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 Dvojmesačník, č.11/2019 

 

Milí členovia klubu absolventov,    

Váš absolventský časopis práve oslavuje svoje tretie 

narodeniny. Nie vždy bola jeho príprava jednoduchá, ale 

konečná verzia vždy zahriala pri srdiečku. Najmä bilancia 

toho, čo sa na našej škole za dva mesiace udeje. A verte 

nám, stále je toho veľa. Pretože povolanie učiteľa so sebou 

neprináša len prácu v triede, ale aj kopec mimoškolských 

aktivít.  

A čo všetko sa nám podarilo spískať? To sa dozviete ďalej.  

        

Váš realizačný tím 

 

 

 

 

 

EKONŠTRUKČNÉ PRÁCE 

Mylnou predstavou mnohých ľudí nepracujúcich v sektore školstva je, že 

škola počas prázdnin zíva prázdnotou a nič zaujímavé sa v nej nedeje. No často 

krát sa prázdniny využívajú na rôzne stavebné úpravy a práce. Predsa len, je 

jednoduchšie rekonštruovať vtedy, keď v nej nie sú žiaci.  
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Ak sa pamätáte, minuloročné prázdniny sa v škole stihla zrenovovať 

telocvičňa. Viacerí z Vás si vtedy povzdychli, že prečo sa vždy niečo mení vtedy, 

kedy ste už odišli zo školy. No je to preto, že my vždy počkáme kedy práve Vy 

odídete a až potom renovujeme . 

 Tohtoročné prázdninové obdobie sme sa znovu rozhodli renovovať. No 

a pretože sme veľká škola, rozhodli sme sa pre úpravu viacerých priestorov 

naraz. Takže sme stihli upraviť žiacke sociálne zariadenia, vymeniť výdajné 

okienka v školskej jedálni, upraviť interiér vrátnice školského internátu, vymeniť 

plastové okná v južnom trakte školy, kompletne renovovať priestory južného 

traktu (časť, kde ste obdivovali obrábacie stroje) v rámci Integrovaného 

regionálneho operačného projektu (IROP) o ktorom sme Vás informovali v č. 

4/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renovácia južného traktu 

Upravené žiacke sociálne zariadenie 
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Dobrou správou je, že s obnovovaním vnútorných priestorov školy sme 

ešte stále neskončili. Stále je čo modernizovať tak, aby sme svoju povesť 

najväčšia a najlepšia škola doplnili aj o prívlastok najmodernejšia 

a najkomplexnejšie vybavená. 

 

OČENKA ŠKOLY 

Už niekoľko rokov v škole dozrievala myšlienka vytvoriť ročenku. Na 

západných školách je to bežná prax, u nás zatiaľ novinka. Ale prečo si takouto 

formou nespomenúť na spolužiakov nielen svojich, ale aj nižších ročníkov? Takže 

minulý školský rok sme sa fotili, zbierali materiály a počas letných prázdnin 

dokončili našu prvú ročenku SPŠE. Jej interaktívnu verziu si môžete pozrieť na 

http://online.fliphtml5.com/odyzp/hjte/.  

R 

Upravený interiér školského internátu 

Vymenené výdajné okienko 

v školskej jedálni 
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MENA VO VEDENÍ SPŠE 

Od 01.09.2019 došlo k personálnym zmenám vo vedení školy. Po 15 rokoch 

práce na mieste zástupkyne riaditeľa školy požiadala o uvoľnenie z funkcie Ing. 

Soňa Krempaská. Riaditeľ školy určil od 1.9.2019 na pozíciu zástupcu riaditeľa 

školy pre teoretické vyučovanie odborných predmetov Ing. Jána Lechmana. 
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Ing. Krempaskej touto cestou v mene celého realizačného tímu Klubu 

absolventov ďakujeme za morálnu a technickú podporu, za cenné rady 

a pripomienky k našej práci. Práve ona bola našim „styčným dôstojníkom“ pri 

koordinácii a realizácii niektorých našich smelých plánov.  

Ing. Lechmanovi prajeme pevné nervy a veľa úspechov na novom poste.  

Vedenie školy od 01.09.2019 pracuje v tejto zostave: 

Ing. Štefan Krištín Riaditeľ školy 

Ing. Amália Havrilová 

Zástupkyňa riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie 

všeobecno-vzdelávacích a prírodovedných 

predmetov 

Ing. Ján Lechman 
Zástupca riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie 

odborných predmetov 

Ing. Milan Schvarzbacher 
Zástupca riaditeľa školy pre ekonomické a technické 

činnosti  

Ing. Zoltán Tóth 
Zástupca riaditeľa školy pre výchovu mimo 

vyučovania a pre COVaP 

 

 

AČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020 

Legenda vraví, že noc z 01.IX. na 02.IX. je veľmi zvláštna a tajomná. Keď 

vyjdete do ulíc a budete celkom ticho, budete počuť tisíce školákov tíško plakať.  

Nuž, ale či sa im chcelo alebo nie, školský zvonček neúprosne zazvonil na 

koniec prázdnin a začala sa nekonečná školská zábava na nasledujúcich 10 

mesiacov. No nemenili by ste hneď s našou mládežou?  

A teraz hádanka: „Koľko žiakov je na škole?“. Odpoveď: „Veľa“.  

A veruže, tento rok bránu našej priemyslovky prekročilo spolu 832 žiakov. Podľa 

jednotlivých zameraní počty vyzerajú nasledovne: 

 Informačné a sieťové technológie – 90 žiakov, 

 Technické lýceum – 260 žiakov, 

 Elektrotechnika – 400 žiakov, 
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 Vyššie odborné štúdium (pomaturitné) – 82 žiakov. 

Máme radosť, že počtom žiakov patríme k jednej z najväčších škôl v celom kraji. 

Sme radi, že mnohí prváci ku nám prišli najmä pre fakt, že sme najlepšia škola 

v širokom okolí a naši absolventi majú v praxi uplatnenie, prípadne im školu 

odporučil známy ktorý u nás končil. Pretože aj Vy, milí naši absolventi šírite ďalej 

dobré meno našej školy. A nás teší, že stále spomínate na svoje školské časy 

v dobrom a radi sa ku nám vraciate. 

 

 

SPECHY ŽIAKOV SPŠE 

 Naši minuloroční maturanti Richard Maguľák a Viliam Podhajecký, víťazi 

Festivalu vedy a techniky AMAVET obhájili druhé miesto na 34. medzinárodnej 

súťaži CASTIC 2019 (Chinese Adolescents Science and Technology Innovation 

Contest) v Číne. Chlapci súťažili v kategórii Mechanika a elektrina so svojím 

projektom „Rádiovo ovládané autíčko“, ktoré bolo vytvorené na 3D tlačiarni. 
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 Ďalším úspechom našej školy je získanie programovateľných LEGO 

stavebníc z Fondu malých projektov, ktoré prispejú k zaujímavejšej forme 

vzdelávania žiakov a k zvýšeniu ich záujmu o programovanie. 
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RE ŠTUDENTOV SME ZORGANIZOVALI A ZÚČASTNILI SA 

 Adaptačný týždeň pre žiakov 1.ročníka, 

 Účelové cvičenie pre žiakov 1. a 2. ročníka, 

 Kurz ochrany života a zdravia pre žiakov 3.ročníka, 

 Mosty bez bariér, 

 Európsky deň jazykov na UPJŠ v Košiciach, 

 Odborná prednáška VSD a.s. odboru Prevádzka vvn vedení 

a špecializované činnosti, 

 Praktické merania vo výcvikovom stredisko VSD a.s. v Lemešanoch, 

 Dni knižníc, 

 Erasmus Day, 

 Extrapolácie 2019, 

 Exkurzia ekocentra Ökocentrum Poroszló v Maďarsku, 

 Noc výskumníkov, 

 Školské kolo súťaže MLADÝCH ELEKTRONIKOV Skills Slovakia, 

 Beseda s novinárkou a publicistkou Petrou Nagyovou, 

 Školské kolo súťaže ZENIT v elektronike, 

 Školské kolo súťaže ZENIT v programovaní, 

 Exkurzia v knižnici J. Bocatia. 
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november 

iBobor 2019 

Deň otvorených dverí 

Divadelné predstavenie pre žiakov 1. a 2. ročníka 

december 

Mikuláš pre študentov 

Divadelné predstavenie pre žiakov 3. a 4. ročníka 

Stužkové slávnosti 

Vianočný volejbalový turnaj 

 

 


