spolu so svo-
jimi vyučujúcimi Ing. Karo-
lom Číkom a Ing. Jankou 
Žiaranovou nastupovali do 
výletného autobusu, aby  moh-
li spoznávať historické pa-
miatky miest  Čáslav, Kutná 
Hora, Praha a prírodné krásy 

Českého raja. Silné zážitky 
zanechala aj odborná exkur-
zia v českej automobilke 
v Mladej Boleslavi, kde si 
prezreli historické múzeum 
automobilov a oboznámili 
sa s výrobou nových typov
automobilov.  Počas týžden-
ného pobytu nadviazali naši
žiaci priateľstvá so žiakmi
partnerskej školy. 
Prezreli si prostredie školy, 
odborné učebne a zašporto-
vali si v telocvični so svojimi
českými priateľmi. 

Janka Žiaranová 
Žiaci druhého a tretieho
ročníka sa v mesiacoch  
apríl a  jún 2008 zúčastnili 
výmeného pobytu v mes-
tách Spišská Nová Ves 
a Alsfeld. Cieľom pro-
jektu bola výmena infor-
mácií o svojich krajinách, 
školstve, kultúre, voľnom 
čase a nezamestnanosti.
Nemeckí študenti u nás 
navštívili Vysoké Tatry, 
Betliar a prezreli si pamäti-
hodnosti nášho mesta.
Našich študentov privíta-

li v Max Eyth Schule a 
následne na radnici mesta 
Alsfeldu. Počas pobytu 
spoznali Frankfurt a Fuldu. 
Zúčastnili sa exkurzie vo 
firme Opel v Rűsselsheime 
a navštívili vodnú elekt-
ráreň na Edersee.

Projekt je výbornou prí-
ležitosťou zdokonaliť sa
v nemeckom alebo ang-
lickom jazyku. 

-kb-

Socrates – 
Comenius 2.2 c
Ďalšie vzdelávanie 
pedagogických 
pracovníkov

V júni 2008 sa na našej  
partnerskej škole (Střední 
škola remesel Třebíč, CZ) 
uskutočnilo projektové 
stretnutie pod názvom 
Inovatívne a multikultúrne 
vzdelávanie učiteľov 
s podtitulom Výchova 
k hodnotám v školách 
s odborným zameraním. 
Seminára sa zúčastnili 
účastníci z Nemecka (Wei-
den), z Chorvátska (Oro-
slavje), z Čiech (Třebíč). 
Z našej školy sa stretnu-
tia zúčastnili Mgr. Monika
Hodnická a Mgr. Katarína
Bujňáková.

Výsledkom celotýžden-
ného seminára boli okrem
nových teretických poz-
natkov  aj výrobky umelec-
kého kováčstva, ktoré si 
každý z účastníkov ukoval 
v kováčskej dielni školy. 

-mh-

Autosalón Nitra
Žiaci 2.A a 2.E triedy sa v 
septembri 2008 zúčastnili 
spolu so svojimi učiteľmi 
Ing. Jankou Žiaranovou 
a Bc. Antonom Pribulom
predajnej výstavy.
Na podujatí boli vysta-
vené modely áut najzná-
mejších značiek Škoda,
Renault či Volvo. 

Okrem osobných auto-
mobilov boli vystavované
aj nákladné automobily,
autobusy, ťahače, pracov-
né stroje a tiež náhradné 
diely a pracovné nástroje.
Autosalón je vhodnou mo-
tiváciou a inšpiráciou pre
ďalšie štúdium odborných
predmetov.            -jž-

Prváci vo firme Getrag Ford
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Európska škola - AlsfeldTradícia pokračuje

Nová partnerská 
škola v Temešvári
Koncom januára 2008 
sa  na pôde Strednej od-
bornej školy v rumunskom 
Temešvári uskutočnilo pro-
jektové stretnutie. Išlo o 
prípravnú návštevu projektu 
Comenius – multilaterálne 
partnerstvá škôl. Okrem 
našej školy sa ho zúčastnili 
partnerské školy z Nemec-
ka, z Čiech a z Chorvátska.
Na stretnutí boli pripravené 
potrebné podklady na žia-
dosť o grant na dvojročný 
projekt pre žiakov zameraný 
na alternatívne zdroje ener-
gie - na solárnu energiu. Na 
začiatku tohto školského 
roka bol projekt schválený.

-mh-
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ŠKOLSKÉ 
ŠPORTOVÉ
MAJSTROVSTVÁ
ŠACH 
chlapci 1. miesto 
Ján Maršálek 1.A
dievčatá 1. miesto
Viktória Šimková 4.C

BASKETBAL chlapci  
1. miesto   -   3.B 
2. miesto   -   2.C   
3. miesto   -   4.C

MINIFUTBAL 
(3 členné družstvá) 
1. miesto   -   3.B
2. miesto   -   1.B   
3. miesto   -   2.C    

MINIFUTBAL  
1. miesto   -   2.B   
2. miesto   -   3.C    
3. miesto   -   2.E    

STREETBASKETBAL    
1. miesto   -   2.C 
2. miesto   -   2.E  
3. miesto   -   1.A

O pohár riaditeľa 
školy
Ľahká atletika
1. miesto   - 2.B
2. miesto   - 1.A
3. miesto   - 3.A 

chlapci
● 100 m 1. miesto 
Tomáš Olšanský 1.C    
● 400 m 1. miesto 
Andrej Chabada 1.A
● 800 m 1. miesto
Patrik Kočiš 1.C    
● 1500 m 1. miesto    
Rudolf Topoli 2.B  
● skok do diaľky 1. miesto      
Tomáš Olšanský 1.C
● skok do výšky 1. miesto   
Lukáš Tököly 2.C
● guľa 1. miesto
Vladimír Duboš 3.C
● disk 1. miesto
Vladimír Duboš 3.C
● štafeta 4x100m 
1. miesto   -    2.C
● švédska štafeta 
1. miesto   -    2.C

dievčatá 
● 100 m 1. miesto 
Jana Bednárová 2.B
● 400 m 1. miesto 
Angelika Ogurčáková 3.D
● 800 m 1. miesto   
Dominika Gavláková 1.C
● skok do diaľky 1. miesto
Veronika Popovičová 1.D
● disk 1. miesto
Anna Mnichová 2.D

-sth- 
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Úspešní technici 
a programátori
Súťaž v technických 
znalostiach
Spomedzi žiakov tretieho 
ročníka pod vedením Ing. 
Slavkovského a Ing. Slivku 
bol najúspešnejší
Miroslav Greš 3.A
Súťaž v strojárskych 
zručnostiach
Súťaže sa zúčastnili žiaci 
tretieho ročníka pod ve-
dením Bc. Švača 
a Bc. Pribulu. Zvíťazili
Ladislav Hric a Dušan 
Olekšák 3.B
Súťaž v technickom 
kreslení
Prváci súťažili pod vedením 
Ing. Žiaranovej 
a Ing. Koťuhu. V súťaži zví-
ťazil Matej Leibitzer 1.B

Súťaž v programovaní
Súťažili žiaci 2. až 4. roční-
ka pod vedením Ing. Salan-
ciovej, Ing. Hamráka 
a Ing. Slivku.
Víťazi:
Kategória A 
1. ročník 
Lukáš Melega 2.C
Kategória B
2. ročník
Tomáš Novotný 3.B
Kategória C
3. ročník
Martin Louma 4.C

Súťaž vo využití grafic-
kých systémov (modelo-
vanie v Inventore)
Pod vedením Ing. Slivku 
a Ing. Koťuhu spomedzi 
žiakov tretieho a štvrtého 
ročníka zvíťazil
Ľuboš Kuchár 4.B 

-sth-

Zenit
KRAJSKÉ KOLÁ

SÚŤAŽ  
V STROJÁRSTVE

Uskutočnila sa v Koši-
ciach dňa 10.12.2007.
3. miesto obsadil žiak
3.B Tomáš Kočiš.

SÚŤAŽ V ELEKTRO-
TECHNIKE

Uskutočnila sa na pôde 
SPŠ elektrotechnickej v 
Košiciach dňa 6.12.2007.
Pavol Čuj, študent 4.A, sa 
umiestnil na 5. mieste 
a Pavol Černý, študent 
3.A, na 8. mieste.

SÚŤAŽ 
V PROGRAMOVANÍ

Zúčastnil sa jej Peter Fulla 
z 3.C dňa 4.12.2007 
v Košiciach. V kategórii A 
získal pekné 2. miesto.

CELOSLOVENSKÉ 
KOLO
Opäť úspešný bol Pe-
ter Fulla. Súťaž sa 
uskutočnila v dňoch 
31.1. až 2.2.2008 
v Bratislave.V kategórii A 
obsadil 3. miesto.

-sth- 

Víťazi
v strojopisných 
zručnostiach a 
písaní na počítači
Súťaž sa uskutočnila 
05.06.2008. Zúčastnilo sa 
jej dvadsaťjeden žiakov pod 
vedením Ing. Farkašovej a 
Ing. Kubovčíkovej

KATEGÓRIA A  
1. ročník, odbor TIS 
(písanie na písacom stroji)
Jana Gregová    

KATEGÓRIA B
2. ročník, odbor TIS 
(písanie na počítači)
Kamila Turčaniková

KATEGÓRIA C
3. ročník, odbor TIS 
(písanie na počítači)
Katarína Bučková

KATEGÓRIA D
3. ročník, odbor GRS 
(písanie na počítači)
Filip Vozár

-sth-

Zanietení prváci mechatronici obsadili 2. miesto


