
 

Dvojmesačník, č.7/2018 

 

Milí členovia klubu absolventov,    

rok 2018 sa o krátky čas prehupne 

do roku  2019 a nám zostáva len 

bilancovať, či sme tento rok 

splnili, čo sme si sľúbili. Veríme, 

že ste si po roku fungovania 

nášho Spravodaja na nás zvykli, 

že Vás tešia správy zo života 

školy a že ste takto s nami aj 

naďalej prepojení. Do roku 

2019 si tak ako každý z Vás 

dávame predsavzatia. Naším cieľom 

bude pokračovať v načatej práci a vyvíjaní 

nových aktivít, ktorými by sme s Vami mohli byť opäť 

bližšie tak, ako sa na jednu veľkú rodinu patrí. Budeme preto radi, 

ak nám niekedy napíšete Vaše postrehy a možno pridáte nejaké nové 

nápady, čím nás v roku 2019 posuniete zase o krôčik vpred. 

 

 

        

Váš realizačný tím 

 

  

 

 



 

2 
 

 

 

MAVET – FESTIVAL VEDY A TECHNIKY 

Festival vedy a techniky AMAVET bol aj v roku 2018 jedným z 

hlavných podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Prezentácia a 

vyhodnotenie výhercov krajských kôl sa konalo od 8. do 9. novembra 2018 v 

areáli výstaviska INCHEBA v Bratislave. Našu školu reprezentovali žiaci Viliam 

Podhajecký a Richard Maguľak zo 4.A triedy. V kategórií Elektronika a mechanika 

s projektom Rádiovo ovládané autíčko postúpili na medzinárodnú súťaž CASTIC 

do Číny. 

Na 21. ročníku boli prezentované najlepšie vedátorské projekty z oblasti 

vedy a techniky, ktoré postúpili z ôsmych krajských kôl na celoslovenské finále 

do bratislavskej INCHEBY. Takmer 150 talentovaných žiakov základných a 

stredných škôl, vrátane zahraničných účastníkov z Mexika, Belgicka, Ruska a 

Španielska súťažili v jedenástich kategóriách. 

Sme hrdí na našich úspešných študentov a prajeme im veľa ďalších 

úspechov na podobných súťažiach. 

 

 

A 
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DBORNÉ EXKURZIE  

Jedným z prvoradých cieľov našej školy je prepojiť prax so školou. Nám sa 

darí dodržiavať nastolený štandard a preto sa naši žiaci často krát dostávajú do 

firiem, kde reálne môžu vidieť fungovanie ich teoretických poznatkov 

v praktickom živote. Jednou z takýchto zastávok našich štvrtákov sa tentoraz 

stala spoločnosť Tepláreň Košice, kde si prešli celou prevádzkou a zistili tak, ako 

presne teplo v našich domácnostiach vzniká. A pretože hneď vedľa areálu TEKA 

sa nachádza aj rozvodňa Košice Juh, ktorá patrí pod nášho dlhoročného 

odborného garanta VSD a.s., neobišli ani ju ale nakukli, ako to funguje na 

rozvode nižšieho napätia, ako mali možnosť vidieť v Lemešanoch, o čom sme Vás 

informovali v minulom čísle. 

Samozrejme, s exkurziami stále nekončíme a plánujeme ďalšie, o ktorých Vás 

budeme pribežne informovať.  

 

 

 

 

O 
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ERTIFIKÁCIA ECDL ŽIAKOV 2.ROČNÍKA 

ECDL  je systém na overovanie (certifikáciu) znalostí a zručností v oblasti 

práce s výpočtovou technikou určený pre bežného používateľa osobného 

počítača.  

Systém ECDL je postavený na celosvetovo: 

 jednotných  sylaboch (štandardoch znalostí), ktoré určujú rozsah 

potrebných znalostí a zručností vo vybraných tematických 

oblastiach (moduloch) 

 jednotnej metodike (štandardoch v postupe) ako overiť, či uchádzač 

požadovanú úroveň znalostí a zručností dosahuje 

 jednotnej značke a dôslednej kontrole kvality testovania. 

Autorom, prevádzkovateľom a odborným garantom  systému ECDL je 

nadácia ECDL Foundation  so sídlom v Írsku, čo je nezisková nadácia vytvorená 

európskymi informatickými spoločnosťami. Garantom za lokalizáciu systému 

ECDL a jeho prevádzku na Slovensku je Slovenská informatická spoločnosť. 

Certifikáty systému ECDL sú medzinárodne rešpektovanými dokladmi 

o tom, že ich držiteľ dosahuje požadovanú úroveň (štandard) znalostí a zručností 

z príslušnej oblasti IT, ktorú preukázal na testoch podľa celosvetovo platnej 

metodiky. 

O kvalite systému svedčí i fakt, že certifikáty ECDL sa stávajú súčasťou 

národných kvalifikačných rámcov a ich získanie vedie k nadobudnutiu štátom 

uznanej kvalifikácie. V Európe je ECDL súčasťou národných kvalifikačných 

rámcov v Írsku, Veľkej Británii, Francúzsku a na Malte a vo svete 

v Austrálii, Novom Zélande, Iráne, Singapure, Južnej Afrike, Thajsku a 

Vietname.   

C 

http://www.ecdl.org/
http://www.informatika.sk/
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Program ECDL je na Slovensku zavedený od roku 2004. Ponúka moderné 

certifikačné skúšky z viacerých tematických oblastí IT, ktoré sa neustále 

dopĺňajú. Systém je založený na individuálnej voľbe modulov, pričom plne 

rešpektuje kontinuitu certifikácie z minulého obdobia.  

Certifikačné testy ECDL sa vykonávajú výlučne v akreditovaných testovacích 

centrách pod dohľadom akreditovaných skúšobných komisárov.  

 

IŠKQORKY 

Na Gymnáziu Alejová 1 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže Pišqworky, 

ktorú už jedenásty rok organizuje Student Cyber Games. Súťaž sa koná za 

podpory Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy, Masarykovej univerzity a 

ďalších partnerov. Je to súťaž pre študentov stredných škôl, žiakov 6. až 9.  

ročníkov základných škôl a študentov gymnázií, ktorí vytvoria päťčlenný tím. 

Školu môžu reprezentovať 4 tímy.  

Našu školu reprezentovali tímy z tried 1.A, 1.B, 3.A a 4.A. Tím 1.A Team 

Stanley sa umiestnil na 5.mieste a tím 4.A Slabí plačkovia (Šimon Bučko, Viliam 

Podhájecký, Lukáš Paugsh, Martin Čigarský, Jovan Blažek, Viliam Žilla) vyhral 

1.miesto. 
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EŇ OTVORENÝCH DVERÍ 

 Dňa 21.11.2018 sme na našej škole mali síce zimu, pretože sa kľučky 

našich dverí podávali z rúčky do rúčky, ale hrial nás pocit spolupatričnosti 

a radosti, keď našu bránu prekročilo viac ako 300 párov nôh. Hádate správne, 

v tento deň nás navštívili naši budúci, ale aj tí minulí žiaci. Deň otvorených dverí 

už každoročne láka stovky návštevníkov, aby sa prišli presvedčiť o kvalite nami 

poskytovaných služieb, o kvalite nami poskytovaného vzdelávania.  

Teší nás každoročne vyšší záujem našich budúcich žiakov a ich rodičov. Ale 

veľmi nás teší, že Vy, naši absolventi, si v tento deň prídete zaspomínať na časy 

minulé, porozprávať sa s našimi terajšími žiakmi o tom, ako to bolo na škole 

kedysi za Vašich čias. Veľmi milo nás prekvapili absolventi roku 1967, čiže naši 

prvý absolventi, ktorí pri vitrínke s archívnymi meracími prístrojmi spomínali na 

svoje školské časy. Vtedy si človek uvedomí, že okrem vedomostí Vám dávame 

aj pocit rodiny, pocit, že stále niekam patríte. Nedávno, v jednej ankete sme sa 

pýtali i na spomienky na SPŠE. Odpoveď: „SPŠE sme boli ako rodina, priatelia aj 

s učiteľmi napriek tomu, že sme si vykali. O žiadnej inej škole som nepočul, že 

by mala také dobré vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi aspoň teda z rozprávania 

mojich známych.“ A vtedy si povieme, že našu prácu robíme dobre a to je pre 

nás tá správna motivácia do ďalšieho obdobia. 

 

D 
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SPECHY ŽIAKOV SPŠE 

Naši žiaci sa tradične zúčastňujú mnohých súťaží či už pohybových, 

jazykových, odborných alebo vedomostných. Nebolo tomu inak ani teraz ku 

koncu kalendárneho roka. Tentoraz to však bolo o niečom inom, keďže sa im 

podarilo niekoľko husárskych kúskov. 

V rámci informatickej súťaže iBobor 

v kategórii Senior súťažilo 4 086 súťažiacich na 

celom Slovensku. Plný počet bodov dosiahlo 40 

žiakov, z toho 7 žiakov patrí k našim radom.  

Menovite sú to: Patrik Barna, Dominik Falis, 

Erik Macko, Branislav Beke, Michal Palkov, 

Adrián Gula a Samuel Harvan, všetci zo IV.B. 

 

Naši žiaci nezaháľali ani v krajskom kole súťaže Zenit 

v programovaní, kde sa im podarilo získať hneď  dve 

prvé miesta. Prvé miesto v kategórii GRAFIK získal 

Alex Irányi a v kategórii WEBDEVELOPER získal prvé 

miesto Peter Adam, obaja zo IV.A. 

 

 Všetkým srdečne blahoželáme a pevne veríme, že v nasledujúcom kalendárnom 

roku sa opäť budú posúvať výsledky našich žiakov o niečo vyššie. 

 

 

Ú 
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RE ŠTUDENTOV SME ZORGANIZOVALI A ZÚČASTNILI SA 

 Anglicko-slovenská inscenácia s názvom THE ONLINES pre žiakov 2. a 3. 

ročníka, 

 Filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm 2018, 

 iBOBOR, 

 Muzikálové predstavenia Na skle maľované pre žiakov 1. ročníka, 

 Imatrikulácia prvákov, 

 Skúšky na získanie certifikátu ECDL pre žiakov 2. ročníka, 

 Beseda s pracovníčkou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Košice 

na tému "Zdravá výživa", 

 Stáž vybraných žiakov v Poľsku v rámci Erasmus+, 

 Krajské kolo  súťaže ENIT v Elektronike, 

 Stáž vybraných žiakov v Slovinsku v rámci Erazmus+, 

 Charitatívna zbierka Hodina deťom, 

 Mikuláš v škole, 

 Olympiáda v anglickom jazyku, 

 Olympiáda v slovenskom jazyku, 

 Návšteva knižného veľtrhu Bibliotéka, 

 On-line súťaž Best in English, 

 Stužkové slávnosti, 

 Robotická show, 

 Výstava PROEDUCO 2018, 

 Vianočný volejbalový turnaj, 

 Výmena okien v laboratóriách severného traktu, 

 Výmena okien na chodbách orientovaných smerom do dvora. 

  

P 
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január 

Renovácia južného traktu školy 

Polročná klasifikácia žiakov 

február 

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

písaní 

Školské kolo SOČ 

 

 

 

 

 

 

 

Sú slová, ktoré nikdy nepovieme,  

sú lásky, ktoré nezískame,  

sú chvíle, na ktoré spomíname  

a sú priatelia, na ktorých nezabúdame.  

Šťastný nový rok  priatelia!  

 

Váš Klub absolventov 


