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Dňa 20. júla 2009 Minister-
stvo školstva Slovenskej re-
publiky udelilo našej škole 
súhlas vzdelávať žiakov 
v študijnom  programe 
elektrotechnika. Vďaka 
technickému a personálne-
mu zabezpečeniu sme sa 
rozhodli nový študijný od-
bor orientovať na počíta-
čové systémy a siete. 

Študijný odbor elektrotech-
nika – počítačové systémy
a siete rozšíri obsah
a kvalitu vzdelávania v oblas-
ti informatiky a počítačo-
vých technológií.
Absolvent po úspešnom 
ukončení štúdia bude schop-

ný samostatne vykonávať 
práce pri projektovaní, kon-
štrukcii, výrobe, montáži ako 
aj prevádzke a údržbe elek-
trických inštalácií a zariadení 
využívajúce informačné tech-
nológie. Spozná princíp, 
konštrukciu a činnosť jed-
notlivých častí ako aj celého 
systému PC vrátane peri-
férnych zariadení. Získa 
široké základy práce s ope-
račnými systémami a data-
bázami a naučí sa progra-
movať vo vyššom programo-
vacom jazyku. Naučí sa 
navrhovať, inštalovať a udr-
žiavať počítačové siete a tech-
nológie.
Žiaka, ktorý sa rozhodne 

študovať daný odbor, čakajú 
všeobecnovzdelávacie pred-
mety, odborné predmety 
elektrotechnického zamera-
nia – elektrotechnika, elek-
tronika, elektrotechnické 
merania a odborné predmety 
orientované na informatiku  
a počítače – architektúra PC, 
programovanie, operačné  
systémy, sieťové technoló-
gie, aplikovaný softvér, 
počítačová grafika. Patrí tu 
aj ekonomika a voliteľné 
predmety, ktorých výberom 
sa študent orientuje na ďalšie 
vysokoškolské štúdium.

Štúdium je štvorročné a kon-
čí sa maturitnou skúškou. 

Elektrotechnika - počítačové systémy a siete

Strojnícke
noviny

Otvorenie Centra odborného vzdelávania pri SPŠ strojníckej 
v Spišskej Novej Vsi – prvé na Slovensku
Centrum odborného vzdelá-
vania pre strojárstvo (COV) 
bolo otvorené 11. septembra 
2009 pri Strednej priemysel-
nej škole strojníckej v Spišskej 
Novej Vsi.

COV skvalitní praktickú 
časť odborného vzdelávania 
na stredných školách. Škola 
má pripravovať odborníkov, 
ktorí ovládajú najnovšie tech-
nológie uplatňované v praxi.
Súčasťou COV je:
•technologické centrum 
stavby automobilov
•technologické centrum me-
chatroniky
•centrum CAD/CAM techno-
lógií
•centrum informačných tech-
nológií
•laboratórium metrológie
•laboratórium elektrotechniky
•laboratórium elektroniky a 
automatizácie

•učebňa strojového obrábania
•učebňa alternatívnych zdro-
jov energie
•operačné rozvojové stredisko 
– tréningové pracovisko 
montážnej linky.
Budovanie jednotlivých pra-
covísk COV nie je záležitosťou 
len posledných mesiacov, ale 
prebiehalo postupne niekoľko 
rokov.

Na začiatku bola dohoda o 
spolupráci medzi SPŠ stroj-
níckou a spoločnosťou Em-
braco Slovakia v oblasti ško-
lení a prípravy zamestnancov 
a študentov. Priestory kla-
sických školských dielni boli 
postupne prebudované na 
moderné technologické centrá, 
laboratóriá a odborné učebne.

K zriadeniu COV prispeli ešte 
spoločnosti KIA Slovakia, 
Peugeot, Getrag Ford a Viess-

mann. V ďalšej 
etape počítame 
s vybu-dovaním 
t echno log ick -
ého centra pre 
strojové ob-
rábanie, ktoré 
bude vybavené  
nielen klasický-
mi modernými 
o b r á b a c í m i
strojmi, ale aj 
n a j m o d e r n e j -
šími CNC stroj-
mi na sústruženie a frézovanie.
Súčasťou bude aj moderný troj-
súradnicový merací  prístroj.
COV bude slúžiť nielen žia-
kom našej školy, ale aj žiakom 
iných stredných škôl v našom 
meste a regióne, výrobným 
spoločnostiam na vzdeláva-
cie aktivity a v prípade po-
treby aj na organizáciu 
rekvalifikačných kurzov. 
Košický samosprávny kraj 

plánuje zriadenie šiestich 
COV – tri v Košiciach, dve 
v Michalovciach a naše v 
Spišskej Novej Vsi. 
Centrum odborného vzde-
lávania pri SPŠ strojníckej v 
Spišskej Novej Vsi je prvé v 
kraji a prvé aj na Slovensku.

Ondrej Majerník   
zástupca riaditeľa školy

Pásku prestrihli zľava: Ing. Kandráč - vedúci 
odboru KSK a Ing. Bernáth - zástupca 

riaditeľky úradu KSK

Získaním osvedčenia elek-
trotechnickej spôsobilosti
a ďalších v oblasti IT 
môže absolvent aj samos-
tatne podnikať. Je priprave-
ný na výkon technika kon-
štrukčného, montážneho
a prevádzkového charak-
teru v oblasti elektrotech-
niky a informačných tech-
nológií, alebo môže pokra-
čovať v štúdiu na vyso-
kej škole.

Veríme, že naša ponuka 
osloví mnohých chlapcov 
a dievčatá.

Ladislav Ruttkay 
riaditeľ školy



Milí čitatelia!
Školský rok 2009/2010 
začíname viacerými no-
vinkami. 
Prvou dôležitou informá-
ciou je otvorenie Centra 
odborného vzdelávania, 
ktoré ponúka desať tech-
nologických centier a la-
boratórií na skvalitne-
nie výučby odborných 
predmetov. Našej škole 
sa to podarilo ako prvej 
v kraji aj na Slovensku.
Druhou novinkou je 
skutočnosť, že sme tento 
rok začali výučbu v novom 
študijnom odbore logis-
tika, ktorý nám schválilo 
Ministerstvo školstva SR.
Po tretie by sme chce-
li upriamiť pozornosť 
verejnosti na ponuku ďal-
šieho schváleného nového 
študijného odboru elektro-
technika. Jeho experimen-
tálnym overovaním od 
budúceho školského roka 
skompletizujeme ponuku 
predmetov orientovaných 
na elektrotechniku, elek-
troniku a informatiku 
v doteraz vyučovaných  
študijných programoch 
– mechatronika, grafické 
systémy, technické lý-
ceum a logistika.
Okrem toho v novinách 
ponúkame výber dôle-
žitých aktivít, ktoré pre-
behli v druhom polroku
školského roku
2008/2009, v ktorých 
preukázali žiaci svoje 
zručnosti, schopnosti, na-
danie i talent.
Tešíme sa z každého 
úspechu našich žiakov, 
učiteľov i školy.
Redaktori vám prajú 
príjemné čítanie deviateho 
čísla Strojníckych novín.

Monika Hodnická 
šéfredaktorka  
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Slovenský olympijský výbor 
(SOV) organizoval 16. septem-
bra 2009 v City Hotel v Bra-
tislave celoštátne vyhodnote-
nie Olympijského festivalu 
detí a mládeže Slovenska 
(OFDMS) 2009.
Za dosiahnuté športové výs-
ledky boli ocenené najlepšie 

Šk. rok 2009/2010

Foto-Grafici
V spolupráci s Galériou 
umelcov Spiša bol zorganizo-
vaný 3. ročník študentskej 
výstavy fotografických a gra-
fických prác Foto-Grafici
pod vedením Ing. Mgr. 
Aleny Pekárovej. 

Slávnostná vernisáž sa kona-
la 29. apríla 2009. Na výs-
tave sa svojimi prácami
predstavilo dvanásť študen-
tov. Bolo vystavených 120 
prác - fotografie, upravované 
fotografie a grafické práce. 
Študenti pri úprave a zhoto-
vení grafík používali rôzne 
grafické programy: Corel 
Draw, Adobe Photoshop, 

Adobe Illustrator, In Desing. 
Vystavené práce boli veľmi 
pozitívne hodnotené vede-
ním GUS, fotografmi ama-
térmi i profesionálmi, odbor-
níkmi z oblasti reklamy a gra-

fiky, ale aj širokou verej-
nosťou. Výstava bola 
sprístupnená od 29. apríla
do 20. mája 2009 vo výstav-
ných priestoroch GUS                            

-ap/id-

Na strojníckej sa 
plesalo

Tanečná škola študentov 3. 
ročníka bola 17. apríla 2009 
ukončená školským plesom. 
V koncertnej sále Reduty 
súťažilo 38 tanečných párov 
o titul kráľa a kráľovnej ple-

su. V troch súťažných a v 
jednom nesúťažnom kole 
predviedli 28 tancov. Zatan-
covali mazurku, country, 
blues, waltz, foxtrot, argen-
tínske tango, viedenský val-
čík, čardáš, polku, rumbu, 
jive i salsu. Všetci výborne 
zvládli aj sambu, ča-ču, kan-

kán a letkis. 
Odborná porota nemala teda 
ľahkú úlohu vybrať ten naj-
lepší tanečný pár. Kráľom a 
kráľovnou plesu sa však stali 
Michal Podolinský a Petro-
nela Krupová.

Ingrid Dronzeková 

1) LOGISTIKA:  vedný 
aj študijný odbor je reak-
ciou na obrovský nárast 
prepravy tovaru, služieb 
a materiálu. Jej úlohou je 
pripraviť absolventov na 
plánovanie, riadenie a re-
alizáciu týchto procesov.
2)ELEKTROTECH -
NIKA – POČÍTAČOVÉ 
SYSTÉMY A SIETE : 
chce pripraviť absolven-
tov ovládajúcich prácu 
s výpočtovou technikou 
v oblasti hardvéru a soft-
véru a tiež pre sieťové 
technológie a základy 
elektrotechniky a elektro-
niky.

3)MECHATRONIKA: 
ponúka univerzálnosť a 
pripravenosť v oblasti au-
tomatizácie, elektrotech-
niky, strojárstva, informa-
tiky, CNC strojov a robo-
tiky.
4) GRAFICKÉ SYSTÉ-
MY: predstavujú špeciali-
záciu strojárstva na ob-
lasť počítačového mode-
lovania, kreslenia a kon-
štruovania.
5) TECHNICKÉ LÝCE-
UM: je najvýhodnejší štu-
dijný odbor pre tých, kto-
rí už vedia, že pôjdu štu-
dovať na vysoké školy 
technického alebo eko-

nomického zamerania.
6) STAVBA AUTOMO-
BILOV: je špecializáciou 
strojárskeho štúdia pre 
žiakov, ktorých zaujímajú 
automobily a všetko, čo 
súvisí s ich konštrukciou, 
prevádzkou a výrobou.

Všetky študijné odbory 
sú štvorročné, ukončené 
maturitnou skúškou a sú 
prípravou nielen na prak-
tické uplatnenie, ale podľa 
záujmu študentov aj na 
vysokoškolské štúdium. 
Štúdium je určené pre 
chlapcov aj pre dievčatá.

-red-

Ocenenie 
od Slovenského 
olympijského výboru

kraje a školy v Slovenskej 
republike. Vyhlásenie výsled-
kov OFDMS 2009 bolo za 
účasti prezidenta SR Ivana 
Gašparoviča a prezidenta SOV 
Františka Chmelára.
V rámci Košického samo-
správneho kraja (KSK) za 
stredné školy bola za výborné 
športové výsledky odmenená 
naša škola. Získali sme Čest-
né uznanie a vecnú cenu futba-

lové lopty. KSK získal za tre-
tie miesto pohár od prezidenta 
SR.
Ďakujeme našim športovcom 
za vzornú reprezentáciu a za 
dosiahnuté výsledky našej 
školy. 
Poďakovanie patrí aj našim 
učiteľom telesnej výchovy  
Mgr. Maťašovskému a Mgr. 
Demečkovi.

-om-

Ponuka pre žiakov základných škôl
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Na Svetovej olympiáde 
v informatike v bulharskom 
Plovdive získal pre Sloven-
sko v polovici augusta strie-
bornú medailu Peter Fulla, 
minuloročný absolvent Stred-
nej priemyselnej školy stroj-
níckej. 
Počas celého štúdia v odbo-
re technické lýceum s orien-
táciou na elektrotechniku 
a informatiku reprezentoval 
nielen školu, ale aj Slovensko 
na prestížnych súťažiach, kde 
sa stále umiestnil na popred-
ných miestach. 
V ostatnom období získal 
prvé miesto v celosloven-
skom kole súťaže Zenit v pro-
gramovaní a prvé miesto v ce-
loslovenskom kole olympiády 
v informatike v kategórii stred-
ných škôl.
Peter začal tento rok študovať 
informatiku na Matematicko-
fyzikálnej fakulte UK v Bra-
tislave. V jeho ďalšom štúdiu 
mu prajeme aj naďalej veľa 
úspechov.

-mh-

Generation-e: 
european, 
engineering,
environmental

Naša škola sa zapojila do 
dvojročného projektu Come-
nius – školské partnerstvá, 
ktorý prebieha od augusta 
2008 do júla 2010. 
Do projektu sú zapojené tieto 
školy: 
• z Českej republiky: Střední 
škola řemesel v Třebíči

• z Nemecka: Staatliche Be-
rufschule vo Weidene 
• z Rumunska: Colegiul Teh-
nic de Vest v Temešvári
• z Chorvátska: Sredna škola 
v Oroslavje.
Hlavnou témou projektu sú 
alternatívne zdroje energie 
- využitie slnečnej energie. 
Žiaci sa pod vedením svo-
jich učiteľov v multikultúrne 
zmiešaných pracovných sku-
pinách venujú hlavne foto-
voltaike. Riešia konkrétne 

úlohy a výsledky prezentujú 
a zverejňujú na internetových 
stránkach jednotlivých škôl.

Zatiaľ sa uskutočnili nasle-
dovné medzinárodné mobi-
lity:
• v novembri 2008 vo Wei-
dene
• v marci/apríli 2009 v Tře-
bíči
• v máji 2009 v Spišskej 
Novej Vsi.

-mh-

Spišská Nová Ves 
(SK) – Čáslav (CZ)

Počas štúdia na našej škole 
sa študenti 2. ročníka 
zúčastňujú výmenného po-
bytu v českom meste 
Čáslav. V tejto tradícii sa 
pokračovalo aj v školskom 
roku 2008/2009. 

Pod vedením našich učiteľov 
Mgr. Bujňákovej a Ing. 
Žiaranovej 29 študentov strá-
vilo prvý júnový týždeň spo-
znávaním historických pamia-
tok mesta Čáslav, Kutnej 
Hory, Prahy a prírodných 
krás Českého raja. 
Navštívili tiež výstavu v au-
tomobilke Mladá Boleslav. 
Prezreli si historické múzeum 
a výrobu nových typov au-
tomobilov. Na čáslavskom 
letisku NATO sa oboznámili 

s prirodzenou ochranou štar-
tovacej plochy, s prácou na 
generálnych opravách stíha-
čiek a vyskúšali si trenažér na 
stíhačky. Počas týždenného 
pobytu nadviazali naši štu-
denti priateľstvá so študent-

mi z partnerskej školy. Pre-
zreli si školu, odborné učebne 
a v príjemnej atmosfére si za-
športovali so svojimi čes-
kými priateľmi.

-jž/id-

Najlepší slovenský 
programátor 
zo strojníckej 
priemyslovky

Navštívili aj
Mathematikum
Koncom júna 2009 sa 
uskutočnil výmenný pobyt 
študentov v nemeckom 
mestečku Alsfeld. Pobytu 
sa zúčastnili piati študenti 
a jeden učiteľ. Bol pre nich 
pripravený zaujímavý pro-
gram.
Navštívili Frankfurt, Fuldu 
a v Gießene zaujímavé 
múzeum Mathematikum. 
Zúčastnili sa exkurzie vo 
firme Opel v Rüsselsheime 
a boli oficiálne privítaní 
na radnici v Alsfelde. 
V športovej hale mesta si  
vyskúšali lezenie na umelej 
lezeckej stene. Zážitkom 
bolo aj vodné lyžovanie na 
jazere v Kirchheime. Spolu 
s nemeckými študentmi 
pracovali na projekte a 
prezentovali výsledky svo-
jej práce.
Výmenný pobyt organi-
začne zabezpčečila RNDr.
Škerlíková.

-jš/id-
Projektové stretnutie v Třebíči
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BLOK 
TECHNICKÝCH 
SÚŤAŽÍ
V mesiacoch marec, máj a 
jún sa konalo viacero súťaží 
zameraných na technické 
zručnosti žiakov.
SÚŤAŽ 
V TECHNICKOM 
KRESLENÍ
1. miesto
Ján Jaroš 1.B
2. miesto
Erik Onder 1.D
3. miesto
Martin Marcinčák 1.B
SÚŤAŽ V STROJÁR-
SKYCH 
ZRUČNOSTIACH
1. miesto
Marián Pirník
Jakub Varga 3.E
2. miesto
Dávid Dirga   
Miroslav Černický 3.B
3. miesto
Lukáš Hamrák   
Lukáš Mikolaj 3.D
SÚŤAŽ  
V PROGRAMOVANÍ 
1. KATEGÓRIA 
1. miesto
Emil Henček 2.C
2. miesto
František Lorinc 2.C

3. miesto
Daniel Demečko 2.C
2. KATEGÓRIA   
1. miesto
Jozef Roxer 3.B
2. miesto
Martin Maričák 3.B
3. miesto
Tomáš Cvik  
3.D
3. KATEGÓRIA   
1. miesto
Matúš Cvengroš 3.A
2. miesto
Tomáš Krenželák 3.A
3. miesto
Matúš Dzurík 3.A
SÚŤAŽ V TECHNI-
CKÝCH ZNALOSTIACH
1. miesto
Martin Szalay 3.A
2. miesto
Lukáš Mikolaj 3.D
3. miesto
Martin Maričák 3.B
SÚŤAŽ  VO VYUŽITÍ 
GRAFICKÝCH 
SYSTÉMOV 
1. miesto
Maroš Bachleda 3.D 
2. miesto
Dávid Dirga 3.B
3. miesto
Slavomír Bartoš 3.B

Stanislava Hudranová 

SÚŤAŽ V STRO-
JOPISNÝCH 
ZRUČNOSTIACH 
A PÍSANÍ NA PC

V apríli a  júni 2009 prebeh-
la pod organizačným ve-
dením Ing. Farkašovej a
Ing. Kubovčíkovej súťaž 
v písaní na počítači.
Zúčastnila sa jej viac ako 
štvrtina študentov školy, čo 
svedčí o jej popularite. 

KATEGÓRIA A  -  rok 
štúdia ADK
1. miesto
Viktor Porubský 3.E
2. miesto
Michal Podolský 3.E
3. miesto
Patrik Kočiš 2.C

KATEGÓRIA B  -  2 roky 
štúdia ADK
1. miesto
Ľuboslav Gargula 2.D
2. miesto
Leona Smiková 2.D
3. miesto

Stanislava Nováková 2.D
KATEGÓRIA C  -  3 roky 
štúdia ADK
1. miesto
Zuzana Dronzeková 3.D
2. miesto
Vladimíra Richnavská 3.D
3. miesto
Dominika Cerková 3.D

KATEGÓRIA D  -  4 roky 
štúdia ADK
1. miesto
Maroš Osuský 4.D
2. miesto
Miriama Petrovičová 4.D
3. miesto
Barbora Voiteková 4.D

CELOŠKOLSKÉ VÝSLED-
KY
1. miesto
Viktor Porubský 3.E
2. miesto
Maroš Osuský 4.D
3. miesto
Miriam Petrovičová 4.D
ABSOLÚTNY VÍŤAZ 
Viktor Porubský 3.E

-sth-

Stolný tenis
Hráči stolného tenisu pri SPŠ 
strojníckej sú v školskom 
roku 2009/2010 účastníkmi 
6. ligy SPIŠ v mužskej 
kategórii.
Našu školu reprezentujú:
Rudolf Topoli (4.A),
Marek Mruz (3.A),
Jozef Gibala (1.A),
Patrik Melega (3.C),
Ján Palenčár (3.C),
Mgr. Peter Kraus, 
Ing. Ondrej Majerník.
Veľmi radi medzi nami 
privítame nových záujemcov 
o tento krásny šport.
Majstrovské zápasy sa hra-
jú každú druhú nedeľu v 
telocvični školy o 9.00 h.

-om-

SCHOOL CUP
VOLEJBAL   
3. miesto v skupine o postup 
na slovenské hry 

FLORBAL 
v rámci okresu 1. miesto
v rámci kraja 2. miesto

BEŽECKÉ LYŽOVANIE 
30. miesto
Andrej Chabada 2.A
32. miesto
Jozef Janečko 4.C
40. miesto
Ivan Novotný 4.C

ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE 
51. miesto
Lukáš Mišenda 1.A
78. miesto
Ernest Krompigeľ 3.E
80. miesto
Samuel Dobrocký 2.A

SNWBOARDING  
65. miesto
Tomáš Lenárt 3.E
73. miesto
Pavol Klein 3.E
78. miesto
Marek Bondira 3.E

STOLNÝ TENIS  
17.-24.miesto na celosloven-
skom kole 
Peter Petráš 1.C

-sth-

Koncom marca sa už tradične 
uskutočnilo školské kolo re-
citačnej súťaže Hviezdosla-
vov Kubín. 
Predstavilo sa v nej spolu 20 
súťažiacich v kategóriách 
poézia a próza. 
POÉZIA:
1. miesto
Anna Mnichová 3.D
2. miesto
Martin Korba 1.D

3. miesto
Marek Majcher 1.C
PRÓZA 
1. miesto
Michal Rimbala 2.B
2. miesto
Patrik Užák 3.B
3. miesto
Pavol Timko 1.B
CENA SYMPATIE 
Alžbeta Richnavská 2.D

-sth- 

Koncoročný Pohár riaditeľa školy

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN


