
 

Dvojmesačník, č.6/2018 

 

Milí členovia klubu absolventov, 

začal sa nový školský rok 

2018/2019. Aj v tomto období Vám 

budeme prinášať správy z Vašej 

strednej školy, aby ste boli 

pravidelne informovaný o našich 

aktivitách, ktoré súvisia nielen 

s vyučovacím procesom ale i 

s mnohými mimoškolskými 

aktivitami. Budeme radi, ak nás budete sledovať aj naďalej. Zároveň uvítame 

akékoľvek návrhy na skvalitnenie našich aktivít. 

 

        

Váš realizačný tím 

 

  

 

 

ENOVÁCIA  TELOCVIČNE 

Prázdniny, alebo dovolenka slúžia na zaslúžený oddych. Nie je tomu ale 

stále tak. Keďže sa naša škola konečne dočkala financií  z rozpočtu na výmenu 

palubovky, osvetlenia a samozrejme elektrických rozvodov, v našej telocvični 

počas letných prázdnin prebiehal čulý pracovný ruch.  
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Snáď  sa odteraz študentom elektro priemyslovky bude cvičiť ľahšie a s väčšou 

chuťou ako doteraz. 

 

 

ROJEKT  „THIS IS 21“ 

Každé ráno zisťujeme, že svet je iný, ako bol včera. Ak v ňom chceme prežiť 

a presadiť sa, musíme na sebe pracovať a rozvíjať svoje postoje, hodnoty a 

skilly. 

Práve táto myšlienka bola cieľom 1. ročníka projektu This is 21, v rámci 

ktorého do našej školy zavítal aj náš bývalý žiak Maroš Kemény, v súčasnosti 

úspešný reklamný stratég. Maroš si v priestoroch našej školy zaspomínal na 

svoje študentské roky, žiakom porozprával svoj vlastný príbeh, zaujímavou 

formou sa ich snažil motivovať, aby nezabíjali svoj potenciál, ale neustále na 

sebe makali. O tom, že to bolo pre nich zaujímavým stretnutím dokazujú aj 

nasledujúce riadky: „Besedu hodnotíme ako veľmi pozitívnu a poučnú. Celý 

nápad s tým, že veľkí manažéri sa vrátia späť do svojich škôl, je super. Úžasná 

prezentácia - jednoduchá, zaujímavá, vtipne spracovaná. Jeho životný príbeh je 

sám o sebe obdivuhodný - od údržbára až po manažéra - skrátka nelámal si 

hlavu nad ničím. Čo v živote chcel robiť, za tým šiel. Veľmi nás zaujalo jeho 

rozprávanie o tom, že ako mladí ľudia môžeme toho vedieť naozaj veľa, ale ak sa 

nevieme "predať", tak nám je to na nič. Väčšinu manažérov nezaujíma škola, 

ktorú uchádzač má, ale čo vie, ako je komunikatívny, ako vie reagovať na  

P 



 

3 
 

 

 

 

 

problémy. A ešte jedna myšlienka: „Ak sa ti niečo nepáči, tak na to nenadávaj, 

ale sám sa pokús to napraviť. Buď ty ten iniciatívny, aby sa problém reálne 

vyriešil, pretože nadávať vie každý“. 

 

 

               ODE WEEK 

V rámci Európskeho týždňa programovania (CodeWeek) dňa 15. októbra 

do našej školy nakuklo asi 60 žiakov základných škôl spolu so svojimi učiteľkami. 

Pritiahla ich k nám zvedavosť pozrieť sa na možnosti využitia mikropočítačov v 

reálnom živote. Ukážky viedol náš učiteľ Ing. Jozef Gmiter, ktorý dievčatám a 

chlapcom ukázal, ako môžu využiť prototypovaciu platformu Arduino pre stavbu 

menších elektronických obvodov riadených mikropočítačom. Spoločne rozblikali 

LEDky, pridali tlačidlá a tešili sa z toho, ako im to všetko perfektne fungovalo. 

 Veríme, že ich opäť o pár rokov uvidíme opäť v našich laviciach, tentokrát 

však už ako našich stredoškolákov. 
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MAVET – FESTIVAL VEDY A TECHNIKY 

Dňa 18. októbra 2018 sa v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v 

Košiciach konalo krajské kolo Festivalu vedy a techniky AMAVET. Ide o 

súťažnú  prehliadku vedecko-technických projektov žiakov základných a 

stredných škôl, na ktorej súťažiaci prezentujú svoju výskumnú činnosť pomocou 

panelovej/posterovej prezentácie. 

  Našu školu reprezentovali žiaci Viliam Podhajecký a Richard Maguľak 

v kategórii  Elektrina a mechanika, s projektom: Rádiovo ovládané autíčko. Vo 

svojej kategórii sa im podarilo získať 1.miesto a tým aj postup do 

celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v Bratislave. Projekty boli 

hodnotené  komisiou zloženou z odborníkov z radov vedcov či vysokoškolských 

pedagógov. 

Okrem nich projekty hodnotili  aj študenti a učitelia fakulty, prírodovedci, 

ale aj ostatní návštevníci a to formou elektronického hlasovania. Projekt, ktorý 

získal najvyšší počet hlasov bol ocenený „Cenou prírodovedcov“ a túto cenu 

získali opäť naši študenti Vilo Podhajecký a Rišo Maguľak. 

Blahoželáme a držíme im palce na ďalších súťažiach.  
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DBORNÁ EXKURZIA V LEMEŠANOCH  

Cieľom našej školy je nielen poskytnúť študentom teoretické a praktické 

vedomosti, ale prepojiť teóriu s praxou. Tento cieľ sa nám už niekoľko rokov darí 

plniť aj vďaka spolupráci s firmou VSD a.s. ktorá nám ochotne poskytuje na 

jeden deň svoje výcvikové stredisko v Lemešanoch so všetkým svojím 

vybavením.  

Naši študenti si tak aj tento rok mohli na vlastnej koži vyskúšať, aké je 

hľadať poruchu podzemného káblového vedenia, zistiť stav používaných 

ochranných pomôcok, diagnostikovať vlastnosti transformátorového oleja či 

vytvárať elektrické oblúky na izolátoroch. Takisto si prezreli aj rozvodňu pod 

odborným vedením našich kolegov z praxe, z ktorých mnohí sú tiež našimi 

absolventmi.  

Touto cestou im srdečne ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie nielen 

s nimi, ale aj s ďalšími absolventmi ktorí by našim terajším študentom vedeli 

ukázať aktuálne trendy v praxi. 
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Milí naši absolventi, dovoľujeme si Vás touto cestou pozvať na Deň 

otvorených dverí, ktoré sa uskutoční 21.11.2018 od 12,00 hod. Príďte sa 

pozrieť, ako sa škola v priebehu jedného roka zmenila, príďte sa podeliť 

o novinky z Vášho života, alebo si len tak nostalgicky zaspomínať.  

My Vás určite budeme čakať. 

 

 

  

Pozvánka na DOD 

VITAJTE 

ABSOLVENTI 

1968-2018 
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RE ŠTUDENTOV SME ZORGANIZOVALI A ZÚČASTNILI SA 

 Adaptačné dni pre žiakov 1.ročníka, 

 Kurz ochrany života a zdravia pre žiakov 3.ročníka, 

 Účelové cvičenie pre žiakov 1. a 2.ročníka, 

 Aktivity v rámci týždňa dobrovoľníctva, 

 Profesia Day, 

 Návšteva kultúrneho informačného InfoUSA Centra Košice, 

 Strojársky veľtrh v Brne, 

 Noc výskumníkov, 

 Exkurzia ekocentra v Poroszló, 

 Zenit v programovaní, 

 Zenit v elektronike, 

 Európsky deň jazykov, 

 Výmenný pobyt žiakov vo Weissenburgu, 

 Správna voľba povolania, 

 Košický Matboj. 
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november 

Divadelné predstavenie pre žiakov 2. a 3.  ročníka 

Slávnostná imatrikulácia žiakov 1. ročníka 

iBOBOR Junior 

iBOBOR Senior 

Odborná exkurzia v TEKO a elektrickej stanici Košice Juh 

december 

Mikuláš pre študentov 

Divadelné predstavenie pre žiakov 4.  ročníka 

Vianočný volejbalový turnaj 

 


