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Od 1. septembra 2009 
budú môcť žiaci 1.ročníka 
študovať na našej škole 
študijný odbor – logistika. 
Je to už tretí úplne nový 
študijný program, ktorý 
naša škola pripravila pre 
slovenský vzdelávací sys-
tém v oblasti stredných 
škôl. V roku 1995 to bola 
mechatronika a v roku 
2001 technické lýceum.

Na príprave odboru sme spo-
lupracovali so SPŠ v Martine, 
Myjave a Kysuckom Novom 
Meste. Spolupracovali sme 
aj s Ústavom logistiky prie-
myslu a dopravy Technic-
kej univerzity v Košiciach, 
ktorého riaditeľ Dr.h.c. prof. 
Ing. Dušan Malindžák, CSc. 
patrí k odborníkom európ-
skeho formátu a výrazne 
podporil vznik odboru.
Náš zriaďovateľ – Košický 
samosprávny kraj nám dal 
6.marca 2009 súhlas na za-
vedenie odboru a zo strany 
Ministerstva školstva SR 
očakávame poverenie na jeho 
experimentálne overovanie.
Na škole budeme mať nielen 
mechatronikov, grafikov, ma-
nažérov, lýceistov, tiskárov a 
strojárov-automobilistov, ale 
aj „logistikov“. 

Výraz logistika sa začal 
používať najprv vo vojenskej 
terminológii. V 19.storočí ju
poznali ako vedu o pohybe,
zásobovaní a ubytovaní vo-
jenských jednotiek. 
Začiatkom 20.storočia sa vý-
raz logistika začal používať 

aj v hospodárskej oblasti 
a v ekonomickej literatúre. 

V súčasnosti môžeme logis-
tiku chápať ako vednú disci-
plínu, ktorá sa zaoberá 
komplexným plánovaním, 
riade-ním, realizovaním a 
kontrolovaním hmotných 
tokov, utváraním potreb-
ných hmotných tokov a 
informačných systémov 
v procese výroby a obehu 
tovarov. Ináč povedané, 
v rozvinutej trhovej eko-
nomike neobstojí v tvrdej 
konkurencii ani jeden pod-
nikateľský subjekt, ktorý 
nedokáže uspokojiť zákazní-
ka dodaním správneho sor-
timentu výrobkov a služieb 
v správnom množstve, na 
správne miesto, v správnom 
čase, v správnom stave a za 
správnu cenu. 

A práve naplnenie tohto 
podnikateľského cieľa logis-
tika zabezpečuje.
Samostatná multidisciplinár-
na veda integruje poznatky a 
princípy z oblasti riadenia, 
organizácie, rozhodovania, 
optimalizácie, modelovania, 
simulácie, ekonomiky, tech-
nológií, techniky a informa-
tiky.
Z pohľadu študijného pro-
gramu musí budúci absolvent 
– logistik zvládnuť okrem 
všeobecnovzdelávacích 
predmetov aj súbor predme-
tov odborného vzdelávania 
orientovaných na ekonómiu 
a riadenie – administratíva a 
korešpondencia, ekonomika, 
účtovníctvo, manažment, 
hospodárska geografia, ďalej
súbor technicky orientova-
ných predmetov – technická 

grafika, základy výroby, 
elektrotechnika, široký blok 
aplikovanej informatiky a 
„logistický blok“ – základy 
logistiky, technické pros-
triedky logistiky a počítačová 
podpora logistiky.

Významný je blok voliteľ-
ných predmetov v rozsahu 
14 hodín v 3. a 4.ročníku. Tu 
si žiaci môžu zvoliť okrem 
už zabehnutých predmetov aj 
finančnú matematiku, komu-
nikáciu a etiku, informačné 
systémy, daňovníctvo, záso-
bovaciu logistiku, výrobnú 
logistiku a ďalšie.

Študijný odbor má nadväz-
nosť aj vo vysokoškolskom 
štúdiu, kde sa študuje ako 
samostatný študijný odbor 
logistika na stupni bakalár-
skom, inžinierskom, aj dok-
torandskom.
Od nového školského roku 
2009/2010 by logistiku na 
škole študovalo 15 žiakov. 

Štúdium je vhodné pre 
dievčatá aj chlapcov, 
ktorých zaujíma široká 
oblasť uvedených predme-
tov, radi cestujú, plánujú 
cesty, hľadajú informácie a 
optimálne riešenia.
Logistika môže byť pre 
mnohých výzva – pustiť sa 
do niečoho nového, ale 
progresívneho – výzva 
nielen pre žiakov, ale aj 
učiteľov a školu vôbec.

Ladislav Ruttkay 
riaditeľ školy

LOGISTIKA – nový študijný odbor

Strojnícke
noviny

Nová internetová stránka školy
Od marca 2009 sa prezen-
tuje naša škola na verejnosti 
aj prostredníctvom svojej 
novej internetovej stránky. 
Je prehľadnejšia, pútavejšie 

spracovaná a doplnená o no-
vé rubriky, informácie a sprá-
vy. Okrem iného pribudla 
elektronická žiacka knižka 
(EŽK), a tak majú rodičia 

možnosť, prostredníctvom 
svojich prístupových hesiel, 
kontrolovať nielen známky 
ale aj dochádzku svojich 
detí. Prínosom je urýchle-

nie a skvalitnenie komuni-
kácie medzi učiteľmi a 
rodičmi a v konečnom dôs-
ledku aj motivácia na zlep-
šenie prospechu a dochádz-
ky pre žiakov. 

- mh -



Milí čitatelia!
V ôsmom čísle Strojníc-
kych novín ponúkame 
výber dôležitých infor-
mácií za prvý polrok
šk.  roka 2008/2009. 
Azda najdôležitejšou in-
formáciou pre verejnosť je 
skutočnosť, že začíname
od budúceho školského
roka overovať nový študij-
ný odbor LOGISTIKA. 
Škola týmto reaguje na 
momentálne potreby nie-
len vysokých škôl ale 
hlavne pracovného trhu.
Kvôli dôkladnejšej infor-
movanosti žiakov, ich 
rodičov ako aj v rámci 
vnútornej komunikácie 
učiteľov sme vylepšili in-
ternetovú stránku školy.
Počas prvého polroka 
prebehli mnohé súťaže, 
v ktorých sme obstáli na 
popredných miestach – vo 
vedomostnej, technickej 
ako aj v športovej oblasti.
Potešiteľné je, že aj tento 
rok sa žiaci zapojili do 
stredoškolskej odbornej 
činnosti. Svoje práce budú 
obhajovať aj v regionál-
nom kole, ktoré organi-
zuje práve naša škola.
Tešíme sa z každého 
úspechu žiakov, učiteľov 
i školy.
Redaktori SN vám prajú 
príjemné čítanie.

Monika Hodnická 
šéfredaktorka  
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editoriál Deň otvorených dverí
Cechovácia prvákov

Po roku sa v polovici októb-
ra 2008 pri príležitosti Dňa 
otvorených dverí opäť otvo-
rili priestory SPŠ strojníc-
kej pre žiakov základných 
škôl, ich učiteľov a rodičov. 
Všetci si so záujmom prez-
reli vynovenú budovu našej 

školy, nové odborné učebne 
jazykov a technických pred-
metov. Okrem prezentácií 
programov na počítačoch si 
mohli vlastnoručne vyskúšať 
fungovanie elektronických 
zariadení a prístrojov a taktiež 
sa oboznámili s prevádz-

Vianočný 
stolnotenisový
turnaj 
Krátko pred záverom 
kalendárneho roka 2008
sa pre našich učiteľov 
uskutočnil 11. ročník via-
nočného turnaja v stolnom
tenise. Zúčastnilo sa ho 
deväť učiteľov. Vytvo-
rili dve družstvá: mužs-
ké a ženské. Prvé mies-
ta obsadili Ing. Ondrej
Majerník a  Mária 
Zaremčánová. Ceny pre 
súťažiacich zabezpečil 
hlavný organizátor Ing. 
Ondrej Majerník a o prí-
jemnú atmosféru sa 
postarali všetci súťažiaci 
spoločne, vďaka čomu 
sme prežili príjemné špor-
tové  popoludnie. 

-kb-

Vianočná 
kapustnica 
Po pracovne náročnom 
kalendárnom roku 2008 
sa pedagógovia a ostatní 
zamestnanci školy spoločne 
stretli v príjemne uprave-
nom prostredí jedálne školy, 
aby sa rozlúčili s odchádza-
júcim starým rokom. Takéto 
stretnutia sú príležitosťou na 
osobnejšie stretnutia, ktoré 
sú dôležitou súčasťou pra-
covného života na našej škole.

-mh-

kou CNC strojov. Výklad 
učiteľov a našich študentov 
im pomohol utvoriť ucelený 
pohľad na život a výučbu na 
našej škole. 
Popoludnie sa už tradične 
nieslo v znamení cechová-
cie študentov prvých roč-
níkov. Slávnostné prijímanie 
do cechu strojárskeho bolo 
milým stretnutím súčasných 
i bývalých študentov a za-
mestnancov školy. 
Prváci sa predstavili krát-
kym programom  a po úspeš-
nom splnení úloh hrdo zasad-
li na miesta budúcich tovari-
šov „cechu strojárskeho“. 
Na kultúrny program, ktorý 
pripravili študenti tretích 
ročníkov, nadviazala disko-
téka a spoločná veselá zábava
pokračovala  až do večerných
hodín. 

Stanislava Hudranová 

Schválený 
dvojročný 
medzinárodný 
projekt
V decembri 2008 sa usku-
točnilo projektové stret-
nutie na strednej odbornej 
škole (Berufsschule) v ne-
meckom Weidene. Išlo o 
prvé stretnutie nového pro-
jektu Comenius – multilate-
rálne partnerstvá škôl. 
Okrem našej školy sa ho 
zúčastnili partnerské školy

z Čiech, z Rumunska a 
z Chorvátska. Výsledkom 
stretnutia bolo rozdelenie 
úloh pre jednotlivé školy na 
tému: Alternatívne zdroje 
energie, so zameraním na 
solárnu energiu. Po príprave 
úloh bude nasledovať na pre-
lome marca a apríla stretnutie 
v českom Třebíči, kde budú 
žiaci z jednotlivých škôl 
spoločne riešiť zadané úlohy. 

-mh-

Ocenení víťazi stolnotenisového turnaja
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V aule našej školy sa 5.mar-
ca 2009 uskutočnilo školské 
kolo SOČ. Súťažilo 
spolu sedem projektov: 
• Využitie obnoviteľných 
zdrojov – Peter Antal, Igor 
Babič, Matej Janečko (4.B) 
– 1.miesto 
•  Učebná pomôcka zao-
berajúca sa problematikou 
ozubených kolies - Peter 
Šofranko, Ľuboš Dirga 
(4.A)- 1.miesto 
•  Melodické zvonenie –  
Pavol Černý , Peter Kubaško 
(4.A) – 1.miesto 
•  Inteligentná garáž – 
Marek Šiser, Lukáš Hlopko 
(4.A) – 1.miesto 
•  Flexibilná riadiaca 
jednotka ECO SPORT – 
Tomáš Griger, Pavol Goduľa  

(4.A) – 1.miesto 
• Internetová stránka s 
obsahom učebných tex-
tov a výpočtov –  Tomáš 
Cmorej,  Marek Gerda (4.A) 
– 2.miesto 
• Tepelné čerpadlá – Peter 
Dirga, Ján Kukla (4.D) – 
2.miesto 

Víťazne práce Využitie 
obnoviteľných zdrojov, Inte-
ligentná garáž postupujú
do krajského kola, ktoré sa 
bude konať v apríli 2009
v Košiciach.
Ostatné práce postupujú do
regionálneho kola, ktoré sa 
bude konať na pôde našej
školy 25.03 2009. 

Katarína Bujňáková 

Náš najlepší 
programátor je už 
štvrtákom
O mimoriadnych výsled-
koch Petra Fullu z od-
boru technické lýceum 
sme už informovali nielen 
v našich novinách, ale aj 
v iných regionálnych pe-
riodikách. Jeho úspechy 
pokračujú aj v tomto – preň-
ho maturitnom ročníku.
Stručný prehľad doterajších 
aktivít:
ZENIT
→ november 2008: školské 
kolo  Zenit v programovaní 
1. miesto, postup do kraj-
ského kola
→ december 2008: Krajské 
kolo Zenit v programovaní 
v Košiciach - 1. miesto, 
postup do celoštátneho kola
→ január 2009: Celoštátne 
kolo Zenit v programovaní 
v Brezne - 1. miesto

OLYMPIÁDA V PRO-
GRAMOVANÍ
→ školské kolo riešil iba 
Peter, postup do krajského 
kola
→ január 2009: Krajské 
kolo na UPJŠ v Košiciach – 
výsledky v čase uzávierky 
nie sú ešte známe.
ĎALŠIE AKTIVITY
→ február 2009: sústredenie 
pre mladých programátorov 
vo švajčiarskom Davose. 
Vyvrcholením boli Medzi-
národné majstrovstvá 
Švajčiarska v informatike – 
1. miesto
→ marec 2009: príprava na 
celoštátne kolo v Olympiáde 
v matematike a v informa-
tike
→ marec 2009: súťaž  
PALMA (programovanie-
algoritmy-matematika)

Ľudmila Salanciová 

ZENIT v elektronike
Dňa 7.11.2008 sa konalo 
školské kolo súťaže Zenit v 
elektronike. Súťažilo spolu 
trinásť žiakov. Prvé miesto 
patrilo Pavlovi Černému 
(4.A), druhé miesto 
Viliamovi Jarošovi (4.A) 
a tretie miesto Martinovi 
Marschallovi (2.A)
Krajské kolo sa konalo 
4.12.2008 v Košiciach na 
SPŠE Komenského.
Zúčastnili sa ho Pavol Černý 
a Viliam Jaroš, ktorý sa u-
miestnil na štvrtom mieste.
ZENIT v strojárstve 
Za účelom zvýšenia 
tvorivých schopností , 
rozšírenia teoretických 
vedomosti a praktických 
zručností sa dňa 13.11.2008 
uskutočnila pre žiakov 
tretieho a štvrtého ročníka 
v školských dielňach súťaž 
Zenit v strojárstve. Úlohou 
každej súťažiacej dvojice 
bolo zhotoviť na základe 
výkresovej dokumentá-
cie výrobok – olovnicu 
a písomne odpovedať na 
otázky z predmetov tech-
nické kreslenie, strojárska 
konštrukcia, strojárska 

technológia a prax.
Výsledky:
1. miesto: (4.B) Dávid 
Banyay, Tomáš Kočiš
2. miesto: (3.A) Dominik 
Smik, Matúš Dzurik
3. miesto: (3.E) Ernest 
Krompigel, Martin Hric 
Krajské kolo X. ročníka 
súťaže ZENIT v strojárstve 
sa konalo v decembri 2008 v 
Košiciach
Z našej školy sa zúčastnil 
Tomáš Kočiš (4.B) , ktorý 
získal 1.miesto a Dávid 
Banyay (4.B), ktorý sa u-
miestnil na 2. mieste.
ZENIT v programovaní
Školské kolo sa konalo 
6.11.2008 na pôde našej 
školy. 
Na krajské kolo postúpili: 
kategória A: Peter Fulla 4.C 
a Michal Petráš 4.C a v kat-
egórii B: Lörinc František 
2.C a Paračka Filip 2.C.                                                              
Na krajskom kole 3.12.2008  
na Gymnáziu sv. Tomáša 
Akvinského v Košiciach 
našu školu úspešne reprezen-
toval a prvé miesto zís-
kal Peter Fulla 4.C, ktorý 
postúpil na celoštátnu súťaž. 

-kb-

Koncom januára 2009 
zorganizovala Predmetová 
komisia ekonomiky súťaž 
v písaní na PC pre žiakov 
odboru technické a infor-
matické služby. 

Súťaže sa zúčastnilo osem 
žiakov z 3. D triedy a sedem 
žiakov zo  4. D triedy.

Súťažnú prácu tvoril desať- 
minútový odpis na rýchlosť 
a presnosť a prepis textu 
s korektúrami. Súťažiaci 
využívali program MS 
WORD a práce ukladali na 
USB kľúč.
Žiaci pracovali v pokojnej 
atmosfére bez rušivých 

momentov.
V prvej desiatke sa umiest-
nilo 5 študentov z 3. D a 5 
študentov zo 4. D triedy.

Najlepší výkon v písaní na 
rýchlosť a presnosť:  
Zuzana Dronzeková   3. D
Najlepší výkon v úprave 
textu:                               
Zuzana Dronzeková   3. D
Absolútny víťaz:                                                       
Zuzana Dronzeková   3. D                    

O druhé a tretie miesto sa 
podelili Katarína Bučková a 
Soňa Mnichová zo 4.D.

 Alena Farkašová 

NAŠE ÚSPECHY V ZENITEStredoškolská odborná činnosť

Súperenie v písaní na počítači
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Víťazi školského kola v 
decembri 2008: 
Nemecký jazyk
Kategória 1. a 2.ročník: 
1. Adam Sedlák (2.E)
2. Dušan Svitek (2.C)
3. Patrik Melega (2.C)
Kategória  3. a  4. ročník: 
1. Lukáš Hlopko (4.A)
2. Filip Vozár (3.C)
3. Miroslav Halula (3.C)
Okresného kola sa v januári 
2009 zúčastnil Lukáš Hlo-
pko (4.A), ktorý sa umiestnil 
na 3.mieste.
Anglický jazyk
Kategória 1. a 2.ročník:
1. Marek Majcher (1.C)
2. Roman Bobor (2.A)
3. Filip Paračka (2.C)
Kategória  3. a  4. ročník:
1. Michal Soták (4.D)
2. Martin Princ (4.C)
3. Martin Cupper (4.D)

Michal Soták sa umiestnil 
v januári na okresnom kole 
Olympiády v anglickom ja-
zyku na úspešnom 2. mieste.

-kb/sth- 

Lyžiarsky kurz
Prvé dva februárové týždne 
strávili prváci na kopci 
v lyžiarskom stredisku Poráč- 
Brodok. Počasie prialo, a tak 
si začiatočníci mohli osvojiť 
základné techniky bieleho 
športu a pokročilí sa v nich 
zdokonaľovali. Účastníci 
lyžiarskeho výcviku aj ich 
inštruktori boli spokojní a 
odniesli si domov mnoho 
zážitkov a nových skúseností. 

-sth- 

ŠPORTOVÉ 
OKIENKO

Šach
Majstrovstvá školy:
1. Ján Maršálek 2.A
2. Daniel Kerekeš 3.A
3. Stanislav Gattinger 2.A
Okresné kolo v šachu 
miešaných družstiev:
1.miesto – SPŠS - Zuzana 
Dronzeková  3.D Ján 
Maršálek 2.A
Krajské kolo v šachu 
miešaných družstiev:
6.miesto – SPŠS 
Okresné súťaže
Volejbal 
Dievčatá - 6. miesto
Chlapci - 6.miesto
Hádzaná chlapci
5.miesto
Halový futbal
2.miesto
Cezpoľný beh chlapci
2. miesto 
Družstvo chlapcov: 
Peter Hojnoš 4.C, Matúš 
Galarovič 3.E, Rudolf 
Topoli 3.B
SCOOL CUP 2008/2009 
Florbal - chlapci – 
1.miesto
Štafety
Plavecká štafeta 

1000 x 50m 
1.miesto – SPŠS 
Jednotlivci: 1. miesto 
Daniel Fritsch, do 18.ro-
kov, 3. miesto Miroslav 
Uhrin nad 18.rokov
Juniorská štafeta na poctu 
Pavlovi Kantorkovi 
Kvalifikačné kolo: 
4. miesto - Peter Hojnoš, 
5. miesto – Matúš 
Galarovič
6.miesto -  Rudolf Topoli

Regionálné súťaže
Finále I. ročníka dl-
hodobých športových 
súťaží vo futbale
2.miesto – SPŠS
Finále I. ročníka dl-
hodobých športových 
súťaží v malom  futbale:
súťaž pokračuje, výsledky 
zverejníme po ukončení 
súťaže
Finále I. ročníka dl-
hodobých športových 
súťaží v stolnom tenise
4.mesto – SPŠS

Matúš Galarovič – 
účastník Medzinárod-
ného maratónu mieru – 
mládežníckej štafety

-sth-

 „ Čo vieš 
o hviezdach? „
Dňa 4.03. 2009 sa na ZŠ 
Kožuchová v Spišskej Novej 
Vsi  konalo okresné kolo 
celoslovenskej vedomostnej 
súťaže. Našu školu reprezen-
toval Patrik Vojtuš (1.D).

-kb-

10 000 rokov 
pred Kristom
Filmové predstavenie

V októbri 2008 sa študenti 
zúčastnili filmového pred-
stavenia. 

Skvelý dobrodružný príbeh 
z pradávnych dôb, keď sa 
po zemi preháňali mamu-
ty a mystické sily utvárali 
osudy ľudí, je veľkolepým 
zážitkom so strhujúcimi vi-
zuálnymi efektmi. Rozpráva 
príbeh prvého hrdinu, ktorý 
sa vydáva zachrániť svoju 
unesenú lásku a naplniť pro-
roctvo. Bojuje so šabľozubím 
tigrom a spolu s priateľmi 
putuje po krajinách plných 
bezprávia. Objavujú dávno 
stratené, vyspelé civilizácie.  
Hlavný hrdina bojuje za 
slobodu a stáva sa absolút-
nym víťazom v čase, keď 
sa rodili legendy. Film zau-
jal študentov a na záver za-
znel v sále nadšený potlesk.

- sth -

Olympiáda 
v nemeckom a 

v anglickom jazyku

Súťaž v stolnom tenise

„Na mescickym 
tarhu“
Divadelné predstavenie 

Pri príležitosti 740. výročia 
prvej písomnej zmienky o 
Spišskej Novej Vsi pripravi-
lo Spišské divadlo hru au-
tora Antona Kreta zo sloven-
ského vidieka napísanú 
v spišskom dialekte. 
Predstavenia sa zúčastnili 
v polovici decembra 2008 
žiaci všetkých ročníkov. 
Ľudová hra im priblížila 
vtedajší život a spoločenské 
dianie v našom meste.

-mh-

Stužkové slávnosti 
našich štvrtákov 

„ Obleky, kravaty....dievčatá 
zmenené šatami na dámy....“ 
– takto možno opísať atmos-
féru stužkových slávností, 
ktoré sa konali v mesiacoch 
november a december. 
Naši štvrtáci pripravili pre 
rodičov a učiteľov pestrý 
kultúrny program. Všetky 
stužkové slávnosti spre-
vádzala príjemná zábava. 
Ostáva nám len zaželať 
úspešné maturitné skúšky.

-kb-


