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 Dvojmesačník, č.12/2019 

 

Milí členovia klubu absolventov,    

opäť je tu koniec roka. Čas na rekapituláciu 

12 mesiacov. Čo sa z našich plánov podarilo 

uskutočniť a čo nie? Možno sa Vám zdá, že 

tento rok ste vo svojich aktivitách poľavili, 

ale určite tomu to tak nie je. Vaše 

predsavzatia a splnené túžby sa možno stali 

skutočnosťou a možno sa splnili iba 

čiastočne. Verte nám, že všetko v živote má svoj cieľ, či už úplný alebo 

čiastočný. My veríme, že čokoľvek sa stane, stále nás to posunie vpred. Či už 

vedomostne, ľudsky alebo rodinne. Preto Vám k nadchádzajúcim sviatkom 

pokoja a mieru želáme, aby ste v tieto sviatočné chvíle zabudli na každodenný 

zhon a na chvíľu si sadli a len tak počúvali svoje deti a svojich rodičov. Pretože 

na chvíľu byť v kruhu najbližších je to najcennejšie, čo človek vo svojom živote 

má. Nezabudnite na to. 

Váš realizačný tím 
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EŇ OTVORENÝCH DVERÍ 

DOD. Pojem na každej strednej či vysokej škole. Ten náš sa konal 

20.XI.2019. Síce sme mali po otvorení všetkých dverí na škole menší prievan, ale 

našich záujemcov o štúdium to neodradilo. A ako sme si všimli ani Vás, keďže ste 

opäť využili možnosť a prišli sa pochváliť Vašimi nielen pracovnými, ale aj 

životnými úspechmi. A verte či nie, nás tieto návštevy „nakopnú energiou“.  

Tí, ktorí ste chvíľu počkali, mohli ste sa stretnúť s tohtoročným veľmi 

zaujímavým javom, ktorý sa na našej priemyslovke zatiaľ nikdy nestal. Na naše 

DOD sa prišla pozrieť aj celá trieda maličkých druháčikov zo ZŠ Tomášikova. 

Verte - neverte, ale bolo tam niekoľko technicky zmýšľajúcich detičiek, ktoré 

svojimi otázkami a najmä odpoveďami vyrazili našim kolegom dych.  
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MENA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV 

Alebo: Kam sa podel odbor Technické lýceum? 

Pravdepodobne sa už ku Vám donieslo, že v školskom roku 2020/21 

nebude naša škola otvárať prvácke triedy v odbore Technické lýceum. 

Prečo sme sa tak rozhodli? 

1. V čase, keď sme rozbiehali IT odbor, neexistovala skupina odborov pre 

IT. V súčasnosti sa situácia zmenila a vznikla nová skupina študijných 

IT odborov, ktorá nám poskytuje viacero výhod. 

2. Pre zamestnávateľov je názov nového študijného odboru výstižnejší 

a konkrétnejší ako pôvodný názov. 

3. Nový odbor má lepšiu podporu na rôznych úrovniach – mesto, kraj, 

vláda, či zamestnávateľské zväzy v oblasti IT. 

4. V novom odbore vieme lepšie využiť dostupné hodiny pre špecializáciu 

študentov. 

5. Chceme využiť všetky dobré skúsenosti z Technického lýcea a pripraviť 

novú štruktúru hodín v novom odbore, ktorá sa čo najviac bude 

približovať doterajšiemu Technickému lýceu, kde by sme radi 

k súčasným zameraniam na „Vývoj aplikácií“ a „Správu systémov 

a sietí“ pridali zameranie na „Kybernetickú bezpečnosť“. 
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V školskom roku 2020/2021 plánujeme otvoriť 4 triedy v maturitnom 

študijnom odbore 2561M Informačné a sieťové technológie a 2 triedy v 

maturitnom študijnom odbore 2675M Elektrotechnika.  

V pomaturitnom 3-ročnom duálnom vzdelávaní v spolupráci s T-Systems 

plánujeme otvoriť 1 triedu v odbore 2563Q Počítačové systémy. 

 

 

TUŽKOVÉ SLÁVNOSTI 

Jeseň sa preklopila do sivého, upršaného decembra. Aspoň že 

nám kde tu na ulici svietia zelené stužky našich maturantov. 

A viete, čo je úžasné? Sledovať reakcie okoloidúcich. Takmer 

každý sa pousmeje a v očiach sa zaleskne spomienka 

staršieho dáta na ten čas stužkový a maturitný.  

Koľkokrát sa Vám pri pohľade na budúceho maturanta 

v hlave okamžite rozoznela pesnička od Elánu „Stužková“? 

Nám častokrát. Veď každý rok pripíname stužku nádeje našim 

deťom. Aj keď vlastne oni deťmi už dávno nie sú. Sú to mladí, ambiciózny 

a veľmi inteligentní ľudia, ktorí vedia, čo chcú v živote dosiahnuť a pomaly ale 

isto začínajú kráčať za svojím cieľom. A my im môžeme iba držať palce, aby sa 

im život vydaril presne podľa ich predstáv.  

 

 

SPECHY ŽIAKOV SPŠE 

Predsedom Košického samosprávneho kraja (KSK) Ing. Rastislavom 

Trnkom pri príležitosti Dňa študentstva bol ocenený Patrik SKALOŠ.  

Oceňovanie sa konalo v sále Východoslovenského múzea a Patrik patril medzi 25 

oceňovaných študentov stredných škôl v pôsobnosti KSK. Ocenenie získal za 

príkladné plnenie si študijných povinností a vzornú reprezentáciu školy v 

regionálnych i medzinárodných súťažiach. Už v prvom ročníku získal 3. miesto na 

krajskom kole SOČ za projekt „Laserová gravírka“. Reprezentoval SPŠE na  
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medzinárodnej súťaži Xplore 2018 s projektom „Adaptabilné osvetlenie 

priemyselných priestorov“. V rámci aktivity Erasmus+ KA2 úspešne obhájil svoj 

návrh modelu „Automatická triedička riadená priemyselným počítačom“. Vytlačil 

si ho na 3D tlačiarni a zabezpečil funkčné riadenie celého modelu aj cez internet. 

 

Ocenenie „Mladý tvorca 2019“ získal Patrik SKALOŠ za projekt 

„Automatická triedička riadená priemyselným počítačom“.  

 

V krajskom kole súťaže ZENIT v elektronike získal 1.miesto v kategórii A 

(žiaci 3. a 4. ročníka SŠ) Matej GREGA. V tej istej súťaži v kategórii B (žiaci 1.  

a 2. ročníka SŠ) získal pekné 3.miesto Tomáš MACÁK. 
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Najvyššie rezortné ocenenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

pre žiakov a študentov - Pamätné listy sv. Gorazda získali naši, v súčasnej dobe, 

už absolventi Richard MAGUĽÁK a Viliam PODHAJECKÝ. Ocenenie získali za 

úspešnú reprezentáciu SR na Medzinárodnej projektovej súťaži stredoškolákov 

CASTIC 2019 v Číne v kategórii Mechanika a elektrina, kde získali krásnu  

striebornú medailu. 

 

No a nakoniec sa musíme pochváliť aj tým, že naša SPŠE získala 

významné ocenenie za podporu digitálnych aktivít a rozvoj IT v regióne – 

Digitálna jednotka 2019.  
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RE ŠTUDENTOV SME ZORGANIZOVALI A ZÚČASTNILI SA 

 Expozícia histórie výpočtovej techniky v Slovenskom technickom múzeu, 

 Exkurzia na Katedre mechatroniky SjF TUKE, 

 Imatrikulácia žiakov I. ročníka, 

 Turnaj esports v spolupráci s T-Systems Slovakia, 

 Návšteva expozície histórie výpočtovej techniky v Slovenskom technickom 

múzeu, 

 iBOBOR 2019 v kategóriách Junior a Senior, 

 Návšteva Národnej rady SR, 

 Medzinárodná on-line súťaž Best in English, 

 Exkurzia do Parlamentu SR a na Bratislavský hrad, 

 Workshop „Priprav sa na svet práce“, 

 Medzinárodný projekt  Slovenskej pedagogickej knižnice „Záložka do knihy 

spája školy“, 

 Exkurzia „Po stopách Karpatských Nemcov“, 

 Divadelné predstavenie Rysavá Jalovica pre žiakov I. a II. ročníka, 

 Divadelné predstavenie Pygmalion pre žiakov III. a IV. ročníka, 

 Stužkové slávnosti, 

 Charitatívna zbierka Hodina deťom, 

 Olympiáda v anglickom jazyku, 

 Olympiáda v nemeckom jazyku, 

 Olympiáda v slovenskom jazyku, 

 Výstava Správna voľba povolania, 

 Výstava PROEDUCO 2019, 

 Vianočný volejbalový turnaj, 

 Mikuláš v škole. 
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január 

Polročná klasifikácia žiakov 

Lyžiarsky výcvik pre žiakov I. ročníka 

február 

Takto tvorím ja, maturant - Súťaž pre žiakov 4. r. v kreatívnom 

písaní 

Školské kolo SOČ 

Školské kolo ENERSOL 

 

 


