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Milí čitatelia! 
 

 
 

Nový rok sa roz-
behol rýchlym tempom, 
ani sme sa nenazdali 
a zo zimy sme prešli do 
jari. Už končí štvrtý me-
siac roku 2018. Máme za 
sebou pekné vianočné 
sviatky, prehupnutie do 
roku 2018, polročné vy-
svedčenie, jarné prázd-
niny a aj Veľkú noc. 
Čas plynie ozaj rýchlo 
a my sa konečne po dl-
hej zime môžeme tešiť 

z čoraz viac a viac tep-
lejších dní. 

Pripravila  
        Mgr. Ivana Hostovičaková 

 

 

SVETOVÝ 
DEŇ 

VODY 
 

 
 
Svetový deň vody 

je určený na 22. marca 
už od roku 1993. Vyhla-
suje ho každoročne Or-
ganizácia Spojených 
národov. 

Aj tento rok sme 
si 22. 3. opäť aspoň na-
chvíľku pripomenuli, 
aká je pre nás voda 
v živote dôležitá 
a potrebná.  

Voda je najdôleži-
tejšou zložkou 
v ľudskom organizme. 
Je našou súčasťou už od 
vývinu, keď tvorí až 
80% hmotnosti embrya, 
u novorodenca je to 75 
% hmotnosti tela. 
S pribúdajúcim vekom 
klesá množstvo vody 
v našom tele. 
U dospelého človeka 
predstavuje voda 2/3 
hmotnosti, čo je 55-65 

%, v neskoršom veku 
voda tvorí už len 50 % 
našej hmotnosti.  
Zastúpenie vody tvorí 
v srdci 80-90 %, v krvi 
83% a v mozgu 80%. 
Svalové tkanivo obsa-
huje 75% vody, pričom 
tukové tkanivo len 20%. 
Práve tento fakt spôso-
buje, že obézni ľudia 
mávajú častokrát nedos-
tatok vody v tele, nie-
kedy až na hranici de-
hydratácie. 

 

 
 
Denne by sme ma-

li vypiť minimálne 2,5 
litra vody. Množstvo 
tekutín treba prispôso-
bovať nielen našim in-
dividuálnym potrebám, 
ale aj poveternostným 
podmienkam či športo-
vým výkonom. V lete 
dochádza k väčšiemu 
prehrievaniu organiz-
mu, preto by sme mali 
najmä počas horúcich 
dní zvýšiť príjem vody. 
Športovci a deti by mali 
mať vyšší príjem vody, 
zhruba 50ml na 1 kg te-
lesnej hmotnosti. Ľud-
ské telo vylučuje vodu 
močom, stolicou, dý-

https://sk.wikipedia.org/wiki/22._marec
https://sk.wikipedia.org/wiki/1993
https://sk.wikipedia.org/wiki/Organiz%C3%A1cia_Spojen%C3%BDch_n%C3%A1rodov
https://sk.wikipedia.org/wiki/Organiz%C3%A1cia_Spojen%C3%BDch_n%C3%A1rodov
https://sk.wikipedia.org/wiki/Organiz%C3%A1cia_Spojen%C3%BDch_n%C3%A1rodov
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chaním, slinami, slzami 
a potením. Iba pri dý-
chaní stráca organizmus 
až 1 liter tekutín denne. 
Pri pravidelnej hydratá-
cii náš organizmus ne-
zadržuje zbytočnú vo-
dy, vylučuje toxické 
látky a soli z tela von, 
a tým sa predchádza 
zbytočným opuchom 
tela, najmä dolných 
končatín. 

Verím, že nielen 
v tento jeden deň, ale 
každý jeden deň si as-
poň na pár minút uve-
domujeme dôležitosť 
vody.  

Pripravila 
        Mgr. Ivana Hostovičaková 

 
 

   OCENENIE NÁŠHO 
   PÁNA RIADITEĽA 
 

 
 
28. marec je 

DŇOM UČITEĽOV. 
Práve tento sviatok si 
pripomenuli aj zástup-
covia nášho kraja. 
  Ocenenie z rúk 
predsedu, Rastislava 
Trnku, si v priestoroch 
Východoslovenského 

múzea v Košiciach pre-
vzalo 22 stredoškol-
ských učiteľov a traja 
riaditelia škôl v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti 
kraja, ktorí sa význam-
nou mierou podieľali 
na výchove a vzdeláva-
ní študentov. Medzi 
ocenenými bol aj náš 
pán riaditeľ PhDr. Ján 
Pituch. Pánovi riadite-
ľovi k oceneniu srdečne 
blahoželáme!  

 

 
 

 
                                        

 

 
 

               Pripravila 
     Mgr. Ivana Hostovičaková 

PhDr. Milan Lazorčák 

 

 
 
  
 
Juniverzita pre 

žiakov zo ZŠ na Kros-
nianskej 4 pokračuje aj 
v týchto dňoch. Tento-
krát so zameraním na 
hasičstvo.  

Žiakom zo ZŠ 
Krosnianskej sa u nás 
páči, čo nás veľmi teší. 
S chuťou sa zapájajú do 
všetkých aktivít, ktoré 
pre nich naši učitelia na 
praktickom vyučovaní 
pripravili.  

 

 

JUNIVERZITA 
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Svojou návštevou 

na našej škole nás poctil 
aj Predseda KSK Rasti-
slav Trnka, riaditeľ 
úradu KSK Juraj Ďorko 
a splnomocnenec KSK 
pre sociálne odkáza-
ných občanov Vladimír 
Ledecký.   
 Pán riaditeľ im 
ukázal priestory školy 
a jednotlivé učebne, 
v ktorých prebieha teo-
retické vyučovanie 
a tiež si pozreli dielne, 
v ktorých majú naši žia-
ci praktické vyučovanie. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

Pripravila 
        Mgr. Ivana Hostovičaková 

 
 

NAVŠTÍVILI 
NÁS 
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Dňa 12. 4. navští-

vili žiaci 1.C triedy od-
bor TECHNIK VODÁR 
VODOHOSPODÁR 
v sprievode triednej 
učiteľky Mgr. Ivany 
Hostovičakovej a maj-
strov odborného výcvi-
ku Bc. Miroslava Bod-
nára a Milana Somošiho 
Vodárenské múzeum 
v Michalovciach, v  kto-
rom sa žiakom veľmi 
páčilo.   
 Prehliadku múzea 
nám spravila jedna zo 
zamestnankýň  vodárni 
a počas prehliadky nám 
podala aj odbornú 
prednášku o fungovaní 
práce s vodou 
a podobne.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Pripravila 
        Mgr. Ivana Hostovičaková 
 

EXKURZIE
SÚŤAŽE, 
AKTIVITY 
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Matematický 
 klokan 

 

 

 19. marca sa usku-
točnila celoslovenská 
matematická súťaž "Ma-
tematický klokan," kto-
rej sa zúčastnilo 28 žia-
kov štvorročných štu-
dijných odborov.
 Chlapci a dievčatá 
súťažili vo dvoch kate-
góriách. Prváci a dru-
háci - Kadeti (14 žia-
kov), tretiaci a štvrtáci - 
Juniori (14 žiakov).  
O výsledkoch budeme 
informovať, až ich zís-
kame.  

 

  Súťaž zorga-
nizovala Mgr. Ing. S. 
Lengyel Macková, no 
pre chorobu adminis-

trovali Ing. A. Petruš-
ková a Ing. S. Šoltésová 

Pripravili 
Ing. Slávka Šoltésová 

Ing. Alena Petrušková 

 
 

Exkurzia vo 
VVaK Košice 

 

Dňa 22.3.2018 sa 
majstri OV Bc. Miroslav 
Bodnár a Milan Somoši 
spolu so žiakmi 2. C 
triedy v počte 19 žiakov 
zúčastnili exkurzie v 
laboratóriu vo VVaK 
Košice. Exkurzia bola 
zameraná na rozbor 
pitnej vody. Ochotní 
pracovníci laboratória 
žiakov previedli a od-
borne informovali o 
svojej špecifickej práci. 
V jednotlivých labora-
tóriách, kde majú mera-
cie prístroje na zistenie 
nezávadnosti vody žia-
kom predviedli ukážky 
rozboru vody. Rozbo-
rom zisťovali či vzorky 
spĺňajú požadované kri-
tériá v závislosti od po-
užitia vody podľa nor-
my. Táto exkurzia bola 
dostatočne náučná, žiaci 
si pochvaľovali výklad 
odborných pracovníkov 
laboratória. 
     Pripravili 

Bc. Miroslav Bodnár 
Milan Somoši  

MEĎ 2018 

Dňa 21.3.2018 sa 
žiaci IV.D za pedago-
gického dozoru Ing. Be-
áty Sárossyovej zúčas-
tnili 15. ročníka medzi-
národnej online súťaže 
„MEĎ 2018,“ ktorej or-
ganizátorom je SPŠS 
Fajnorovo nábrežie č.5, 
Bratislava a Európsky 
inštitút medi. Umiestni-
li sa na 5. mieste.                   
Blahoželáme!  

Pripravila 
Ing. Beáta Sárossyová 

 

Školenie s firmou 

WEBER 

TERRANOVA 
 

 
 
Dňa 5.4.2018 sa v 

priestoroch COV usku-
točnilo školenie pre 
žiakov učebného odbo-
ru Murár so zameraním 
na dekoračné a dizajno-
vé omietky. Školenia sa 
zúčastnili žiaci II.F trie-
dy s majstrom OV Ra-
domírom Gáborom. 
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CONECO 
2018 

 

 
V dňoch 11.-12.4. 

sa v Bratislave konala 
súťaž CONECO 2018 -  
profesie maliar, tesár.
 Súťaže sa zúčas-
tnili MOV Sklenka Ján 
(tesár) + dvaja žiaci tre-

tieho ročníka, ktorí zís-
kali 1. miesto na Slo-
vensku a 2.miesto s me-
dzinárodnou účasťou. 
Taktiež sa zúčastnil aj 
MOV Sliva Oto (maliar) 
+ dvaja žiaci druhého 
ročníka. Naši žiaci sa 
umiestnili na 4. mieste. 
Výstavy sa zúčastnil aj 
vedúci úseku praktic-
kého vyučovania Mi-
chal  Fedorko.  

   

                                       

 Našim šikovným 
chlapcom srdečne bla-
hoželáme ku krásnemu 
1. a 2. miestu.  
 

 
 
 

44. ročník celo-
štátnej súťaže 

BOZP 

 

 
 
Dňa 3. a 4.5.2018 

sa v hoteli Sorea v Tat-
ranskej Lomnici usku-
točnil 44. ročník súťaže 
žiakov stredných od-
borných škôl v oblasti 
bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci orga-
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nizovanej Integrova-
ným odborovým zvä-
zom.

 
 

Postúpili traja - Martina 
Godžáková 2.E, Lu-
boslava Hrehorová 3.E, 
Veronika Vilímová 3.E. 
Blahoželáme!  

Pripravila 
Ing. Beáta Sárossyová 

 
 

Exkurzia na Katedre 

technických zariadení 

budov Stavebnej fa-

kulty TU v Košiciach 

Dňa 24.4.2018 sa 
žiaci II.D a III.D študij-
ného odboru mechanik 
stavebnoinštalačných 
zariadení spolu s vyu-
čujúcou odborných 
predmetov Ing. Ingrid 
Haluškovou zúčastnili 
exkurzie v laboratóriu 
na Katedre technických 
zariadení budov. Žiaci 
mali možnosť vidieť 
rôzne spôsoby zapoje-
nia vykurovacích sys-
témov, zapojenie umý-
vadla a WC do vnútor-
ného rozvodu studenej 

vody a vnútornej kana-
lizácie, tiež simuláciu 
rôznych vonkajších tep-
lotných pomerov, na 
základe analýzy ktorej 
navrhujú konštrukcie 
obvodových plášťov 
budov. Na záver vedúci 
laboratória Ing. Vranay 
účastníkom predviedol 
"inteligentný domček", 
ktorý samostatne regu-
luje vykurovanie, zatie-
ňovanie okien a iné 
funkcie a táto regulácia 
sa dá ovládať diaľkovo 
mobilným telefónom. 

Pripravila  
Ing. Ingrid Halušková 

 
 

 

Módna línia 
mladých Prešov 

2018 

 
 

V piatok 13. apríla sa 
uskutočnil už 13. ročník 
celoslovenskej súťaže s 
medzinárodnou účasťou 

škôl z Plzne, Liberca, 
Ústí nad Orlicí, Užho-
rodu a Mukačeva v 
módnej tvorbe žiakov 
stredných škôl „Módna 
línia mladých“ v Prešo-
ve. 

 
 

 
 
V ôsmych kategó-

riach súťažilo približne 
400 účastníkov.  
V porote sme mohli vi-
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dieť Júliu Kokoruďovú 
Miss Tourism of Europe 
2016 v Číne, Olivera Fi-
lana syna slovenského 
spisovateľa, textára a 
cestovateľa Borisa Fila-
na, Katarínu Halasovú 
absolventku strednej 
školy odevnej, ktorá sa 
šiestich profesionál-
nych rokoch vo Viedni 
sa vrátila na Slovensko. 
Ďalšími v porote boli 
maliarka Anna Hauso-
vá, Branislav Jelenčík a 
Gabriel Spišák. 

Naši žiaci prezento-
vali školu v piatich ka-
tegóriách: Voľná tvorba, 
Scénická a historická 
odevná tvorba, Zvrch-
níky, plášte, kožuchy, 
Módne doplnky, Vy-
chádzkové odevy a Spo-
ločenské odevy. 
Všetkým zúčastneným 
patrí poďakovanie za 
reprezentáciu školy!  
 
 

 

 
 

 
 

Pripravila  
Mgr. Ivana Hostovičaková 

 
 

Písomná časť 
maturitných 

skúšok 

 
 

V dňoch od 13. 3. – 
16. 3. prebiehala na 
všetkých stredných ško-
lách na Slovensku, čiže 
aj na našej škole Exter-
ná časť a písomná forma 
internej časti maturitnej 
skúšky zo slovenského 
jazyka, cudzích jazykov 
a z matematiky.  

13. 3. – prebiehala pí-
somná časť maturity zo 
slovenského jazyka 
a SJSL 

14. 3. – prebiehala pí-
somná časť maturity 
z cudzích jazykov 

15.3. – písomná časť 
maturity z matematiky 

16. 3. – písomná časť 
maturity z MJ a lit., UJ 
a lit.  

Našim maturantom 
sme silno držali prsty a 
verím, že im písomné 
a neskôr aj ústne matu-
ritné skúšky dopadnú 
čo najlepšie! 

Verme, že to nikto 
nevzdá a že to niekto-
rým nedopadne takto, 
ako nižšie na obrázku: 
 

 
 
Pripravila  
Mgr. Ivana Hostovičaková 
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Aforizmus 
 

 

„Ničoho v živote sa netreba báť, treba 

len všetkému porozumieť.“ 

(Curie) 
   
 


