
Súťaže 2019/2020 

Školské súťaže 2, počet zapojených žiakov 89 

Vianočné majstrovstvá v halovom futbale vo florbale 

Súťaž cvičných firiem 

Regionálne súťaže 3, počet zapojených žiakov 9 

Žitný ostrov môj región 

Súťaž o biblii 

Vianočná latka 

Medziregionálne súťaže 3, počet zapojených žiakov 10 

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

Olympiáda Mladý účtovník 

Literárna súťaž Legere v Nitre  

Okresné súťaže 5, počet zapojených žiakov 20 

Majstrovstvá stredných škôl v cezpoľnom behu 

Majstrovstvá stredných škôl v malom futbale 

Majstrovstvá stredných škôl v stolnom tenise žiačok 

Olympiáda v anglickom jazyku v Dunajskej Strede 

Jazyková súťaž Vámbéry Ármin Idegen Nyelvi Verseny 

Krajské súťaže 5, počet zapojených žiakov 11 

Jazykový kvet – súťaž v anglickom jazyku 

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

AMFO 2020 

Majstrovstvá stredných škôl v cezpoľnom behu (Piešťany) 

Mladý Európan 

Celoštátne súťaže  20, počet zapojených žiakov 270 

Jazykový kvet – súťaž v anglickom jazyku 

Esejistická súťaž  „A koronavírus idején“ 

Literárna súťaž LEGERE 

Pravopisná súťaž – Implom József helyesírási verseny 

Finančná olympiáda 

Ekonomická olympiáda 

Olympiáda – Podnikový hospodár 

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! 

November 89 a MY 

Červené stužky 2019 

Zelený objektív 2019 

Zelený svet 

Proti škodlivým závislostiam bez hraníc 

Fotografia Academica  

Olympiáda o EÚ 

iBobor - súťaž informatiky 

Word Processing – Súťaž žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači 

ZAV Slovensko 2020 - písanie na rýchlosť a presnosť na počítači 

Školské majstrovstvá SR v cezpoľnom behu 



Online súťaže 2, počet zapojených žiakov 34 

iBobor - súťaž informatiky 

ZAV Slovensko 2020 - písanie na rýchlosť a presnosť na počítači 

Medzinárodné súťaže  8, počet zapojených žiakov 78 

PénzSztár – súťaž o finančnej gramotnosti 

Medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Győri 

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

Bez Hraníc! Súťaž pre stredoškolákov 

Matematický klokan – matematická súťaž 

Infoprog – Súťaž v programovaní 

Medzinárodná online súťaž ZAV 100 

INTERSTENO 2020 

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 Rómov  

Slávnostná akadémia k  výročiu Ústavy Slovenskej republiky  

Deň ochrany života a zdravia  

Programy študentského týždňa „Akademický týždeň“  

Programy Dní otvorených dverí   

Domáca prezentačná súťaž v anglickom a nemeckom jazyku  

Návštevy divadelných predstavení (Bratislava)  

Vianočné majstrovstvá vo  florbale vo Veľkom Mederi  

Vianočné majstrovstvá v halovom futbale vo Veľkom Mederi 

Súťaž v skoku do výšky (Vianočná latka)  

Lyžiarsky kurz 

Active English Week  

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 2019/2020 

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 získali v rokoch 2013, 2015 a 2019. Projekt Zbieram baterky a Zber 

kompaktných žiariviek, LED sveteľných zdrojov. 

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

programu Zelené oázy. Cieľom bolo zasadiť okrasné dreviny a tým vytvoriť príjemné 

prostredie. 

 Projekt Starajme sa o svoje prostredie skupina žiakov našej školy vyčistila okolie 

školy, sídlisko M. Korvína a Námestie hrdinov. 

 Projekt Erasmus +  - s názvom Odborníci budúcnosti v zahraničí 

 možnosť odbornej praxe v Českej republike, v Prahe pre 15 žiakov. (2015 – Budapešť, 

Miláno, 2017 – Viedeň, 2018 – Viedeň). Mobilita sa neuskutočnila kvôli pandémie. 

Národná agentúra SAAIC nám potvrdila možnosť nového termínu do 30. 11. 2021. 

 Projekt Bez hraníc – Határtalanul vyhlásený Nadáciou Gábora Bethlena - Odbor nás 

spája umožní 25 žiakom zúčastniť sa výmenného pobytu so žiakmi Strednej odbornej 



školy obdobného typu v Maďarsku (Kiskunfélegyházi Közgazdasági Szakközépiskola). 

Stretnutie sa neuskutočnilo kvôli pandémie, čakáme na nový termín. 

 Bez hraníc v Karpatskej kotline - výzva vyhlásená Zväzom maďarských pedagógov  

na Slovensku. Náš úspešný program v novom termíne umožní 11 žiakom zúčastniť sa 

odbornej exkurzie v Srbsku. 

 Program sa neuskutočnil kvôli pandémie, čakáme na nový termín. 

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

susedných krajín (od roku 2015). 

 Vďaka Projektu Podpora rozvoja športu na rok 2019 vyhlásený Úradom vlády SR 

sme 

sa majiteľmi florbalového vybavenia pre celé družstvo. 

Cezhraničná spolupráca: 

 Projekt Erasmus +  - s názvom Odborníci budúcnosti v zahraničí 

 možnosť odbornej praxe v Českej republike, v Prahe pre 15 žiakov. (2015 – Budapešť, 

Miláno, 2017 – Viedeň, 2018 – Viedeň). Mobilita sa neuskutočnila kvôli pandémie. 

Národná agentúra SAAIC nám potvrdila možnosť nového termínu do 30. 11. 2021. 

 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 Bez hraníc – Határtalanul vyhlásený Nadáciou Gábora Bethlena - Odbor nás 

spája umožní 25 žiakom zúčastniť sa výmenného pobytu so žiakmi Strednej odbornej 

školy obdobného typu v Maďarsku (Kiskunfélegyházi Közgazdasági Szakközépiskola). 

Stretnutie  

sa neuskutočnilo kvôli pandémie, čakáme na nový termín. 

Environmentálne aktivity: 

 Práca v projekte Zelená škola od roku 2012 

o vyhlásená celoročná celoškolská súťaž Zelená trieda 

o práca v krúžku Zelená škola 

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

a papier 

o naša škola je vybavená zbernými nádobami na vyradené drobné 

elektrozariadenia 

o zber použitých bateriek, akumulátorov, sveteľných zrojov a vyradených 

elektrozariadení 

o zapojenie sa do súťaží Recyklohry 

o vytvorili sme podmienky na zachytávanie dažďovej vody 

o zber papiera v mesiaci október 

 Deň ochrany života a zdravia  

 Svetový deň zdravej výživy 

 Vyčistíme mesto – brigáda v lesoparku - program ochrany životného prostredia 

 Projekt Zelená oáza radosti 

 Projekt Starajme sa o svoje prostredie 

 Súťaž Zelený svet 

Odborné exkurzie:  

Slovensko: Bratislava 

 prehliadka historických pamiatok hlavného mesta - Svetový deň turizmu 



 exkurzia do Národnej banky Slovenska 

Blažov Kolónia - Szedres tanya  

 exkurzia pri príležitosti Svetového dňa turizmu pre žiakov študijného odboru 

manažment regionálneho cestovného ruchu 

Dunajská Streda 

 prehliadka pamätihodností a zemepisných zaujímavostí mesta (sprievodcovská 

činnosť) 

Veľký Meder  

 prehliadka pamätihodností a zemepisných zaujímavostí mesta (sprievodcovská 

činnosť) 

 prehliadka kultúrnych a cirkevných pamiatok mesta 

 netradičná hodina dejepisu spojená s prehliadkou výstavy v MSKS 

 Potulky po Slovensku 

Rakúsko: Viedeň 

 prehliadka pamätihodností a zemepisných zaujímavostí mesta 

Maďarsko:  Budapešť   

 prehliadka kultúrnych a cirkevných pamiatok mesta 

 spomienková slávnosť z príležitosti  maďarskej revolúcie 

 dejepisná exkurzia 

Netradičné hodiny: 

 maďarskej literatúry – v spolupráci s mestskou knižnicou 

 anglického jazyka a nemeckého jazyka – Európsky deň jazykov 

 dejepisu 

 geografie 

 prírodovedy 

 občianskej náuky 

 náboženskej výchovy 

 informatiky 

 prehliadka kultúrnych a cirkevných pamiatok mesta Veľký Meder 

 netradičná literárna hodina – Po stopách Radnótiho 

Nezištná pomoc: 

 Kampaň Červené stužky  

 


