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nej školy technickej na Kukučínovej 23 
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------------------------------ 

 

A máme tu 
nový rok 

2018! 
 
 

 
 
Milí naši čitatelia, 

v prvom rade Vám 
chcem do Nového roka 
zaželať hlavne pevné 
zdravie, to je najdôleži-
tejšie a to je základ šťas-
tia a všetkých ďalších 
radostí, ktoré prídu skôr 
či neskôr. Veľa lásky, 
lebo láska je najviac, 
množstvo splnených 

snov, pohodu doma, ale 
aj v škole a veľa pek-
ných chvíľ strávených 
s tými, ktorých máte 
najradšej. Majme vyda-
rený celý rok 2018  

 
Pripravila  

        Mgr. Ivana Hostovičaková 

 
 

 
LYŽIARSKY 
VÝCVIK 

 
 

 
 
 
Aj tento školský 

rok zorganizovali učite-
lia telesnej výchovy 
Mgr. Maroš Vikartov-
ský a Mgr. Róbert    
Smrčo LYŽIARSKY 
VÝCVIK vo Vyšných 
Ružbachoch.  

Záujem zo strany 
žiakov bol veľký a preto 
boli zorganizované až 3 

týždenné turnusy ly-
žiarskeho výcviku.  

Od žiakov viem, 
že sa im veľmi páčilo a 
okrem toho, že sa nie-
ktorí naučili lyžovať, 
snowboardovať, z čoho 
mali obrovskú radosť 
zažili aj veľa zábavy 
a zábavných príhod   
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Pripravila 

        Mgr. Ivana Hostovičaková 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Učebňa pre žiakov    

študijného odboru  

TECHNIK VODÁR 

VODOHOSPODÁR 

 

 
   

V spolupráci s  
Východoslovenskou 
vodárenskou spoloč-
nosťou nám bola zria-
dená odborná učebňa 
pre žiakov z odboru 
technik vodár vodohos-
podár.  
 Vážime si to 
a ďakujeme.  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

Pripravila 
Mgr. Ivana Hostovičaková 

ZO 

ŽIVOTA 

ŠKOLY 
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Navštívil nás štát-

ny tajomník MŠVVaŠ 
SR Peter Krajňák 
a ocenil našu prácu.  

Okrem teoretické-
ho vyučovania zavítal aj 
na praktické vyučova-
nie a na elokované pra-
coviská. Okrem toho, že 
sa mu venovali predo-
všetkým pán riaditeľ 
a pán zástupca, pán 
štátny tajomník sa po-
rozprával aj s učiteľmi, 
majstrami a žiakmi. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Pripravila 
Mgr. Ivana Hostovičaková 

 
 
 

NAVŠTÍVILI  

NÁS 
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NAŠI ŠIKOVNÍ 
ŽIACI 

 
 Žiaci z odboru ma-

liar sa podieľali na vy-
novení priestorov Gréc-
kokatolíckej farnosti 
v Košiciach.  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Pripravila 
Mgr. Ivana Hostovičaková 

 
 
 

NÁVŠTEVA 
TECHNICKEJ 
UNIVERZITY 

 

 
  

31. 1. navštívili 
naši študenti 
v sprievode Ing. Miro-
slava Betuša, PhD.  
Technickú univerzitu – 
fakultu BERG. Profeso-
ri TU priblížili našim 
študentom proces štú-
dia na ich študijných 

programov - Záchranár-
ska, požiarna a bezpeč-
nostná technika, Baníc-
tvo a geotechnika, 
Technológie v naftáren-
skom a plynárenskom 
priemysle." 
 

 
 

 

 
 

Pripravila  
Mgr. Ivana Hostovičaková 
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ODBORNÁ 
PREDNÁŠKA FIRMY 

WAVIN s.r.o 
 
 

 
 
 
Dňa 29.1.2018 sa v 

priestoroch COV usku-
točnila odborná pred-
náška firmy Wavin s.r.o. 
v zastúpení pánom 
Gabrielom Jasečkom. 
Odborná prednáška bo-
la zameraná na plastové 
potrubné systémy 
EKOPLASTIK pre roz-
vody studenej vody, 
teplej vody, dažďovej 
vody, kanalizácie, ply-
nu, vykurovania a kli-
matizácie. Prezentované 
boli novinky v tejto ob-
lasti, ktoré predstavova-
li potrubia EVO PP-
RCT a FIBER BASALT 
PLUS. Odbornej pred-
nášky sa zúčastnili žiaci 
II.C, II.D v doprovode 
Ing. Beáty Sárossyovej, 
Ing. Ingrid Haluškovej 
a žiaci I.C v doprovode 
Milana Somošiho a Bc. 
Miroslava Bodnára. 

 

Odborná prednáška 

firmy REMS s.r.o. 

Dňa 31.1.2018 sa v 
priestoroch COV usku-
točnila odborná pred-
náška firmy REMS s.r.o. 
v zastúpení pánom Pav-
lom Frenakom, ktorá 
bola spojená s praktic-
kými ukážkami spája-
nia potrubí z rôznych 
materiálov. Firma sa 
zameriava na predaj 
vlastných strojov a ná-
strojov na opracovanie 
rúrok z rôznych mate-
riálov dostupných na 
trhu. Odbornej pred-
nášky sa zúčastnili žiaci 
III.D, II.D a I.B, Ing. 
Beáta Sárossyová, Ing. 
Ingrid Halušková, Bc. 
Miroslav Bodnár a Mi-
lan Somoši. 

 

Exkurzia v         

úpravovni vody 

Bukovec 

 
 

15. 2. sa za peda-
gogického dozoru maj-
strov OV Milana 

Somošiho a Bc. Miro-
slava Bodnára žiaci 2.C 
triedy v počte 17 zúčas-
tnili exkurzie v úpra-
vovni vody v Bukovci. 
Počas exkurzie žiaci 
mohli vidieť ako sa 
upravuje surová voda z 
vodnej nádrže Bukovec 
až po použitie na pitné 
účely pre dodávku do 
krajského mesta Košice. 
Priamo v úpravovni žia-
ci videli ako sa surová 
voda čistí sedimentáci-
ou, kremičitým 
pieskom a pridávaním 
soli namiesto chlóru. 
Takto upravená voda už 
odchádza samospádom 
potrubím do verejného 
vodovdu ktorý zásobuje 
krajské mesto Košice.  
 

 
Pripravila 

Ing. Beáta Sárossyová 
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Očakávané    
udalosti      v roku 

2018 
 

Ktoré udalosti patria 
medzi tie, ktoré budú 
definovať rok 2018?  

Zimná olympiáda -        
9. až 25. február 

 

Športoví fanúši-
kovia sa už čoskoro 
dočkajú svojho "sviat-
ku" - o pár týždňov za-
čínajú Zimné olympij-
ské hry, ktoré sa tento 
rok uskutočnia v juho-
kórejskom meste s kr-
kolomným názvom - 
Pchjongčchang. Do 
Južnej Kórei sa tak vráti 
olympiáda po dlhých 
tridsiatich rokoch, tá 
prvá bola letná a konala 
sa v Soule. Na ZOH sa 
predstavia naši hokejis-
ti, biatlonisti či zoznam 
klasifikovaných špor-

tovcov bude známy v 
priebehu januára.  

 

Prezidentské voľby v 

Rusku - 18. marec 

 

 

V marci sa usku-
toční v Rusku voľba 
najsilnejšieho muža 
krajiny - ak ich znova 
vyhrá terajší prezident 
Putin, bude najdlhšie 
vládnucim ruským líd-
rom od čias Stalina (Pu-
tin vládne od roku 
2000). Jeho najhlasnejší 
kritik, Alexej Navaľný 
mal byť zároveň jeho 
najsilnejším súperom, 
no 30. decembra, aké to 
prekvapenie, Najvyšší 
súd zamietol jeho odvo-
lanie proti rozhodnutiu 
volebnej komisie, ktorá 
odmietla jeho registrá-
ciu ako kandidáta na 
prezidenta. Všetko teda 
nasvedčuje tomu, že 
bude Putin ruským pre-
zidentom aj po štvr-
týkrát, vládol by tak do 
roku 2024.  

 

Kráľovská svadba - 

19. máj a kráľovský 

potomok (apríl) 

 

Udalosti v britskej 
kráľovskej rodine sú 
vždy ostro sledovanou 
udalosťou, na ktorú sa 
dlho tešia nielen obča-
nia Veľkej Británie, ale 
z nejakého dôvodu i os-
tatného sveta. Tento rok 
bude pre Britániu špe-
ciálny nielen tým, že 
bude posledným, v kto-
rom bude krajina v EÚ 
(Brexit je naplánovaný 
na 29. marec 2019), ale aj 
vďaka kráľovskej svad-
be "neskrotného" princa 
Harryho a jeho snúbe-
nice, americkej herečky 
Meghan Markle, ktorá 
sa uskutoční 19. mája na 
Windsorskom zámku. 
To však nebude v krá-
ľovskej rodine jediná 
radostná udalosť - me-
siac pred svadbou svoj-
ho brata princ William s 
manželkou Kate privíta-
jú už svojho tretieho 
potomka. To bude vese-
lica!  

 

ZAUJÍMAVOSTI 
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Majstrovstvá sveta vo 

futbale – 14. jún až 14. 

júl 

Prezidentské voľ-
by nebudú jediným dô-
vodom, prečo sa budú 
tento rok na Rusko 
upierať oči celého sveta. 
V júni sa tu totiž začína-
jú ostro sledované Maj-
strovstvá sveta vo futba-
le, ktoré potrvajú celý 
mesiac. Aj keď sa slo-
venská reprezentácia z 
kvalifikácie na MS ne-
prebojovala, pre futba-
lových fanúšikov ide o 
sviatok tohto športu, 
počas ktorého uvidia 
množstvo skvelých zá-
pasov plných hviezd-
nych hráčov. Medzi 
najväčších favoritov 
patrí už tradične ešte 
úradujúci majster sveta 
Nemecko, ďalej Brazí-
lia, Francúzsko, Špa-
nielsko či Argentína.  

 

Mars prichádza - 27. 
júl 

 

Nie, nejde o žiad-
ny nový sci-fi film, ale o 
zaujímavý jav, kedy 
bude toto leto Mars 
najbližšie k Zemi od 
roku 2003, teda vo 
vzdialenosti zhruba 57 
miliónov kilometrov. 
Takmer na skok, však? 
Mars bude počas tohto 
dátumu vyzerať ako 
veľká jasná oranžová 
guľa. Podobne bude vy-
zerať až v roku 2035, 
takže to bude veľká ne-
beská udalosť. Aj keď 
bude jav pozorovateľný 
aj voľným okom, po-
vrchová štruktúra Mar-
su bude lepšie viditeľná 
cez kvalitný ďale-
kohľad.  

 

Prví vesmírni turisti  

 

Ani toto nie je 
žiadne nové sci-fi fil-
mové dielo, ale blízka 
realita. Spoločnosť 
SpaceX totiž plánuje 
práve v tomto roku pre-
viezť okolo Mesiaca pr-

vých turistov spomedzi 
bežných (no ok, vzhľa-
dom na cenu tohto "vý-
letu" asi nie až tak bež-
ných) smrteľníkov. Do-
pravným prostriedkom 
bude kozmická loď 
Dragon 2, ktorá od-
vedzie 7-člennú posád-
ku, z čoho budú 2 civil-
né osoby, ktoré už 
zaplatili zálohu a ab-
solvujú potrebný vý-
cvik. Obežný let by mal 
trvať týždeň. Presný dá-
tum tejto "špacírky" 
však Elon Musk ešte 
neoznámil.  

 

Klimatická konfe-
rencia v Katoviciach 

- 3. december 

Dejiskom konfe-
rencie o zmene klímy 
budú po prvýkrát po-
ľské Katovice, kam v 
decembri pricestuje vy-
še 10.000 delegátov z 
viac ako 190 krajín sve-
ta. Tento summit bude 
akýmsi "momentom 
pravdy", kedy sa budú 
prerokovávať kľúčové 
rozhodnutia ohľadom 
parížskej dohody, ktorá 
sa začne uplatňovať 
práve tento rok.  

 
 
 
 

https://news.nationalgeographic.com/2017/12/top-skywatching-events-2018-eclipses-meteors-planets-astronomy/
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Aforizmus 
 

 

„Najšťastnejší je ten, kto má najmenej 

žiadostí.“ 

                                       

(Budha)  
  
 


