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Milí absolventi SPŠE, 

v rámci skvalitnenia komunikácie medzi Vami a Vašou školou sme sa 

rozhodli od tohto školského roku Vás pravidelne informovať o aktivitách školy už 

uskutočnených, ako aj pripravovaných. 

Veríme, že Vás naša prvá lastovička poteší a zaujme. Váš realizačný tím totiž 

práve nabral druhý dych a pripravuje pre Vás ďalšie zaujímavé možnosti 

a aktivity. Takže milí absolventi, sledujte nás. 

 

 

 

 

UNIVERZITY 2017 

Dňa 02.10.2017 bol za prítomnosti vedúceho odboru školstva Košického 

samosprávneho kraja Ing. Štefana Kandráča, vedúcej správy referátu škôl 

a školských zariadení RNDr. Viery Juríkovej a riaditeľa SPŠE na Komenského 44 

v Košiciach Ing. Štefana Krištína slávnostne otvorený projekt JUNIVERZITY 2017. 

Hosťami slávnostného otvorenia boli riaditeľka ZŠ sv. Cyrila a Metoda 

Bernolákova 18 - PaedDr. Mária Čačková, zástupkyňa riaditeľky ZŠ sv. Cyrila 

a Metoda Bernolákova 18 - Ing. Terézia Hrebeňárová, riaditeľka ZŠ Tomášikova 

31 - PaedDr. Renáta Obšatníková a učiteľ pre druhý stupeň ZŠ Park Angelinum 8 

- Mgr. Peter Zambori. 

V kurze „Vládca robotov“ pod odborným vedením Ing. Pavla Nemsilu sme na našej 

škole privítali 11 žiakov z troch základných škôl (ZŠ sv. Cyrila a Metoda 
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Bernolákova 18, ZŠ Park Angelinum 8, Košice a ZŠ Tomášikova 31, Košice). 

Účastníci sa prvom stretnutí kurzu so záujmom zoznámili s LEGO robotmi 

a všetci si dokázali postaviť svojho robota, ktorého budú na ďalších dvoch 

stretnutiach programovať. 

 

Viac fotiek nájdete v galérii 

http://www.spseke.sk/skola/index.php/fotogaleria/category/226-juniverzity 

 

RASMUS + 

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu a Národná 

agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu udelilo 

Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej ocenenie za mimoriadnu aktivitu 

a výsledky v realizácii európskych vzdelávacích programov v rokoch 1998-2017. 

 

Reportáže o oboch akciách si môžete pozrieť na adrese: 

http://www.spseke.sk/skola/index.php/19-aktuality/259-reportaz-o-oceneni-

skoly-v-ramci-programu-erasmus 
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VÝROČIE SAMOSTATNOSTI ŠKOLY         

 1967 - 2017 

 

Dňa 1. septembra 1967 sa začala písať história samostatnej Strednej 

priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach, ktorá sa odčlenila od 

združenia viacerých priemysloviek v jednej budove. 

V tomto roku tak škola oslavuje 50. výročie svojej samostatnosti. V rámci 

osláv tohto jubilea škola zorganizovala kultúrny program "akadémiu", na ktorej 

predstavila svoju históriu, významných učiteľov a absolventov. 

Ku krásnemu jubileu bola vydaná pamätná publikácia, ktorú si môžete stiahnuť 

tu.  

 

Povedali o nás: 

„Včera sme oslávili 50 rokov SPŠ elektrotechnická. Táto stredná škola je 

príkladom vzdelávania v európskom trende - Technické lýceum a duálne 

vzdelávanie za podpory T Systems. Chcem aby takýmto modelom fungovalo 

stredné školstvo, pretože prepojenie vzdelávania s praxou je cesta ako vychovať 

mladých ľudí, ktorí sa uplatnia na trhu práce.“ 

JUDr. Martin Petruško 
Námestník primátora mesta Košice 
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RE ŠTUDENTOV SME ZORGANIZOVALI A ZÚČASTNILI SA 

 Adaptačné dni pre našich prváčikov, 

 Kurz ochrany života a zdravia,  

 Účelové cvičenie, 

 Mosty bez bariér v Pribeníku, 

 Talkshow s youtuberom Selassiem, 

 Deň jazykov v Goetheho inštitúte, 

 Prednáška s diskusiou v AJ s astronautkou z NASA Dorothy Metcalf-

Lindenburger, 

 Európsku noc výskumníkov, 

 Školské kolo Zenit v programovaní, 

 Školské kolo Zenit v elektronike, 

 Medzinárodný deň školských knižníc, 

  „Screen dancing“- tanec s obrazom s tanečníkom a choreografom skupiny 

Old schol brothers 

 

 
 

03.11. Deutche Sprach Diplom (DSD) I PRO - Erprobung 

06.11. iBOBOR Junior 

07.11. iBOBOR senior 

08.11. Deň otvorených dverí 

09.11. Oblastné kolo Piškvorky 

13.12. Divadelné predstavenie pre maturantov 

20.12. Divadelné predstavenie pre žiakov 3.ročníka 

P 

Pripravujeme 



Šk. rok 
2018/2019 

Otvorenie nového študijného odboru 2561M Informačné 
a sieťové technológie 

 

 

Veríme, že sme Vám našim prvým spravodajom priblížili život na škole, ktorý 

našťastie prebieha nielen v našich školských laviciach.  

My sa už tešíme na ďalšie aktivity, o ktorých Vás budeme samozrejme 

informovať. 

Váš realizačný tím Klubu absolventov 


