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Robotické zvárania, autonómne technológie, presné navádzanie a robotika  

N e w S l e t t e r PŠ strojníckej v Prešove 

Prešovský samosprávny kraj spustil v 

rámci národného projektu „Zlepšenie 

vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ  sé-

riu desiatich konferencií. Prvou bola 

sektorová konferencia zameraná na  

nové trendy vo zváraní a spájaní ma-

teriálov v strojárstve, ktorá sa konala 

v kaštieli v Hanušovciach nad Topľou. 

Rečníkmi boli odborníci z oblasti stro-

járskeho priemyslu a z Technickej 

univerzity.     . . . bližšie na strane 2 

Druhou v poradí bola sektorová konferen-

cia zameraná na autonómne technológie, 

presné navádzanie a robotiku v poľnohos-

podárstve, ktorá sa konala v Slovenskom 

technickom múzeu—Múzeum Solivar. Reč-

níkmi boli taktiež odborníci z praxe a z uni-

verzity. Obe konferencie boli podnetné a 

veľmi zaujímavé, ale hlavne poukázali na 

silné postavenie našej školy v budúcnosti. 

Strojárstvo, automotive, IT a robotizácia v 

priebehu 5 –10 rokov veľmi výrazne vyra-

dia niektoré pracovné pozície operátorov, 

zváračov a skladníkov. 

     . . . bližšie  na strane 8 

 



 

 

Dňa 27.4.2022 sa v Kaštieli Hanušovce uskutočnila sektorová konferen-

cia na tému Nové trendy vo zváraní a spájaní materiálov v strojárstve. Po-

staveniu problematiky zvárania v súčasnom vzdelávacom systéme sa ve-

noval prof. Ing. Michal Hatala, PhD., samotnému zváraniu vo firme GOHR, 

s.r.o. sa venoval Mgr. Miroslav Rokošný, MBA. Zváraniu v automobilovej 

výrobe a robotickému zváraniu sa venoval zástupca firmy  Lear Corpora-

tion Seating Slovakia, s.r.o..  V poslednej časti konferencie prebiehala pa-

nelová diskusia  na tému „Požiadavky na profil absolventa reflektujúce 

nové trendy zvárania“ a „Motivácia žiakov pre výber strojárskych odborov“. 

Z diskusií bolo zrejmé, že Slovensko a Prešovský samosprávny kraj má problém pri obsadení pozícií zváračov. Zástupca 

firmy Lear Corporation Seating Slovakia, s.r.o. vo svojom vystúpení naznačil postupné zavádzanie robotizovaných pra-

covísk zvárania. Poukázal však na problém výchovy odborného personálu, ktorý bude schopný servisovať, nastavovať a 

programovať takéto robotizované pracoviská. Naša škola naznačila, že má všetky predpoklady na to, aby pripravila 

žiakov, ktorí budú schopní takúto dieru na pracovnom trhu v PSK vyplniť a pripraviť pracovníkov na programovanie a 

nastavovanie. 
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Dňa 10. 3. 2022 sa na 6. a  7. vyučovacej hodine uskutočnilo školské kolo Olym-

piády ľudských práv, ktorého sa zúčastnili žiaci tretích ročníkov. Cieľom Olympiá-

dy ľudských práv je prispieť k ľudskoprávnemu vzdelávaniu, vzdelávaniu k demo-

kratickému občianstvu, celkovej kultivácii poznatkov a postojov študujúcej mlá-

deže a k posilňovaniu základných pilierov demokracie. Súťaž pozostávala z dvoch 

častí, písomnej a ústnej. V prvej časti žiaci vypracovali vedomostný test. Náplňou 

druhej časti boli rozpravy o demokracii. Žiaci mali porovnať  vzťah demokracie,  

právneho štátu a ľudských práv. Napriek náročným tézam žiaci nepodcenili domácu prípravu a prejavili, že problemati-

ka ľudských práv im nie je cudzia.   

Dosiahli vynikajúce výsledky. Prvé tri miesta obsadili: 

miesto: Daniel JAKUBČO,   III.C  

miesto: Timotej SLEZÁK,    III.A                        

miesto:  Patrik MAČIŠÁK,   III.C 

Úspešní žiaci boli odmenení finančnou čiastkou z prostriedkov ZRPŠ. Víťazom srdečne blahoželáme. 

Mgr. Michaela Lapošová, PhD., koordinátorka VĽP 
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Voľby nového predsedu Školského parlamentu 

Dňa 11. mája 2022 sa v školskom campuse uskutočnili voľby nového predsedu ŠP, 

pretože súčasný predseda ŠP, Damián Maľudy (IV. A), v máji tohto školského roka 

ukončil štúdium na našej škole. Členovia ŠP si tajným hlasovaním zvolili spomedzi 

seba 1 kandidáta. Novým predsedom ŠP sa s účinnosťou od 1. júna 2022 stal Da-

niel Pohlod (III. C). Srdečná vďaka patrí Damiánovi Maľudymu za vzorné plnenie 

funkcie predsedu ŠP v školskom roku 2021/2022 a novému predsedovi ŠP, Danie-

lovi Pohlodovi, želáme entuziazmus a veľa tvorivých nápadov. 

 

Mgr. Adriána Mirilovič, koordinátorka ŠP 
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MLADÝ EURÓPAN 

Dňa 22. apríla 2022  sa na Prešovskej univerzite v Prešove konala súťaž pre stredoško-

lákov - MLADÝ EURÓPAN. Už 17. ročník sa konal od záštitou informačného centra Europe 

Direct Prešov.  Hlavným vyhlasovateľom súťaže bolo Zastúpenie Európskej komisie na 

Slovensku. Záštitu nad súťažou v roku 2022 prevzal podpredseda Európskej komisie 

pán Maroš Šefčovič. Partnerom celej súťaže bol Úrad vlády SR. Poslaním súťaže bolo 

zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi stredných škôl na Slovensku. Nosnou 

témou boli všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ. Súťaže 

na regionálnej úrovni sa mohlo  zúčastniť max. 15 trojčlenných družstiev, zložených zo študentov druhých, tretích ale-

bo štvrtých ročníkov stredných škôl. Tohto   regionálneho kola celoslovenskej súťaže Mladý Európan sa zúčastnili aj 

traja žiaci našej školy — Samuel KOKOŠKA (III.C), Matúš ZAKUŤANSKÝ(III.C) a Šimon MIHAĽÁK(III.B). Podmienkou účas-

ti tímu na regionálnom kole súťaže bolo odovzdanie stručného projektu o krajine aktuálne predsedajúcej Rade Európ-

skej únie, teda o Francúzsku, alebo o Česku, krajine, ktorá bude predsedníckou krajinou v druhej polovici roka 2022. 

Na tomto projekte si  naši žiaci dali záležať a vypracovali pútavú schému informácií o Francúzsku. Celá atmosféra sú-

ťaže sa niesla vo veľmi napätej nálade. Všetky tímy boli veľmi súťaživé. Konkurencia, predovšetkým študentov 

z gymnázií, bola vysoká. Najúspešnejšími  sa napokon stali študenti z prešovského  gymnázia GJAR. Naša škola sa do 

tejto súťaže zapojila prvýkrát, preto sme hlavne získavali cenné skúsenosti. Ušľachtilým cieľom súťaže bolo zvýšiť úro-

veň všeobecnej informovanosti špecifickej cieľovej skupiny občianskej verejnosti – študentov stredných škôl v SR o EÚ 

poskytnutím možnosti získať informácie a odpovede na otázky o inštitúciách, legislatíve, politike, programoch Európ-

skej únie a jednotlivých členských štátoch. Súťaž zároveň umožnila poskytnúť spätnú väzbu inštitúciám Európskej únie 

o dosiahnutej úrovni európskeho povedomia u mladej generácie na Slovensku. 

Mgr. Michaela Lapošová, PhD., učiteľka občianskej výchovy 

Dňa 12.5.2022 sa žiaci našej školy zúčastnili na turnaji „O pohár dekana FVT TUKE“. 

Na turnaji štartovalo 16 družstiev. Naši žiaci sa prebojovali až do finále , kde po remíze 

nasledoval penaltový rozstrel, v ktorom sme prehrali 0:1. SPŠ strojnícka obsadila 2. 

miesto. Blahoželáme k úspechu a ďakujeme našim žiakom za vzornú reprezentáciu 

školy.  

Mgr. Ivan Lenko,  

učiteľ telesnej výchovy 

Futsalový  turnaj  „ O pohár dekana FVT TUKE“ 
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Milujete svoje mesto? 

Šikovný modelár 2022 

Žiaci druhého ročníka odboru strojárstvo sa dňa 19. mája 2022 zúčastnili súťaže „ŠIKOVNÝ MODELÁR“. Sily si zmeralo 

12 žiakov druhého ročníka odboru strojárstvo. Cieľom bolo ukázať technické myslenie, predstavivosť a kreativitu  pri 

3D modelovaní auta svojich snov v programe Solid Edge. 

 

Tu sú tí najlepší  3D modelári: 

1. miesto: ŠIMON MIŠKUF  z II. B 

2. miesto: RICHARD KOKAVEC z  II. B 

3. miesto: ŠIMON KAČMÁR z II. A 

Ďakujeme všetkým súťažiacim a blahoželáme tým najúspešnejším.  

 

Ing.  Alena Jurková, Ing. Helena Ďuricová,  

učiteľky grafických systémov 

My áno, a preto sa naša škola aktívne zapojila do festivalu priateľstva 

a dobrovoľníckej činnosti Milujem svoje mesto 2022. Cieľom tohto festivalu bolo 

pomôcť pri úprave a skrášlení Prešova. Dňa 23. mája 2022 žiaci I. A triedy pod 

vedením Mgr. J. Geľhošovej a Ing. M. Koltášovej vyčistili výsadbové misy pod dre-

vinami na Kováčskej ulici pri zdravotnom stredisku MUČO a na Trojici. Dňa 24. 

mája 2022 žiaci I. B triedy pod vedením Mgr. D. Belišovej a Mgr. I. Lenka čistili 

výsadbové misy na Hlavnej ulici a taktiež na Svätoplukovej ulici. Dňa 25. mája 

2022 žiaci I. C triedy pod vedením Mgr. M. Forgáčovej a Mgr. P. Madára vyzbierali 

odpad na uliciach Wolkerova, Sabinovská, Komenského, Lipová, Jazdecká, Maja-

kovského a ich vnútrobloky. Dňa 26. mája 2022 žiaci I. D triedy pod vedením Mgr. 

A. Mirilovič a Ing. H. Ďuricovej odburiňovali výsadbové misy na Hlavnej ulici 

a vyčistili rigol na Sabinovskej ulici. Naši žiaci svojou ochotou a pracovným zanietením nielen upravili a skrášlili záku-

tia Prešova, ale prejavili aj svoj kladný vzťah k mestu a okoliu, v ktorom žijú. 

Mgr. Adriána Mirilovič, koordinátorka 
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Po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou, tento rok štvrtáci opäť vykonali skúšku dospelosti tak, ako to bývalo 

zvykom. Rok 2022 priniesol návrat k ústnym aj písomným maturitám, ako sme ich poznali z čias pred-covidových. Aka-

demický týždeň mali na zaplátanie svojich medzier vo vedomostiach, ale dôležité bolo, aby využili čas na učenie čo 

najefektívnejšie. V maturitnom týždni si naši žiaci overili efektivitu dištančnej výučby pred zeleným stolom, počuli sme 

veľa múdrosti, vynaliezavosti, bohatú, ale aj slabšiu slovnú zásobu, ale môžeme skonštatovať, že maturity naši žiaci 

zvládli bez vážnejších problémov. Samozrejme, prajeme im veľa šťastia v ďalšom profesijnom živote.    

 

Maturitné skúšky 2022 
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Beh olympijského dňa 2022 

Dňa 23.6.2022 sa uskutočnil „Beh olympijského dňa 2022“. Preteky sa konali na atletickom štadióne Fakulty športu 

v Prešove. Súťaže sa zúčastnili základné a stredné školy z Prešova a okolia. Žiaci našej školy opäť dosiahli úspech, keď 

v kategórii dorastencov aj juniorov obsadili popredné miesta. V kategórii dorastencov sa na 3.mieste umiestnil Dalibor 

Guman z I.D triedy a Marek Baranec z II.D sa stal víťazom tejto kategórie. V kategórii juniorov skončil na 3.mieste Mi-

chael Vaľko z II.C triedy a na 2.mieste Matúš Baran z II.B triedy. 

Ďakujeme našim žiakom za vzornú reprezentáciu školy.  

Mgr. Ivan Lenko,  

učiteľ telesnej výchovy 

 POĎAKOVANIE—Milujem svoje mesto 

Primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová vyjadrila poďakovanie SPŠ strojníckej v Prešove za aktívnu účasť, 

angažovanosť a spoluprácu počas festivalu priateľstva a dobrovoľníckej činnosti Milujem svoje mesto 2022.  
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Dňa 22.6.2022 sa v Slovenskom technickom múzeu—Múzeum Soli-

var uskutočnila sektorová konferencia na tému Autonómne techno-

lógie, presné navádzanie a robotika v poľnohospodárstve.  Proble-

matike autonómnej technológie a moderným požiadavkám v poľno-

hospodárstve sa venoval doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD. z Sloven-

skej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Doc. Cviklovič pôsobí na 

katedre elektrotechniky, automatizácie a informatiky a problemati-

ke sa venuje už od roku 2011. Upozornil na potrebu výchovy nové-

ho personálu v poľnohospodárstve, ktorý bude schopný servisovať, 

navrhovať a konštruovať modernú techniku, ktorá sa v priestore 

orientuje sama. Jeho slová potvrdili aj ďalší rečníci ako Ing. Martin Kukučka z firmy AGROSERVIS a Mgr. Martin Kapšo 

a Ing. Viktor Setnický z firmy Sky maps. Všetci upozorňovali na fakt, že moderné samonavádzacie stroje už dlhé roky 

brázdia naše polia a absentuje personál v oblasti programovania a digitalizácie údajov zo strojov, potrebných k efek-

tívnemu využívaniu hnojív a celkovej starostlivosti o rastlinnú výrobu. 

Konferencie sa zúčastnili 18 žiaci III.C triedy študujúci odbor 2387 M mechatronika. Žiaci mohli vidieť moderný robo-

tický poľnohospodársky stroj, mapovací dron a iné moderné technológie využívané v poľnohospodárstve. Mali mož-

nosť vidieť uplatnenie odboru, ktorý študujú aj v inom odvetví ako je strojársky priemysel, automotive a IT sektor.         

Ing. Pavol Pavlanin, zástupca riaditeľky školy 

 Autonómne technológie, presné navádzanie a robotika v poľnohospodárstve  



 

 

Študijné odbory v školskom roku 2022/2023 
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2381 M strojárstvo  strojá-

CAD/CAM systémy,  programo-

vanie CNC strojov,  automati-

zácia, moderná metrológia 

2387 M mechatronika   

strojárstvo, elektronika,  

automatizácia, programovanie, 

robotika, informatika 

3765 M technika a prevádzka 

dopravy  

autoelektronika,  konštrukcia 

a diagnostika automobilov 

Ukáž svoju predstavivosť 

Žiaci prvého ročníka mohli ukázať svoje technické myslenie, predstavivosť a kreativitu 23. júna 2022 na súťaži 

z technického kreslenia s názvom „UKÁŽ SVOJU PREDSTAVIVOSŤ“. Súťaže sa zúčastnilo 12 žiakov, ktorí ukázali svoju 

kreativitu pri riešení tvorivých úloh. Som rada, že v našej škole sú aj šikovné dievčatá. Tu sú tí najlepší:  

1. miesto: Jakub Komloš  z I. C, 2. miesto:  DÁVID Paumer  z I.D a 3. miesto:  LENKA DOMANIČOVÁ  z I. D.  

Ďakujem všetkým súťažiacim a blahoželám tým najúspešnejším.  

 Ing.  Alena Jurková, vyučujúca  technického kreslenia  

Exkurzia v spoločnosti INGMETAL 

Dňa 29. júna 2022 sa triedy III. A a II. B pod vedením pedagogického dozoru Ing. Jozefa Malinovského a Mgr. Adriány 

Mirilovič zúčastnili exkurzie strojárskej výroby v spoločnosti INGMETAL v Petrovanoch. INGMETAL je dynamicky sa rozví-

jajúca spoločnosť, ktorá sa zaoberá strojárskou výrobou so zameraním na tvarovo náročné a presné súčiastky. Špecia-

lizuje sa na výrobu foriem na lisovanie expandovaného polystyrénu a expandovaného polypropylénu, čo tvorí viac ako 

80 % jej produkcie. Zvyšných 20 % predstavujú meracie prípravky pre automobilový priemysel a všeobecná strojárska 

výroba. Po úvodnej prezentácii o spoločnosti nasledovala prehliadka jednotlivých oddelení: konštrukcia, technológia, 

výroba foriem, finálna úprava, montáž a expedícia. Žiaci mali možnosť vidieť strojový park, výrobné haly, prácu najmo-

dernejších CNC strojov značky DMG MORI a ich bezchybné 3-osé a 5-osé obrábanie dielov a laserové textúrovanie po-

vrchov. Táto dynamická spoločnosť spolupracuje s našou školou v rámci praktického vyučovania žiakov 3. ročníka. 

Zároveň absolventom našej školy ponúka tieto pracovné pozície: konštruktér, CNC frézar a nástrojár. 

Mgr. Adriána Mirilovič, triedna učiteľka 


