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PEKNÉ LETO SI TREBA ZASLÚŽIŤ 

Vonku nám opäť začína pražiť slniečko a naše 

myšlienky čoraz častejšie ovládajú predstavy 

o prázdninách, o dovolenke, 

o lete ... Snívame 

o kúpaliskách, dobre 

vychladenom pivku, 

kofole, o partii pria-

teľov i možno 

o novej letnej 

láske. Leto je 

nepochybne naj-

vhodnejším obdo-

bím na snívanie 

i na najkrajšie zá-

žitky. Avšak aj pek-

né leto si treba zaslú-

žiť.  

Aby sme sa mohli odobrať do 

snov, na prázdniny a dovolenky, čaká nás 

ešte náročný vrchol školského roka – prevero-

vanie vedomostí, hodnotenie, záverečná klasi-

fikácia. O čo s väčším nasadením pristúpime 

k týmto povinnostiam, o to s lepším pocitom sa 

nám bude odchádzať na prázdniny. Tomu, kto 

teraz zabojuje o dobré známky, bude určite leto 

viac chutiť. Veď predsa dokonalý oddych môže 

prísť len po zaslúžilej námahe.  

A pamätajme i na to, že 

žiadna práca neunavuje 

až tak, ak ju robíme 

s nadšením .  

A nebojme sa teraz 

vydať viac energie. 

Leto nám ju predsa 

rýchlo vráti späť.  

Všetkým našim čita-

teľom želáme krásne 

leto, zaslúžené prázdni-

ny a skutočný oddych. Teší-

me sa na zregenerovaných žia-

kov i pedagógov v školskom roku 

2017/2018. 

Lucia Gurbáľová, Eva Kovalčíková 

 3.MIESTO NA   
MAJSTROVSTVÁCH  

SLOVENSKA  

  

V dňoch 26. - 
28.4.2017 sa To-
máš SEMAN zo 
IV.P zúčastnil finá-
lového kola 3. roč-
níka  Majstrovstiev 
Slovenska v CNC 
sústružení a frézo-
vaní.  Na súťaž sa 
pripravoval pod 
vedením pána maj-
stra Mgr. Petra 
MACÁKA. 
Obsadil krásne 3.miesto. Je to opäť výbor-
ný úspech pre našu školu. Veríme, že sa 
Tomášovi bude dariť  v osobnom aj pra-
covnom živote a všetky skúsenosti, ktoré 
na škole získal, správne zúročí. 
Gratulujeme! 

-rr- 

OLYMPIÁDA V NEMECKOM JAZYKU 
Získali sme 2.miesto 

Celoštátne kolo olympiády 

z nemeckého jazyka sa konalo  

v dňoch 19. a 20.marca 2017 

v Bratislave v priestoroch Gym-

názia sv.  Uršuly na Uršulínskej 

ulici pod záštitou IUVENTY, 

MŠVVaŠ SR a Goetheho inštitútu.  

Našu školu reprezentoval Rado-

van Quallich zo IV.T v kategórii 

2D určenej pre žiakov stredných 

odborných  a stredných priemyselných škôl. Rado 

súťažil v disciplínach ako čítanie s porozumením, po-

čúvanie s porozumením, gramatika  a konverzácia na 

zvolenú tému. 

S celkovým počtom 96 bodov obsadil 2.miesto 

a množstvo veľmi hodnotných cien. 

Okrem prehliadky nočnej Bratislavy, ktorú sme ab-

solvovali v nemeckom jazyku, nadobudol Rado  

okrem cenných skúseností aj nové kontakty 

a nadviazal priateľstvá s mnohými rovesníkmi 

z celého  Slovenska. 

Kvetka DÁVIDOVÁ 

REPREZENTÁCIA ŠKOLY  - CELOŠTÁTNE KOLÁ 
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OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV  
Naša škola je síce škola s technickým zameraním, ale máme 

aj takých žiakov, ktorí svoj voľný čas venujú aj 
činnosti zameranej na inú oblasť. Téme ľudských 
práv sa vo svojom voľnom čase venuje aj žiak 
Peter Grobár zo IV.BD. Jeho motiváciou bola aj 
skúsenosť z účasti na krajskom kole v minulom 
roku a jeho záujem o túto problematiku bol tak 
veľký, že v tomto roku na krajskom kole presvedčil 
komisiu o svojich vedomostiach a zo štvrtého 
miesta  postúpil do celoštátneho kola. Našu školu 
pod vedením Kataríny Kovalovej reprezentoval na 
celoštátnom kole Olympiády ľudských práv 
v Modre v dňoch 5.-7.4.2017. Boli to tri náročné, 
ale plodné dni - dni plné zážitkov, nových vedo-
mostí a skúsenosti. Peter musel preukázať pred 

komisiou svoje zručnosti a ve-
domosti a obhájiť svoje názory 
na modulové situácie, ktoré 
vychádzali zo skutočnosti, aj 
svoju prácu na tému „Diversity: 
Europe's strength or we-
akness?“  
Táto olympiáda nemá víťazov 
a porazených, víťazom je každý 
účastník celoštátneho kola ... 
predsa len, dotiahnuť to až do 
celoslovenského kola nie je 

jednoduché. Petrovi za účasť a reprezentáciu školy ďakujeme 
a blahoželáme. 

A aký odkaz má Peter po aktívnej účasti v tejto súťaži? „ Ľud-
ské práva by mali byť v záujme každého. Hlupák je ten, ktorý ponižu-
je iných, ale ešte väčšmi je hlupákom ten, ktorý sa na to nečinne pri-
zerá, či posmieva sa. Preto netreba vyzdvihovať svoje práva ako 
v škole, tak doma či vonku, ak nedokážeme plniť svoje povinnosti. 
Mimochodom olympiáda ľudských práv a celoštátne  kolo olympiády 
boli pre mňa úžasnou skúsenosťou a vždy by som si to rád zopako-
val.“ 

    Katarína KOVALOVÁ  
Peter GROBÁR  

ENERSOL 2017 
 

Dňa 24.marca 2017 sme sa po prvýkrát  ako škola 

zúčastnili súťaže ENERSOL, ktorú každoročne vyhlasu-

je MŠVVaŠ SR. Je zameraná na možnosti úspor ener-

gie, obnoviteľných zdrojov energie, ... 

 V krajskom kole našu školu reprezentovali Radoslav 

Ceľuch a Zdenko Falat (obaja zo IV.PS). Práca  postú-

pila do celoštátneho kola, čo bol veľký úspech, nakoľ-

ko sme sa tejto súťaže ako škola zúčastnili prvýkrát 

v našej histórii. 

V dňoch 11. – 13.4.2017 sme sa zúčastnili celosloven-

ského kola súťaže na SOŠ V.P.Tótha, v Senici. Školu 

reprezentoval Zdenko Falat zo IV.PS.  

Slávnostný večer pre-

biehal za prítomnosti 

vzácnych hostí, sa-

motnú súťaž otvorila 

štátna tajomníčka 

MŠVVaŠ SR Oľga 

Nachtmannová. Naša 

práca sa prezentovala 

v hlavnej kategórii. 

Obhajoba dopadla 

výborne, Zdenko do-

stal pochvalu od člena 

celoštátnej komisie za 

výbornú obhajobu. 

V silnej konkurencii 

všetkých stredných 

škôl sme obsadili 

9.miesto. 

Táto súťaž bola výbornou skúsenosťou pre samotného 

žiaka a  výbornou reprezentáciou školy. Veríme, že 

o rok budeme opäť úspešní.  

Eva KOVALČÍKOVÁ 

VLADO NA HVIEZDOSLAVOVOM KUBÍNE 
22. marca sa v ZUŠ na Bernolákovej ulici 
v Košiciach uskutočnilo regionálne kolo súťa-
že v umeleckom prednese poézie a prózy. 
Našu školu reprezentoval žiak II.T Vladislav 
Vavrák. V silnej konkurencii vynikajúcich 
recitátorov sa síce neumiestnil na popred-
ných miestach, ale za svoj výkon sa rozhod-
ne nemusí hanbiť. Prednášal poéziu od Mila-
na Lasicu, šlo o dve básne: Slovenčina 
a Bicykel. Členovia poroty ho pochválili 

a povzbudili k tomu, aby na sebe popracoval a prišiel aj o rok. Vlado zo 
súťaže odišiel s diplomom za účasť a zároveň s novou skúsenosťou 
a inšpiráciou do ďalšej činnosti v oblasti umeleckého prednesu.  

Lucia GURBÁĽOVÁ 

EXKURZIA ŽILINA 
 
V dňoch 22. – 

23. marca 

2017 sme sa 

zúčastnili ex-

kurzie v Žiline, 

pod hlavičkou 

AMAVET klubu 

960, ktorý 

pracuje na 

našej škole.  

22.3.2017 sme 

navštívili 

5.pluk špeciál-

neho určenia 

v Žiline, kde 

nás sprevádzal  

rtm. Mgr. Vla-

dimír Stoila.  Mali sme možnosť vidieť cvičisko špe-

ciálneho pluku a Sieň slávy, kde nám boli priblížené 

všetky akcie, do ktorých bol 5.pluk nasadený. Zá-

roveň nám bol premietnutý film  z misie 

v Afganistane. Chlapci si prehliadku užili, mali aj 

množstvo otázok. 

23.3.2017 sme navštívili Výskumné centrum 

Žilinskej univerzity. Boli nám predvedené viaceré 

časti výskumu, ktorým sa VC venuje – inteligentná 

budova a jej riadenie, výskum terénu a dopravnej 

infraštruktúry a chemické laboratórium tepelnej 

pohody.  Aj keď výklad bol miestami únavný, každý 

z nás si v tom našiel niečo „svoje“.  

Exkurzia  prebehla bez najmenších problémov, uby-

tovanie bolo príjemné, mali sme možnosť zažiť situ-

ácie, ku ktorým by sme sa bežne nedostali.  

Účastníci exkurzie 

 NAJOBĽÚBENEJŠÍ PEDAGÓG 
 

Pri príležitosti „Dňa učiteľov“ členovia Žiackej 
školskej rady vyhlásili anketu 
„Najobľúbenejší pedagóg“.  Po vyhlásení an-
kety zavládla medzi žiakmi búrlivá diskusia, 
„kto asi vyhrá, prečo áno, prečo nie a tak“ 
a niektorí mali naozaj dilemu. Dňa 28.3.2017 
cez prvú veľkú prestávku mali žiaci možnosť 
vhodiť do „urny“ lístok s menom svojho naj-
obľúbenejšieho pedagóga. Každý bol 
v očakávaní, kto bude víťaz, veď  nie na dar-
mo sa vraví „koľko ľudí, toľko chutí“ ... my 
vieme, že zvedaví boli aj pedagógovia. 
A ako to dopadlo? Po sčítaní hlasov sa pre 
školský rok 2016/2017 najobľúbenejším pe-
dagógom na našej škole stal Ing. Roman 

Radvák.  
Nášmu pánovi učiteľovi ĎAKUJEME ... aj touto cestou mu srdečne bla-
hoželáme a želáme mu ešte veľa úspechov a trpezlivosti v jeho pedago-
gickej praxi, aby mu v laviciach sedeli minimálne tak dobrí žiaci ako 
sme MY        

  Členovia ŽŠR 

REPREZENTÁCIA ŠKOLY  - CELOŠTÁTNE KOLÁ 
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PODPISY PRACOVNÝCH ZMLÚV 

Hutnícka spoločnosť U. S. Steel Košice, 

s.r.o., 4.5.2017 podpísala  zmluvy o budú-

cej pracovnej zmluve so žiakmi Strednej 

odbornej školy v Košiciach–Šaci. Po splnení 

dohodnutých podmienok sa z absolventov 

stanú v júni až v auguste tohto roka za-

mestnanci firmy. 

(foto a text U.S.Steel s.r.o Košice) 

MÁJ - ROZLÚČKY ČAS 

Aj v tomto roku sa uskutočnila slávnostná rozlúčka s našimi maturan-
tmi. V piatok 12. mája o 9.00 hod. sa vo vestibule zhromaždili vypará-
dení maturanti IV.BD, IV.P, IV.PS a IV.T v oblekoch, aby potom sláv-
nostne v telocvični školy predstúpili pred mladších spolužiakov 
a svojich pedagógov. Počas rozlúčky sprevádzali štvrtákov ich triedni 
učitelia a celý program bol naplnený krás-
nymi myšlienkami o mladosti, o vďačnosti 
a o tom, ako vždy niečo končí a niečo začí-
na ... 
V programe okrem tanečníkov z TC Meteor 
vystúpil i náš žiak Adam Borov z II.P 
a predviedol nejaké tie kúsky z break dan-

cu. Na rozlúčke sa predviedli i samotní štvrtáci. Pripravili si pôsobivé verše  o živote na škole 
počas uplynulých štyroch rokov. Rozlúčku moderovali chlapci z II.T – Vlado Vavrák a Marek 
Čižmár. Nechýbal akt zápisu úspešných žiakov do Knihy cti a odmenenie „najlepších 
z najlepších“. Potom, čo odznelo, čo odznieť malo, sa za skladby Záverečná od Iné Kafe naši maturanti pobrali z telocvične, 
aby počas akademického týždňa nasali čo najviac vedomostí a boli v skúške dospelosti úspešní.  

Lucia GURBÁĽOVÁ 

SKÚŠKA DOSPELOSTI 

V týždni od 22. do 26. mája prebiehali v našej škole ústne maturitné skúšky. Učebne boli 
upravené a vyzdobené zeleným plátnom a v nich jednotlivé komisie trpezlivo načúvali  ma-
turantom ... 
Na skúšku dospelosti sa mnohí naši štvrtáci pripravili veľmi zodpovedne, niektorým posta-
čilo šťastie a vytiahli si tému, ktorá im sadla. Keďže na vyučovacích hodinách dávali pozor, 
veľa si zapamätali, nebol pre nich problém sebavedomo prezentovať svoje poznatky 
a vedomosti aj pred maturitnou komisiou.  
A tak v tejto skúške opäť úspešne obstáli ďalší naši strojári, hutníci, programátori, mecha-

nici počítačových sietí či elektrikári. Neostáva nám nič iné, len zaželať im aj ďalšie úspechy v osobnom i pracovnom živote  
-lg- 

 

POSLEDNÝ MÁJOVÝ DEŇ POSLEDNÝKRÁT V ŠKOLE 

Po skončení ústnych maturitných skúšok niektorých našich maturantov čakali 
ešte kurzy odbornej spôsobilostí, v utorok 30. mája odovzdali učebnice 
a vyrovnali si všetky podlžnosti voči škole a v stredu prišli do školy skutočne 
poslednýkrát.  
31. mája o 13.00 hod. sa vo veľkej  zasadačke školy uskutočnilo slávnostné 
vyradenie absolventov za rok 2016/2017. 19 maturantov s najlepším prieme-
rom známok z jednotlivých maturitných skúšok  si prevzalo maturitné vysved-
čenie priamo z rúk pána riaditeľa. Potom sa všetci odobrali do tried so svojimi 
triednymi učiteľmi, kde dostali maturitné vysvedčenie aj všetci ostatní absol-
venti a tiež si všetci prevzali aj výučné listy a ďalšie dokumenty.  
Toto bol naozaj posledný okamih našich štvrtákov v škole a mnohí neskrývali ľútosť a nostalgiu za tak rýchlo uplynulým 
študentským časom ... A veru, ten sa väčšine skončil nadobro, keďže už o pár dní na to začali zarezávať v práci svojho pr-
vého zamestnávateľa.  

Lucia GURBÁĽOVÁ 

A ČO OSTATNÍ ŠTUDENTI? 

Počas maturitného týždňa  sa ostatní študenti venovali rôznym aktivitám. Prebehli účelové cvičenia 
pre 1. a 2. ročník, tretiaci absolvovali Kurz ochrany života a zdravia. Nezabudlo sa ani na kultúru - 
čakalo ich divadelné predstavenie, filmové predstavenie. Niektoré triedy sa venovali  športu na mul-
tifunkčnom ihrisku a iní zas zablúdili do Steel Parku v Košiciach, aby sa venovali vede a technike. 
Veríme, že oddych od učenia padol každému vhod a všetci nabrali nové sily do finále školského roka. 

-ek- 
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SPRÁVY ZO ŠPORTU 

 Základné kolo - nohejbal - 24.3.2017 - následne 21.4.2017  po-

stup z 3.miesta na Krajskú športovú olympiádu - školu repre-

zentovali -Šimko Peter (II.BPS), Iluv Alex, Pipoly Adrián (I.BD), Hurný 

Jakub, Servila Kristián (II.D), Vavrák Vladislav (II.T); 

 Regionálne kolo v stolnom tenise CVČ - 4.4.2017 -  žiaci nepo-

stúpili  na Krajskú športovú  olympiádu  - školu reprezentovali - Genči 

Dávid (III.T), Čižmár Michal (III.D), Pipoly Adrián, Iluv Alex (I.BD); 

 Krajské kolo - volejbal 28.4.2017  - Pelegrin Gabriel (IV.T), Šimko 

Peter, Tóth Tibor, Vasiľov Samuel (II.BPS), Katona Márk,   Kopáč Kris-

tián(II.P),   Tink Boris, Pipoly Adrián (I.BD), Štefan Viktor (IV.P); 

 Krajská športová olympiáda  - našu školu reprezentovali chlapci 

v  nohejbale  - 7.6.2017  - chlapci obsadili 4. miesto - Šimko Pe-

ter (II.BPS), Iluv Alex,  Pipoly Adrián (I.BD), Vavrák Vladislav (II.T), 

Horócký Kristián (III.P) 

 

Všetkým reprezentantom našej školy 

ďakujeme za vzornú reprezentáciu a 

tešíme sa na ďalšie športové úspechy 

 

 Eva HUDÁČKOVÁ 

OPÄŤ  NA U.S.STEEL FAMILY SAFETY DAY 

Po roku opäť jedna pracovná sobota, venovaná deťom, mladým, prezentácii školy.  3.júna sa 

konal 6. ročník Family Safety Day. Po minulom roku sme prezentáciu našej školy oživili. Sa-

mozrejme  nechýbali kovové postavičky hutníkov a drôtené hlavolamy, robotická ruka, graví-

rovací stroj,  na ktorom boli pripravené rozprávkové postavičky, rôzne hlavolamy. S veľkým 

úspechom sa stretol aj náš X1 - automatický nákupný vozík, ktorý vymysleli a skonštruovali 

Juraj Šarišský a Roland Szlafkai z I.T. Jeho ovládanie si vyskúšal aj prezident U.S.Steel Scott 

D. BUCKISO.  Opäť plný stánok,  opäť dostatok záujemcov. Opäť o rok dovidenia  

Eva KOVALČÍKOVÁ a účastníci  akcie 

DEŇ DETÍ  

Je to jeden z dní, keď sú deti obdarované svojimi najbližšími niečím naviac-niekto dostane lízanku, niekto čokoládu a niekto 

možno aj niečo viac. My sme sa na nie jednom sedení nad sebou zamysleli a vždy sme prišli na to, že sme stále deti. A tak 

nám napadlo, keď sa blížil Deň detí,  zorganizovať ho v športovo-zábavnom duchu. Na škole tak po čase bola hravá a zá-

bavná atmosféra. My vieme, že všetkým sa vyhovieť nedá, ale stálo to za to... A ako to dopadlo, to už posúďte sami, veď 

fotky hovoria za všetko a my veríme, že sa všetci dobre zabavili. 

členovia ŽŠR  


