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Milí priatelia – čitatelia nášho časopisu ŠACÁK ! 

     Od posledného čísla prešlo presne deväť mesiacov. Aké boli? Asi mi dáte za pravdu, zvláštne. Minimálne poznače-
né vírusom, ktorý sa nás drží ako kliešť. A stále nie sme na konci. Prežívame dobu neistoty, kladieme si otázky 
„prečo“ a vlastne ani nevieme, aký bude tento školský rok, keďže v týchto dňoch sme opäť na dištančnom vyučova-
ní. Ale aj v tých pochmúrnych časoch sú veci, ktoré sú isté, nezmenili sa od prvého potvrdeného prípadu vo svete. 
Zem sa stále krúti, deň sa strieda s nocou a slnko nám ráno vždy vyjde. Či sa smeje, alebo ukrýva za mrakmi, ale 
vyjde vždy. Skúsme hľadať slnko aj v našich bežných životoch. Ono je. Ak sa budeme na svet pozerať správnymi 
očami, uvidíme ho určite. Mimochodom, 21. september bol Medzinárodným dňom vďačnosti. Si vď ačný? Ja te-
da som a buď aj ty. Musíš byť, lebo máš za čo. Pred istým časom som náhodou natrafila na článok, ktorý sa mi do-
stal pod kožu. Nedalo mi, aby som sa ním neinšpirovala, nedoplnila o moje „vďačnosti“ a nepodelia sa oň s vami. 
Možno sa v nich nájdeš alebo si nájdi tie svoje a uvedomíš si, že „koronový“ svet nie je len čiernobiely. 

SOM VĎAČNÁ: 

 za to, že môžem počúvať starosti iných, lebo si uvedomu-
jem, že to, čo občas prežívam, jednoducho k životu pat-
rí; 

 za to, že si občas neskoro večer líham do postele s 
únavou level milión, lebo to znamená, že mám prá-
cu a robím veci, ktoré mnoho iných ľudí na svete 
nemôže; 

 za to, že prídu aj ľudia a situácie, ktoré ma zrania, 
pretože ma urobia silnejšou; 

 za to, že som pochopila, že svoje šťastie musím hľa-
dať v sebe a nie v ľuďoch vôkol seba; 

 za to, že mám láskavých a obetavých rodičov, ktorí mi 
ukázali, čo je to milovať rodinu a žiť pre niekoho iného; 

 za to, že som stretla chorých ľudí, ukázali mi, akú obrovskú 
hodnotu má zdravie; 

 za to, že som stretla ľudí chudobných duchom, lebo mi ukázali, kým sku-
točne nechcem byť; 

 za to, že som spoznala lásku a pocítila, akého úžasného silného citu je ľud-
ský sval schopný; 

 za slzy blízkych a priateľov, ktoré občas môžem utrieť, lebo to znamená, 
že je môjmu srdcu niekto stále veľmi blízko; 

 za to, že môžem obdarúvať druhých, lebo to znamená, že mám všetko, čo 
skutočne potrebujem; 

 za to, že nemôžem vziať svoje rozhodnutia späť, aj keby som občas chce-
la, že tieto rozhodnutia každý deň píšu riadky môjho života a vedú ma k 
tomu, aby som sa rozhodovala lepšie; 

 za to, že nemám na všetko odpovede a vždy ma bude mať čo na živote 
prekvapiť, občas hlboký smútok, no inokedy slzy šťastia; 

 za to, že som mohla pochopiť, aký je život krehký a vzácny dar; 

 za to, že som mala mnohokrát trpezlivosť pokračovať, aj keď som myslela, 
že už nemám síl; 

 za všetky večery plné smiechu, pretože to znamená, že stále mám okolo 
seba rodinu a priateľov, ktorí chcú so mnou zdieľať svoju radosť a pohodu; 

 za každodenný neporiadok v dome, ktorý musím upratať, lebo to zname-
ná, že mám strechu nad hlavou a nežijem v ňom sama; 

 za to, že môj život je neskutočne krásnym mixom každodenných lekcií, 
ktoré mi ukazujú, ako mnoho sa toho ešte musím naučiť.  

 
A úplne na záver...v dobe zákazov, opatrení, obmedzovania nezabudni, 
že NIE JE zakázané: 
– byť k sebe navzájom láskaví, 
– hovoriť povzbudivo s druhými, 
– pomáhať ľuďom, 
– písať pozitívne statusy, komentáre (keď už musíš),  
– obdarovať tých, ktorí to potrebujú, 
– volať často rodine a priateľom,  
– robiť si malé radosti, 
– športovať a zdravo sa stravovať, 
– hovoriť o krajšej budúcnosti.        
       Jarka Plavčková 
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Napriek  tomu, že školský rok 2019/2020  je už dávno za nami, 
predsa sa aspoň malou zmienkou k nemu vrátime.  Nejde nespo-
menúť úspech, ktorý sa pridal k našim každoročným.  Jednodu-
cho povedané - sme NAJLEPŠÍ !!! 
V dňoch 11. - 13.2.2020 sa uskutočnilo na našej  škole celoštát-
ne kolo súťaže ZENIT v strojárstve. Opäť sme nesklamali a uká-
zali naše kvality. V každej kategórii sme zvíťazili. 
Kategória S (strojné povolania):  
 1.miesto - Kristián KRÍŽOVSKÝ (teraz už žiak IV.P) 
Kategória R (ručné povolania):  
 1.miesto - Adam CIRBES (teraz už žiak IV.DPS) 
Kategória C (CNC programovanie):  
 1.miesto - Tomáš JANISKO (bývalý žiak IV.P) 
Fantastické výsledky!  
GRATULUJEME!   

-rr- 

Od 1. januára do 31. októbra 2020  žiaci našej školy, študenti 3. 
a  4. ročníkov,  mali jedinečnú šancu zapojiť sa do inovatívneho 
vzdelávacieho projektu „Technické talenty 2020+“, ktorého 
hlavným poslaním je popularizovať vedu a aktívne zapojiť štu-
dentov do objavovania vzrušujúcej stránky technických predme-
tov. Program vznikol v spolupráci Fakulty materiálov, meta-
lurgie a recyklácie (FMMR) TUKE a spoločnosti U. S. Steel 
Košice.  Študenti sa mohli zapojiť do projektu vytvorením 
práce na jednu z daných tém: 

Obehová ekonomika / Buď kreatívny v recyklácii 
Materiály modernej doby /Steelový svet technológií 
Energetika / Kde v pekle je energia? 
Environmentálne inžinierstvo / Bráň zelenú hranicu 
Špeciálna kategória: Každá úspešná cesta sa začína správ-

nym rozhodnutím. 
Na konci každého mesiaca zasadla trojčlenná komisia odborní-
kov FMMR TUKE a odborníkov z priemyselnej sféry U. S. Steel 
Košice, ktorá vybrala  vždy 3 ‒ 6 najlepších prác, ktoré boli 
odmenené finančnou odmenou 200 €. 
Do projektu sa zapojili aj naši žiaci,  ktorí svojou prácou zauja-
li odbornú komisiu FMMR TUKE a odborníkov z priemyselnej 
sféry  U.S.Steel Košice, s.r o. natoľko, že sa stali  výherca-
mi   tejto súťaže a boli odmenení sumou 200 €. Vo februári to 
bol  Jozef Bugeľ (bývalá IV.BD) s projektom na tému  „Penový 
hliník“, v marci Peter Filipovský zo IV. MT s projektom na té-
mu „Využitie recyklovanej vody v domácnostiach“, v júni 
Adam Cirbes zo IV.DPS s projektom na tému „Bioplasty“ 
a v auguste Július Nagy zo IV.P s projektom na tému 
„Možnosti využitia a recyklácia plastov“.  
Za mesiac september sa do súťaže zapojili a vyhrali Róbert Ry-
bár z  II I .B s projektom na tému   „Titán a jeho využitie“, Nor-
bert Vass z III.B s projektom na tému „Využitie kompozitných 
materiálov v priemysle“ a Matej Hriň z III.MPS s projektom na 
tému „Vývojové trendy v strojárskej technológií“. 
Ako poďakovanie za aktívnu účasť na projekte  slávnostnú tabu-
ľu Partnerská stredná škola odovzdal nášmu pánovi riaditeľovi  
Ing. Petrovi Smolnickému Ing. Peter Demeter, PhD., vedúci Od-
delenia hutníctva a zlievarenstva, ktorý zároveň osobne odo-
vzdal niektorým výhercom ich ceny.   
Za možnosť zúčastniť sa veľmi pekne ďakujeme a pokračujeme 
s projektmi aj v mesiaci október. 

Petra DEMETEROVÁ 
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Mimoriadna situácia, ktorá vládne v celom svete kvôli 

pandémii COVID-19 ovplyvnila život každého z nás. Nám 

ale nezabránila, aby sme svoju činnosť rozbehli aj 

v novom školskom roku. Naše úvodné stretnutia prebehli 

pri dodržiavaní nariadených hygienických opatrení a aj na 

tento školský rok sme si naplánovali rôzne aktivity. No-

vých členov sme si získali priamo ich oslovením a teší 

nás, že naše rady rozšírili práve žiaci prvého ročníka.  

Začali sme plánovať a už dňa 9.10.2020 prebehli voľby 

predsedu ŽŠR aj voľby žiaka za člena v Rade školy. No-

vým predsedom ŽŠR sa stal Erik LEŠČINSKÝ (III.P) a 

podpredsedom Denis JANOŠČÁK (III.D). Zástupcom za 

žiakov do Rady školy sa stal Dávid ORAVEC (III.MPS). 

Všetkým trom srdečne blahoželáme a držíme palce, aby 

sa im v nových funkciách darilo  

Žiaľ, po tomto dátume nás pandémia zastavila, brány 

školy pre stredoškolákov ostali zatvorené a zabránila nám 

tak pokračovať v plánovaných aktivitách ... my ale verí-

me, že čoskoro pominie, že  sa budeme môcť čoskoro 

vrátiť do školy a budeme môcť napĺňať svoje plány. A 

o aké plány a aktivity ide, to sa dozviete z nástenky, kto-

rú pre vás pripravujeme. 

Veríme, že povzbudíte našu činnosť, pridáte sa k nám, 

poviete nám, čo by ste chceli zmeniť alebo zlepšiť, aby 

nám spolu v škole bolo fajn.  

My, ako zástupcovia vás – žiakov našej školy sme tu pre 

vás a vieme, že spolu to zvládneme  

   

   ŽŠR pod vedením Kataríny Kovalovej 

Mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne riešenia.  Kraj-

ské kolo AMAVET v tomto roku sa presunulo do virtuálneho 

priestoru v podstate zo dňa na deň, keďže stredné školy od 

12. októbra prešli na dištančné vzdelávanie.  Do virtuálneho 

priestoru sa teda presunula aj príprava  a konzultácie. Matej 

Hriň a Martin Hamrák  z III.MPS v online priestore odpre-

zentovali projekt Enviro mladí, nádej pre planétu. 

Nakoľko aj celoštátne kolo sa  bude konať online, postupujú-

cich projektov bolo menej. Ďakujeme  chlapcom za repre-

zentáciu školy a veríme, že o rok už bude všetko tak ako má 

byť a my sa zúčastníme aj celoštátneho kola v Bratislave.

  

  -rr- 

Školský rok 2020/2021 začal. Po 6 mesiacoch sa otvorila školská 

brána a opäť sme sa stretli  - učitelia, spolužiaci. Naša školská 

rodina sa rozrástla o nových spolužiakov. V prvom ročníku máme 

4 triedy: 

I.B - hutníci  

 s triednou učiteľkou Mgr. Patríciou Feckovou 

I.BM - hutníci a mechatronici 

 s triednou učiteľkou Mgr. Monikou Vargovou 

I.DP - mechanici strojov a programátori 

  s triednou učiteľkou Mgr. Kristínou Kouassi 

I.T - elektrikári 

 s triednou učiteľkou Mgr. Evou Hudáčkovou 

 

Ani sme sa nestihli poriadne zabývať v škole a v dielňach praktic-

kého vyučovania a vyučovanie sa opäť presunulo do virtuálneho 

priestoru. Až do odvolania sme prešli na dištančné vzdelávanie. 

My sme však stihli  s fotoaparátom navštíviť našich žiakov  na 

odbornom výcviku. K montérkam im pribudla povinná výbava - 

rúško. Im to však v práci neprekážalo. Veď posúďte sami  

-rr- 



Mnoho mladých ľudí v dnešnej dobe nevníma význam niekto-
rých dôležitých štátnych sviatkov, ktoré nám pripomínajú vý-
znamné udalosti z našej histórie. Jedným z nich je 17. no-
vember  - Deň za slobodu a demokraciu.  
Pôvod štátneho sviatku siaha do roku 
1939. 
Podnetom na vyhlásenie Medzinárodného 
dňa študentstva sa stali udalosti na 
jeseň 1939 vo vtedajšom Protektoráte Če-
chy a Morava. Okupácia českých území 
nemeckými vojskami vyvolala v uliciach 

Prahy 28. októbra 1939 demonštráciu v spojitosti s oslavami vzniku Československa. Pri 
zrážke medzi demonštrantmi a ozbrojenými zložkami, pričom ich príslušníci použili aj 
strelné zbrane, zahynul mladý robotník Václav Sedláček. Trinásti ďalší účastníci demon-
štrácie utrpeli ťažké zranenia, medzi nimi aj študent medicíny Univerzity Karlovej Jan 
Opletal, ktorý o dva týždne zraneniam podľahol. 
Opletalova smrť vytiahla 17. novembra 1939 do ulíc stovky vysokoškolákov bez rozdielu 
ich príslušnosti k fakulte alebo škole vôbec. Chceli sa pochodom cez mesto s medikom 
dôstojne rozlúčiť pred pohrebom v dedinke Lhota nad Moravou. Strety s políciou a ne-
meckými vojakmi trvali celý deň a ich následky boli tragické. 
Špeciálne nemecké komandá SS a SD prepadávali 
vysoké školy a internáty v Prahe, Brne a Příbrame. Nasle-
dovali popravy bez súdu, vyše 1200 študentov odvliekli 
do koncentračného tábora Sachsenhausen-
Oranienburg. O bles- kovej protištudentskej 
akcii rozhodol 16. novembra v Berlíne 
nemecký vodca Adolf Hitler. 
Pri príležitosti druhého výročia 
uzatvorenia če- ských vysokých škôl 
a odvlečenia študentov do kon-
centračného tábora sa v Lon-
dýne stretli de- legácie študentov 
26 národov pod záštitou prezidenta 
Edvarda Beneša a exilovej českoslo-
venskej vlády. V slávnostnom vyhláse-
ní stanovili 17. no- vember za Medzinárod-
ný deň študentstva. V roku 1942 na zasadnu-
tí Medzinárodného štu- dentského zhromaždenia 
vo Washingtone bol 17. november potvrdený a opäť 
vyhlásený za Medzinárodný deň študentstva. Na akte po-
tvrdenia sa zúčastnili delegáti štu- dentov z 50 národov. 
Podobne ako v roku 1939 aj v novembri 1989 zohrali najmä v Prahe a v Bratislave vý-
znamnú úlohu študenti vysokých škôl. Udalostiam zo 17. novembra 1989, keď sa študentskými demonštrá-
ciami začala Nežná revolúcia, predchádzali nelegálne stretnutia študentov v Prahe aj v Bratislave. Poslucháči 
vysokých škôl ich zorganizovali v predvečer Medzinárodného dňa študentstva. V novembri 1989 príslušníci 
Verejnej bezpečnosti na Národnej triede v Prahe zbili študentov demonštrujúcich za základné ľudské práva. 
Postupne udalosti na podporu študentov a na vyjadrenie odporu voči socialistickému zriadeniu nadobúdali 
väčší rozmach až vyústili do pádu režimu. Rok 1989 priniesol národom v Československu, ako aj miliónom 
ďalších ľudí v strednej a východnej Európe, slobodu, demokraciu, obnovenie ľudských práv a vieru. 
 
17. november je aj Dňom boja za ďalšie hodnoty - slobodu a demokraciu. Práve novembru 1989 ďakujeme 
za to, že dnes je sloboda v našej krajine akousi samozrejmosťou. Až pozabúdame, že práve ona je veľmi 
krehkou hodnotou, ktorú naozaj treba chrániť. 
  

        zdroj: internet 
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