
 

Dvojmesačník, č.5/2018 

 

Milí členovia klubu absolventov, 

čaká nás najkrajšie obdobie roka, kedy 

si konečne všetci zaslúžene 

oddýchneme a načerpáme novú energiu 

na ďalší pracovný rok.  

Veľmi nás teší, že sa nám podarilo 

tento rok s niektorými z Vás stretnúť 

osobne. Tajne veríme, že aj od 

septembra tu budete s nami, budete 

sledovať naše aktivity a snáď Vaše 

kroky zamieria aj do našej 

priemyslovky. 

My Vám zatiaľ prajeme príjemný 

oddych a vidíme sa v novembri 2018, kedy vyjde ďalšie číslo nášho spravodaja. 

Určite si pre Vás niečo nové prichystáme. 

        

Váš realizačný tím 

 

  

 

 

RIJÍMACIE SKÚŠKY 

Teší nás stále narastajúci počet záujemcov o štúdium na našej škole, čo 

svedčí o našej kvalite. Stále platí, že sme jedna z najťažších priemysloviek, avšak 

máme vysokú uplatniteľnosť našich absolventov v praxi. Veľmi nás teší aj 

skutočnosť, že stále viac firiem prejavuje záujem spolupracovať s nami 

P 



 

2 
 

a umožňuje tak našim študentom získať tak potrebnú prax na zariadeniach, ktoré 

by škola vo svojej réžii nemohla zabezpečiť. 

Na študijný odbor Elektrotechnika sa hlásilo 143 uchádzačov, z toho na 

prijímačky prišlo 132 uchádzačov, jeden bol prijatý bez prijímačiek. Plánovaný 

počet prijatých bol 87.  

Na študijný odbor Technické lýceum sa hlásilo 152 uchádzačov, z toho na 

prijímačky prišlo 136 uchádzačov, deviati boli prijatí bez prijímačiek. Plánovaný 

počet prijatých bol 58.  

Na študijný odbor Informačné a sieťové technológie sa hlásilo 159 

uchádzačov, z toho na prijímačky prišlo 154 uchádzačov, dvaja boli prijatí bez 

prijímačiek. Plánovaný počet prijatých bol 29.  

 

 

AHRANIČNÁ PRAX 

Náš študent Braňo Beke to v tomto roku s praxou zobral ozaj zhurta. 

Nestačila mu slovenská firma, ani medzinárodná korporácia. Namieril si to rovno 

do Spojeného inštitútu jadrového výskumu v Rusku.  

Čas praxe sa neodvratne blíži a zatiaľ čo väčšinu z nás to ešte len čaká, niektorí 

to už majú za sebou. Napríklad ja patrím do druhej skupiny, nakoľko som 

koncom marca vyletel zo školy. To vyletel myslím doslovne, aj keď viac by sa 

hodilo slovo odletel. 

Letelo sa z Košíc cez Varšavu na letisko Šeremetevo (SVO) v Moskve. Odtiaľ sme 

sa odviezli do nášho cieľového mesta Dubna. Mesto Dubna sa nachádza asi 100 

km severne od Moskvy a vyznačuje sa hlavne statusom "naukograd". Tento 

status mesto získalo vďaka výskumnému inštitútu JINR (pre zaujímavosť, celým 

je to Объединённый институт ядерных исследований (ОИЯИ)), v ktorom som 

praxoval aj ja. 

Prax prebiehala hlavne v budove LIT, ktorá je súčasťou južnej časti JINR. Mojou 

úlohou bolo pomáhať s inštaláciou nového superpočítača «Govorun». Tento 

počítač sa zatiaľ skladá z niekoľkých desiatok vodou chladených počítačov a 5 

Nvidia DGX servermi (každý server má 8 Nvidia V100 GPU). Okrem toho sme aj 
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dolaďovali už existujúce clustery, služby, zálohovali, zhadzovali, panikárili, 

zachraňovali... Proste klasická práca admina. 

Pretože sme nepracovali dva týždne v jednom kuse, tak teraz trochu v ľudskej 

reči. V Dubne okrem serverov nájdete aj lietadlo, stíhačku a raketu. Všetko už 

bez motorov, bohužiaľ. Boli sme si pozrieť aj mesto Dmitrov a čo by to bol za 

výlet do Ruska, keby sme nešli do Moskvy. 

Tak toľko o mojej praxi na "divokom východe". Nie na tom, kde nič nie je. Na 

tom druhom. Každopádne sa chcem poďakovať ako vedeniu školy, tak aj SAV a 

JINR, ktoré celú túto prax zorganizovali. 

Branislav Beke III.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATURITNÉ SKÚŠKY 

Najdôležitejšia akcia mesiaca máj na každej strednej škole je 

skúška dospelosti, nazývaná maturitná skúška. Ak si dobre pamätáte, na 

našej škole sa maturuje zo 4 predmetov, ktorými sú: 

 Praktická časť odbornej zložky, 

 Teoretická časť odbornej zložky, 

 Slovenský jazyk, 

 Cudzí jazyk.  

V školskom roku 2017/2018  maturovalo 169 študentov. Praktickú časť 

odbornej zložky naši žiaci mohli konať: 

 Praktickou realizáciou a predvedením komplexnej úlohy, ktorú 

konalo 68 žiakov, 

 obhajobou vlastného projektu, ktorú konalo 90 žiakov, 

 obhajobou úspešnej súťažnej práce, ktorú konalo 11 žiakov. 
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A ako sme dopadli? 

 

Predmet 
Počet 

študentov 

Priemerný 

prospech 

Slovenský jazyk a literatúra 169 2,17 

Anglický jazyk úroveň B1 140 1,89 

Anglický jazyk úroveň B2 29 1,21 

Teoretická časť odbornej zložky 169 2,48 

Praktická časť odbornej zložky 169 1,99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NERSOL 2018  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v 

školskom roku 2017/2018 vyhlásilo už 8. ročník súťaže ENERSOL-SK, 

ktorej hlavným cieľom je rozvíjať tvorivé odborno-teoretické a odborno-

praktické schopnosti žiakov, vytvárať trvalý vzťah k ochrane životného 

prostredia a problematike využívania alternatívnych zdrojov energie. 

Naši študenti sa úspešne zapojili do tejto súťaže najskôr v krajskom kole a 

štyria z nich úspešne postúpili do celoslovenského kola a nakoniec dvaja z 

nich aj do medzinárodného kola tejto súťaže. 

Výsledky krajského kola: 

 hlavná kategória: G. Brenvasser a D. Pethö obsadili 2. miesto a 

postúpili do celoslovenského kola, N. Dimunová a P. Skaloš obsadili 

3. miesto, 

 tvorivá kategória: R. Kmec a K. Glajc obsadili 2. miesto a postúpili 

do celoslovenského kola 

Na celoslovenskom kole sa lepšie darilo dvojici G. Brenvasser a D. Pethö, 

ktorí svojou prácou „Efektívne využitie tepla v domácnosti“ zameranej na 
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výrobu elektrickej energie z tepla zaujali porotu natoľko, že obsadili 1. 

miesto a mohli reprezentovať našu školu na medzinárodnej konferencii. 

Dvojica R. Kmec a K. Glajc obsadila 8. miesto s prácou „Solárna 

nabíjačka“ viacerých druhov batérií. 

Medzinárodná konferencia súťaže Enersol sa konala v Rakúsku v meste 

Hollabrunn. Zúčastnili sa jej študenti z Česka, Slovenska, Slovinska, 

Rakúska a Poľska. Reprezentácia našich študentov v každom kole súťaže 

Enersol bola na vysokej profesionálnej úrovni. Poukázali na nové a 

kreatívne riešenia v hľadaní alternatívnych zdrojov energií a úspešne 

reprezentovali nielen našu školu ale aj Slovensko.  

 

 

 

TRETNUTIE VÍŤAZOV 

Okresný úrad Košice – odbor školstva, Zádielska 1, Košice  

zorganizoval dňa 12.6.2018 Stretnutie víťazov olympiád a postupových 

súťaží, na ktorom ocenil víťazov krajských kôl. 

Z našej školy boli na toto ocenenie pozvaní žiaci:   

 Nikoleta Dimunová,  

 Patrik Skaloš,  

 Dávid Pethö,  

 Róbert Kmec, 

 Kristián Glajc. 
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RE ŠTUDENTOV SME ZORGANIZOVALI A ZÚČASTNILI SA 

 

 Exkurzia v spoločnosti NESS KDC, 

 Návšteva Centra popularizácie fyziky na Gymnáziu Viliama Paulínyho - 

Tótha v Martine, 

 Štvorylka, 

 Exkurzia Bratislava – Viedeň, 

 Kurzy ECDL, 

 Skúšky odbornej spôsobilosti na získanie §21, 

 Triedne výlety. 
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