
Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti v školskom roku 2015/2016 

 

Naše úspešné projekty: 

 Trojtýždňová odborná mobilita v Budapešti a v Miláne 

Pozitívne ohodnotenie Projektu Erasmus+ -  program EÚ pre vzdelávanie, odbornú 

prípravu, mládež a šport bolo pre nás veľkým potešením. Tento projekt pod názvom 

„Odborná prax v zahraničí – záruka profesionálneho a odborného rastu“ umožnil 

našim 12 študentom zúčastniť sa trojtýždňovej odbornej praxe, a to žiakom  študijného 

odboru manažment regionálneho cestovného ruchu v Taliansku, v Miláne a 12 žiakom 

študijného odboru obchodná akadémia v Maďarsku, v Budapešti.  

 Zelená škola, Recyklohry  

Naša škola je držiteľom medzinárodného ocenenia - certifikát „Zelená škola“ 

a vlajky Eco-Schools. V tomto školskom roku sme certifikát a vlajku získali už 

po druhýkrát. Boli sme veľmi hrdí, že naše dvojročné úsilie bolo znovu ocenené. 

V programe Zelená škola budeme aj naďalej pokračovať, nakoľko si študenti 

v priebehu rokov vytvorili pozitívny postoj k ochrane životného prostredia a to nás 

naozaj povzbudzuje k práci v ďalšej etape. 

 

 Keďže hovoríme o ochrane životného prostredia, rada by som pripomenula náš úspech 

v súťaži Ekočin roka. Trnavský samosprávny kraj pri príležitosti Svetového dňa 

životného prostredia vyhlásil piaty ročník súťaže „Ekologický čin roka 2015“. 

Do tejto súťaže sa naša inštitúcia zapojila už aj pred dvoma rokmi, vtedy sme obsadili 

druhé miesto. Nakoľko v roku 2015 sme tiež investovali veľa energie do skrášlenia 

nášho životného prostredia, opätovne sme sa prihlásili do súťaže. Spomedzi 

vzdelávacích inštitúcií sme boli jedinou ocenenou školou – získali sme tretie miesto 

(1. a 2. miesto nebolo udelené). 

 

 Grantový program pre školské projekty „Pomáhame vyrásť“- 2015/16 

„Zodpovedné stravovanie“ nám pomohol uspieť v našom projekte: „Vidíme svet 

v zelenom“, vďaka ktorému sa študenti dostali aj do ekodediny Zaježová. Je to 

rozsiahle laznícke osídlenie neďaleko Zvolena – je už roky synonymom voľnosti, 

slobodného ducha, lásky k prírode a tradíciám našich predkov, kde študenti mali 

možnosť oboznámiť sa s myšlienkou udržateľného hospodárenia. 

 

 Projekt Educate Slovakia– bol to pobyt zahraničných lektorov na našej škole 

s cieľom vytvorenia prostredia vhodného na vznik interaktívnej vyučovacej metódy, 

ktorá vzbudí záujem študentov o globálne problémy a iné kultúry. 

 

 Projekt „Národné hodnoty očami študentov”- vyhlásený Ministerstvom pre ľudské 

zdroje Maďarska a Balassiho inštitútom nám pomohol usporiadať tradičný Deň Mateja 

Korvína pod názvom „Cestovanie v čase - na kráľovskom dvore“.  

 

 Projekt „Finančná podpora na organizovanie školských podujatí, súťaží 

a programov” bol vyhlásený Oblastným výborom Zväzu maďarských pedagógov 

v Dunajskej Strede. 

 

 V rámci úspešného zapojenia sa do projektu „2015 - Rok odborného vzdelávania 

pre stredné odborné školy s VJM“ Nadácia Gábora Bethlena poskytla nenávratný 

finančný príspevok na účely zabezpečenia učebných pomôcok. Využili sme ho na 

kompletné vybavenie učebne, ktorá slúži na výučbu hodín cvičných firiem. 



 

 V projekte pod názvom „Vplyv turizmu (wellnes a vodný turizmus) 

na podnikanie” sme nadviazali cezhraničnú spoluprácu so Strednou bilingválnou 

školou ekonomickou v Budapešti. 

 

 

Úspešné projekty, ktoré sa realizovali v septembri a októbri v novom školskom 

roku 

 Projekt na podporu kariérového poradenstva pod názvom „Do ktorých dverí ísť?“ 

(vyhláseného Nadáciou Gábora Bethlena) nám zabezpečil podujatie, na ktorom 

sa študenti mali možnosť zúčastniť workshopov o voľbe povolania. Časť „Živá 

knižnica“ zožala obrovský úspech, pretože knihy boli živí ľudia s vlastnými 

skúsenosťami, od ktorých študenti dostali odpovede na otázky  ohľadne ich povolania. 

 Naše pozvanie prijali lekári, právnici, tlmočník, odborník pre diplomatické 

a medzinárodné vzťahy, ekonómovia, podnikatelia, psychologičky, policajný riaditeľ, 

logopéd a fyzioterapeut.  

 

 Projekt „2015 - Rok odborného vzdelávania pre stredné odborné školy s VJM“ 

pokračoval v roku 2016 možnosťou absolvovania dvojtýždňovej odbornej praxe 

v Budapešti, v Maďarsku (Štátne tajomníctvo Úradu vlády v Maďarsku zodpovedné 

za národnú politiku). Vďaka úspešnému projektu s názvom Finančná podpora 

cezhraničného odborného vzdelávania 5 študentov študijného odboru manažment 

regionálneho cestovného ruchu absolvovalo odborné predmety a sprievodcovské 

cvičenia. 

 

Cezhraničná spolupráca: 

 Stredná škola ekonómie a informatiky Ferenca Deáka v Győri (Maďarsko) – družobná 

škola – organizovanie súťaží, výstav cvičných firiem, kultúrnych podujatí 

 Stredná bilingválna škola ekonomická  v Budapešti  - spoločný projekt  pod  názvom  

„Vplyv turizmu (wellnes a vodný turizmus) na podnikanie”  

 Uzoni Péter Základná škola a Gymnázium zo Šalgotarjánu (Maďarsko) - spoločný 

projekt pod názvom „Krajiny bez hraníc – Határtalanul“.  

 Aktívna a pravidelná spolupráca s rakúskou firmou LKW Walter v odbornom 

vzdelávaní – skvalitnenie aktivít v cvičných firmách, pracovné pohovory 

 

 

Environmentálne aktivity: 

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

Schools a 3. miesto v projekte Ekočin roka 2015  

 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  

 návšteva vzdelávacieho centra Zaježová - žiaci sa oboznámili s ekologickou produkciou 

potravín a v neposlednom rade mali možnosť nahliadnuť do profesionálne fungujúcej 

ekologickej možnosti vedenia domácnosti a výhod vegetariánskej stravy 

 vyhlásená celoročná celoškolská súťaž „Zelená trieda”  

 zavedenie krúžku „Zelená škola“  



 zapojenie sa do projektu „Zelená škola“. Výsadba zelene, starostlivosť o skalničku, 

vyhotovenie a umiestnenie náučno - informačných tabúľ, vtáčích búdok, hmyzieho 

hotelu, bylinkovej záhrady a pokračovanie v kompostovaní trávy v svojpomocne 

vytvorenej kompostárni 

 separovanie odpadu - máme v každej triede 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 

 

 

Ďalšie aktivity: 

 Skúšky ECDL – žiak získa medzinárodne platné osvedčenie užívateľa počítača 

vo vlastnom  školskom testovacom centre ECDL 

 Medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Bratislave 

 Medzinárodná výstava cvičných firiem v Győri 

 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 

 Deň holokaustu 

 Deň britskej kultúry 

 Programy „Korvínovského dňa“ 

 Odborné exkurzie:  

o Rakúsko: LKW Walter 

o Maďarsko: Győr – Audi, Budapešť – Národná banka Maďarska 

o Poľsko: koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau 

o Slovensko:    Bratislava – Slovenský parlament 

   Dolný Bar – prevádzka spoločnosti A.S.A.  

     Komárno – Po stopách Jókaiho 

 Netradičné hodiny: 

o maďarskej literatúry – v spolupráci s mestskou knižnicou 

o anglického jazyka – za účasti dobrovoľníkov z European Volunteer Service  

o občianskej náuky a dejepisu 

o slovenskej literatúry – literárny kvíz pod názvom Ľudovít Štúr - velikán 

slovenského národa 

o Deň poézie – Postavme katedrálu z básní 

 Dobrovoľnícky program „Most lásky“: návštevy a programy v domove dôchodcov, 

návšteva osamelých ľudí, organizovanie zbierok pre viacdetné rodiny  

 Spopularizovanie darcovstva krvi v kruhu študentov v spolupráci s Nadáciou - GERIHO 

zázračná lampa 



 „Úsmev ako dar“ – verejná zbierka pre detské domovy 

 Deň narcisov – medzi dobrovoľníkmi boli aj študenti našej školy 

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

a slabozrakých 

 „Deň nezábudiek“ – verejná zbierka 

 Kampaň Červené stužky 

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

 Jazykový pobyt so študentmi školy v zahraničí 

 


