
Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti v školskom roku 2017/2018 
 

Projekty  
 Projekt „Erasmus +“  - s názvom Odborné výzvy zajtrajška možnosť odbornej praxe 

v Rakúsku, vo Viedni pre 16 žiakov. (2015 – Budapešť, Miláno, 2017 – Viedeň, 2018 – 

Viedeň) 

 Projekt „ProVocEnt“ (Promoting Entrepreneurship in the Vocational Education) - 

cezhraničná spolupráca (Slovakia – Hungary Cross Border Cooperation Programme), 

podpora podnikateľskej činnosti u žiakov v odbornom vyučovaní. 

 Celoslovenský projekt Zelená škola (od roku 2011), Recyklohry (od roku 2011). Naša 

škola je držiteľom medzinárodného ocenenia - certifikát „Zelená škola“ a vlajky Eco-

Schools. Práca pokračuje ďalšou etapou. 

 „Ekologický čin roka 2017“ - „Urobiť zmenu, ktorú je vidieť a cítiť“ – projekt na 

podporu globálneho myslenia žiakov (úspešne sa zapájame už po štvrtýkrát od roku 2013). 
 Cezhraničný Slovensko – Maďarský projekt „Kruh obehového hospodárstva“ 

spolupráca pri osvete v oblasti cirkulárnej ekonomiky a podpore triedeného zberu odpadov 

a kompostovania na škole. 

 Projekt Educate Slovakia - s cieľom vytvorenia prostredia vhodného na vznik 

interaktívnej vyučovacej metódy, ktorá vzbudí záujem študentov o globálne problémy a iné 

kultúry (od roku 2014). 

 „Active English Week“ - program intenzívneho rozvoja cudzojazyčných kompetencií 

(od roku 2006) 

 Projekt „Krajiny bez hraníc – Határtalanul“ so školou Hunyadi János Gimnázium 

Bácsalmás (Maďarsko) vyhlásený Rákócziho združením  

 Projekt „Potulky Maďarskom“  – program  „Bez hraníc“ – spolupráca s Odborným 

ekonomickým gymnáziom Gábora Bethlena v Debrecíne 

 „Hor sa pozdĺž Dunaja! - Tájra fel!-Dunán innen Dunán túl“ – projekt na poznávanie 

susedných krajín (od roku 2015). 

 

Súťaže 2017/2018 
Okresné  súťaže -celkový počet zapojených žiakov : 90 

Recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín 

Olympiáda v anglickom jazyku v Dunajskej Strede 

Majstrovstvá stredných škôl v cezpoľnom behu 

Majstrovstvá stredných škôl  vo florbale študentiek 

Majstrovstvá stredných škôl  vo florbale študentov 

Majstrovstvá stredných škôl v malom futbale 

Majstrovstvá stredných škôl v stolnom tenise 

Majstrovstvá stredných škôl vo veľkom futbale 

 

Medziregionálne  súťaže - celkový počet zapojených žiakov : 36 

Súťaž žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači – úprava textu na počítači 

Olympiáda Mladý účtovník 

TOP destinácia regiónu 

Recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín 

IBOBOR – online súťaž 

Súťaže z maďarského jazyka a literatúry  

Literárna súťaž Legere v Nitre  

 

Krajské súťaže -  celkový počet zapojených žiakov : 36 

     Recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín 

Recitačná súťaž „Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny“ 

Súťaž žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači – úprava textu na počítači 



AMFO 2017  

Vedomostná župná olympiáda  

Olympiáda ľudských práv 

Dejepisná olympiáda 

 

Celoštátne  súťaže  - celkový počet zapojených žiakov : 316 

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas – literárna súťaž 

Recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín 

Literárna súťaž LEGERE 

Pravopisná súťaž 

Finančná olympiáda 

Ekonomická olympiáda 

Tvorba podnikateľského plánu 

Mladý tvorca – súťaž TOP turistická destinácia regiónu organizovaná v rámci 26. ročníka     

celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl a stredísk praktického 

vyučovania 

Nebuď otrok drog! 

Strieborná generácia 

Krátke filmy o ľudských právach 

Mladý Európan 

Červené stužky 

Zelený objektív 2017 

Fotografia Academica  

Olympiáda o EÚ 

Súťaž runového písma 

Naša Európa 

Ibobor - súťaž informatiky 

 

Medzinárodné súťaže  - celkový počet zapojených žiakov : 149 

Súťaž o materinskom jazyku „Az anyanyelv változatos világa“ 

PénzSztár – súťaž o finančnej gramotnosti 

Súťaž o titul najúspešnejšieho študentského podnikateľa 

Generácia €URO 

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Győri 

„Hor sa pozdĺž Dunajom!“ - „Tájra fel! – Dunán innen Dunán túl” -– vlastivedná súťaž 

Naša Európa 

Po stopách Wallenberga 

Dejepisná súťaž o reformácii 

INFOPROG 2018– súťaž informatiky 

Matematický klokan – matematická súťaž 

GÉNIUS LOGICUS – korešpondenčná matematická súťaž 

 

Ďalšie školské aktivity: 

Skúšky ECDL – žiak získa medzinárodne platné osvedčenie   užívateľa počítača 

vo vlastnom  školskom testovacom centre ECDL  

Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu  

Medzinárodný deň Rómov  

Slávnostná akadémia k  výročiu Ústavy Slovenskej republiky  

Deň ochrany života a zdravia  

Programy študentského týždňa „Akademický týždeň“  

Programy Dní otvorených dverí   

Programy „Korvínovského dňa“  

Domáca prezentačná súťaž v anglickom a nemeckom jazyku  



Recitačná súťaž na počesť J. Farkasa  

Pamätný deň Györgya Besnyeiho  

Návštevy divadelných predstavení (Bratislava, Trnava, Nitra, Győr)  

Súťaž o titul najúspešnejšieho študentského podnikateľa  

Mládež a hodnota – teambuilding pre žiakov v Budapešti  

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu  

Vianočné majstrovstvá vo  florbale vo Veľkom Mederi  

Vianočné majstrovstvá v halovom futbale vo Veľkom Mederi  

 

Cezhraničná spolupráca: 

 dlhodobá spolupráca s družobnou strednou odbornou školou Ferenca Deáka v Győri 

(Maďarsko) (Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Deák Ferenc Közgazdasági 

Szakgimnáziuma)- organizovanie súťaží, výstav cvičných firiem, kultúrnych podujatí 

 Projekt „Krajiny bez hraníc – Határtalanul“ so školou Hunyadi János Gimnázium 

Bácsalmás (Maďarsko) vyhlásený Rákócziho združením  

 Projekt „Potulky Maďarskom“  – program  „Bez hraníc“ – spolupráca s Odborným 

ekonomickým gymnáziom Gábora Bethlena v Debrecíne 

 Projekt „ProVocEnt“ (Promoting Entrepreneurship in the Vocational Education) - 

cezhraničná spolupráca (Slovakia – Hungary Cross Border Cooperation Programme), 

podpora podnikateľskej činnosti u žiakov v odbornom vyučovaní. 

 Projekt „Erasmus +“  - s názvom Odborné výzvy zajtrajška možnosť odbornej praxe 

v Rakúsku, vo Viedni pre 16 žiakov 

 Viedeň – cezhraničná spolupráca s firmou LKW Walter – možnosti odborných exkurzií 

vo firme, možnosti absolvovania odbornej praxe vo firme a pomoc cvičným firmám na 

našej škole. 

 Cezhraničný Slovensko – Maďarský projekt „Kruh obehového hospodárstva“ spolupráca 

pri osvete v oblasti cirkulárnej ekonomiky a podpore triedeného zberu odpadov 

a kompostovania na škole. 

 

Environmentálne aktivity: 

Naša škola získala medzinárodné ocenenie - certifikát „Zelená škola“ a vlajku Eco-Schools po 

druhýkrát a 2. miesto v projekte Ekočin roka 2017. 

 Deň ochrany života a zdravia  

 Svetový deň zdravej výživy 

 „Týždeň domácich dobrôt“ - cieľom bolo oboznámenie žiakov s technologickým 

postupom prípravy domácich lekvárov a zaváranín, s chuťou ozajstného domáceho 

výrobku bez chemických a konzervačných prídavkov  

 vyhlásená celoročná celoškolská súťaž „Zelená trieda”  

 zavedenie krúžku „Zelená škola“  

 zapojenie sa do projektu „Zelená škola“. Zeleň a ochrana prírody - výsadba zelene, 

starostlivosť o skalničke, náučno - informačných tabúl, vtáčích búdok, hmyzieho hotelu, 

bylinkovej záhrady a pokračovanie v kompostovaní trávy v svojpomocne vytvorenej 

kompostárni 

 separovanie odpadu - máme v každej triede a na chodbách nádoby na plast a papier 

 vytvorili sme podmienky na zachytávanie dažďovej vody 

 naša škola je vybavená zbernými nádobami na vyradené drobné elektrozariadenia 

 súťaže z príležitosti Dňa Zeme  

 zber použitých bateriek, akumulátorov, vyradených elektrozariadení 

 zber papiera dvakrát za školský rok 

 zber plastových vrchnákov 

  „Vyčistíme mesto“ – brigáda v lesoparku - program ochrany životného prostredia 

 „Vyčistíme si Slovensko“ - V rámci Dňa Zeme sme vyčistili Sídlisko Mateja Korvína 

a parkovisko pred školou  



 zapojenie sa do súťaží Recyklohry, Zelený objektív, Zelený svet 

 Envirorekord v sadení stromčekov - v Chránenom vtáčom území  Ostrovné Lúky, v 

rámci projektu LIFE Ochrana vtákov v spolupráci s Bratislavským regionálnym 

ochranárskym združením 

 Vyčistenie parkoviska pri medzinárodnej ceste Veľký Meder -  Medveďov 

 Vytvorenie terasy zo skladu na našej škole 

 

Odborné exkurzie:  
Slovensko: Bratislava - Múzeum židovskej kultúry – minulosť a prítomnosť židovského 

národa 

                   Topoľčianky a Mlyňany – za účelom spoznávania regiónu 

                   Hornozemské potuľky – poznávacia túra 

Dunajská Streda – prehliadka pamätihodností a zemepisných zaujímavostí 

mesta  

–  sprievodcovská činnosť 

Veľký Meder - prehliadka pamätihodností a zemepisných zaujímavostí mesta 

Rakúsko:    Viedeň – odborný deň vo firme LKW Walter 

Maďarsko:  Győr -  Audi Hungaria Motor Kft. 

                             -  interaktívna prehliadka mesta 

                     Budapešť  - kurz mladých manažérov v Budapešti 

                                     - exkurzia za účelom spoznávania miestneho regiónu 

             - spomienková slávnosť z príležitosti  maďarskej revolúcie 

                     Bácsalmás – výmena skúseností so žiakmi Gymnázia Jánosa Hunyadiho 

Srbsko:         Dejepisná exkurzia 

 

Netradičné hodiny: 
 slovenskej literatúry s pani Mgr. Jaroslavou Čajkovou z Národného osvetového centra 

Bratislava 

 maďarskej literatúry – v spolupráci s mestskou knižnicou 

 anglického jazyka a nemeckého jazyka – Európsky deň jazykov 

 programovania 

 prírodovedy 

 dejepisu 

 telesnej výchovy 

 inforamtiky 

 účtovníctva 

 umenia a kultúry 

 manažmentu 

 matematiky 

 Deň poézie – Postavme katedrálu z básní 

 prehliadka kultúrnych a cirkevných pamiatok mesta 

 netradičná literárna hodina - predstavenie Romeo a Júlia 

 

Nezištná pomoc: 
 „Biela pastelka“ – celoslovenská dobročinná verejná zbierka na podporu nevidiacich 

a slabozrakých 

  „Úsmev ako dar“ – verejná zbierka pre detské domovy 

  „Deň narcisov“ – medzi dobrovoľníkmi boli aj študenti našej školy 

  „Deň nezábudiek“ – verejná zbierka 

 Kampaň Červené stužky  

 


