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september 2019 

Exkurzia Sereď  
Dňa 10.9. 2019 sa žiaci z II.B a II.S zúčastnili exkurzie v Múzeu holokaustu v Seredi. 
Za sprievodu skvelého odborníka SNM, pre problematiku židovskej otázky počas 
Slovenského štátu, si žiaci mali možnosť prezrieť zaujímavú expozíciu koncentračného 

tábora a popri tom sa mnohému naučiť. Okrem toho, že téma holokaustu je predmetom dejepisu 
v druhom ročníku, pripomenuli sme si touto návštevou aj 78. výročie vydania tzv. Židovského kódexu, 
ktorý počnúc dňom 9.9. 1941 odštartoval oficiálne prenasledovanie slovenských Židov. Exkurziu 
zakončila podnetná prednáška na tému "Úteky z táborov smrti", na ktorej sa naši žiaci z Topoľčian 
dozvedeli o svojom rodákovi Rudolfovi Vrbovi, ktorému sa podarilo utiecť z Osvienčimu a odovzdať 
svetu správu o zverstvách, ktoré sa tam konali. 
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Exkurzia v Martine 
V dňoch 10.09. a 11.9.2019 sa žiaci štvrtého ročníka zúčastnili exkurzii v meste 
Martin. Študenti navštívili 1. budovu Matice slovenskej, v ktorej sa nachádza 
Slovenské národné literárne múzeum SNK s rozsiahlym zbierkovým fondom. Štvrtáci 
si zopakovali vývoj slovenskej literatúry s dôrazom na slovenské národné obrodenie 
(18. – 19. storočie). Lektorovaná prehliadka Národného cintorína v Martine priblížila 

študentom významné osobnosti slovenského kultúrneho a spoločenského života, ktoré sú na tomto 
cintoríne pochované. 
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október 2019 

Cezpoľný beh - majstrovstvá okresu 
Dňa 2.10.2019 sa žiaci Michal Skladaný (II.S), Adam Klbik (IV.B) a Martin Mazán (IV.M) zúčastnili 
školských Majstrovstiev okresu v cezpoľnom behu. 5.miesto si vybehal Adam Klbik. Blahoželáme 
a ďakujeme za reprezentáciu školy. 

 

Zenit v elektronike - školské kolo 
Dňa 15.10.2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 36. ročníka 
Zenitu v elektronike, ktorého sa zúčastnilo 11 žiakov školy. Všetkým 
účastníkom ďakujeme za účasť, výhercom blahoželáme a 
postupujúcim do krajského kola Patrikovi Horskému a Jakubovi Gálovi 
želáme veľa úspechov. 

Záverečné poradie: 
kategória "A" 

1. miesto: Patrik Horský (IV.A) 
2. miesto: Jakub Plachtička (III.B) 
3. miesto: Jakub Hubáček (III.B) 

kategória "B" 
1. miesto: Jakub Gál (II.A) 
2. miesto: Marek Sádovský (II.A) 
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3. miesto: Kristián Kocák (I.B) 

 

Bedminton žiakov a žiačok SŠ - okresné kolo 
Dňa 16.10.2019 sa na Gymnáziu na Golianovej ulici konali 
Školské majstrovská okresu Nitra v bedmintone žiakov 
stredných škôl. Zástupcovia našej školy - súrodenci Adam 

a Anton Klbikovci zo IV.B triedy obsadili v skupine 2. miesto v okrese. 
V turnaji žiačok nás 17.10. zastupovali Kamila Gulišová (I.S) a Sabina 
Tomovičová (I.M) bez pódiového umiestnenia. 
Za reprezentáciu školy im všetkým ďakujeme. 

Súťaž 4x4 Land Rover v školách 
Dňa 16.10.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili Národného finále súťaže 4x4 
Land Rover v školách, ktorá sa uskutočnila v nových priestoroch firmy Jaguar 
Land Rover Nitra. Súťaž pozostávala z niekoľkých častí - návrh a výroba 

modelu autíčka 4x4, jazda s týmto autom na simulovanej dráhe, jazda s prívesom, obhajoba práce 
pred komisiou, prezentácia tímu v depe. Škola postavila 2 súťažné tímy: Next pod vedením Ing. Renaty 
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Kleinovej tvorili Jakub Gál (II.A), Andrej Cetényi (III.S), Patrik Horský (IV.A), Daniel Kulháň a Oliver 
Schlett (IV.MS). Tím Slovak Racing pod vedením Mgr. Mareka Daňka, PhD. tvorili Vladimír Konečný 
(III.S), Andrej Ligač, Adrián Matúšek, Peter Rybár, Michal Sonlajtner a Adrián Valentovič (IV.MS). 
Aj keď sa tímom nepodarilo získať medailové umiestnenie, ďakujeme im za ich prípravu a reprezentáciu 
školy. 
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Zenit v programovaní - školské kolo 
Dňa 16.10.2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 36. ročníka Zenitu 
v programovaní, ktorého sa zúčastnilo 9 žiakov školy. Všetkým účastníkom 
ďakujeme za účasť, výhercom blahoželáme a postupujúcemu do krajského kola 
Jakubovi Gálovi želáme veľa úspechov. 
  
Záverečné poradie:  
kategória "A" kategória "B" 

1. miesto: Marek Chalupka (IV.B) 
2. miesto: Patrik Horský (IV.A) 
3. miesto: Daniel Janík (III.B) 

1. miesto: Jakub Gál (II.A) 
2. miesto: Lukáš Šebok (II.B) 

 

Zenit v strojárstve - školské kolo 
Dňa 22.10. sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 21. ročníka Zenitu 
v strojárstve, ktorého sa zúčastnilo 15 žiakov III. S a IV. MS. Všetkým 
účastníkom ďakujeme za účasť, výhercom blahoželáme a postupujúcim 
do krajského kola Jurajovi Čičovi a Andrejovi Lukačovičovi želáme veľa 
úspechov. 

Záverečné poradie: 
kategória "A" 

1. miesto: Juraj Čičo (III.S) 
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2. miesto: Andrej Lukačovič (III.S) 
3. miesto: Daniel Kulháň (IV.MS) 

 

 
 

Beniakove Chynorany - školské kolo 
Dňa 22.10.2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže 
v prednese poézie Beniakove Chynorany. Všetkým účastníkom 
ďakujeme za prípravu a pekný prednes. 

Výsledky súťaže: 
kategória I.: 

1. miesto: Martin Peňaško (I.S) 
2. miesto: Martin Mesároš (I.A) 
3. miesto: Daniel Gálik (I.S) 

kategória II.: 
1. miesto: Dávid Halás (III.A) 
2. miesto: Juraj Čičo (III.S) 

Do krajského kola súťaže postupujú Dávid Halás a Matúš Burčo. Želáme im veľa úspechov. 
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Olympiáda o Európskej únii 
Dňa 22.10. sa naša žiačka Nikola Čerteková (III.A) a naši žiaci Ján Škvarka (III.A), Juraj Goryl, 
Daniel Janík a Tobias Vražba (III.B) elektronicky zúčastnili regionálneho kola Olympiády o Európskej 
únii. Ďakujeme im za reprezentáciu školy. 

Flórbal - majstrovstvá okresu 
Dňa 23.10.2019 sa na Gymnáziu na Golianovej ulici konali Majstrovstvá okresu vo flórbale žiakov 
stredných škôl. Družstvo našich študentov sa neumiestnilo na pódiovom mieste, no i tak im ďakujeme 
za reprezentáciu školy. Zloženie družstva: Jakub Šášik (I.A), Matej Drienovský, Roman Šulák (II.A), 
Dávid Halás (III.A), Martin Gajdoš, Maroš Szombath, Marek Valovič (III.S), Martin Romanovský 
(IV.B), Martin Mazán (IV.M) a Timotej Bittala (IV.MS). 
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Šach jednotlivcov - majstrovstvá okresu 
Dňa 24.10.2019 sa uskutočnili majstrovstvá okresu v šachu jednotlivcov. Reprezentovali nás žiaci 
Matúš Mižička (III.A), Jakub Gál a Radoslav Blaško (II.A). Matúš Mižička obsadil výborné 
2. miesto a postúpil do krajského kola. Za reprezentáciu školy ďakujeme a želáme veľa úspechov 
v krajskom kole. 

A Slovo bolo u Boha - školské kolo 
Dňa 25.10.2019 sa na škole konala súťaž v prednese náboženskej poézie a prózy. Recitátorom 
ďakujeme za pekné výkony a postupujúcim žiakom Dávidovi Halásovi a Matejovi Lehockému držíme 
palce v krajskom kole. 

Výsledky súťaže: 
kategória poézia: 

1. miesto: Dávid Halás (III.A) 
kategória próza: 

1. miesto: Matej Lehocký (III.S) 
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november 2019 

Študentská kvapka krvi 
Dňa 4.11. sme na našej škole privítali zamestnancov Národnej transfúznej stanice, ktorí sa pridali aj 
k nášmu školskému Halloweenu, v rámci školskej akcie Študentská kvapka krvi. Odberu krvi sa odvážne 
zúčastnilo 50 žiakov a zamestnancov školy, ktorí spolu odovzdali 22,95 l krvi. 
Všetkým darcom ďakujeme za podporu dobrej veci.  
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Halloween na SPŠSE 
Dňa 4.11. bol na našej škole dodatočný Halloween 
spojený so Študentskou kvapkou krvi.  
 
 
 
 

Skills Slovakia 
V dňoch 5. a 6. novembra 2019 sa Jakub Gál a Marek 
Sádovský z II. A, pod vedením Ing. Júliusa 
Arpáša, PhD., zúčastnili celoštátneho kola súťaže Skills 
Slovakia 2019, ktorá sa konala počas výstavy Mladý 
tvorca. Jakub Gál v silnej konkurencii obsadil veľmi pekné 6. miesto. Blahoželáme a ďakujeme. 

Olympiáda v NEJ - školské kolo 
Dňa 7.11.2019 sa konalo školské kolo súťaže Olympiáda v nemeckom jazyku.  
Daniel Janík postupuje do obvodného kola, kde mu želáme veľa úspechov.  
 

Výsledky súťaže: 
1. miesto: Daniel Janík (III.B) 
2. miesto: Martin Rapavý (II.B) 
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Olympiáda v ANJ - školské kolo 
V dňa 9.11.2019 sa konalo školské kolo súťaže 
Olympiáda v anglickom jazyku. Písomnej časti, 
kde boli testovaní z gramatiky, slovnej zásoby, 

počúvania a čítania, sa zúčastnilo 30 žiakov z rôznych 
tried školy. Druhú časť -  ústnu, kde si museli vymyslieť 
príbeh k obrázku, absolvovalo 10 najlepších z písomnej 
časti. Do okresného kola postúpil Patrik Horský (IV.A), 
kde mu želáme veľa úspechov. 

Výsledky súťaže: 
1. miesto: Patrik Horský (IV.A) 
2. miesto: Adam Zaujec (II.A) 
3. miesto: Juraj Kocour (III.M)   
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Prezentácia štúdia vo Veľkej Británii 
Dňa 9.11. sa záujemci o vysokoškolské štúdium vo Veľkej Británii stretli s Michaelou Vrabcovou, ktorá 
im porozprávala o takýchto možnostiach, o spôsobe a podmienkach prijatia i následného štúdia. 
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Beniakove Chynorany 
Dňa 19.11.2019 sa 
uskutočnilo výberové kolo 
(nadkrajské kolo) XXVI. 
ročníka recitačnej súťaže 

Beniakove Chynorany. V konkurencii 
špičkových recitátorov aj z umeleckých 
škôl z Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja 
sa presadili obaja reprezentanti našej 
školy. Dávid Halás (II.A) obsadil 
pekné 3. miesto, čím obhájil svoje 
umiestnenie z minulého roku v kategórii 
II. a Martin Peňaško (I.S) získal Čestné 
uznanie v kategórii I. Vzhľadom na 
konkurenciu ide o mimoriadne úspechy našich žiakov. Obom súťažiacim srdečne 
blahoželáme  ďakujeme za reprezentáciu školy. 
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Stolný tenis - okres 
Dňa 19.11.2019 sa na Športovom gymnáziu v Nitre konali Okresné majstrovstvá žiakov v stolnom 
tenise. Naše družstvo v zložení Adam a Anton Klbikovci (IV.B), Dominik Jančo (III.B) a Filip Trabalík 
(I.S) získalo vynikajúce strieborné medaily. Ďakujeme im za úspešnú reprezentáciu školy. 

A Slovo bolo u Boha - krajské kolo 
Dňa 21.11.2019 sa konala krajská súťaž v prednese náboženskej poézie 
a prózy ...a Slovo bolo u Boha v Topoľčanoch. 
Našu školu vynikajúco reprezentovali žiaci Matej Lehocký (III.S) 
a Dávid Halás (III.A). Matej Lehocký vyhral svoju kategóriu 

a postúpil do celoslovenského kola. Dávid Halás obsadil vynikajúce 3. miesto. Ďakujeme za úspešnú 
reprezentáciu a Matejovi želáme veľa úspechov v ďalšom kole... 
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Olympiáda v slovenskom jazyku - školské kolo 
V dňoch 25. a 28.11.2019 sa konalo školské kolo súťaže Olympiáda v slovenskom jazyku a literatúre. 
Zúčastnilo sa ho 25 žiakov zo všetkých tried školy. Do krajského kola postúpili víťazi oboch 
kategórií Matej Laca a Adam Balko, kde im želáme veľa úspechov v reprezentácii školy. 

Výsledky súťaže: 
 

kategória "A" kategória "B" 
1. miesto: Matej Laca (III.M) 
2. miesto: Juraj Čičo (III.S) 
3. miesto: Ján Škvarka (III.A) 

1. miesto: Adam Balko (II.A) 
2. miesto: Michal Skladaný (II.S) 
3. miesto: Marek Sádovský (II.A) 

 

Olympiáda ľudských práv - školské kolo 
Dňa 26.11.2019 sa konalo školské kolo súťaže Olympiáda ľudských práv. Zúčastnilo sa ho 8 žiakov 
z III.A, III.B a III.M. Všetci žiaci v teste a ústnej časti preukázali znalosť stavanú na štúdiu vybranej 
odbornej publikácie o ľudských právach, medzinárodných ľudskoprávnych dohovorov a dokumentov 
a tiež na všeobecnom prehľade z dennej mienkotvornej tlače či verejnoprávnych médií. Do krajského 
kola postúpil víťaz Kristián Hanák, kde mu želáme veľa úspechov v reprezentácii školy. 
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Výsledky súťaže: 
1. miesto: Kristián Hanák (III.B) 
2. miesto: Rastislav Rosinský (III.M) 
3. miesto: Timotej Pospíšek (III.M) 
 

 

Šach jednotlivcov - krajské kolo 
Dňa 26.11.2019 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže ZS a SŠ v šachu jednotlivcov. 
Náš žiak Matúš Mižička z III.A obsadil pekné 5. miesto. Za reprezentáciu školy ďakujeme. 

Imatrikulácie žiakov 1. ročníka 
Dňa 27.11.2019 sa v priestoroch Nájomnej jednotky v OC MAX v Nitre konali imatrikulácie žiakov 
1. ročníka našej školy. Všetkým organizátorom pod vedením PaedDr. Antalu ďakujeme za zaujímavý 
kultúrny program s rockový koncert.  
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Zenit v strojárstve - krajské kolo 
Dňa 27.11.2019 sa na SOŠT v Tlmačoch uskutočnilo krajské kolo 21. ročníka 
Zenitu v strojárstve. V kategórii "A" sa súťaže za našu školu zúčastnili Juraj 
Čičo a Andrej Lukačovič, obaja z III.S. Žiaci súťažili najprv z teoretickej časti 
- test z učiva odborných predmetov a potom z praktickej časti - konštrukčný 
návrh súčiastky, technologický postup výroby a tvorba výrobného výkresuv 
AutoCAD. Svojou prácou vybojoval Juraj Čičo vynikajúce 1. miesto a Andrej 
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Lukačovič skončil na 4. mieste. Ďakujeme im za reprezentáciu školy a Čičovi želáme veľa úspechov 
v celoslovenskom kole.  
 

 

Zenit v elektronike - krajské kolo 
Dňa 28.11.2019 sa na SOŠT vo Vrábľoch uskutočnilo krajské kolo 36. ročníka Zenitu v elektronike, 
v ktorom nás úspešne reprezentovali 2 žiaci školy. Ďakujeme im za účasť a vynikajúcu reprezentáciu, 
blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a obom želáme veľa úspechov v celoštátnom kole. 

Záverečné poradie: 
kategória "A" 

1. miesto: Patrik Horský (IV. A) 
kategória "B" 

2. miesto: Jakub Gál (II. A) 
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Expert 2019/20 - výsledky 
Dňa 28.11.2019 na našej škole prebehla celoštátna súťaž Expert - geniality show. Keďže až teraz 
prišli výsledky, môžeme až teraz oznámiť poradie žiakov na škole. Žiaci Adam Balko a Marek Sádovský 
(II. A), Martin Belan (II. B), Juraj Čičo (III. S), Adrián Hipp, Juraj Kocour a Rastislav Rosinský 
(III. M), Jakub Hubáček  a Robert Šmida (III. B) sú TOP-EXPERTI vo svojej kategórii. Blahoželáme 
a tešíme sa z vynikajúcich výsledkov. 
 



 

22 
 

kategória "012": 
1. miesto: Adam Balko (II.A) 
2. miesto: Marek Sádovský (II.A) 
3. miesto: Martin Belan (II.A)  

kategória "34": 
1. miesto: Juraj Čičo (III.S) 
2. miesto: Adrián Hipp (III.M) 
3. miesto: Jakub Hubáček (III.B)  
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december 2019 

Exkurzia KIA Žilina 
Dňa 3.12.2019 sa žiaci IV. MS a III. S zúčastnili exkurzie v podniku KIA Žilina, kde vyrábajú 2 typy 
áut, KIA CEED a KIA SPORTAGE. V úvode im bola krátkou prezentáciou predstavená firma. Následne 
boli priamo vo výrobe, v montážnej hale a v zlievarni, kde mohli vidieť výrobu týchto áut. Exkurzia 
bola veľmi zaujímavá a poučná. 
 

 

Výchovný koncert "Zneužívanie moci" 
Dňa 3.12. sa žiaci 2. ročníka zúčastnili výchovného koncertu "Zneužívanie moci - intolerancia 
a neznášanlivosť".  
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Divadelné predstavenie Proces 
Dňa 3.12. si žiaci 3. a 4. ročníka v priestoroch Matice slovenskej pozreli divadelné predstavenie 
Nového divadla s názvom Proces od autora F. Kafku. 
  

 

Divadelné predstavenie "Jack and Joe" 
V utorok 3. decembra 2019 sa žiaci 1. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom 
jazyku s názvom JACK & JOE, ktoré sa konalo v priestoroch Nájomnej jednotky, OC MAX v Nitre. 
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Predstavenie bolo po roku opäť z repertoáru martinského Divadelného centra, ktoré sa okrem iného 
zameriava na prípravu činoherných inscenácií v anglickom jazyku koncipovaných ako učebná 
pomôcka. Sledovaním jednoduchého príbehu bratov – dvojičiek z prostredia USA si tak žiaci mohli 
osvojiť použitie vybraných prvkov anglického jazyka v rôznych životných situáciách. 
 

 

Deň otvorených dverí - DOD 
Dňa 3.12.2019 sa na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí. 
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Šach jednotlivcov - celoslovenské kolo 
Dňa 5.12.2019 sa v Topoľčanoch konali Majstrovstvá Slovenska v šachu 
jednotlivcov. Zúčastnil sa ich aj žiak našej školy Matúš Mižička z II. A. Napriek 
tomu, že nedosiahol medailové umiestnenie mu k účasti blahoželáme 
a ďakujeme za reprezentáciu školy.  
 
 



 

27 
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Mikuláš na SPŠSE 
Dňa 6.12. zavítal aj na našu školu Mikuláš spolu 
s anjelom a čertom. Študenti a učitelia ich privítali 
medzi sebou mikulášskymi čiapkami a čertovými 
rohami. 

 

Matematická olympiáda "A" - školské kolo 
Dňa 10.12.2019 sa konalo školské kolo matematickej olympiády kategórie 
"A", ktorá je určená žiakom maturitného a predmaturitného ročníka. 
Do školského kola sa zapojilo 10 žiakov 3. a 4. ročníka.   

Výsledky súťaže: 
1. miesto: Marek Chalupka (IV. B) 
2. miesto: Juraj Čičo (III. S) 
3. miesto: Daniel Janík (III. B) 
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Fyzikálna show 
Dňa 16.12.2019 sa žiaci prvého 
ročníka zúčastnili fyzikálnej 
show Fyzika všetkými zmyslami, 
organizovanej na pôde UKF 
v Nitre, kde si pozreli zaujímavé 
pokusy súvisiace s hmatom.  
 
 
 
 
 
 

Biblická olympiáda - školské kolo 
Dňa 13.12.2019 sa konalo školské kolo Biblickej olympiády. Zúčastnilo sa ho 31 žiakov všetkých 
ročníkov. Do dekanátneho kola postúpili Ján Ulej (II. M), Jakub Rosenberg (II. A), Patrik Kováč (I. 
A) a Dominik Andel  (náhradník z I. A), kde im želáme veľa úspechov v reprezentácii školy. 
Výsledky súťaže: 

1. miesto: Ján Ulej (II.M) 
2. miesto: Jakub Rosenberg (II.A) 
3. miesto: Patrik Kováč (I.A) 
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Vianočný punč 
Vôňa punču a medovníkov vo vstupných priestoroch školy lákala 19. 12. 2019 na zastavenie sa 
a spoločné rozhovory. Každý, kto tak spravil, mal možnosť nasávať vianočnú atmosféru a ďalej šíriť 
nefalšovanú radostnú náladu. Študentský punč si nenechali ujsť ani viacerí absolventi, ktorí zachytili 
na sociálnych sieťach správy o tohtoročnom punči. Aj oni zavítali do svojej bývalej školy na malé 
zastavenie, aby sa nadýchali dobrej nálady, odpili nám z punču a strávili pár chvíľ pri spomienkach 
a príjemných rozhovoroch. K vianočnej atmosfére neodmysliteľne patria aj medovníky, ktoré pre toto 
stretnutie napiekli viaceré profesorky. Samozrejme, nechýbali ani vianočné šlágre, ktoré tento rok 
nacvičil XMAS BAND. Veselá nálada sa rýchlo šírila školou, pretože vianočný punč si môžete kúpiť 
kdekoľvek, ale študentský punč s medovníkmi od profesoriek a dobrú náladu od všetkých, môžete 
dostať len u nás.   
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január 2020 

Olympiáda v ANJ - okresné kolo 
Dňa 15.1.2020 sa v Nitre konalo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Náš 
žiak  Adam Zaujec z II. A v ňom obsadil veľmi pekné 3. miesto. Blahoželáme a ďakujeme 
za reprezentáciu školy.  

 

 

 Olympiáda v NEJ - okresné kolo 
Dňa 16.1.2020 sa v Nitre konalo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Náš 
žiak  Daniel Janík z III. B v ňom osadil 2. miesto a postúpil do krajského kola, v ktorom 
mu želáme veľa úspechov. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.   
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Matematická olympiáda "B" a "C" - školské kolo 
Dňa 28.1.2020 sa na škole konalo školské kolo Matematickej olympiády 
v kategóriách "B" a "C". Zúčastnilo sa ho 7 druhákov (kategória "B") a 7 prvákov 
(kategória "C"). Všetkých zúčastneným ďakujeme za účasť a výhercom blahoželáme. 
Žiaci dosiahli nasledujúce umiestnenia: 
 

kategória "C": 
1. miesto: Patrik Kováč 

Martin Husár (I.A) 
2. miesto: Marek Sokol 

Samuel Vozárik (I.B) 
3. miesto: Matej Muster (I.A)  

kategória "B": 
1. miesto: Marek Lörinc (II.B) 
2. miesto: Ján Ulej (II.M) 

Marek Sádovský (II.A) 
3. miesto: Jakub Gál (II.A)  
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Dvojvýstava Kam na vysokú / Deň s firmami 
Dňa 29.1.2020 sa žiaci III.A, III.B a III.M so svojimi učiteľmi zúčastnili dvojvýstavy: „Kam na 
vysokú/Deň s firmami“, organizovanej v PKO v Nitre. Svoje pracovné možnosti ponúkali personálna 
agentúra ADECCO ako i firmy Amazon, FoxConn, Lidl a Železnice SR. Pokračovať vo vysokoškolskom 
vzdelávaní ponúkali na svojich fakultách Slovenská poľnohospodárska Univerzita v Nitre, Univerzita 
Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Komenského Bratislava, Paneurópska vysoká škola 
v Bratislave, Katolícka Univerzita v Ružomberku, Žilinská univerzita, ako i New York univerzita v Prahe 
a Univerzita z Dánska. Žiaci mali o ponúkané možnosti veľký záujem, čo sa prejavovalo diskutujúcimi 
skupinkami pri jednotlivých ponukách či zapojením sa do súťaže firmy Amazon.  
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február 2020 

Valentínska kvapka krvi II/2020 
Dňa 4.2.2020 sa na našej škole uskutočnila Valentínska kvapka krvi, ktorej sa zúčastnilo 48 žiakov 
a 4 zamestnanci školy. Spolu sa odobralo 23,85 litra krvi. Všetkým dobrovoľníkom ďakujeme 
za podporu ušľachtilej veci. 
 

 

Študentské voľby do parlamentu NR SR 
Dňa 4.2.2020 sa naša škola zapojila do celoslovenského projektu 
"Študentské voľby", ktoré simulujú tie ozajstné, ktoré v spoločnosti práve 
majú prebiehať. Študentské voľby predovšetkým dávajú mladým priestor 
vyjadriť svoj názor. Podporujú dialóg o politickom dianí na Slovensku 
a uvádzajú poučky o demokracii z učebníc občianskej náuky do praxe. 
Študenti takto získali praktickú skúsenosť s voľbami a pre mnohých to 
bola ich "predpremiera" pred riadnymi voľbami, kde budú môcť svoj hlas 
odovzdať ako prvovoliči. V spolupráci s garantom volieb Mgr. Karolom 
Gazdíkom mala najväčší podiel na realizácii volieb na našej škole 
študentská volebná komisia pozostávajúca z predsedu Patrika Horského 
(IV.A) a členov Nikoly Čertekovej (III.A) a Tobias Vražba (III.B). 
Okrem nich však ďakujeme aj všetkým zúčastneným voličom, ktorých 
bolo 39 % z oprávnených.  

Olympiáda ľudských práv 
Dňa 6.2.2020 sa žiak Kristián Hanák (III. B) zúčastnil krajského kola Olympiády ľudských práv 
konajúcej sa na Gymnáziu vo Vrábloch. V silnej konkurencii si zmeral vedomosti a všeobecný prehľad 
z oblasti ľudských práv, medzinárodného práva či diania vo svete. Aj napriek jeho nepostúpeniu do 
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celoštátneho kola mu patrí veľké uznanie, pretože v tohtoročnom teste, ktorý bol veľmi náročný a 
mali by sním problém aj niektorí vysokoškoláci, dosiahol oproti konkurencii nadpriemerné výsledky. 
Ďakujeme mu za reprezentáciu školy. 
 

 

Súťaž Speaker's Corner 
Dňa 6.2.2020 v priestoroch Súkromného gymnázia v Žiline sa 3 naši žiaci Filip Rumanovský (I.B), 
Adam Zaujec (II.A) a Michal Csámpai (IV.B) zúčastnili 13. ročníka celoslovenskej súťaže Speaker’s 
Corner. Úlohou súťažiacich žiakov stredných škôl bolo pripraviť si a bez použitia techniky predniesť 
rečnícky prejav agitačného charakteru v anglickom jazyku. Naši žiaci súperili so žiakmi z rôznych 
kútov Slovenska, pričom drvivú väčšinu súťažiacich tvorili žiaci bežných i bilingválnych gymnázií. 
Ďakujeme im za reprezentáciu školy. 

LVVK chata Homôlka 
V dňoch od 9.2. - 15.2.2020 sa žiaci prvého ročníka zúčastnili lyžiarskeho kurzu na Chate Homôlka vo 
Valaskej Belej. Kvôli nepriaznivým podmienkam chodili žiaci lyžovať do strediska SKI Čičmany, kde 
si výborne zalyžovali a užili si trošku snehu. Tento  kurz však bol poznačený chrípkovou epidémiou. 
Do stredy sme boli  ešte v plnom počte a plní sily, t.j. 44 chlapcov a jedno dievča, od stredy začali 
hlavnú úlohu preberať teplomer, paralen a čaj. Vo štvrtok tretina žiakov zostala na chate v posteliach. 
Postupne si rodičia začali chodiť pre svoje choré ratolesti. Zvyšných 30 žiakov si opäť užívalo lyžovačku. 
Podmienky na lyžovanie boli celý týžden výborné. Na chate si žiaci vždy našli program, hrali stolný 
tenis, biliard, stolný futbal alebo len tak ležali na izbách, pozerali filmy a  oddychovali. V stredu p. 
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uč. Lacenová zorganizovala turnaj v stolnom tenise, ktorý jednodznačne vyhral F. Trabalík. Aj keď 
bol tento kurz veľmi výnimočný a mnohým ho pokazila práve chrípka, pevne veríme, že  žiaci naň 
nezabudnú  a budú naň len s úsmevom spomínať. Nakoniec sme to zvládli, či chorí, či zdraví, ale 
dôležité je, že sme sa v sobotu vrátili do Nitry prázdninovať.  
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Zenit - celoštátne kolo 
V dňoch 10. - 13.2.2020 sa na SOŠ automobilovej v Košiciach 
uskutočnilo celoštátne kolo 36. ročníka Zenitu v elektronike, 
programovaní a strojárstve, v ktorom nás reprezentovali Jakub Gál 
z II.A, Juraj Čičo z III.S a Patrik Horský zo IV.A. V záverečnom 
hodnotení jednotlivých kategórií sa v elektronike vynikajúco 
umiestnil Jakub Gál na 3. mieste a v strojárstve Juraj Čičo na 
výbornom 4. mieste. 
 
Ďakujeme im za výbornú reprezentáciu, školy a blahoželáme k dosiahnutým výsledkom.  

Olympiáda v NEJ - krajské kolo 
Dňa 11.2.2020 nás náš žiak Daniel Janík z III. B reprezentoval na krajskom kole Olympiády 
v nemeckom jazyku. Potrápil sa počúvaním, čítaním, gramatikou i rozprávaním v nemčine. 
V konkurencii žiakov gymnázií sa nestratil a obsadil vynikajúce 2. miesto. Ďakujeme mu 

za reprezentáciu školy a blahoželáme k úspechu. 

Olympiáda SJL - krajské kolo 
Dňa 13.2.2020 sa uskutočnilo Krajské kolo olympiády zo SJL v Nitre na Gymnáziu 
Golianova ulica. Žiak Adam Balko z II.A vo svojej kategórii uspel a postúpil do finále 
súťaže. V desaťčlennej finálovej skupine obsadil v konkurencii aj žiakov z gymnázií 
vynikajúce 5. miesto v kategórii B, keď sa umiestnil ako najlepší zo žiakov SOŠ. 
Gratulujeme. V kategórii A žiakovi Jánovi Škvarkovi z III. A len tesne ušiel postup do finálovej skupiny. 
Obom žiakom ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu školy.  

Strojárska olympiáda a Grand Prix na STU v Bratislave 
Dňa 13.2.2020 sa trieda III.S doplnená žiakmi 4. ročníka zúčastnila Dňa otvorených dverí Strojníckej 
fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde sa žiaci okrem predstavenia univerzity mali 
možnosť zapojiť aj do interaktívnych súťaží. Zúčastnili sa súťaže Grand Prix, kde tím našej školy 
v zložení Andrej Cetényi, Andrej Lukačovič a Adam Péli (III.S) dosiahol výborné umiestnenie, 
obsadil 2. miesto. V Strojárskej olympiáde v kategórii Dopravná technika a konštruovanie 
dosiahol Oliver Schlett zo IV.MS so svojou prácou Aerodynamika karosérie RC modelu automobilu 
vynikajúci úspech, keď vyhral nad všetkými súpermi. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. 
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Medzinárodný deň materinského jazyka 
Dňa 25.2.2020 sa v priestoroch našej školy uskutočnila akcia k Medzinárodnému dňu materinského 
jazyka, ktorého oficiálny dátum, 21. február, pripadol na obdobie prázdnin. Žiaci si počas jednotlivých 
prestávok pod vedením učiteľov slovenského jazyka a literatúry prostredníctvom portrétov pripomínali 
najznámejších jazykovedcov v našich dejinách. Okrem toho si mohli otestovať svoje zručnosti 
v porozumení ľudovým frazeologizmom, ktoré obohacujú náš slovník aj v súčasnosti. Na inom mieste 
spoznávali dialektizmy typické pre regióny celého Slovenska. A v neposlednom rade si formou rýchlych 
testov overili svoje schopnosti zvládať súčasný jazyk, správne ohýbanie slov, rozlišovanie spisovných 
slov od nespisovných tam, kde to nie je také jednoznačné. Všetci aktívni žiaci, ktorí sa do akcie 
zapojili, boli odmenení, ďakujeme im za účasť aj za dobrú náladu.  
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marec 2020 

SOČ - školské kolo 
Dňa 3.3.2020 sa na škole uskutočnilo školské kolo súťaže 
Stredoškolskej odbornej činnosti. Všetkým ďakujeme za predvedené 
práce a želáme veľa úspechov v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 
na našej škole 25.3.2020.  
 
 
Výsledky: 

09 Strojárstvo, hutníctvo a doprava 
1. miesto: Oliver Schlett (IV.MS) 

12 Elektrotechnika, hardware, mechatronika 
1. miesto: Patrik Horský, Adam Kečkéš (IV. A), Jakub Gál (II.A) 

14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie 
1. miesto: Tomáš Adamkovič (IV.A) 

16 Teória kultúry, umenie, umelecká odevná tvorba 
1. miesto: Roman Lojko (IV.A) 
 

Volejbal - školské majstrovstvá okresu 
Dňa 5.3. sa mužstvo našej školy v zložení: Jakub Šášik (I.A), Zinedean Boussenna, Jakub Miškolci 
(I.M), Samuel Čaládi (I.S),Samuel Arpáš (II.A), Filip Duchoň (II.M),  Daniel Debnár, Dávid Halás, 
Nico Kúdela (III.A), Juraj Goryl (III.B), Rastislav Rosinský a František Tóth (III.M) zúčastnilo 
skupiny majstrovstiev okresu vo volejbale. Napriek víťazstvu nad Polytechnickou školou Nitra sa nám 
nepodarilo postúpiť do finálovej skupiny. Zabránili tomu prehry s Párovským a Golianovským 
gymnáziom. Ďakujeme chlapcom za peknú reprezentáciu školy. 

Jazykový kvet - postupové kolo 
Dňa 6.3.2020 v priestoroch Kultúrneho centra Zobor v Nitre sa žiak Michal Csámpai (IV.B) zúčastnil 
postupového kola do krajského kola 10. ročníka celoslovenskej súťaže v umeleckom prednese v cudzích 
jazykoch Jazykový kvet. Do súťaže vstúpil v kategórii stredných škôl s prednesom v anglickom jazyku 
a postupuje do krajského kola súťaže. Gratulujeme a držíme palce.  
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Brány škôl sa dočasne zatvárajú 
Dňa 16.3.2020 sa brány škôl dočasne zatvárajú. Celý svet bojuje s pandémiou nového 
koronavírusu COVID-19, ktorý spôsobuje ochorenie s príznakmi chrípky, no podľa 
odborníkov je omnoho závažnejšie. Pandémia ochromila školy, športoviská, kiná, 
divadlá,.... a vlastne všetky akcie a zariadenia, kde sa stretával väčší počet ľudí.  

Žiaci a učitelia prešli na dištančný spôsob vyučovania s použitím počítačov, mobilných telefónov 
a tabletov.    
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apríl 2020 

Krajské kolo SOČ 
Tri práce z našej školy postúpili do celoštátneho kola SOČ! Ďakujeme žiakom a aj učiteľom, pod 
ktorých vedením sa im podaril tento úspech. V celoštátnom kole im budeme držať palce, aby sa im 
aj tam podarilo získať čo najlepšie umiestnenie. 
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máj 2020 

Celoštátne kolo SOČ 
 
V 42. ročníku súťaže SOČ získali naši žiaci Patrik Horský, Adam Kečkéš a Jakub Gál 1. miesto 
v súťažnom odbore Elektrotechnika, hardware, mechatronika. V celoštátnom kole nás taktiež vzorne 
reprezentovali Oliver Schlett v súťažnom odbore Strojárstvo, hutníctvo, doprava a Roman Lojko 
v súťažnom odbore Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba. Všetkým súťažiacim a vedúcim 
ich prác gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu. 
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jún 2020 

Návrat žiakov do škôl 
Brány škôl sa opäť otvorili 15. júna na posledné dva týždne. Po dlhých týždňoch dištančného 
vzdelávania (od 16.3.2020) mohli tak žiaci a učitelia ukončiť školský rok 2019/2020 relatívne 
v normálnom režime.  


