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 Dvojmesačník, č.9/2019 

 

Milí členovia klubu absolventov,    

konečne sa nám počasie umúdrilo a slniečko nás 

zohrieva svojimi teplými lúčmi. Začali sme sršať 

optimizmom, ktorý nás dúfajme neopustí až do 

dovolenkového obdobia.  

        

Váš realizačný tím 

 

 

 

 

 

NI ENERGIÍ 

Tento rok sa na našej škole konal predjubilejný 9-ty ročník vedomostno-

súťažného dopoludnia určeného žiakom 8.ročníka ZŠ s názvom „Dni energií 

2019“. Sme veľmi radi, že naše pozvanie prijalo 7 košických základných škôl 

z rôznych mestských častí a spolu k nám zavítalo 156 nádejných 

elektrotechnikov, lýceistov a sieťarov.  

 Deti sa zábavnou formou dozvedeli  niečo nové o energiách, a keďže sme 

škola elektrotechnického zamerania bola to hlavne elektrická energia, ako aj 

o environmentalistike, ktorá ide ruka v ruke s výrobou a spotrebou elektrickej 

energie.  

 Musíme konštatovať, že deti ktoré k nám zavítajú sú čoraz šikovnejšie 

a technicky zdatnejšie, o čom svedčí stúpajúca kvalita ich projektov.

D 



 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA ŠKOLY V 
 Košický samosprávny kraj ako zriaďovateľ SPŠ elektrotechnickej v 

Košiciach podľa §3 a §4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a 

školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia §5 zákona č. 

552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 

predpisov vyhlásil výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa SPŠE v 

Košiciach. 

Na základe výsledku výberového konania, ktoré sa konalo 15.4.2019 

navrhla Rada školy predsedovi Košického samosprávneho kraja vymenovať za 

riaditeľa SPŠ elektrotechnickej v Košiciach Ing. Štefana Krištína na päťročné 

funkčné obdobie s účinnosťou od 1.7.2019. 

Staronovému riaditeľovi školy srdečne blahoželáme a prajeme mu veľa 

úspechov pri realizácii jeho ďalších plánov modernizácie školy. 
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CENENIE PEDAGÓGOV O 
 

Každoročne pri príležitosti pripomenutia si narodenia učiteľa národov J. A. 

Komenského je dobrým zvykom oceniť prácu našich kolegov. 

Tento rok bol Košickým samosprávnym krajom ocenený náš kolega, 

zástupca riaditeľa školy Ing. Zoltán Tóth, ktorý si prevzal ďakovný list z rúk 

predsedu KSK. 

 

Riaditeľom školy boli ocenení nasledovní kolegovia: 

 Ing. Marta Greňová, 

 Ing. Peter Keusch, 

 Mgr. Táňa Kopinová, 

 Ing. Peter Psota, 

 Rasa Oberhaus. 

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a samozrejme nielen im prajeme veľa 

ďalších úspechov v pracovnej oblasti. 
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SPECHY ŽIAKOV SPŠE Ú 
 

 Napriek tomu, že Peter Muszka je už našim absolventom, nedá nám 

nespomenúť jeho úspešné vydanie knihy „The ART of Automation“, ktorá sa za 

niekoľko dní stala hitom na Amazone.  

Chvíľu ešte pri absolventoch ostaneme a spomenieme úspech ďalších 

našich bývalých žiakov:  Filip Hudzík a Marek Haluška, ktorí získali ocenenie 

Via Bona za Sociálnu inováciu roka 2018 so svojim projektom Sám v Múzeu. 

Žiaci Alex Irányi, Richard Maguľák, Dávid Hertneky, Viliam 

Podhajecký, Martin Thern sa ako Wings Racing Team prebojovali do 

celosvetovej súťaže Land Rover v Anglicku. Podarilo sa im uspieť v kategórii 

Engineering, kde odborná porota hodnotila inovácie v skladaní autíčka, ale aj 

veľmi prísne technické parametre. Nominovali sa do najlepšej trojice tímov 

celého sveta a v celkovom hodnotení obsadili 8. miesto. 

 

V celoštátnom kole súťaže iHra – programovanie počítačových hier sa na 

krásnom 3.mieste umiestnil náš Martin Vlček so svojou hrou s názvom NYX. 
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RE ŠTUDENTOV SME ZORGANIZOVALI A ZÚČASTNILI SA P 
 

 Písomná časť maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, 

anglického jazyka a matematiky, 

 Študentské prezidentské voľby, 

 Matematický klokan, 

 Deň vody, 

 Junior admin 2019, 

 Strojár inovátor, 

 Deň narcisov, 

 Súťaž v tvorbe web stránok, 

 Namakaný deň 2019 organizovaný TUKE, 

 Celoslovenské kolo súťaže Networking Academy Games, 

 Amper 2019, 

 Súťaž o putovný pohár riaditeľa školy v riešení elektrických obvodov. 
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Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky 

Teoretická časť maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a 
literatúry, anglického jazyka, matematiky a odbornej zložky 

Prijímacie skúšky na SPŠE 

Odborná prax študentov 2. a 3. ročníka 

jún 

Prijímacie skúšky na duálne vzdelávanie 

Koniec školského roka 

 

 


