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Náš štvrták Erik Revaj najlepší na Slovensku
Dňa 19. júna 2020 sa v Bratisla-
ve uskutočnila výročná konferencia 
programu sieťových akadémií v Slo-
venskej a Českej republike. Náš žiak 
Erik Revaj si na nej prevzal cenu 
za 1. miesto v národnej súťaži 
NAG2020 (Networking Academy Ga-
mes). 

Študentská súťaž je určená pre stre-
doškolákov a vysokoškolákov, kto-
rí sa v rámci svojho štúdia zapojili 
do programu Sieťových akadémií 
Cisco. Erik získal v kategórii stredo-

školskí študenti za test a praktickú 
časť 93,12%, a tak bol najlepším z 
99 súťažiacich z celého Slovenska. 

Národná súťaž NAG2020 sa uskutoč-
nila  19. mája 2020.  Od študentov sa 
očakávali vedomosti na úrovni prie-
myselnej certifikácie CCNA (CCNA 
200-125). Súťažiaci riešili on-line 
vedomostný test a on-line praktic-
kú  úlohu dištančným spôsobom.

Henrieta Tarajčáková                          

Nové technické zariadenia a učebne na škole

       mechatronika - programovanie robotov a CNC strojov            elektrotechnika - inteligentné technológie          
strojárstvo - grafické systémy a programovanie CNC strojov         informačné a sieťové technológie            logistika                        
        technické lýceum - programovanie    

Podľa zákona o odbornom vzdeláva-
ní a príprave sa od 1. septembra 2020 
menia názvy niektorých stredných od-
borných škôl. Zákon už nepočíta s ná-
zvom technická akadémia. Preto aj naša 
škola musela pristúpiť k zmene názvu 
a po rokovaní s Košickým samospráv-
nym krajom ako zriaďovateľom školy 
a po schválení MŠVVaŠ SR má od 1. 
septembra 2020 názov Stredná prie-

myselná škola technická (SPŠT).
 
Dochádza LEN k zmene názvu ško-
ly, zameranie a obsah štúdia sa ne-
mení. Znamená to, že škola bude na-
ďalej vzdelávať žiakov v odboroch 
orientovaných na mechatroniku, stro-
járstvo, elektrotechniku, informatiku, 
logistiku a programovanie v prísluš-
ných zameraniach. Tie korešpondujú 

s požiadavkami trhu práce a vývojom 
nových technológií. Všetky odbory 
budú naďalej ukončené maturitnou 
skúškou s možnosťou pokračovať 
v ďalšom vysokoškolskom štúdiu.

Ladislav Ruttkay                          
                             riaditeľ školy

Stredná priemyselná škola technic-
ká úspešne ukončila projekt „Stro-
járstvo, elektrotechnika a robotika 
bližšie k žiakom a praxi“. Jedným 
z cieľov projektu bolo zmodernizo-
vať technické vybavenie školy v sú-
lade s aktuálnymi potrebami praxe.
Najväčšia časť nákladov (na pro-
jekt) bola financovaná z prostried-
kov EÚ, časťou prispel zriaďovateľ 
školy KSK. Zakúpené stroje, systé-
my, ďalšie príslušenstvo a software 
majú hodnotu takmer 660 tisíc eur.

V Centre odborného vzdelávania 
boli inštalované nové obrábacie stro-
je s digitálnym odmeriavaním po-
lohy a najmodernejšie CNC stroje. 
Pre vyučovanie mechatroniky a robotiky 
bude slúžiť programovateľný modulár-
ny výrobný systém a priemyselný robot. 
Oblasť metrológie skvalitní trojsúrad-
nicový merací stroj, prístroj na meranie 
tvarových odchýlok a ďalšie zariadenia.
Elektrotechnici, ale aj žiaci ďalších 
študijných odborov, sa môžu tešiť na 
laboratórium pre multimediálne vyu-

čovanie elektrotechnických predme-
tov a taktiež systém pre počítačom 
podporované vzdelávanie a prípravu v 
oblasti elektrotechniky a elektroniky.
S ohľadom na neustále rastúcu potre-
bu technického zázemia pre vyučova-
nie informačných technológií boli po-
čas prázdnin vybudované a zariadené 
aj ďalšie odborné učebne výpočtovej 
techniky a učebňa počítačových sietí.

-RuL-

Technická akadémia mení NÁZOV
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Milí čitatelia Novín 
SPŠ technickej!

Život je zmena. Aj v živote 
našej školy sa v minulom 
školskom roku 2019/2020 
udiali zmeny. 

Asi najviac zasiahla do vy-
učovacieho procesu pandé-
mia COVID-19, kvôli kto-
rej sme boli nútení v marci 
2020 zatvoriť školu a prejsť 
z riadneho vyučovania na 
dištančné vzdelávanie. Uči-
telia mali definovanú prá-
cu z domu. Bolo to náročné 
obdobie pre všetkých – pre 
učiteľov, žiakov a ich ro-
dičov a tiež pre vedenie 
školy. Ale zvládli sme to.
V súvislosti s opatreniami 
vlády SR bolo aj ukončova-
nie štúdia úplne iné. Exter-
ná časť maturitnej skúšky 
sa nekonala. Neprebehla ani 
ústna časť MS a výsledky na 
maturitnom vysvedčení boli 
aritmetickým priemerom 
známok. Žiaci, ktorí nesú-
hlasili s výsledkami, mohli 
ústnu časť MS vykonať. 
Bezpečnostné opatrenia tr-
vali aj počas prázdnin. Naša 
škola využila príležitosť a 
ponúkla svoju pomoc. Jeden 
žiak so svojím učiteľom vyrá-
bali komponenty na ochran-
né štíty na 3D tlačiarni. 
Zároveň prebehli po-
čas letných prázdnin veľ-
ké rekonštrukcie odbor-
ných učební a nákup novej 
techniky na vyučovanie.
Poslednou výraznou zme-
nou v histórii našej školy 
bol dátum 1. september 
2020. Zmenil sa názov 
našej školy a odvtedy sa 
volá Stredná priemy-
selná škola technická. 
Zmenili sme LEN názov ško-
ly, svojou podstatou sme os-
tali tí istí. Ba naopak, výrazne 
sme zlepšili ponuku študij-
ných programov po obsaho-
vej stránke a tiež materiálno-
-technickým zabezpečením.
Sme presvedčení, že zmeny 
budú prínosom pre všetkých, 
ktorým na vzdelaní našej 
mladej generácie záleží.

Pekné čítanie za celý 
redaktorský tím praje
Monika Hodnická, šéfredaktorka
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Stredoškolská odborná činnosť (SOČ)

V školskom roku 2019/2020 
sa uskutočnil 41. ročník 
SOČ. Reprezentujú sa na 
ňom výsledky prác talento-
vaných žiakov. 

Školská prehliadka SOČ sa 
konala 26. februára 2020 
na našej škole v aule. Úro-
veň prezentovaných prác 
hodnotila odborná poro-
ta v zložení RNDr. Rutt-
kay - predseda, Ing. Ďura-
šová, RNDr. Škerlíková, 
Ing. Kokoruďa, RNDr. 
Labuda a Ing. Krajňák.

Obvodné kolo SOČ sa neu-
skutočnilo.

Dňa 17. apríla 2020 sa 
uskutočnilo vyhodnotenie 
krajského kola. V tomto 
školskom roku sa uskutoč-
nilo dištančnou formou na 
základe písomných prác. 
Našu školu reprezento-
valo 14 súťažných prác.
V odbore 01 problemati-
ka voľného času žiak Lu-
káš Šimo zo IV.E získal 
1. miesto s prácou „Auto-

matická solárna závlaha“.
V odbore 02 matematika a 
fyzika získal 2. miesto žiak 
Tomáš Grivalský zo IV.A s 
prácou „Demonštrácia vý-
hod pixelových detektorov 
ionizujúceho žiarenia“.
V odbore 09 strojárstvo, 
hutníctvo, doprava zís-
kal 1. miesto žiak Ma-
rek Kusy zo IV.B s prá-
cou „Pásová brúska“ a                                        
3. miesto získali autori Pat-
rik Mlynár zo IV.E a Adam 
Szilvási z III.C s prácou 
“Multifunkčné CNC“.
V odbore 12 elektrotechni-
ka a hardvér sa žiak Mar-
tin Petrek zo IV.E s prácou 
“6 miestny multimeter“ 
umiestnil na 2.  mieste.
Úspech sme dosiahli i v 
odbore 15 ekonomika a 
riadenie s prácou „Opti-
malizácia skladového lay-
outu“ od  autorky Lenky 
Kopaničákovej zo IV.A, 
ktorá obsadila 1. miesto.

Celoslovenské kolo SOČ 
sa konalo 5. mája 2020 
dištančnou formou. Našu 

školu reprezentovalo päť 
súťažných prác, ktoré po-
stúpili z krajského kola.
Veľký úspech sme dosiahli 
tým, že dve naše práce vy-
hrali svoje kategórie a dve 
sa umiestnili na 3. mieste. 
V odbore 09 strojárstvo, 
hutníctvo, doprava sa práca 
„Pásová brúska“ od auto-
ra Mareka Kusyho zo IV.B  
umiestnila na 1. mieste. 
V odbore 15 ekonomika 
obsadila práca „Optimali-
zácia skladového layoutu“ 
od  autorky Lenky Kopa-
ničákovej tiež 1. miesto.
V odbore 02 matematika 
a fyzika získal 3. miesto 
žiak Tomáš Grivalský 
zo IV.A s prácou „De-
monštrácia výhod pi-
xelových detektorov io-
nizujúceho žiarenia“. 
V odbore 12 elektrotech-
nika a hardvér sa žiak 
Martin Petrek zo 
IV.E s prácou “Šesť-
miestny multimeter“ 
umiestnil na 3. mieste.

      Martin Kokoruďa 

Patrik Mlynár počas prípravy na prezentáciu



Týždeň vedy a techniky 2019 Jazykové súťaže

 Olympiáda 
v anglickom jazyku
Školské kolo, 
november 2019

Kategória – 1. a 2. roč.
1. m. - Patrik Čenščák 
2. m. - Kristína Štrauchová
3. m. - Katarína Repková

Kategória – 3. a 4. ročník
1. m. - Tomáš Grivalský 
2. m. - Matej Danko
3. m. - Adrián Novák

Kategória – anglofónni žiaci
1. m. - Martin Franc 
2. m. - Ezra T. Gregoire
3. m. - Tibor Šimko

Okresné kolo, SNV,
2. miesto - Tomáš Grivalský 
v kategórii 2D
1. miesto -  Martin Franc 
v kategórii 2C

Krajské kolo, Košice 
5. miesto - Martin Franc
v kategórii 2C2

 Olympiáda 
v nemeckom jazyku
Školské kolo, 
november 2019

Kategória – 1. a 2. roč.
1. m. - Adam Broško 
2. m. - Nikola Lorková
3. m. - Patrik Legát

Kategória – 3. a 4. ročník
1. m. - Ester Blašková 
2. m. - Tomáš Grivalský
3. m. - Nikola Fábryová

 Hviezdoslavov 
Kubín - Literárna 
súťaž
Školské kolo, 
február 2020

Kategória poézia: 
1. m. - Kristína Gregoríková 
2. m. - Kristína Štrauchová
3. m. - Michal Baláž
 
Kategória próza:
3. m. - Dominika Kováčová

Naša škola sa znova ak-
tívne zapojila do „Týždňa 
vedy a techniky na Sloven-
sku“, ktorý sa konal od 
4.  - 11. novembra 2019.

Pre našich žiakov sme pri-
pravili prednášky firiem 
SIEMENS (Riadiace sys-
témy), KENNAMETAL 
(Technológie opracova-

nia materiálov) a REGIO 
ENERGY (Smart tech-
nológie), prezentácie prí-
pravy SOČ a realizova-
né zahraničné projekty.
Ponukou pre žiakov základ-
ných škôl „Moderné techno-
lógie okolo nás“ sme ukáza-
li techniku našej školy 550 
žiakom základných škôl. 
Každodennými aktivita-

mi, sprievodnými akcia-
mi, ako aj medializáciou 
sme sa aktívne zapojili 
do popularizácie vedy a 
techniky na Slovensku.
Súčasne sme propagovali 
našu školu a jej techniku 
žiakom základných škôl, 
ako i širokej verejnosti.

-KoM-

Deň otvorených dverí

Takmer tristo žiakov zák-
ladných škôl zo Spišskej 
Novej Vsi, z priľahlých 
obcí a tiež z Prešovského 
kraja navštívilo 6. februára 
2020 našu školu počas Dňa 
otvorených dverí (DOD). 

Žiaci a rodičia mali mož-
nosť vidieť všetky odbor-
né učebne a dozvedieť 

sa o možnostiach štúdia. 
V každej odbornej učeb-
ni bola pripravená krátka 
prezentácia využitia mate-
riálnych prostriedkov vo 
vyučovacom procese. S 
novinkami na škole oboz-
námila záujemcov aj vý-
chovná poradkyňa, ktorá 
zároveň odpovedala na ich 
otázky týkajúce sa štúdia.

Naša škola ponúka šesť 
študijných odborov, kto-
ré umožňujú ukončiť 
štúdium maturitou, po 
ktorej je možné pokračo-
vať vo vysokoškolskom 
štúdiu alebo sa ihneď 
uplatniť na trhu práce.

-KoM-
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V učebni digitálnych technológii
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Zenit v elektronike
V októbri 2019 sa v učebni  
priemyselnej informatiky 
uskutočnilo školské kolo sú-
ťaže „ZENIT v elektronike“. 

Šiesti žiaci sa zúčastni-
li súťaže, ktorá pozo-
stávala z dvoch častí.
Teoretická časť obsahovala 
otázky z elektroniky, elek-
trotechniky, automatizá-
cie a výpočtovej techniky. 
V praktickej časti navrho-
vali plošný spoj na základe 
pripravenej schémy, potom 
plošný spoj vyleptali a osa-
dili súčiastkami. Najväčším 
počtom bodov bola hodno-
tená funkčnosť  zariadenia.
Dôležitý bol aj vzhľad, 
návrh plošného spoja a 
kvalita spájkovania. Žiaci 
Martin Petrek, Michal Viti-
kač a Patrik Mlynár postú-
pili na krajské kolo.  
V novembri sa uskutočnilo 
na SPŠ elektrotechnickej 
v Košiciach krajské kolo 
súťaže ZENIT v elektro-
nike. Zúčastnili sa ho aj 

naši žiaci Michal Vitikač, 
Patrik Pavlanský, Martin 
Petrek a Patrik Mlynár. 
Martin Petrek (IV.E) sa 
umiestnil v kategórii A
(3. a 4. ročník) na 2. mies-
te, Patrik Mlynár (IV.E) na 
3.  meste. Michal Vitikač 
(II.E) obsadil v kategó-
rii B (1. a 2. ročník) 
1. miesto, Patrik Pavlanský 
(II.E) obsadil 5. miesto. 
Žiaci Martin Petrek a Mi-
chal Vitikač postúpili na 

celoslovenské kolo. Celo-
slovenské kolo sa uskutoč-
nilo vo februári 2020 na 
SOŠ automobilovej v Ko-
šiciach, kde sa žiak Martin 
Petrek umiestnil vo svojej 
kategórií na 5. mieste a Mi-
chal Vitikač na 7. mieste. 

Vladimír Dronzek                         

Súťaž SIEMENS YOUNG GENERATION 
AWARD 2020
Divízia Automatizač-
nej techniky spoločnosti 
Siemens s.r.o. vyhlásila 
v školskom roku 2019/2020 
17. ročník súťaže Siemens 
Young Generation Award, 
určenej študentom stred-
ných odborných škôl. Úlo-
hou mladých vynálezcov je 
pripraviť s odbornou po-
mocou svojich pedagógov 
aplikácie s témou „Digita-

lizácia a automatizácia ako 
prostriedok k zefektívneniu 
výroby“. Termín odovzda-
nia prác bol 27. marec 2020.
Naša škola sa zapojila do 
súťaže a dostala dar SIMA-
TIC S7 - 1215, napájací 
zdroj a programované vy-
bavenie SIMATIC STEP7 
V15 basic v cene 457 €. 
Žiak Denis Richnavský 
zo IV.C triedy odboru 

mechatronika pod vede-
ním Ing. Lukáša Dzuren-
du a Ing. Martina Ko-
koruďu vytvoril projekt 
„Lisovač a triedič kovového 
a nekovového materiálu“. 
Finále sa však z dôvodu 
mimoriadnej pandemic-
kej situácie neuskutočnilo.
 

-KoM-

Dňa 28. novembra 2019 
sa v Centre odborného 
vzdelávania na našej ško-
le uskutočnilo obvodné 
kolo Technickej olympiá-
dy žiakov základných škôl. 

Škola hostila 22 žiakov, 
víťazov školských kôl, 
ktorí súťažili v dvoch ka-
tegóriách. Po teoretickom 
teste ukázali žiaci svoje 
zručnosti pri rezaní, vŕta-

ní, opracovávaní a montáži 
drevených výrobkov. Hod-
notilo sa dodržanie rozme-
rov, kvalita opracovaných 
dielov, funkčnosť a estetika. 

-KoM-

Technická olympiáda

Všeobecno- 
vzdelávacie súťaže

 Expert geniality 
show
Celoslovenská súťaž, 
november 2019
• 26 žiakov 
• Mgr. Eva Červeňová 
a vyučujúci matematiky 
a jazykov

Kategória mozgolamy:
1. m. - Martin Pacovský
4. m. - Adrián Novák
3. m. - Peter Miklas

Kategória tajomstvá prírody:
3. m. - Dominik Konársky
6. m. - Peter Miklas

Kategória mozgolamy a 
tajomstvá prírody:
7. m. - Adrián Novák

Kategória svetobežník:
9. m. - Tomáš Grivalský

 Matematický klokan
Celoslovenská súťaž, 
jún 2020 dištančnou formou
• 19 žiakov zo všetkých roč.
• RNDr. Jana Škerlíková

Kategória kadet 012:
113. - 115. m. - Boris Choma
216. - 240. m. - Jakub Hrnčiar

Kategória kadet 034:
172. - 186. m. - Dávid Schmidt 

 Dištančný kurz  
fyzikálnej olympiády 
UPJŠ Košice
•  november 2019 
• PaedDr. Eva Puchalová
Kategória D:
2. m. - Ráchel Midliková

• Mgr. Terézia Petreková
13. m. - Michal Lukáč
15. m. - Adrián Leško
20. m. - Kristína Štrauchová
27. m. - Miroslav Bašista

Martin Petrek IV.E
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 Fyziklání 2020
Celoslovenské kolo, 
február 2020, SNV

• 1 žiak Tomáš Grivalský

51. m. - celkovo
30. m. - v rámci kategórie

Technické súťaže

 Súťaž ZENIT       
v elektronike
Školské kolo, 
október 2019
• 6 žiakov 
• Ing. Vladimír Dronzek

1. m. - Martin Petrek
2. m. - Michal Vitikač
3. m. - Patrik Mlynár

Krajské kolo, 
november 2019, Košice

Kategória B - 1. a 2. ročník:
1. m. - Michal Vitikač
5. m. - Patrik Pavlanský

Kategória A - 3. a 4. ročník: 
2. m. - Martin Petrek
3. m. - Patrik Mlynár

Celoslovenské kolo, 
február 2020, Košice

Kategória A:
5. miesto - Martin Petrek
Kategória B:
7.miesto - Michal Vitikač

 Súťaž ZENIT       
v strojárstve
Školské kolo, 
október 2019
• 20 žiakov 2., 3. a 4. roč.
• Ing. Jozef Kocurek

Kategória A
2. ročník
1. m. - Lukáš Koška
2. m. - Lukáš Valenčík
3. m. - Kristián Schmidt

Zenit v strojárstve
V novembri 2019 sa ko-
nal XXI. ročník súťaže 
ZENIT v strojárstve - kraj-
ské kolo v Košiciach-Šaca. 

V dňoch 9. -  10. októbra 2019 
sa konalo školské kolo súťaže.
Zapojilo sa 20  žiakov  
z 2. , 3. a 4. ročníka v sa-
mostatných kategóriách.
Koncepcia súťaže kla-
die dôraz na kategóriu 

4. ročníka, z ktorej zo 
školského kola postúpili
Lukáš Sivák a Dárius Ru-
siňák zo IV. C triedy na 
krajské kolo v Košiciach.

Krajské kolo sa uskutoč-
nilo    27. novembra 2019, 
kde naši žiaci dosiah-
li vynikajúce výsledky,
keď Lukáš Sivák obsadil  
1. miesto a Dárius Rusiňák 

2. miesto v kategórií A. Žiak 
Adam Šarga (IV.B) získal 
2. miesto, Viliam Bilpuch 
(IV.B) obsadil 4. miesto 
v kategórií B. Na celoštát-
nom kole, ktoré sa kona-
lo 11. - 13. februára 2020 
v Košiciach obsadil Lukáš 
Sivák 2. miesto v kategórií A.

Jozef Kocurek                         

Strojár Inovátor
Do 26. apríla 2020 sa pri-
hlasovali práce do súťaže 
Strojár Inovátor, ktorú vy-
hlasuje Strojnícka fakulta 
Technickej univerzity v Ko-
šiciach. V súťaži žiaci preu-
kázali svoj inovačný talent 

v 35 prácach z celého Slo-
venska. Našu školu re-
prezentovali 3 projekty. 
Úspech dosiahli žiaci Patrik 
Bodnár a Lukáš Sivák zo 
IV.C triedy, ktorí sa so svo-
jou prácou „Hybridná elek-

tro-pneumatická trojkol-
ka“ umiestnili na 3. mieste 
a získali odmenu 100 € 
a pre školu získali 400 €.

-KoM-

Majstrovstvá Slovenska v CNC sústružení 
a frézovaní
Dňa 19. novembra 2019 
sa uskutočnilo kvalifi-
kačné kolo 6. ročníka sú-
ťaže Majstrovstiev Slo-
venskej republiky v CNC 
sústružení a frézovaní.
V tomto ročníku súťaže 
nastala podstatná zmena. 
Súťažné tímy zložené z pe-
dagóga a žiaka vyrábali sú-
čiastky podľa výkresového 
zadania vo svojom domá-
com prostredí, na strojoch 
ktoré majú k dispozícií na 
škole alebo u svojich part-
nerov (firiem). Súťažné sú-
čiastky merali metrológovia 
z firmy Tauricon s.r.o.. CNC 
program sa nehodnotil, roz-
hodujúca bola presnosť roz-
merov vyrobenej súčiastky.
Do súťaže sa prihlásilo 33 
tímov z 80 pozvaných škôl 
a stredísk duálneho vzdelá-
vania. Našu školu reprezen-
toval študent IV.B Adam 
Šarga spolu s vyučujúcim 
Ing. Emilom Henčekom. 
Z 19 hodnotených tímov sa 
v kategórii CNC sústruže-

nie umiestnili na 7. mieste.
Pred konaním kvalifikačné-
ho kola súťaže sa uskutočnil 
workshop pre pedagógov zo 
súťažných tímov. Účelom 
prezentácií bolo vysvetle-
nie odporúčaného postupu 
programovania v riadiacich 
systémoch EMCO WinNC 
pre Siemens, Heidenhain a 

Fanuc, ukážka používania 
on-line aplikácií na výber 
rezných nástrojov a stano-
venie rezných podmienok, 
ukážka meradiel a správ-
neho postupu merania sú-
čiastok, ako aj prezentácia 
nových rezných kvapalín.

Emil Henček                         

Ing. Emil Henček, vyučujúci CNC
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Kategória B
3. ročník
1. m. - Adrián Novák
2. m. - Mário Molčan
3. m. - Jozef Kolcún

Kategória C
4. ročník
1. m. - Lukáš Sivák
2. m. - Dárius Rusiňák
3. m. - Patrik Mederi

Krajské kolo, 
november 2019, Košice

Kategória A
1. m. - Lukáš Sivák
2. m. - Dárius Rusiňák

Kategória C
2. m. - Adam Šarga
4. m. - Viliam Bilpuch

Celoslovenské kolo, 
február 2020, Košice

Kategória A
2. m. - Lukáš Sivák

Súťaž ZENIT       
v programovaní 
a webdizajne

Školské kolo, 
október 2019
• Ing. Iveta Ďurašová,       
• RNDr. Jana Ontková

Kategória programovanie A:
1. m. - Patrik Kuchár
2. m. - Martin Pentrák
3. m. - Branislav Hozza

Kategória programovanie B:
1. m. - Marko Tomčík
2. m. - René Martin Kuda
         - Zuzana Dudžáková
3. m. - Tomáš Bartoš

Krajské kolo, 
november 2019, Košice

Kategória programovanie A:
15. m. - Patrik Kuchár
16. m. - Martin Pentrák

Kategória programovanie B:
6. m. - Marko Tomčík

V  školskom roku 2019/2020 
získala Technická akadémia 
v Spišskej Novej Vsi ďalší 
grant a začala realizovať 
nový dvojročný projekt od-
borných stáží (2019-2021) 
pre našich žiakov v zahra-

ničí. Okrem toho zorganizo-
vala kurz pre našich a 65 za-
hraničných žiakov v našom 
Centre odborného vzde-
lávania. Žiaci absolvovali 
dva týždne vyučovania v 
medzinárodne zmiešaných 

pracovných tímoch. Cieľom 
kurzov bolo získať nové ale-
bo lepšie teoretické a prak-
tické odborné ale aj jazyko-
vé kompetencie. Za úspešné 
absolvovanie kurzu žiaci zís-
kali medzinárodný certifikát.                       

Európsky projekt Erasmus+

Zahraničné stáže:

1)  október 2019, Švajčiarsko, (Zug, Pfäffikon), 28.09.-05.10.2019
 - pilotný projekt „Brainstorming & Collaboration“
 - jeden týždeň na technickej odbornej škole Gewerblich-industrielles Bildungs 
 zentrum (GIBZ) Pfäffikon, Zug a vo firmách
 - práca v zmiešaných medzinárodných tímoch: žiaci z Nemecka, Slovenska a  
 Švajčiarska
 - za TA SNV: Branislav Hozza, Matúš Almáši

2)  október 2019, Nemecko, (Mníchov), 07.-18.10.2019
 - výučbový modul: Programovanie PLC strojov 
 - dva týždne na technickej odbornej škole Berufsschule für Fertigungstechnik  
 (BSFT)
 - práca v zmiešaných medzinárodných tímoch: žiaci z Nemecka, Slovenska,  
 Švajčiarska, Španielska a Fínska
 - za TA SNV: Oscar Fajgel, Adam Szilvási

Vzdelávanie vo švajčiarskom centre odborného vzdelávania

Programovanie PLC v Mníchove
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 Súťaž v informatike 
iBobor
• november 2019
• 32 žiakov 
• RNDr. Jana Ontková

Kategória Junior 1. a 2. roč.
16 úspešní riešitelia:
najlepšie umiestnenie:
118. m. - Michal Turčan, 
Marko Tomčík

Kategória Senior 3. a 4. roč.
16 úspešní riešitelia:
Adrián Novák, Michal 
Peták, Adam Szilvási, 
Martin Švajka

 Biblická olympiáda
Školské kolo, 
január 2020
• 20 žiakov 
• ThLic. Daniel Demočko, PhD.

1. m. - Veronika Mária Lačná
2. m. - Janka Škarbeková
3. m. - Matej Grečko

Športové 
súťaže

 BASKETBAL
• okresné kolo, žiaci SŠ 
3. miesto 
• okresné kolo, žiačky SŠ 
6. miesto

 BEDMINTON
• okresné kolo, žiaci SŠ, 
1. miesto
• okresné kolo, žiačky SŠ 
2. miesto
• krajské kolo, žiaci SŠ
6. miesto

 CEZPOĽNÝ BEH
• okresné kolo, žiaci SŠ
2. miesto - družstvo
2. miesto - Erik Revaj
4. miesto - Samuel Gonda
6. miesto - Dávid Pacák

3)  november 2019, Nemecko, (Mníchov), 4.-15.11.2019
 - výučbový modul: Internet vecí (Systemintegration)
 - dva týždne na technickej odbornej škole Berufsschule für Fertigungstechnik  
 (BSFT)
 - práca v zmiešaných medzinárodných tímoch: žiaci z Nemecka, Slovenska,  
 Švajčiarska, Španielska, Fínska a Dánska
 - za TA SNV: Zuzana Dudžáková, Jozef Džubák, Matúš Sobinovský

4)  november 2019, Česká republika (Tábor), 11.-22.11.2019
 - výučbový modul: Programovanie CNC + Metrológia 
 - dva týždne na technickej odbornej škole SPŠ strojní a stavební 
 - práca v zmiešaných medzinárodných tímoch: žiaci z Česka, Slovenska a Slo- 
 vinska 
 - za TA SNV: Pavol Hrušovský, Juraj Zakucia, Sebastián Kyjovský

5)  marec 2020, Slovinsko (Škofja Loka), 2.-13.03.2020
 - výučbový modul: Programovanie CNC + 3D tlač
 - dva týždne na technickej odbornej škole Šolski center a B2B (Business to  
 Business Center)
 - práca v zmiešaných medzinárodných tímoch: šiesti slovinskí a šiesti naši žiaci 
 - za TA SNV: Júlia Košarová, Martin Franc, Matej Holotňák, Kristián Gavlák,  
 Adrián Novák, Radoslav Šivec

Posledná plánovaná odborná stáž v tomto školskom roku v nemeckom Weidene v apríli 
2020 sa z dôvodu vypuknutia koronakrízy COVID-19 neuskutočnila. Presúva sa na naj-
bližší možný termín.

Odborná stáž na našej škole:

6)  október 2019, Slovensko (SNV), 14.-25.10.2019
 - dva týždne v Centre odborného vzdelávania a vo firme Magna PT, s.r.o.,             
 Kechnec naši štvrtáci spolu s 15 žiakmi zo Slovinska, z Českej republiky,                        
 z Nemecka a zo Švajčiarska
 - za TA SNV: Viliam Bilpuch, Patrik Mederi, Patrik Hvizdoš, Lukáš Sivák,   
 Filip Klein, Ľubomír Čisár, Ján Bartko
 - lektori: Ing. Emil Henček, Mgr. Stanislava Hudranová

Monika Hodnická 

Internet vecí v Mníchove
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• okresné kolo, žiačky SŠ 
4. miesto - družstvo
5. miesto - Zoja Zimnikovalová
8. miesto - Ester Vašková
9. miesto - Kristína Kavuličová

 FUTSAL
• okresné kolo, žiaci SŠ 
2. miesto

 STOLNÝ TENIS
• okresné kolo, žiaci SŠ
2. miesto 
• okresné kolo, žiačky SŠ
3. miesto

 PLAVECKÁ
 ŠTAFETA MESTA

• mestská súťaž, žiaci SŠ 
2. miesto

 Fotky:

1 - Prváci na lyžiarskom 
kurze
2 - Výmenný poznávací 
pobyt v Slovinsku
3 - Vyhlásenie víťaza 
súťaže NAG 2020 
4 - Zenit v elektronike - 
celoslovenské kolo
5 - 3D tlač štítov
6 - Stáž v CERNe
7 - Stolný tenis - okresné 
kolo
8 - Exkurzia Bratislava
9 - Slávnostné otvorenie 
športového areálu
10 - Okresné majstrovstvá 
v cezpoľnom behu

            

7 8

5

6
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4

1
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 PREZENTAČNO-
TECHNICKÝ 
KAMIÓN 
“EXPOTAINER“

Dňa 3. októbra 2019 navští-
vil našu školu prezentač-
no-technický kamión „Ex-
potainer“ od firmy Festo. 
Prednáška v kamióne trvala 
20 minút a do kamióna vo-
šlo 12 ľudí. Celkovo sa vy-
striedalo 84 žiakov prevaž-
ne z odboru mechatronika. 
V kamióne naši žiaci mohli vi-
dieť moderné mechatronické 
prvky, pneumatické pohony a 
prvky, najmodernejšie sníma-
če a prvky pre priemysel 4.0.

-KoM-

 Fotky:

11 - Výučbový kurz CNC 
strojov
12 - Zahraničná stáž v čes-
kom Tábore
13 - Stolný tenis - súťaž 
učiteľov školy
14 - Deň otvorených dverí
15 - Prevzatie ocenenia 
Patrika Mlynára na Radnici 
v Spišskej Novej Vsi
16 - Pribeník, 2. miesto s 
výrobkom 3D tlačiareň

9
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 Fotky:

1 - Laboratórium pre 
multimediálne vyučova-
nie elektrotechnických 
predmetov
2 - Rack - inštalačná skri-
ňa s routrami a switchmi 
v  novej učebni počítačo-
vých sietí
3 - CNC Wegstr - fréza na 
plošné spoje
4 - Nová učebňa počítačo-
vých sietí
5 - Nová učebňa pre elek-
trotechnickú prax

 Burza 
stredných škôl

V mesiaci november 
2019 naša škola pre-
zentovala svoje študijné 
programy počas burzy 
stredných škôl s názvom 
„Správna voľba povo-
lania“ organizovanej Ko-
šickým samosprávnym 
krajom v mestách Spiš-
ská Nová Ves a Gelnica. 

-KoM-
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 Fotky:

6 - Systém pre počítačom 
podporované vzdelávanie 
a prípravu v oblasti elek-
trotechniky a elektroniky
7 - Nové najmodernejšie 
CNC stroje
8 - Systém pre počítačom 
podporované vzdelávanie 
a prípravu v oblasti elek-
trotechniky a elektroniky
9 - Nové obrábacie stroje 
s digitálnym odmeriava-
ním polohy

 Festival 
“Mosty bez 
bariér”
Dňa 18. septembra 2020 
Odbor školstva Úradu 
KSK organizoval v areáli 
Strednej odbornej školy v 
Pribeníku 9. ročník festi-
valu tvorivosti a spoluprá-
ce zdravotne znevýhodne-
ných a zdravých mladých 
ľudí pod názvom „Mosty 
bez bariér“.  Cieľom ce-
lodenného festivalu bolo 
vzájomné spoznávanie sa a 
prezentácia stredoškolákov

pokračovanie na str.12
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z celého Košického kraja. 
Našu školu zastupovali 
žiaci, ktorí prezentova-
li Centrum odborného 
vzdelávania, ale aj vlastné 
technické práce a projekty.
V súťaži „TOP výrobok“ 
v technickej oblasti naša 
škola získala 2. miesto     
s výrobkom 3D tlačiareň, 
ktorého autorom je Pat-
rik Mlynár zo IV.E triedy.

-KoM-

 Fotky:

1 - Priemyselný robot 
FANUC v učebni priemy-
selnej informatiky
2 - Trojsúradnicový me-
rací stroj v učebni metro-
lógie
3 - Programovateľný mo-
dulárny výrobný systém 
v učebni mechatroniky
4 - Nová učebňa výpočto-
vej techniky

Nové moderné technické vybavenie školy

1

4

3

2



Dňa 14. februára 2020 sa 
uskutočnila celoštátna sú-
ťaž NET@FIT 2020, zame-
raná na overenie vedomos-
tí stredoškolákov z oblasti 
počítačových sietí. Súťaž 
organizovala Slovenská 
technická univerzita v Bra-
tislave. Náš štvrták, Erik 

Revaj, z odboru informač-
né a sieťové technológie 
sa umiestnil na nádhernom 
1. mieste. Súťaž spočíva-
la v konfigurácii zariadení 
(počítače, switche, routre, 
servery) prepojených po-
čítačovou sieťou v simu-
látore Cisco Packet Tracer 

podľa zadania. Zahrnutá 
problematika predstavova-
la úlohy v rozsahu úrovne 
certifikácie CCNA (Cisco 
Certified Network Asso-
ciate).

-TaH-
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Martin Petrek na stáži vo 
švajčiasrskom CERNe.

 

Erik Revaj na vyhodnotení 
súťaže NAG 2020.

 SKÚŠKY 
ODBORNEJ 
SPÔSOBILOSTI

Naša škola uskutočnila 
pre žiakov školenie 
s možnosťou získať 
osvedčenie o od-
bornej spôsobilosti na 
vykonávanie činnosti 

pokračovanie na str.14

Žiak 4.E triedy Martin 
Petrek bol vybraný z viac 
ako 160 prihlásených 
žiakov z celého Sloven-
ska, na dva septembrové 
týždne, na stáž do CER-
Nu (Európska organizá-
cia pre jadrový výskum).

Spolu s ďalšími 23 žiak-
mi si počas stáže zlepšil 
vedomosti z oblasti elek-
trotechniky, informatiky, 
programovania a fyziky. 
Martin mal možnosť praco-
vať v najprestížnejšom vý-
skumnom centre na svete 

so špičkovými prístrojmi a 
odborníkmi z danej oblasti.

V tíme pracovali na dvoj-
kanálovom merači vyso-
kofrekvenčného výkonu 
a na šesť kanálovom fá-
zovom porovnávači ultra 
presných 10MHz signálov 
s eternetovou konektivitou.

Postavili tak prvé prototy-
py týchto zariadení, ove-
rili koncept, funkčnosť 
a dokončili do finálnej po-
doby, aby ich v CERNe 
mohli používať. Priebeh 
aj výsledky stáže prezen-
tovali v anglickom jazyku 
pred odbornou komisiou 
a všetkými zúčastnenými.

Zahraničná študijná skú-
senosť pomáha žiakom v 
ich ďalšom osobnostnom 
rozvoji.

-KoM-

Stáž vo švajčiarskom výskumnom centre

Súťaž NET@FIT 2020

Tretí zľava víťaz súťaže Erik Revaj
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na vyhradenom tech-
nickom zariadení elek-
trickom pre stupeň od-
bornej spôsobilosti podľa 
§ 21 vyhl. č. 508/2009 
Z. z. Skúšky prebehli v 
máji 2020 a celkovo sa 
ich zúčastnilo 35 žiakov. 
      
       Vladimír Dronzek 

  VIANOČNÁ 
AKADÉMIA

Vianočná akadémia sa 
konala 19. decembra 
2019 v Dome kultúry 
v kine Mier v SNV.
Naši študenti – technici 
ani tentoraz nesklamali. 
Ukázali svoju tvorivosť, 
umelecké vlohy i záľubu
v hudbe či tanci. Spolu 
17 študentov zo všetkých 
ročníkov zabávalo predpo-
ludním svojich učiteľov, 
spolužiakov i kamarátov. 
Predviedli sa v speve, 
tanci aj v hre na hu-
dobných nástrojoch.

        pokračovanie na str.15

 

Projekt „Spiš Sight Spot“
V spolupráci so Spišským 
osvetovým strediskom 
v Spišskej Novej Vsi sa 
v období september – 
november 2019 realizoval  
jedinečný projekt pod ná-
zvom „Spiš Sight Spot“. 
Projekt bol zameraný na 
podporu neprofesionál-
neho filmu v prostredí 
stredoškolskej mládeže.
Jeho výsledkom boli krátke 
popularizačno-dokumen-
tárne spoty o technických 

pamiatkach Spiša, ktoré 
pripravili študenti - Patrik 
Mlynár, Dominika Ková-
čová, Adam Majchrovič, 
Peter Kozlík, Lukáš 
Sloboda a Miloš Neuwirth 
pod dohľadom skúseného 
lektora Antona Szomo-
lányiho. V rámci projek-
tu boli vytvorené filmové 
dokumenty o veži farské-
ho kostola v Spišskej No-
vej Vsi, drevenom moste 
v obci Kluknava, továrni na 

spracovanie železnej rudy 
v obci Štefanská Huta, ba-
ritových baniach v obci 
Poráč a o Markušovskom 
hrade v obci Markušovce.
Workshop bol prerozdelený 
na dva výcvikové víkendové 
stretnutia. Projekt bol reali-
zovaný s finančnou podpo-
rou Košického samospráv-
neho kraja v rámci výzvy 
programu Terra Incognita - 
Tradície inšpirujú inovácie.

Alena Pekárová 

Pomáhame v čase pandémie COVID-19

Naša škola sa vďaka svoj-
mu vybaveniu 3D-tlačiar-
ní v Centre odborného 
vyučovania zapojila do 

pomoci počas pandémie 
COVID-19. Na výrobe ob-
ručí pre ochranné štíty sa 
podieľa učiteľ Ing. Ivan 

Tomaščík a žiak štvrté-
ho ročníka Patrik Mlynár.

-KoM-

INEKO vysoko hodnotí našu školu
Inštitút pre ekonomické 
a sociálne reformy INE-
KO zverejnil 17. decembra 
2019 aktuálny rebríček zá-
kladných a stredných škôl.

Naša škola sa v kategórii 
stredných odborných škôl 
umiestnila na 3. mieste 
v Košickom kraji, z celko-
vého počtu 51 hodnotených 

škôl. Pri hodnotení stred-
ných škôl INEKO zohľad-
nil výsledky externých 
častí maturitných skúšok, 
nezamestnanosť a regio-
nálne uplatnenie absolven-
tov, úspešnosť prijímania 
na vysoké školy, účasť na 
súťažiach a mimoriadne vý-
sledky žiakov, pedagogický 
zbor a finančné zdroje školy.

Na základe uvedených kri-
térií sme dosiahli koeficient 
hodnotenia 7,0, ktorý nás 
v celoštátnom porovnaní 
zaradil na 7. miesto medzi 
strednými školami tech-
nického zamerania. Hod-
notených bolo 380 škôl.

-RuL-
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Predstavili sa ako akor-
deónový súbor, populár-
na kapela, komorný sú-
bor, sólisti, tanečníčky 
a tanečníci moderného 
i ľudového tanca, speváci 
a folklórny súbor. Právom 
si tak vyslúžili potlesk 
a uznanie publika, ktoré 
bolo mimoriadne prajné. 

Prváci sa opäť nenecha-
li zahanbiť a čo-to nám 
o sebe prezradili. V závere 
zazneli známe i menej zná-
me koledy, aby nám pripo-
menuli, že čas Vianoc je 
blízko. Vianočná akadémia 
na našej škole má už svoju 
tradíciu a my sa môžeme 
tešiť na jej ďalší ročník.
         
      

Marta Nováková 

 

Naša škola sa stala členom Digitálnej koalície
Dňa 26. novembra 2019 sa 
v aule Magna Fakulty infor-
matiky a informačných tech-
nológií STU v Bratislave, za 
účasti podpredsedu vlády pre 
investície a informatizáciu 
Richarda Rašiho, uskutoč-
nilo Výročné rokovanie Di-
gitálnej koalície – Národnej 
koalície pre digitálne zruč-
nosti a povolanie. Súčasťou 
programu rokovania bolo 
aj prijatie nových členov.

Vzhľadom na vzorové kva-
litné odborné vzdelávanie a 

prípravu na škole v odboroch 
STEM (prírodné a technic-
ké vedy) dostala Technická 
akadémia v Spišskej No-
vej Vsi ponuku pristúpenia 
k Digitálnej koalícii. Naša 
škola ponuku prijala, riadi-
teľ školy sa zúčastnil na ro-
kovaní a podpísal prístupo-
vé memorandum a záväzok 
pre zlepšovanie digitálnych 
zručností na Slovensku. Me-
dzi 16-timi novoprijatými 
členmi Digitálnej koalície 
boli okrem vzdelávacích in-
štitúcií aj niektoré verejno-

právne inštitúcie a súkrom-
né spoločnosti z IT sektora.

Naša škola sa zaviazal vy-
tvoriť podmienky pre ďalšie 
zavádzanie robotických sys-
témov do vzdelávania. Akti-
vity školy sú v súčasnosti za-
merané tak, aby sa záväzok 
podarilo splniť a aby škola 
reálne prispela k digitál-
nemu rozvoju Slovenska. 

-RuL-

Lyžiarsky kurz

V dňoch 27. - 31. januára 
2020 sa uskutočnil lyžiarsky 
kurz v lyžiarskom stredisku 
SKI Drienica. Na kurze sa 
zúčastnilo vyše sto prvá-
kov. Snehové podmienky 
na lyžovanie boli výborné. 
Kurz absolvovali žiaci pr-
vých ročníkov. Začiatočníci 
si osvojili základné techni-
ky zjazdového lyžovania, 

pokročilí sa zdokonalili 
v základných technikách 
a vyskúšali si aj slalomo-
vé preteky jednotlivcov.  
Sprievodný program zahŕ-
ňali aktivity na plavárni, na 
bowlingových dráhach či 
za biliardovým stolom. Ve-
černý program sa odohrával 
v spoločenskej miestnosti, 
kde žiaci videli film o me-

todike lyžovania, a potom 
si pripravili pre spolužiakov 
zábavno-súťažný program 
„Trieda baví triedu“.  
V posledný večer sa zhod-
notil priebeh lyžiarskeho 
kurzu, vyhodnotili sa špor-
tové a spoločenské súťaže. 

-učitelia TSV-
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Ponuka študijných odborov pre školský rok 2021/2022
2387 M  mechatronika
PROGRAMOVANIE  
ROBOTOV  
A CNC STROJOV
Komplexné poznatky
Mnohí mladí ľudia sa za-
ujímajú o roboty a ďalšie 
programovateľné technické 
zariadenia. Študijný odbor 
svojou orientáciou a obsahom 
im umožní, aby sa v tejto ob-
lasti ďalej rozvíjali a roboty 
sa stali pre nich nielen zdro-
jom zábavy, ale aj ďalšieho 
profesionálneho uplatnenia. 
Absolvent odboru získava 
počas štúdia vedomosti a 
zručnosti z oblasti informa-
tiky, strojárstva, elektrotech-
niky a elektroniky, mechat-

roniky a mikroprocesorovej 
techniky. Naučí sa ich vyu-
žívať pri programovaní ro-
botov, inteligentných výrob-
ných zariadení a CNC strojov.
Štúdium odboru je pre štu-
dentov príťažlivé a zaujímavé 
aj preto, lebo majú k dispozí-
cii najmodernejšie technické 
zariadenia a systémy nevy-
hnutné pre kvalitné vzdelá-
vanie v uvedenej oblasti.

2381 M  strojárstvo
GRAFICKÉ SYSTÉMY A 
PROGRAMOVANIE CNC 
STROJOV
Zručnosti v počítačovej 
grafike
Ponuka školy, ktorá reaguje 
na akútny nedostatok odbor-
níkov v strojárstve, najmä v 
oblasti jeho počítačovej pod-
pory a programovania CNC 
strojov. Títo odborníci sú žia-
daní a vysoko cenení nielen na 
Slovensku, ale aj v zahraničí. 
Študenti sa v takto profilova-
nom odbore naučia využívať 
rôzne grafické softwéry na 
návrh súčiastok, alebo zaria-
dení v 2D alebo 3D priestore, 
počítačovo spracovať text a 
obrázky, vytvárať animácie. 

Tieto vedomosti a zručnosti v 
nadväznosti na ďalšie, ktoré 
študenti získajú z oblasti stro-

járskej konštrukcie, technoló-
gie aj robotiky sú zárukou, že 
sa dokážu uplatniť v celej šír-
ke profesií alebo bez problé-
mov zvládnuť vysokoškolské 
štúdium. Okrem toho, študen-
ti v 3. a 4. ročníku poznatky 
získané v oblasti strojárstva, 
informatiky a počítačové-
ho modelovania využijú pri 
tvorbe programov pre stro-
jové obrábanie – programo-
vanie CNC strojov. Cieľom 
ich snaženia bude ovládanie 
tzv. CAD/CAM technológií, 
ktoré im umožnia výrobu sú-
čiastok priamo z počítačom 
vygenerovaného modelu. Pre 
zvládnutie týchto náročných, 
ale veľmi zaujímavých tech-
nológií budú mať k dispozícii 
najmodernejšie CNC stroje.

2675 M  elektrotechnika
INTELIGENTNÉ
TECHNOLÓGIE

Cez elektrotechniku k inte-
ligentným technológiám
Zameranie tohto inovované-
ho študijného odboru súvisí s 
mohutným rozvojom digitál-
nych a smart technológií a vy-
užitím inteligentných techno-
lógií v každej oblasti života.
Absolventi získajú vedo-
mosti a zručnosti nielen z 
elektrotechniky a elektro-
niky, ale aj informačných 
technológií, programo-
vania, počítačových sietí, 
smart technológií, internetu 
vecí, robotiky, 3D techno-
lógií a počítačovej grafiky.
Naučia sa navrhovať, reali-
zovať a programovať zaria-
denia založené na mikropočí-
tačoch a mikrokontroléroch.
Získaním osvedčenia elek-
trotechnickej spôsobilosti 
a ďalších v oblasti IT môžu 
samostatne podnikať ale-
bo sa rozhodnúť pre ďal-
šie vysokoškolské štúdium.

2561 M  INFORMAČNÉ 
A SIEŤOVÉ TECHNOLÓ-
GIE

Od záľuby k povolaniu
Najnovšia ponuka školy 
pripravená pre žiakov, kto-
rí sa zaujímajú o moder-
né digitálne technológie 
a chcú svoju záľubu pre-
meniť na životnú profesiu. 
V rámci štúdia odbor-
ných predmetov sa naučia 
programovať vo viacerých 
jazykoch, ovládať sieťo-
vé a serverové technológie, 
inštalovať a využívať ope-

račné a databázové systé-
my. Budú tvoriť webové 
stránky a spoznajú mož-
nosti počítačovej grafiky. 
Absolvujú Cisco sieťovú 
akadémiu a získajú medzi-
národne uznávaný certifikát.

3968 M  LOGISTIKA

Plánovať a riadiť
Logistika sa stáva nevyhnut-
nou súčasťou kvalitného fun-
govania každej firmy. 
Preto škola ponúka najmä 
dievčatám moderný študij-
ný program, ktorý ich oboz-
námi s oblasťami logistiky, 
pravidlami a riešením lo-
gistických problémov pros- 
tredníctvom simulova-
ných situácií. Tiež študujú 
blok ekonomických pred- 
metov – ekonomika,  úč-

tovníctvo, technika ad-
ministratívy, marketing, 
manažment. Zvládnu dva 

cudzie jazyky, základy vý-
roby a blok predmetov 
aplikovanej informatiky.
Absolventi sú schopní samo-
statne plniť úlohy tech-
nickohospodárskych pra-
covníkov v priemyselných 
podnikoch, dopravných 
spoločnostiach, ale aj ne-
výrobných odvetviach a 
službách. V pokračovaní 
štúdia na vysokých školách 
si môžu zvoliť rovnaký 
alebo príbuzný odbor.

3918 M  TECHNICKÉ 
LÝCEUM - programovanie

Príprava na vysokoškolské 
štúdium informatiky
Atraktívny študijný odbor, 
ktorého cieľom je pripraviť 
študentov na vysokoškolské 
štúdium orientované najmä na 
oblasť informačných techno-
lógií. Nosným predmetom v 
odbore je programovanie – až 
8 vyučovacích hodín týžden-
ne za 4 roky štúdia. Okrem 
toho, v rámci odbornej zložky 
vzdelávania budú mať študen-

ti predmety zamerané na tvor-
bu www stránok, informačné 
a databázové systémy a po-
čítačovú grafiku. Študovať 
budú aj operačné systémy 
a počítačové siete. Keďže 
odbor je prípravou na vy-
sokoškolské štúdium, vo  
4. ročníku popri seminároch 
z matematiky a fyziky, ab-
solvujú predmet úvod do 
vysokoškolskej matematiky.
Pre uplatnenie sa aj na za-
hraničnom pracovnom 
trhu, majú možnosť, okrem 
anglického jazyka, štu-
dovať aj nemecký jazyk.
Zavedenie tohto odboru je 
reakciou školy na nedostatok 
stredoškolsky a vysokoškol-
sky vzdelaných odborníkov 
v oblasti IT technológií. Jeho 
štúdium dokáže zabezpe-
čiť absolventom uplatne-
nie s veľkou perspektívou. 

Ladislav Ruttkay 


