
 

Dvojmesačník, č.2/2017 

 

Milí členovia klubu absolventov, 

do rúk sa Vám dostáva tohtoročné druhé číslo  

spravodaja. Opäť Vám prinášame správy z toho,  

čo sa na pôde školy udialo.  

 

Sľúbili sme Vám, že pre Vás pripravíme rôzne 

akcie a aktivity. Už v ďalších mesiacoch pre Vás  

máme pripravenú súťaž, takže nás nezabudnite 

sledovať. Víťaza odmena v podobe  

spomienkového predmetu neminie. 

 

  

 

 

 

EŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2017 

Dňa 08.11. sme na našej škole privítali deviatakov, ich rodičov, ale aj 

našich absolventov, ktorým sme otvorili dvere učební aby mohli nakuknúť 

v akých priestoroch a ako prebieha u nás výučba. Teší nás stále narastajúci 

záujem zo strany žiakov základných škôl, ktorí si uvedomujú potrebu odborného 

vzdelávania pre potreby praxe. 
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Teší nás však aj skutočnosť, že na našom DOD sa stále viac a viac stretávame aj 

s našimi absolventmi, ktorí si prišli zaspomínať na časy minulé, či porozprávať sa 

so svojimi pedagógmi. Pre nás pedagógov práve táto Vaša nostalgia potvrdzuje 

to, že poskytujeme kvalitné vzdelávanie s ľudským prístupom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOBOR  

V roku 2004 bola založená informatická súťaž, symbolom ktorej sa stal 

usilovný, inteligentný a čulý bobor - Informatický bobor. Hlavným cieľom súťaže 

je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých 

žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v 

intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.  

Táto súťaž prebieha na našej škole už jubilejný 10. rok a v tomto školskom roku 

sa do súťaže zapojilo 270 žiakov našej školy, 174 v kategórii Junior a 96 v 

kategórii Senior. Úspešných riešiteľov je 39 (8 v kategórii Junior a 31 v kategórii 

Senior) , čo je doteraz najviac, odkedy sa do tejto súťaže zapájame.  

Našimi najlepšími riešiteľmi sa stali: 

 

Kategória Junior 
 Poradie 

na 
škole 

Meno a priezvisko, trieda 
Celkové 

poradie na 
Slovensku 

1. Jozef Dzuriš, 1. G 49. - 62. 

2. Samuel Petro, 1. B 176. 

3. Patrik Skaloš, 2. C 263. - 329. 

4. Erik Hamrák, 1. D 333. 
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5. Lukáš Varanai, 2. D 447. - 472. 

6.-7. Adam Bodnár, 1. G 502. - 575. 

6.-7. Lukáš Imríšek, 1. B 502. - 575. 

8. Matúš Ustohal, 1. G 599. - 720. 

 

 

Kategória Senior 
 Poradie 

na 
škole 

Meno, priezvisko a trieda 
Celkové poradie 

na Slovensku 

1. Daniel Dinič, 4. B 190. - 253. 

1. Daniel Dudík, 3. B 190. - 253. 

1. Samuel Harvan, 3. B 190. - 253. 

1. Michal Palkov, 3. B 190. - 253. 

2. Michal Dolník, 4. B 330. - 397. 

2. Boris Dovčík, 3. B 330. - 397. 

2. Peter Kiss, 4. B 330. - 397. 

2. Erik Macko, 3. B 330. - 397. 

2. Marko Molnár, 4. B 330. - 397. 

3. Samuel Demeš, 4. B 411. - 471. 

11. Adrián Gula, 3. B 485. - 534. 

12.-13. Juraj Petruš, 3.C 620. - 695. 

12.-13. Viliam Žilla, 3. A 620. - 695. 

14.-15. Lukáš Paugsch, 3. A 703. - 713. 

14.-15. Patrik Mačinga, 3. E 720. - 810. 

16.-17. Robert Gall, 3. C 834. - 882. 

16.-17. Dominik Pástor, 3. C 834. - 882. 

18.-19. Patrik Brosz, 4. B 919. - 937. 

18.-19. Samuel Džadžovský, 3. F 919. - 937. 

20. Daniel Atyafi, 3. C 938. - 979. 

21.-22. Dominik Hromjak, 3. F 1018. - 1085. 

21.-22. Peter Terpaj, 3. F 1018. - 1085. 

23. Róbert Vangor, 3. C 1088. - 1090. 

24. Šimon Krížo, 3. F 1103. - 1113. 

25.-28. Filip Drabant, 3. C 1117. - 1243. 

25.-28. Michal Kaľavský, 3. F 1117. - 1243. 

25.-28. Erik Nagy, 3. C 1117. - 1243. 

25.-28. Patrik Rusiňák, 4. E 1117. - 1243. 

29. Šimon Bučko, 3. A 1257. - 1263. 

30. Samuel Pavelek, 3. C 1264. - 1266. 

31. Jakub Kaľata, 3. E 1276. - 1342. 

 



 

ESEDA NA TÉMU „UMELÁ INTELIGENCIA“ 

Svojou návštevou nás poctil absolvent našej školy Jožo Kováč, ktorý sa v 

besede so študentmi zameral na problematiku digitálneho marketingu, čiže 

marketingového nástroja na spracovanie veľkého množstva dát. Našim 

študentom prišiel ukázať, ako je možné robiť startup v celosvetovom meradle 

s firmou, ktorej softvér využívajú firmy na prepojenie zákazníka na call-centrum, 

predávajúce letenky, oblečenie, a v budúcnosti možno aj na emisiu akcií na 

burze. 

Jožo patrí medzi úspešných ľudí, o čom svedčí aj fakt, že sa v novembri ocitol na 

titulnej stránke magazínu Forbes. Srdečne mu blahoželáme k jeho úspechom 

a prajeme mu veľa úspešných rozhodnutí. 

Zároveň veríme, že sa nám ozvú aj ďalší naši úspešní absolventi, ktorých by sme 

radi zaradili do novovzniknutej galérie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚŤAŽ  „SOM HRDÝ NA SVOJU ŠKOLU“ 

Pri príležitosti 50. výročia samostatnosti SPŠE bola v novembri vyhlásená 

súťaž s názvom „Som hrdý na svoju školu“. Cieľom súťaže bolo vytvoriť návrh 

školskej mikiny tak, aby zaujala čo najviac ľudí a aby  ju boli ochotní nosiť. Po 
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spracovaní návrhov našimi veľmi šikovnými žiakmi a po spustení hlasovania sa 

študenti SPŠE rozhodli, že najviac sa im páči návrh Mareka Kosinu zo 4.A triedy. 

A ako bude mikina vyzerať? Nuž, milí naši členovia, nechajte sa prekvapiť 

a počkajte na prvé fotky z reálnej bundy, ktoré uverejníme v najbližších číslach 

spravodaja. 

Hlavne nám však nezabudnite držať palce, aby sa tradícia predaja oblečenia s 

verejným vyjadrením príslušnosti k našej škole ujala.  

 

 

UROSCOLA 2017 

V minulom školskom roku sme sa opäť zapojili do programu Euroscola 2017, 

ktorý organizuje Informačná kancelária Európskeho parlamentu v Bratislave pre 

stredné školy na Slovensku. Do súťaže sme sa zapojili už po štvrtýkrát. Cieľom 

tejto súťaže je posilniť verejnú diskusiu o Európskej únii, jej možnom smerovaní, 

úspechoch i problémoch,  o možnostiach a perspektívach mladých ľudí v EÚ.  

Na škole sme organizovali diskusie so slovenskými  europoslancami,  workshopy 

a odmenou za naše snaženia bolo, že vybraní študenti našej školy zažili pracovný 

deň v Európskom parlamente v Štrasburgu a mohli rokovať ako ozajstní euro 

poslanci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁVŠTEVA ABSOLVENTA MATEJA MIKULSZKEHO 

Našu školu navštívil  ďalší  náš absolvent Matej Mikulszky, ktorý 

prezentoval svoju bakalársku prácu na tému   Moderné princípy dizajnu aplikácií 

v Matlabe. V tejto práci sa zameral na optimalizáciu responzívneho grafického 

používateľského prostredia. 

S touto prácou  v roku 2017 získal hneď niekoľko úspechov a ocenení: 

 1. miesto vo fakultnom a 3. miesto v medzinárodnom kole Študentskej 

vedeckej konferencie ŠVK 2017 v sekcii Riadenie a informačné technológie 

na TU v Košiciach, fakulte BERG a na Vysokej škole banskej TU v Ostrave, 

 cena ZSVTS za študentskú vedeckú prácu v roku 2017. 

 3. mieste v rámci pilotného ročníka Falling Walls Lab Slovakia 

(FWLS), ktorý bol sprievodným podujatím Európskej noci výskumníkov 

2017. 
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IVÁ STUŽKA – DEŇ BOJA PROTI AIDS 

Dňa 1. decembra sa život na našej škole už tradične niesol v duchu červenej 

stužky, ktorá je symbolom celosvetovej kampane pri príležitosti Svetového dňa 

boja proti AIDS. Študenti, ale aj pedagógovia našej školy výrobou a 

nosením  červenej stužky vyjadrujú solidaritu s ľuďmi žijúcimi s HIV/AIDS. 

Neoddeliteľnou súčasťou je aj projekt Živá stužka, kedy študenti so svojimi 

pedagógmi vytvoria živú reťaz vo forme stužky. 

 

 

 

TUŽKOVÉ SLÁVNOSTI 

„Navždy sa zachová, v pamäti stužkovááá....“. Asi aj vo Vašich hlavách sa 

pri prečítaní nadpisu vyrojili slová jednej z najhranejších a najznámejších 

pesničiek. Koniec novembra a december sú mesiacmi našich maturantov, kedy si 

prevezmú zelenú stužku dospelosti.   

Aj my, realizačný tím Klubu absolventov im srdečne blahoželáme a prajeme 

úspešný štart do života „dospelákov“.  
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A vy, milí absolventi, pamätáte si ešte na svoj veľký deň? Nervozita, pocit 

dospelosti a výnimočnosti.  V tomto sa stužkové za tie roky nezmenili. Pre Vás sú 

to dnes už iba krásne spomienky na školu, spolužiakov a snáď aj učiteľov. Preto 

si trochu zaspomínajme cez fotografie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RE ŠTUDENTOV SME ZORGANIZOVALI A ZÚČASTNILI SA 

  Súťaž s elektrokolobežkami, 

   Deutsche Sprach Diplom (DSD) I PRO – Erprobung, 

   Oblastné kolo Piškvorky, 

   Školské kolo súťaže Juvenes Translatores, 

   Imatrikulácia žiakov 1.ročníka, 

   On-line súťaž Best in English, 

   Krajské kolo súťaže ZENIT v elektronike, 

   Výstava PROEDUCO 2017, 

   Divadelné predstavenie „Chrobák v hlave“ pre žiakov 4.ročníka, 

   Divadelné predstavenie „ Ujo Váňa“ pre žiakov 3.ročníka, 

   Olympiáda zo slovenského jazyka, 

   Beseda s politickým väzňom pánom Štefanom Novákom, 

   Návšteva knižného veľtrhu Bibliotéka v Bratislave, 

   Literárna súťaž o najlepší študentský text SPŠE, 

   Školské kolo súťaže Mladý mechatronik, 

   Olympiáda v nemeckom jazyku, 

   Olympiáda v anglickom jazyku, 

   Robotická show, 

   Školské kolo Olympiády ľudských práv, 

   Krajské kolo v stolnom tenise, 

   Vianočný volejbalový turnaj. 
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január Polročná klasifikácia žiakov 

február 

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

písaní 

Školské kolo SOČ 

September 

2018 

Otvorenie nového študijného odboru 2561M Informačné 

a sieťové technológie 

Celý rok Dobrá nálada a príjemné pracovné prostredie 

 

 


