
Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti v školskom roku 2018/2019 

Projekty  
 Celoslovenský projekt Zelená škola (od roku 2012), Recyklohry (od roku 2012). Naša 

škola 

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

Ocenenie sme záskali v rokoch 2013, 2015 

 Zelená oáza radosti s podporou Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft a.s. v rámci 

programu Zelené oázy 

 „Ekologický čin roka 2018“ - „Rozmýšľajme globálne a konajme lokálne!“ 
 – 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 Vyčistime si Slovensko skupina žiakov našej školy vyčistila z príležitosti Dňa 

Zeme okolie školy, sídlisko M. Korvína a Námestie hrdinov 
 Green Future projekt  s družobnou školou z maďarského mesta Bácsalmás. 

 Projekt „Erasmus +“  - s názvom „2. Odborné výzvy zajtrajška v zahraničí“ 

možnosť odbornej praxe v Rakúsku, vo Viedni pre 16 žiakov. (2015 – Budapešť, Miláno, 

2017 – Viedeň, 2018 – Viedeň) 

 Ariadnina niť – vytvorenie spoločenskej hry vo vyučovaní s partnerskou školou 

„Gazdasági Szakképzési Centrum Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági 

Szakgimnázium” v Budapešti. „Láss neki, lásd át, láss csodát“ Projekt Maďarskej 

republiky v rámci Národného talentovaného programu   

 Projekt Gábora Bethlena – nenávratný finančný príspevok „Na publikačnú činnosť“- 

vydanie publikácie o 40-ročnej obchodnej akadémii 

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

Bácsalmás (Maďarsko) vyhlásený Rákócziho združením  

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

susedných krajín (od roku 2015). 

 V4- Visegrad Fund – spolupráca študentov 3 krajín z poľského mesta Gizalki, z 

gymnázia  Jánosa Hnyadiho v Bácsalmási a študenti Obchodnej akadémie vo Veľkom 

Mederi. 

 „Active English Week“ - program intenzívneho rozvoja cudzojazyčných kompetencií 

(od roku 2006) 

 projekt Finančná sloboda so zameraním na zvýšenie finančnej gramotnosti študentov 
 
 

Súťaže 2018/2019 
Okresné  súťaže - celkový počet zapojených žiakov : 90 

Recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín 

Recitačná súťaž z príležitosti Pamätného dňa Jenő Farkasa 

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 

Olympiáda v anglickom jazyku v Dunajskej Strede 

Olympiáda v nemeckom jazyku v Dunajskej Strede 
 

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 

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 2019 

Vedomostná župná olympiáda  

Olympiáda ľudských práv 

Dejepisná olympiáda 

Majstrovstvá stredných škôl v cezpoľnom behu (Piešťany) 

Majstrovstvá stredných škôl v stolnom tenise (Trnava) 

Mladý Európan 
 

Celoštátne  súťaže  - celkový počet zapojených žiakov : 316 

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas – literárna súťaž 

Recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín 

Literárna súťaž LEGERE 

Pravopisná súťaž – Implom József helyesírási verseny 

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! 

Moja Európa 

Slovensko krajina v srdci Európy 

Európa všedných dní 

Krátke filmy o ľudských právach 

Červené stužky 

Zelený objektív 2018 

Uhádni primátora 

Cesty za poznaním minulosti 

Proti škodlivým závislostiam bez hraníc 

Vplyv osmičiek vojenských dejín 

Fotografia Academica  

Olympiáda o EÚ 

Súťaž rúnového písma 

Naša Európa 

iBobor - súťaž informatiky 

Školské majstrovstvá SR v cezpoľnom behu 

Súťaž v presnom písaní 
 

Medzinárodné súťaže  - celkový počet zapojených žiakov : 149 

Súťaž o materinskom jazyku „Az anyanyelv változatos világa“ 

PénzSztár – súťaž o finančnej gramotnosti 

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Győri 

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

Naša Európa 

Európa všedných dní 

Dejepisná súťaž o reformácii 

Matematický klokan – matematická súťaž 

GÉNIUS LOGICUS – korešpondenčná matematická súťaž 



Majstrovstvá „Futbalový a hádzanársky turnaj bez hraníc“ 
 

Ďalšie školské aktivity: 

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu  

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“  

Program „Odborné výzvy zajtrajška“ 

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  

Odborná exkurzia pre triedy z odboru obchodné a informačné služby - Brno 

Vianočné majstrovstvá vo  florbale vo Veľkom Mederi  

Vianočné majstrovstvá v halovom futbale vo Veľkom Mederi  

Európsky deň jazykov 

Exkurzia do Londýna 

Exkurzia do Viedne 
 

Cezhraničná spolupráca: 

 Projekt „Erasmus +“  - s názvom „2. 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. 

 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  

 Green Future projekt  s družobnou školou z maďarského mesta Bácsalmás. 

 Cezhraničný Slovensko – Maďarský projekt „Kruh obehového hospodárstva“ spolupráca 

pri osvete v oblasti cirkulárnej ekonomiky a podpore triedeného zberu odpadov 

a kompostovania na škole. 

 V4- Visegrad Fund – spolupráca študentov 3 krajín z poľského mesta Gizalki, z 

gymnázia Jánosa Hnyadiho v Bácsalmási a študenti Obchodnej akadémie vo Veľkom 

Mederi. 

 Ariadnina niť – vytvorenie spoločenskej hry vo vyučovaní s partnerskou školou 

„Gazdasági Szakképzési Centrum Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági 

Szakgimnázium” v Budapešti. „Láss neki, lásd át, láss csodát“ Projekt Maďarskej 

republiky v rámci Národného talentovaného programu   
 

Environmentálne aktivity: 

 Práca v projekte „Zelená škola“ od roku 2012 

- vyhlásená celoročná celoškolská súťaž „Zelená trieda”  

- práca v krúžku „Zelená škola“  

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



- naša škola je vybavená zbernými nádobami na vyradené drobné elektrozariadenia 

- zber použitých bateriek, akumulátorov, vyradených elektrozariadení 

- zapojenie sa do súťaží Recyklohry 

- vytvorili sme podmienky na zachytávanie dažďovej vody 

- súťaže z príležitosti Dňa Zeme  

- zber papiera dvakrát za školský rok 

 

- zber plastových vrchnákov 

- Zdravšie „bez aút“ – propagácia cykloturistiky 

- rekonštrukcia interiéru autobusovej zástavky vo Veľkom Mederi 

 Súťaž Ekočin roka 2018 

- „Odpadové komando“ – ktorej úlohou je zmapovať ilegálne skládky odpadu v našom 

okolí.  

- vyčistenie parkoviska pri medzinárodnej ceste Veľký Meder -  Medveďov 

 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  

 Workshop na tému „Vedomé nhákupy“ – cieľom akcie je pozdvihnúť a rozšíriť 

environmentálne povedomie mladej generácie 

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

 „Likvidácia odpadu“  – návšteva podniku v Budapešti 

 „Zelená oáza radosti“ - projekt s podporou Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft a.s. 

v rámci programu Zelené oázy 

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

a parkovisko pred školou  

 súťaže Zelený objektív, Zelený svet 
 

Odborné exkurzie:  
Slovensko: 

   Dunajská Streda – prehliadka pamätihodností a zemepisných zaujímavostí 

mesta  

(sprievodcovská činnosť) 

Veľký Meder - prehliadka pamätihodností a zemepisných zaujímavostí mesta    

(sprievodcovská činnosť) 

  Sereď - Exkurzia do Múzea holokaustu 

  Kremnica – návšteva v Mincovni 

  Veľký Lél - návšteva parku v rámci Svetového dňa turizmu 

  Potulky po Slovensku 

Česko:     Brno Masarykova univerzita – prednášky pre triedy z odboru obchodné 

a informačné služby  
 

Rakúsko: Viedeň – odborný deň vo firme LKW Walter 

     Kittsee – návšteva čokoládovne Hauswirth 

          Hainburg- prehliadka pamätihodností a zemepisných zaujímavostí mesta 

(sprievodcovská činnosť), 

Maďarsko:  Győr -  Audi Hungaria Motor Kft., interaktívna prehliadka mesta 

                     Budapešť  - kurz mladých manažérov v Hajduszoboszló 

                                        - exkurzia za účelom spoznávania miestneho regiónu 

                - spomienková slávnosť z príležitosti  maďarskej revolúcie 

                - dejepisná exkurzia 

                     Bácsalmás – výmena skúseností so žiakmi Gymnázia Jánosa Hunyadiho  



                     Hajdúszoboszló - tréning vedúcich študentov s podporou Rákócziho 

združenia 

Anglicko:     Londýn - spoznávací zájazd vo Veľkej Británii. 
 

Netradičné hodiny: 
 maďarskej literatúry – v spolupráci s mestskou knižnicou 

 anglického jazyka a nemeckého jazyka – Európsky deň jazykov 

 programovania 

 prírodovedy 

 netradičná hodina dejepisu spojená s prehliadkou výstavy v MSKS 

 občianskej náuky 

 náboženskej výchovy 

 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 Tragédia človeka, Antigona 
 

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

a slabozrakých 

„Deň narcisov“ – zbierka na výskum rakoviny, nákup diagnostických prístrojov a liečbu 

onkologicky chorých detí a ľudí 

 Kampaň Červené stužky  

 


