
 
 

 

KRONIKA ŠKOLY  

 

 

 



 

2. september 2018 

Fantastický úspech 

za šk. rok 2017/18 

1. miesto 

v krajskom vyhodnotení 

vedomostných súťaží 

 

 

 

Po viacerých druhých a tretích miestach v minulých školských rokoch sa nám podarilo 

konečne zvíťaziť.  V školskom roku 2017/2018 sa našej škole podarilo obsadiť úžasné 

1. miesto v krajskom vyhodnotení vedomostných súťaží s dosiahnutými 126 bodmi. Škola 

na 2. mieste dosiahla 108 bodov a na 3. mieste 90 bodov. Všetkým žiakom aj učiteľom, ktorí 

sa podieľali na tomto úspechu ďakujeme, prajeme veľa tvorivých síl v školskom roku 

2018/19 a dúfame, že sa úspech podarí zopakovať. 

 

 

 

 

 



18. september 2018 

Dňa 18. 9. 2018 na našej škole prebiehala verejná zbierka BIELA PASTELKA. Táto zbierka je 

organizovaná na podporu nevidiacich a slabozrakých v ich úsilí o samostatný 

a plnohodnotný život. Zakúpením bielej pastelky im všetci zúčastnení žiaci a zamestnanci 

školy prejavili svoju spolupatričnosť. Vyzbieraná suma je 195,84  €. Ďakujeme za podporu 

dobrej veci. 

 

26. september 2018 

 

Európsky 

Deň 

Jazykov 

 

Dňa 26. 9. 2018 sa na našej škole uskutočnil Európsky deň jazykov. Zaujímavé aktivity si pre 

žiakov 2. ročníka pripravili žiaci 3. ročníka.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

9. október 2018 

Exkurzia Martin 

V dňoch 09. 10. a 10. 10. 2018 sa študenti štvrtých tried zúčastnili exkurzii 

v meste Martin. Martin mal v slovenskej histórii významné postavenie, bolo 

tu podpísané Memorandum slovenského národa a bola tu tiež založená 

Matica slovenská, ktorá sídlila v Dome Matice slovenskej, dnes historickej 

budove z 19. storočia. V Dome MS pôsobí Slovenská národná knižnica 

a literárne múzeum. Študenti si tu zopakovali vývoj slovenskej literatúry od 9. storočia až do 

súčasnosti, s dôrazom na obdobie romantizmu. V Martine pôsobili významné osobnosti 

z oblasti kultúry, ktorých hroby nájdete na Národnom cintoríne, ktoré študentom boli 

predstavené na lektorovanej prehliadke. 

 

 

 

 



16. október 2018 

Beniakove Chynorany - školské kolo 

Dňa 16. 10. 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: Dávid Halás (II. A) 

 2. miesto: Natália Vrabcová (I. B) 

 3. miesto: Juraj Goryl (II. B) a Matej Lehocký (II. S) 

kategória II.: 

 1. miesto: Matúš Burčo (IV. B) 

Do krajského kola súťaže postupujú Dávid Halás a Matúš Burčo.  

Želáme im veľa úspechov. 

 

 

 

 



 

16. október 2018 

Zenit v programovaní - školské kolo 

Dňa 16. 10. sa na našej škole uskutočnilo školské 

kolo 35. ročníka Zenitu v programovaní, 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 (III. A) 

 2. miesto: Samuel Kováč (IV. A) 

 3. miesto: Štefan Kordoš (III. B) 

 kategória "B" 

 1. miesto: Jakub Gál (I. A) 

 

 

 



18. október 2018 

Badminton žiakov SŠ - okresné kolo 

Dňa 18. 10. sa na Gymnáziu na Golianovej ulici konali Školské majstrovská  

okresu Nitra v bedmintone žiakov stredných škôl. 

Zástupcovia našej školy - súrodenci Adam a Anton Klbikovci 

z III. B triedy obsadili v skupine 2. miesto a celkovo v okrese skončili 

v konkurencii 8 škôl na veľmi peknom 3. mieste. Za reprezentáciu školy 

im ďakujeme. 

Záverečné poradie: 

 1. miesto: SPŠ stavebná, Nitra 

 2. miesto: Obchodná akadémia Nitra 

 3. miesto: SPŠSE Nitra 

 

23. október 2018 

Zenit v elektronike - školské kolo 

Dňa 23. 10. sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 35. 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 Jurajovi Gorylovi 

želáme veľa úspechov. 

Záverečné poradie: 

kategória "A" 

 1. miesto: Patrik Horský (III. A) 

 2. miesto: David Kompan (IV. B) 

 3. miesto: Štefan Kordoš (III. B) 

kategória "B" 

 1. miesto: Juraj Goryl (II. B) 

 2. miesto: Ján Škvarka (II. A) 

 3. miesto: Jakub Gál (I. A) 

 



 

25. október 2018 

Šach jednotlivcov - okresné kolo 

Dňa 25. 10. 2018 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže ZS a SŠ v šachu 

jednotlivcov. Náš žiak Matúš Mižička z II. A obsadil 

výborné 2. miesto a postúpil do krajského kola. 

Za reprezentáciu školy ďakujeme a želáme veľa úspechov v krajskom kole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26. október 2018 

Halloween 

Aj tento rok sme v našej škole organizovali HALLOWEEN „lírnink“. V piatok 26. októbra, 

krátko pred Sviatkom všetkých svätých, prišli do školy viacerí študenti aj učitelia 

v humorných kostýmoch. V tejto aktivite žiackej školskej rady ide len o to, aby sme sa na 

sebe zabavili. Viacerí boli riadne masky . 

 

A Slovo bolo u Boha - školské kolo 

Dňa 26. 10. 2018 sa na škole konala súťaž v prednese 

náboženskej poézie a prózy. Všetkým recitátorom ďakujeme 

za pekné výkony a postupujúcim žiakom Dávidovi Halásovi 

a Samuelovi Čápekovi držíme palce v krajskom kole. 

Výsledky súťaže: 

kategória poézia: 1. miesto: Dávid Halás (II. A) 

   2. miesto: Matúš Períček (I. M) 

kategória próza: 1. miesto: Samuel Čápek (I. M) 

 



 

Zenit v strojárstve - školské kolo 

 

 

5. november 2018 

Študentská kvapka krvi 

Dňa 5. 11. 2018 sme na našej škole privítali zamestnancov Národnej 

transfúznej stanice v rámci školskej akcie Študentská kvapka krvi. Odberu 

krvi sa odvážne zúčastnilo 47 žiakov a zamestnancov školy, ktorí spolu 

odovzdali 21,15 l krvi. Všetkým darcom ďakujeme za podporu dobrej veci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dňa 26. 10. sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 20. ročníka Zenitu 

v strojárstve, ktorého sa zúčastnilo 5 žiakov IV. S triedy. Všetkým 

účastníkom ďakujeme za účasť, výhercom blahoželáme a postupujúcim 

do krajského kola Jozefovi Barčovi a Andrejovi Klostermanovi želáme 

veľa úspechov. 

Záverečné poradie: 

kategória "A" 

 1. miesto: Jozef Barča (IV. S) 

 2. miesto: Andrej Klosterman (IV. S) 

 3. miesto: Jakub Žikavský (IV. S) 



8. november 2018 

Olympiáda v NEJ - školské kolo 

Dňa 8. 11. 2018 sa konalo školské kolo súťaže Olympiáda v nemeckom jazyku. 

Obaja súťažiaci postupujú do obvodného kola, kde im želáme veľa úspechov.  

Výsledky súťaže: 

 1. miesto: Daniel Janík (II. B) 

 2. miesto: Peter Brezina (IV. A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12. november 2018 

Olympiáda v ANJ - školské kolo 

V dňoch 12. a 14. 11. 2018 sa konalo školské kolo súťaže Olympiáda v anglickom jazyku. 

Zúčastnilo sa ho 29 žiakov z rôznych tried školy. Do okresného kola postúpil Adam Zaujec 

(I. A), kde mu želáme veľa úspechov. 

 

Výsledky súťaže: 

 1. miesto: Adam Zaujec (I. A) 

 2. miesto: Martin Mikuláš (I. B) 

 3. miesto: Martin Polkoráb (III. A) 

 úspešní účastníci: Patrik Horský (III. A), Adam Kečkéš (III. A) 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. november 2018 

Poznáš svojho suseda? 

Dňa 14. 11. 2018 sa žiaci Michal Csámpai (III. B), Juraj Goryl (II. B), 

Dávid Halás (II. A) a Daniel Janík (II. B) zúčastnili kvízu Poznáš 

svojho suseda?, ktorý organizoval Ústav stredoeurópskych štúdií 

UKF v rámci  Študentských dní nitrianskych univerzít. Odpovedali 

na otázky z oblasti histórie, 

geografie, športu a kultúry, 

jazyka a literatúry, hudby, filmu 

a televízie krajín V4 (Visegrádskej štvorky/Vyšehradskej 

štvorky). V konkurencii gymnázií, stredných škôl 

a prvákov ÚSŠ UKF získali naši žiaci skvelé 4. miesto. 

Študentom ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.  

 

16. november 2018 

Imatrikulácie 2018 

Tak, ako každoročne, aj tento rok sme študentov prvého ročníka 

uviedli do stavu študentského slávnostnou imatrikuláciou. Akcia sa 

niesla v znamení dobrej nálady a bohatého kultúrneho programu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19. november 2018 

Zenit v strojárstve - krajské kolo 

 

 

 

 

 

 

20. november 2018 

Zenit v programovaní - krajské kolo 

Dňa 20. 11. 2018 uskutočnilo krajské kolo 35. 

ročníka Zenitu v programovaní, ktorého sa 

zúčastnili Patrik Horský (III. A) a Jakubi Gál (I. A). 

Patrik Horský obsadil 9. miesto a Jakub Gál 5. 

miesto vo svojich kategóriách. Ďakujeme za 

reprezentáciu školy.  

 

 

 

 

Dňa 19. 11. sa na SOŠT v Tlmačoch 

uskutočnilo krajské kolo 20. ročníka 

Zenitu v strojárstve. V kategórii "A" 

sa súťaže za našu školu zúčastnili 

Jozef Barča a Andrej Klosterman, 

obaja zo IV. 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 

obsadili 5. a 6. miesto. Ďakujeme im 

za reprezentáciu školy.  



21. november 2018 

Šach jednotlivcov - krajské kolo 

Dňa 21. 11. 2018 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže 

ZS a SŠ v šachu jednotlivcov. Náš žiak Matúš 

Mižička z II. A obsadil pekné 5. miesto. 

Za reprezentáciu školy ďakujeme. 

 

 

 

 

 

 

 

22. november 2018 

A Slovo bolo u Boha - krajské kolo 

Dňa 22. 11. 2018 sa konala krajská súťaž v prednese 

náboženskej poézie a prózy A Slovo bolo u Boha 

v Topoľčanoch. Našu školu reprezentovali žiaci Dávid Halás (II. A) a Samuel Čápek (I. M). 

Ďakujeme za reprezentáciu.  

 



 

 
 

 

 

23. november 2018 

 Olympiáda v slovenskom jazyku 

a literatúre 

V dňoch 23. a 27.11.2018 sa konalo školské kolo súťaže Olympiáda 

v slovenskom jazyku a literatúre. Zúčastnilo sa ho 32 žiakov zo všetkých 

tried školy. Do krajského kola postúpili víťazi oboch kategórií Peter Brezina a Juraj Čičo, 

kde im želáme veľa úspechov v reprezentácii školy. 



 

Výsledky súťaže: 

kategória "A" 

 1. miesto: Peter Brezina (IV. A) 

 2. miesto: Mikuláš Sloboda (IV. S) 

 3. miesto: Marek Porubský (IV. M) 

kategória "B" 

 1. miesto: Juraj Čičo (II. S) 

 2. miesto: Michal Skladaný (I. S) 

 3. miesto: Ján Škvarka (II. A) 

 

 

26. november 2018 

Beniakove Chynorany 

Dňa 26. 11. 2018 sa uskutočnilo výberové kolo (nadkrajské kolo) XXV. ročníka recitačnej 

súťaže Beniakove Chynorany. V konkurencii najlepších recitátorov z Trenčianskeho 

a Nitrianskeho kraja sa výrazne presadili obaja reprezentanti našej školy. Dávid Halás 

(II.A) obsadil 3. miesto v kategórii I. a Matúš Burčo (IV.B) dokonca zvíťazil v kategórii II. Už 

teraz ide o historické úspechy, pričom Matúš Burčo sa v dňoch 7. až 9. decembra zúčastní 

celoštátneho kola v Chynoranoch. Obom súťažiacim srdečne blahoželáme a Matúšovi 

Burčovi držíme palce vo finále.  



 

 

 

 

27. november 2018 

Zenit v elektronike - krajské kolo 

Dňa 27. 11. 2018 sa na SOŠT vo Vrábľoch uskutočnilo krajské kolo 35. ročníka Zenitu 

v elektronike, v ktorom nás úspešne reprezentovali 2 žiaci školy. Ďakujeme im za účasť 

a výbornú reprezentáciu, blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a Patrikovi 

Horskému želáme veľa úspechov v celoštátnom kole. 

 

Záverečné poradie: 

kategória "A" 

 1. miesto: Patrik Horský (III. A) 

kategória "B" 

 3. miesto: Juraj Goryl (II. B) 

 



 

 

28. november 2018 

Benefičný koncert 

Žiaci Samuel Čápek (I. M) a Dávid Halás (II. A), 

obohatili svojím vystúpením - prednesom poézie 

a prózy, Benefičný koncert ZZP NR, konaný dňa 

28.11.2018 v Evanjelickom kostole Svätého 

Ducha v Nitre.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29. november 2018 

Výtlak činky na lavičke 

Dňa 29.11. sa naši 9 žiaci zúčastnili silovej súťaže Výtlak činky na lavičke. Obsadili na nej 

výborné umiestnenia vo svojich kategóriách: 

 1. miesto: Matúš Lovász (IV. A) - do 70 kg 

 2. miesto: Samuel Zuzik (IV. B) - do 90 kg 

 2. miesto: Matúš Burčo (IV. B) - do 80 kg 

 3. miesto: Juraj Čičo (II. S) - do 80 kg   

Všetkým ďakujeme za účasť a reprezentáciu školy a úspešným reprezentantom 

blahoželáme. 

 

 

 

 

Expert 2018 - výsledky  

Dňa 29. 11. 2018 na našej škole prebehla celoštátna súťaž Expert - geniality show. Keďže až 

teraz prišli výsledky, možeme oznámiť poradie žiakov na škole. Žiaci Marek Sádovský 

a Marek Lörinc sú TOP-EXPERTI vo svojej kategórii. 

 



              

 

kategória "012": 

1. miesto: Marek Sádovský (I. A) 

2. miesto: Marek Lörinc (I. B) 

3. miesto: Kristián Starý (II. A)  

kategória "34": 

1. miesto: Marek Chalupka (III. B) 

2. miesto: Dávid Solčiansky (III. B) 

3. miesto: Adam Klbik (III. B)  

 

 

 

 

 

4. december 2018 

 

Výchovný koncert "Stop šikane" 

Dňa 4. 12. 2018 sa žiaci a učitelia našej školy zúčastnili výchovného koncertu "Stop šikane" 

s Robom Papom. Témou výchovného koncertu bola šikana v jej najrôznejších podobách 

a cieľom bola prevencia pred takýmto správaním. Pozornosť sa venovala aj problému 

kyberšikany, ktorá je aktuálna najmä medzi mladou generáciou, ktorá sa stáva závislou od 

moderných technológií. Robo Pap hovoril o odvrátenej stránke virtuálneho sveta aj z vlastnej 

skúsenosti. Výchovný koncert bol popretkávaný piesňami v podaní Roba Papa.  

 

 

 

 

 



 

Deň otvorených dverí 

Dňa 4. 12. 2018 sa na našej škole konal Deň otvorených dverí pre rodičov a žiakov tried 

9. ročníka ZŠ. Účasť záujemcov bola veľmi vysoká. Naši žiaci spolu s učiteľmi im ukázali 

odborné učebne, vysvetlili im, čím všetkým sa na škole zaoberáme a aké úspechy naši žiaci 

dosahujú.  

 

   

 

 

 

 

 

 



5. december 2018 

Olympiáda ľudských práv - školské kolo 

Dňa 5. 12. 2018 sa konalo školské kolo súťaže Olympiáda ľudských práv. Zúčastnilo sa ho 

5 žiakov tretieho ročníka. Do krajského kola postúpil víťaz Patrik Horský, kde mu želáme 

veľa úspechov v reprezentácii školy.  

Výsledky súťaže: 

 1. miesto: Patrik Horský (III. A)  

 2. miesto: Erik Kišš (III. A)  

 3. miesto: Richard Bošnák (III. A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. december 2018 

 

Mikuláš na SPŠSE 

Tento rok k nám prišiel 6. decembra Mikuláš. Žiadny Santa, ale poriadny Mikuláš, za ktorého 

by sa nehanbili ani na hodinách náboženstva a prišiel aj s čertom a anjelom. Samozrejme 

boli aj cukríky, pretože uhlie sa u nás v škole nenosí ☻. Obehol všetky triedy ktoré boli 

v škole, navštívil aj riaditeľa, zástupkyne, sekretárku, ekonómky, upratovačky aj školníkov. 

Hitom dňa bola selfie s Mikulášom. 

 

 
 
 

 

Stolný tenis - okres 

Dňa 6. 12. 2018 sa na Športovom gymnáziu v Nitre konali okresné majstrovstvá žiakov 

v stolnom tenise. Naše družstvo v zložení Adam a Anton Klbikovci (III. B) a Dominik 

Jančo (II. B) získalo vynikajúce strieborné medaily. Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu 

školy. 

 

 

 

 

 



8. december 2018 

Beniakove Chynorany - celoslovenské kolo 

V dňoch 8. až 9. decembra 2018 sa v Chynoranoch uskutočnilo celoštátne finále v prednese 

poézie Beniakove Chynorany. Pre našu školu bol historickým úspechom už fakt, že sa sem 

prebojoval aj žiak IV.B Matúš Burčo. V konkurencii elitných a skúsených recitátorov 

pôsobiacich v rôznych umeleckých zoskupeniach po celom Slovensku obstál so cťou. A hoci 

sa neumiestnil na medailových pozíciách, v nerovnej konkurencii 8 súperov, tradičných 

šampiónov v rôznych recitačných súťažiach, upútal porotu výborným výrazom, hlasom 

a veľmi vhodným výberom textu korešpondujúcim k jeho osobnosti. Blahoželáme! 

 

 
 

 

11. december 2018 

Matematická olympiáda "A" - školské kolo 

Dňa 11. 12. 2018 sa konalo školské kolo matematickej olympiády kategórie 

"A", ktorá je určená žiakom maturitného a predmaturitného ročníka. 

Do školského kola sa zapojilo 11 žiakov 3. a 4. ročníka.   

Výsledky súťaže: 

1. miesto: Marek Chalupka (III. B) 

2. miesto: Mário Michálik (IV. M) 



 

14. december 2018 

Biblická olympiáda - školské kolo 

 

Dňa 14. 12. 2018 sa konalo školské kolo Biblickej olympiády. 

Zúčastnilo sa ho 28 žiakov všetkých ročníkov. Do dekanátneho 

kola postúpili Marek Porubský, Dávid Solčiansky, Juraj Čičo 

a Ján Ulej (náhradník z I. M), kde im želáme veľa úspechov 

v reprezentácii školy. 

Výsledky súťaže: 

 1. miesto: Marek Porubský (IV. M) 

 2. miesto: Dávid Solčiansky (III. B) 

 3. miesto: Juraj Čičo (II. S) 

 

 

 

 

 

 

 



18. december 2018 

Šach jednotlivcov - celoslovenské kolo 

Dňa 18.12.2018 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.  

 

 
 

 

Fyzika všetkými zmyslami  

Dňa 18.12.2018 sa žiaci prvého ročníka zúčastnili fyzikálnej 

show Fyzika všetkými zmyslami, organizovanej na pôde UKF 

v Nitre, ktorá bola tento rok zameraná na optiku. Žiaci mohli 

teoretické poznatky z hodín posilniť ukážkami experimentov 

z reálneho života. Experimenty boli pripravené tak, aby sa žiaci 

nielen zabavili, ale aj sami objavovali.  Dozvedeli 

sa  informácie  o svetle a o jednom z najdôležitejších orgánov 

ľudského tela – o oku. Zisťovali, kde sa nachádza slepá škvrna, 

ktoré oko majú dominantné, ako sa láme svetlo v rôznych 

prostrediach. Prednášajúci vysvetlili jav FATAMORGÁNY, 



 

objasnili vybrané očné klamy a vytvorili jednoduchú šošovku. Pokusy boli skonštruované 

tak, aby si ich žiaci, ktorí majú záujem, mohli pripraviť aj doma. Často im na to stačí pohár, 

papier, voda, olej,  zdroj svetla alebo iné veci, ktoré nájdu v každej domácnosti. A ako 

povedala organizátorka už 12. ročníka PaedDr. Ľubomíra Valovičová, PhD. z Katedry fyziky 

UKF v Nitre: „Žiaci majú prirodzený záujem objavovať a spoznávať okolitý svet, chcú zistiť, 

ako veci fungujú, a prečo tak fungujú. Je potrebné rozvíjať tento záujem u detí, dostatočne 

ich zaujať a umožniť im objaviť čaro prírodných vied.“ 

 

 
 

 

20. december 2018 

Vianočný punč 

Vôňa punču a medovníkov vo vstupných priestoroch školy lákala 20. 12. 2018 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 úplne nový 

XMAS BAND (tento rok mal dokonca aj spevácky zbor zo IV. M) a k nemu sa pridali v malom 

predstihu aj traja králi. 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.   

 

 
 
 

 

14. január 2019 

 

Basketbal - okresné majstrovstvá 

Dňa 14. 1. 2019 sa na Gymnáziu na Golianovej ulici konali Majstrovstvá okresu v basketbale 

žiakov stredných škôl. Družstvo našich študentov v zložení: Ďuračka (I. A), Mankovický (I. M), 

Goryl, Kormančík (II. B), Rosinský (II. M), Hačko, Štefanka (III. B), Kollár (III. MS), Lenghart (IV. 

B), Krumpál, Lidaj, Mihálik (IV. M) obsadili v skupine 3. miesto. Ďakujeme im za reprezentáciu 

školy. 

 

 



 

16. január 2019 

Olympiáda v ANJ - okresné kolo 

Dňa 16.1.2019 sa v Nitre konalo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Náš 

žiak  Adam Zaujec z I. A v ňom zvíťazil a postúpil do krajského kola. Blahoželáme 

a ďakujeme za reprezentáciu školy.  

 

 

 

 

 

17. január 2019 

Olympiáda v NEJ - okresné kolo 

Dňa 17.1.2019 sa v Nitre konalo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Naši 

žiaci  dosiahli veľmi pekné umiestnenia: Daniel Janík z II. B v ňom osadil 3. miesto a Peter 

Brezina zo IV. A  4. miesto. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.  

 



 

 

 

22. január 2019 

4x4 Land Rover 

Dňa 22. 1. 2019 sa naši žiaci zúčastnili súťaže 4x4 Land Rover v školách, ktorá sa uskutočnila 

v nových priestoroch firmy Jaguar Land Rover Nitra. Súťažný tím s názvom M&E CAR 

tvorili: Oliver Schlett (III. MS), Patrik Horský (III.A), Martin Koniarik a Richard 

Procháska (IV. S). celkovo bolo v súťaži 9 tímov. Ich úlohou bolo navrhnúť a vyrobiť 

pretekársky model elektrického autíčka na ovládanie s pohonom 4x4, ktorý musel spľňať 

zadané technické parametre. Autíčko muselo s prívesom uskutočniť v stanovenom čase 

jazdu na náročnej trati. Zároveň chlapci museli vypracovať portfólio tímu o výrobe auta a 

obhájiť tvorbu auta pred hodnotiacou komisiou . Okrem toho viedli žiaci evidenciu financií, 

oslovovali sponzorov a urobili vhodný marketing. Súťaž mala niekoľko hodnotiacich 

kategórií, náš tím bol najlepší v kategórii jazda s prívesom. Bližšie info na facebook stránke 

našej školy a  "Ja Slovensko", ktorá súťaž realizovala. 



 

 

 

 

29. január 2019 

Matematická olympiáda "B" a "C" - školské kolo 

 



Dňa 29. 1. 2019 sa na škole konalo školské kolo Matematickej olympiády v kategóriách "B" 

a "C". Zúčastnilo sa ho 8 druhákov (kategória "B") a 10 prvákov (kategória "C"). Všetkých 

zúčastneným ďakujeme za účasť, výhercom blahoželáme a Marekovi Sádovskému želáme 

veľa úspechov v krajskom kole. Žiaci dosiahli nasledujúce umiestnenia: 

kategória "C": 

1. miesto: Marek Sádovský (I. A) 

2. miesto: Jakub Gál (I. A) 

3. miesto: Jakub Bucha (I. B)  

kategória "B": 

1. miesto: Daniel Janík (II. B) 

2. miesto: Juraj Goryl (II. B) 

3. miesto: Andrej Lukačovič (II. S)  

 

 

30. január 2019 

Roadshow Kam po strednej, kam na vysokú 

Dňa 30. 1. 2019 sa žiaci III. A a III. B so svojimi učiteľmi zúčastnili akcie: „Roadshow – Kam 

po strednej, Kam na vysokú“,organizovanej v Športovej hale, Nitra-Čermáň. Svoje pracovné 

možnosti ponúkali personálna agentúra ADECCO ako i firmy FoxConn, Lídl 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.  

 

 
 



 

7. február 2019 

Olympiáda ľudských práv 

Dňa 7. 2. 2019 sa žiak Patrik Horský (III.A) zúčastnil 

krajského kola Olympiády ľudských práv konajúcej sa 

na Gymnáziu vo Vrábľoch. Po technických súťažiach to 

bola pre neho nová skúsenosť a hoci sa v prvej trojke 

neumiestnil, jeho účasť ako žiaka odbornej školy bola 

predsedkyňou komisie OĽP ocenená. Otázky, hoci boli stavané na všeobecnom rozhľade 

z oblasti ľudskoprávnej, boli veľmi náročné a mali by s nimi, podľa slov predsedkyne, 

problém aj vysokoškolskí študenti.  

 

 

 

 

 

 

 



Súťaž Speaker's Corner 

Dňa 7. februára 2019 v priestoroch Súkromného 

gymnázia v Žiline sa 2 naši žiaci  zúčastnili 12. 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. 

V kategórii Seniors sa Martin Polkoráb (III.A) umiestnil 

na 8. mieste z celkového počtu 17 súťažiacich. V kategórii Juniors Adam Zaujec (I.A)  

postúpil do finále a umiestnil sa na 3. mieste z celkového počtu 16 súťažiacich. 

Blahoželáme im k dosiahnutému úspechu a ďakujeme za reprezentáciu školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. február 2019 

Exkurzia Služba Nitra 

 Dňa 8. 2. 2019 sa žiaci III. MS zúčastnili odbornej exkurzie vo výrobnom 

podniku Služba Nitra – Mlynárce. Exkurzia bola rozdelená na dve časti: 

1. Lisovňa (foto pri 250 tonovom lise) - žiaci mali možnosť sledovať 

výrobu medených výliskoch na veľkom lise a neskôr aj výrobu na malých 

lisoch, výrobu a montáž svietidiel do automobilov. 

 

 

 

2. Pružný výrobný systém, automatizáciu a CNC stroje, jednoúčelové stroje a robotizáciu 

CNC strojov na zváranie plastov, vysekávanie a osádzanie dosiek, testovanie a kontrolu 

hotových výrobkov a pod. 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. február 2019 

LVVK chata Homôlka 

V dňoch 10. -16. 2. 2019 sa 45 žiakov, 3 učitelia, 1 inštruktor a zdravotník zúčastňujú 

Lyžiarskeho výchovnovzdelávacieho kurzu na chate Homôlka vo Valaskej Belej. Prajeme im 

príjemný pobyt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12. február 2019 

Zenit v elektronike - celoštátne kolo  

V dňoch 11. - 14. 2. 2019 sa na SOŠE v Banskej Bystrici uskutočnilo celoštátne kolo 

35. ročníka Zenitu v elektronike, v ktorom nás reprezentoval Patrik Horský z III. A. Súťaž sa 

skladala z teoretickej časti, návrhu dosky a jej realizácie. V záverečnom hodnotení skončil na 

veľmi peknom 9. mieste. 

Ďakujeme mu za výbornú reprezentáciu, školy a blahoželáme k dosiahnutému výsledku. 

 

 

 

 

 

12. február 2019 

Olympiáda SJL - krajské kolo 

Dňa 12. 2. 2019 sa uskutočnilo Krajské kolo olympiády zo SJL v Nitre na Gymnáziu Golianova 

ulica. Obaja naši žiaci - Juraj Čičo (II. S) aj Peter Brezina (IV. A) - v ňom uspeli a postúpili do 

finále súťaže vo svojich kategóriách. V desaťčlenných finálových skupinách obsadili 

v konkurencii aj žiakov z gymnázií - 7. miesto v kat. B (Čičo) a 10. miesto v kat. A (Brezina). 

Obom žiakom gratulujeme a ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu školy.  

 

 



13. február 2019 

 

Olympiáda v ANJ - krajské kolo  

Dňa 13. 2. 2019 nás náš žiak Adam Zaujec z I. A reprezentoval na krajskom kole Olympiády 

v anglickom jazyku. Potrápil sa počúvaním, čítaním, gramatikou i rozprávaním. V konkurencii 

žiakov tretieho a štvrtého ročníka sa nestratil a teší sa na budúci ročník. 

 

 

21. február 2019 

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo  

Dňa 21. 2. 2019 sa na škole uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy 

Hviezdoslavov Kubín. Do regionálneho kola postupujú Dávid Halás a Samuel Černuško. 

Želáme im veľa úspechov a všetkým ďakujeme za pekné prednesy. 

Výsledky: 

kategória "poézia": 

 1. miesto: Dávid Halás (II. A) 

 2. miesto: Matúš Burčo (IV. B) 

kategória "próza": 

 1. miesto: Samuel Černuško (II. M) 

 2. miesto: Natália Vrabcová (I. B) 

 

 



 

Grand Prix na STU v Bratislave  

Dňa 21. 2. 2019 sa trieda III. MS zúčastnila Dňa otvorených dverí Strojníckej fakulty 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde sa žiaci okrem predstavenia univerzity 

mali možnosť zapojiť aj do interaktívnych súťaží. Konkrétne sa zúčastnili súťaže Grand Prix 

– išlo o tímovú spoluprácu, počas ktorej plnili rôzne teoretické i praktické úlohy týkajúce 

sa ,,strojáriny“.   

 

 

 

 

 



22. február 2019 

Biblia očami detí a mládeže 

Dňa 22. 2. 2019 bola uzatvorená výtvarná súťaž Biblia očami detí a mládeže v školskom roku 

2018/19. 

Výsledky:  

 1. miesto: Daniel Kútny (II. B) 

 2. miesto: Daniel Kazán (II. B) 

 3. miesto: Nikola Čerteková (II. A) 

Všetky práce postupujú do diecézneho kola. Ďakujeme za účasť a želáme veľa úspechov 

v ďalšom kole. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. marec 2019 

Pochovávanie basy  

Dňa 4. 3. 2019 odprevadil veselý smútočný sprievod na poslednej ceste basu ako symbol 

ukončenia fašiangov.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. marec 2019 

SOČ - školské kolo  

Dňa 5. 3. 2019 sa na škole uskutočnilo školské kolo súťaže 

Stredoškolskej odbornej činnosti. Všetkým ďakujeme 

za predvedené práce a želáme veľ úspechov v krajskom kole. 

 

 

 
 

 

 



 

Výsledky: 

"02 Matematika, Fyzika" 

 1. miesto: Dávid Gubo (IV. B) 

 2. miesto: Branislav Šranko (IV. B) 

 

"11 Informatika" 

 1. miesto: Tomáš Štrpka, Samuel Smerek (IV. A) 

 2. miesto: Filip Galko, Marek Hörik (IV. A) 

 

"12 Elektrotechnika, hardware, mechatronika" 

 1. miesto: Samuel Kováč, Stanislav Vágo (IV. A) 

 2. miesto: Jozef Košecký (IV. B), Veronika Valchoňová (IV. M) 

 

"14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie" 

 1. miesto: David Kompan (IV. B) 

 2. miesto: Robert Irgel, Patrik Hehejík (IV. A) 

 

 

20. marec 2019 

Enersol - krajské kolo 

Dňa 20. 3. 2019 sa žiaci Samuel Kováč a Stanislav Vágo zo IV. A veľmi úspešne zúčastnili 

krajského kola súťaže Enersol, kde získali vynikajúce 1. miesto. 

Obom ďakujeme za reprezentáciu školy a držíme palce v celoslovenskom kole. 

 

 

 



21. marec 2019 

Biblická olympiáda - dekanátne kolo  

Dňa 21. 3. 2019 nás žiaci Juraj Čičo (II. S), Dávid Solčiansky (III. B) a Marek Porubský (IV. M) 

reprezentovali na dekanátnom kole Biblickej olympiády. 

Blahoželáme im k výbornému 2. miestu a ďakujeme za reprezentáciu školy 

 

Svetový deň Downovho syndrómu 

Dňa 21. 3. 2019 sa mnohí žiaci a učitelia našej školy zapojili 

do Ponožkovej výzvy pri príležitosti Svetového dňa Downovho 

syndrómu. 

Všetkým, čo sa zapojili ďakujeme za účasť a podporu dobrej myšlienky. 

 

 

 

Volejbal - školské majstrovstvá okresu  

Dňa 21. 3. sa mužstvo našej školy v zložení: Samuel Arpáš (I. A), Filip Duchoň (I. M), Miroslav 

Bridiš (II. B), Matej Laca, Rastislav Rosinský, František Tóth (II. M), Daniel Kulháň (III. MS), 

Andrej Valábik (IV. A), Tomáš Kozár, Jakub Krumpál, Peter Mihálik a Jakub Proksa (IV. M) 

zúčastnilo majstrovstiev okresu vo volejbale. Napriek dvom vítazstvám na Obchodnou 

akadémiou Nitra a Gymnáziom na Párovskej ulici sa nám nepodarilo postúpiť do finálovej 

skupiny. Zabránila tomu prehra so Športovým gymnáziom v Nitre. Ďakujeme chlapcom za 

peknú reprezentáciu školy. 

 

 

Matematický klokan 

Vo štvrtok 21. marca sa klokanilo na štyroch kontinentoch na zemeguli. 

Dokonca aj u nás v Talentíde a ďalších 1500 školách na celom Slovensku. 

Jednou z nich bola aj naša škola, súťaže sa zúčastnilo 60 žiakov v dvoch 

kategóriách. Školským šampiónom a stal Peter Brezina zo IV. A. 

 

 

 



 

27. marec 2019 

SOČ - krajské kolo  

Dňa 27. 3. naša škola usporiadala krajské kolo 41. ročníka súťaže 

Stredoškolská odborná činnosť. Naši žiaci sa v nej v silnej 

konkurencii nestratili a získali vynikajúce výsledky vo svojich 

kategóriách: 

02 Matematika, Fyzika 

1. miesto: Dávid Gubo (IV. B) 

3. miesto: Branislav Šranko (IV. B) 

12 Elektrotechnika, hardware, mechatronika 

1. miesto: Samuel Kováč, Stanislav Vágo (IV. A) 

3. miesto: Jozef Košecký (IV. B), Veronika Valchoňová (IV. M) 

14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie 

2. miesto: David Kompan (IV. B) 

Do celoštátneho kola postupujú žiaci umiestnení na 1. a 2. mieste. 

Všetkým ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a postupujúcim prajeme veľa šťastia 

a úspechov.  

 

 

 

 

 

 

 



29. marec 2019 

Hviezdoslavov Kubín - regionálne kolo  

Dňa 29. 3. 2019 sa uskutočnilo regionálne kolo v Nitre v prednese poézie a prózy - 

Hviezdoslavov Kubín. V tradične silnej konkurencii sa náš žiak S. Černuško (II.M) umiestnil 

v próze tesne za stupňom víťazov a získal Čestné uznanie. D. Halás (II.A) sa v prednese 

poézie tento raz nepresadil, ale zožal uznanie za výbornú techniku prednesu. Obom 

žiakom ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy. 

 

   

Meď 2019 - školské kolo 

Dňa 29. 3. 2019 sa na škole uskutočnilo školské kolo súťaže Meď 

2019. Všetkým zúčastneným žiakom I. S a II. S ďakujeme za účasť. 

 

 

 

 

Výsledky: 

 1. miesto: Juraj Čičo (II. S) 

 2. miesto: Matej Lehocký (II. S) 

 3. miesto: Andrej Cétenyi (II. S) 

 

 

 



 

2. apríl 2019 

Divadelné predstavenie The Onlines 

Dňa 2. apríla 2019 sa žiaci 1. a 2. ročníka zúčastnili divadelného 

predstavenia v anglickom jazyku s názvom The Onlines, ktoré sa 

konalo v priestoroch Kultúrneho centra Zobor v Nitre. Hlavným 

motívom približne hodinového divadelného predstavenia 

v anglickom jazyku bol negatívny vplyv moderných komunikačných 

prostriedkov, najmä internetových sociálnych sietí, na medziľudské vzťahy a vzťah človeka 

k sebe samému. 

 

 

Matematická olympiáda "C" - krajské kolo 

Dňa 2. 4. sa Marek Sádovský z I. A zúčastnil krajského kola 

Matematickej olympiády v kategórii "C". Vo veľmi silnej konkurencii 

žiakov gymnázií sa mu podarilo fantastické umiestnenie 

na 2. mieste. Jediný bod ho delil od 1. miesta. K tomuto 

mimoriadnemu úspechu mu blahoželáme a prajeme veľa úspechov 

v ďalšom ročníku.  

 

 

3. apríl 2019 

Exkurzia v NR SR v Bratislave  

Dňa 3. apríla sa žiaci III. A spolu s niekoľkými žiakmi II. A zúčastnili prehliadky parlamentu 

a diskusie s poslancom Martinom Klusom. Pán poslanec sa pokúsil vysvetliť komplikované 

problémy okolo veľmocí USA, Ruska a vysvetlil zmysel členstva v NATO. Tiež sa venoval 

kybernetickým hrozbám a kritickému mysleniu prijímaných informácií. V diskusii ohľadom 

sociálnych otázok mal vystúpiť aj poslanec Jozef Mihál. Prišiel osobne pozdraviť, avšak aj 

ospravedlniť z dôvodu svojho vystúpenia v rokovacej sále, kde bol predkladateľom 

zákona. Žiaci sa zúčastnili aj rokovania priamo v pléne, boli veľmi disciplinovaní a najmä 

spokojní. 

 



 

 

 

 

 

4. apríl 2019 

Stretnutie s Miroslavom Šatanom  

Dňa 4.4. poctila našu školu vzácna návšteva. Na stretnutie 

so študentami a zamestnancami školy prišla hokejová 

legenda Miroslav Šatan. V rozhovore, ktorí viedli Mgr. 

Martina Lauková a PaedDr. Peter Antala nám porozprával 

o svojich začiatkoch, o svojom pôsobení v NHL a aj čo to 

zo svojho osobného života.  

 



 

 

 

 

 

5. apríl 2019 

Návšteva komunity Cenacolo v Kráľovej pri Senci  

Dňa 5.4.2019 sa II. A a časť žiakov II. S zúčastnili návštevy  komunity Cenacolo a Včelárskej 

paseky. Dvaja mladí muži žiakom porozprávali svoj životný príbeh a tom, čo ich viedlo 

k tomu, aby vstúpili do komunity a zmenili svoj život. Na Včelárskej Paseke žiakov zaujala 

prednáška a prehliadka exponátov v prírode a veľmi sa im páčila aj ochutnávka medu.  

 



 

 

 

 

10. apríl 2019 

Enersol - celoštátne kolo  

Dňa 10. 4. 2019 sa žiaci Samuel Kováč a Stanislav Vágo zo IV. A mimoriadne úspešne 

zúčastnili celoštátneho kola súťaže Enersol, keď získali vynikajúce 1. miesto. Obom 

ďakujeme za reprezentáciu školy a držíme palce v európskom kole, ktoré sa koná v týchto 

dňoch. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. apríl 2019 

Enersol - medzinárodné kolo 

Po víťazstve v celoštátnom kole v Hlavnej kategórii súťaže Enersol sa naši žiaci Stanislav 

Vágo a Samuel Kováč zo IV. A zúčastnili medzinárodného prezentačného kola v Senici, kde 

Stanislav Vágo výborne odprezentoval svoju prácu  v anglickom jazyku za účasti tímov z 

Nemecka, Rakúska, Česka, Slovenskej republiky a Slovinska. Ďakujeme za mimoriadnu 

reprezentáciu našej školy. 

 

 



12. apríl 2019 

Jazykový kvet - krajské kolo 

Dňa 12. apríla 2019 v priestoroch Kultúrneho centra Zobor v Nitre sa žiaci Samuel Tuncay 

Soyal (I.A) a Michal Csámpai (III.B) zúčastnili krajského kola 9. ročníka celoslovenskej súťaže 

v umeleckom prednese v cudzích jazykoch Jazykový kvet. Naši 

žiaci do súťaže vstúpili v kategórii stredných škôl s prednesom 

poézie a prózy (prevzatá tvorba) v anglickom jazyku. Po úspešnom 

absolvovaní krajského semifinále, ktoré prebiehalo dištančnou 

formou (do súťaže boli vo februári zaslané videonahrávky 

prednesov súťažiacich žiakov), sa žiaci zúčastnili prezenčného 

krajského finále za Nitriansky kraj. V uvedenej kategórii, kde si naši 

žiaci navzájom konkurovali, sa na 3. mieste umiestnil Samuel Tuncay Soyal. Michal Csámpai, 

ktorý získal 1. miesto, postupuje do celoslovenského kola súťaže. Gratulujeme a držíme 

palce. 

 

 

 

 

 



 

16. apríl 2019 

Esej Jána Johanidesa 

Dňa 16. 4. 2019 prebehlo v Šali slávnostné odovzdávanie cien pre autorov 

najlepších esejí v 9. ročníku súťaže Esej Jána Johanidesa. Náš žiak Ján 

Škvarka (II. A) sa prebojoval medzi 9 ocenených prác z celkového počtu 81 

v rámci celého Slovenska (zúčastnili sa žiaci zo 7 krajov). Srdečne mu 

gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov. 

 

 

 

17. apríl 2019 

Deň Zeme 

Vďaka nádhernému počasiu sa dňa 17. 4. naši žiaci zapojili do aktivity 

ku Dňu Zeme. Vyčistili okolie školy a priľahlú časť, vyzbierali odpadky 

na uliciach a v areály školy. Za túto záslužnú aktivitu všetkým ďakujeme. 

 

 



 

 

25. apríl 2019 

SYGA - celoštátne kolo  

V dňoch 25. a 26. apríla 2019 sa Jozef Košecký (IV. B) a Veronika Valchoňová (IV. M) pod 

vedením Mgr. Tomáša Ďurinu zúčastnili celoštátneho kola súťaže Siemens Young 

Generation Award 2019. So svojou prácou s názvom Riadenie vertikálneho parkovacieho 

systému sa im v silnej konkurencii podarilo obsadiť nádherné 3. miesto. Blahoželáme 

a ďakujeme. 

 

 



 

29. apríl 2019 

Atletika - majstrovstvá okresu a kraja 

Dňa 29. 4. sa konali Majstrovstvá okresu a kraja v ľahkej atletike. 

Naši žiaci sa v nej v silnej konkurencii nestratili a získali výborné 

umiestnenia vo svojich disciplínach: 

 

 

 

 

"skok do diaľky" 

1. miesto: Matej Laca (II. M) - okres 

2. miesto: Michal Belan (III. B) - okres 

2. miesto: Matej Laca (II. M) - kraj 

"beh na 3 000 m" 

1. miesto: Adam Klbik (III. B) - okres 

5. miesto: Adam Klbik (III. B) - kraj 

"beh na 200 m" 

2. miesto: Michal Belan (III. B) - okres 

 

Všetkým ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. 

 

 

 

 



2. máj 2019 

Študentské voľby do Európskeho 

parlamentu 

Dňa 2. 5. 2019 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 PaedDr. Petrom 

Antalom, pani zástupkyňou PaedDr. Janou 

Ďurovovou a garantom volieb Mgr. Karolom 

Gazdíkom mala najväčší podiel na realizácii 

volieb na našej škole študentská volebná 

komisia pozostávajúca z predsedu Ivana 

Sleziaka (IV. B) a členov Patrika Horského (III. 

A) a Adama Kečkéša (III. A). Okrem nich však 

ďakujeme aj všetkým zúčastneným voličom. 

 

 

7. máj 2019 

Branný súboj študentov SŠ  

V susedstve našej školy, v areáli Obchodnej akadémie, sa 

konal dňa 7. 5. 2019 Branný súboj študentov. Zúčastnilo sa 

ho aj 5-členné družstvo našej školy, ktoré tvorili žiaci 

Jakub Tuška, Martin Kuna, Matej Lenghart (IV. B), Adam 

Klbik (III. B) a Martin Mazán (III.M). Ďakujeme im za 

reprezentáciu školy. 

 

 



 

9. máj 2019 

Európsky prieskum  

Dňa 9. 5. 2019 sa na základe výberu MŠVVaŠ SR naši žiaci zapojili do Európskeho 

prieskumu o alkohole a ostatných drogách u žiakov ZŠ a študentov SŠ. Výskum 

dotazníkovou metódou zastrešoval Úrad verejného zdravotníctva a za našu školu ich 

vyplnili žiaci I. A, I. B, II. A, III. B a IV. S. 

 

 

14. máj 2019 

Úsmev ako dar 

Dňa 14. 5. sa učitelia a žiaci našej školy zapojili do celonárodnej 

zbierky pre deti z detských domovov "Deň úsmevu 2019".  

Spolu sa vyzbieralo 140,26 €. Všetkým, ktorí sa zapojili, v mene detí 

a náhradných rodín ďakujeme. 

 

 

 

15. máj 2019 

Mladý digitálny Európan 2019 

Dňa 15. 5. 2019 sa na našej škole konalo školské kolo 

celoslovenskej súťaže Mladý digitálny Európan 2019. 

Elektronického testovania o Európskej únii sa zúčastnilo 7 žiakov z II. A a III. A. Z testovaných 

získal najviac bodov a teda 1. miesto obsadil Patrik Horský (III. A) s úspešnosťou 70% 

a na 2. mieste sa umiestnil Ján Škvarka (II. A) s úspešnosťou 64%. Všetkým zúčastneným 

ďakujeme za účasť a čakáme na celoslovenské výsledky, ktoré určia desiatich postupujúcich 

do celoštátneho kola.  

 

 

 

 

 



16. máj 2019 

Tak nám zabili Ferdinanda, 

...alebo ako bolo na výlete vo Viedni, 16. mája 2019 si naplánovali triedy II.A, II.B a III.MS 

školský výlet do Viedne. Počasie v predchádzajúcich dňoch bolo veľmi nepriaznivé, avšak 

my sme mali šťastie a práve v deň nášho výletu sa príroda umúdrila. Ako prvé sme 

navštívili Múzeum vojenskej histórie. 

 

Múzeum sídli v jednej z budov Arsenalu. Už samotná budova je umeleckým dielom. 

Rozsiahla expozícia pokrýva predovšetkým obdobie od tridsaťročnej do druhej svetovej 

vojny a sústreďuje sa na armády Rakúska, Rakúsko-Uhorska, Veľkonemeckej ríše a jej 

najvážnejších protivníkov (Osmanská ríša, Napoleon, Červená armáda a pod.). Asi 

najzaujímavejšou časťou expozície je miestnosť venovaná sarajevskému atentátu. Nájdete 

tu automobil Deutz so stopami po guľkách, zakrvavenú uniformu aj s pohovkou, na ktorej 

zomrel následník trónu. Nachádzajú sa tu aj osobné veci manželského páru a taktiež 

osobné veci atentátnikov, vrátane ich zbraní. Pre obdivovateľov ťažkých zbraní je 

fascinujúca miestnosť, v ktorej sú sústredené húfnice, kanóny a mínomety, pričom mnohé 

boli vyrobené v plzenskej Škodovke. To, čo určite najviac zaujme pozornosť všetkých 

návštevníkov, je 38 cm húfnica vz 16.  



 

 

Po návšteve múzea sme sa presunuli na Námestie Márie Terézie, odkiaľ sme pešo prešli 

historickým centrom Viedne až k Dómu svätého Štefana. Tam sme sa rozišli, aby sme si 

v menších skupinách vychutnali na dve hodiny atmosféru mesta. Keď sme sa opäť stretli 

na tom istom mieste, tak sme sa presunuli k autobusom a vyrazili sme na cestu domov. 

Celým výletom nás sprevádzali sprievodkyne, ktoré nám už počas cesty a taktiež počas 

prehliadky veľmi odborne vysvetlili a vyrozprávali historické udalosti, ktoré sa odohrali na 

miestach, kde sme práve boli. 

Po minuloročnom výlete v Budapešti sme na tomto výlete navštívili druhé hlavné mesto 

susedného štátu. Dúfame, že budúci rok sa nám podarí pokračovať v tejto tradícii. 

 

 

17. máj 2019 

Nitra - moje mesto  

Dňa 17.5. sa pod záštitou primátora Nitry konala súťaž Nitra - moje mesto. V konkurencii 

nitrianskych škôl v kategórii stredných škôl sa tím našej školy v zložení: Dávid Halás 



a Lukáš Polaček z II. A s Patrikom Lukačovičom z II. M umiestnil na vynikajúcom 2. mieste. 

K úspechu blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. 

 

 

 



 

21. máj 2019 

Súťaž v technickom kreslení 

Dňa 21. 5. sa žiaci I. M a I. S zúčastnili školského kola Súťaže 

v technickom kreslení. Ich úlohou bolo čo podľa noriem prekresliť 

zadanie na technický výkres. 

 

 

Výsledky: 

 1. miesto: Ján Ulej (I. M) 

 2. miesto: Lukáš Piterka (I. M) 

 3. miesto: Matúš Kašpar (I. M) 

Všetkým ďakujeme za účasť a blahoželáme výhercom.  

 

 

Spoznaj okolie svojej školy 

Dňa: 21. 5. 2019 sa žiaci I. M, I. S a 28.5.2019 žiaci 

I. A, I. B zúčastnili prednášky v Mlynárciach. Zastavili 

sa pri Zvoničke, pri pomníku učiteľa Joachima 

Dubíka a v kostole sv. Cyrila a Metoda. Prednášajúca 

Mgr. Zuzana Slováková im porozprávala o histórii 

dediny, 2. svet. vojny, stavbe kostola a súčasnosti.  

 

 

 



22. máj 2019 

Božena Slančíková-Timrava 

V dňoch 22. mája a 23. mája sa žiaci I.B v sprievode vyučujúcich -PhDr. Bíro, 

Mgr. Lacenová, Mgr. Tvrdý - zúčastnili výletu aj exkurzie do oblasti Lučenca s hlavnou 

témou - Božena Slančíková-Timrava. 

V prvý deň absolvovali prehliadku Lučenca, kde známa spisovateľka pôsobila na sklonku 

života. Prehliadku starobylých budov zakončili návštevou mestského cintorína, kde si uctili 

miesto posledného odpočinku autorky. Časť žiakov si odskočila zrelaxovať do blízkeho 

aquaparku v Rapovciach. Výprava prespala v hoteli Pelikán. 

Počas druhého dňa navštívili žiaci rodný dom B. S. Timravy v Polichne ako aj jej pamätný 

dom v Ábelovej, čo bol záver exkurzie. Žiaci sa správali príkladne a dobrovoľným 

príspevkom podporili najmä rodný dom Timravy v Polichne, kde je dnes múzeum." 

 

 

 

 



 

5. jún 2019 

Londýn 2019 

V dňoch 5. 6 - 9. 6. 2019 sa 18 študentov našej školy 

zúčastnilo jazykovo-poznávacieho pobytu v Londýne. 

Počas 5 dní toho stihli dosť veľa: 1,5 dňa v škole Twin 

Training International, prehliadku pamiatok a múzeí 

v Londýne, nákupy a 1 deň v krásnych pobrežných 

mestách Hastings, Brighton a úžasné útesy 7 Sisters. 

Domov sa vrátili s nezabudnuteľnými zážitkami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12. jún 2019 

Ocenenie najúspešnejších žiakov stredných škôl 

NSK 

Dňa 12. 6. 2019 sa v Koncertnej sále Župného domu v Nitre konalo slávnostné oceňovanie 

najúspešnejších žiakov stredných škôl Diplomom Predsedu NSK doc. Ing. Milana Belicu, 

PhD. - za úspešnú reprezentáciu školy a Nitrianskeho samosprávneho kraja. Medzi 

oceneními boli aj naši študenti: Veronika Valchoňová, Jozef Košecký, Samuel 

Kováč a Stanislav Vágo. Diplomy a vecné ceny im odovzdali Podpredseda NSK Mgr. 

Marián Kéry a vedúci odboru školstva RNDr. Vladimír Gubiš. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

13. jún 2019 

Beseda s pracovníkmi ÚPN 

Dňa 13. júna 2019 na našu školu zavítali pracovníci Ústavu pamäti 

národa, Mgr. Michal Babál, PhD. a Mgr. Lukáš Glesk, ktorí žiakom 

druhého ročníka prezentovali prípady perzekúcie občanov 

komunistickým režimom. 

Dr. Babál mal na začiatku krátku prednášku o "Akcii B" (byty), ktorú potom Mgr. Glesk 

doplnil o záznamy výpovedí pamätníkov, ktoré ÚPN mapuje, zhromažďuje a audiovizuálne 

zaznamenáva. Na záver besedy bol žiakom premietaný dokument o prenasledovaní 

skautov. Beseda nadväzovala na učivá dejepisu o komunistickom režime.  

 
 

 
 

 



14. jún 2019 

Jazykový kvet - celoslovenské kolo 

Dňa 14. júna 2019 v priestoroch ZŠ Kráľa Svätopluka v Nitre sa Michal 

Csámpai (III. B) zúčastnil celoslovenského kola 9. ročníka súťaže 

v umeleckom prednese v cudzích jazykoch Jazykový kvet, kde získal 

vynikajúce 4. miesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súťaž v TCK - regionálne kolo 

Dňa 14. 6. 2019 sa žiaci I. M Ján Ulej a Lukáš 

Piterka zúčastnili Regionálneho kola Súťaže 

v technickom kreslení, ktorú organizovala SOŠ 

dopravná v Bratislave a uskutočnila sa v priestoroch 

SOŠ hotelových služieb a obchodu. Obaja zabojovali 

a Lukáš Piterka skončil na vynikajúcom 

1. mieste. Okrem súťaže mali žiaci a učitelia možnosť zúčastniť sa na multiplikačnom 

podujatí – elektromobilita, ktoré bolo zamerané na diagnostiku elektromobilov 

a hybridných automobilov. Obom ďakujeme za reprezentáciu a Lukášovi blahoželáme. 

 



 

 

 

 



Hľadá sa dopravný expert 

 

 

Dňa 14. júna sa v Bratislave na Prezídiu policajného zboru uskutočnilo ocenenie najlepších 

3 žiakov stredných škôl z celého Slovenska v súťaži Hľadá sa dopravný expert. Súťažiaci 

mali vytvoriť čo najlepšiu esej, kde predstavili analýzu súčasnej dopravnej 

situácie  a riešenie na jej zlepšenie. Na našu radosť práca nášho žiaka Lukáša 

Pavloviča z I. B v konkurencii asi 100 prác obsadila jednu z troch najvyšších priečok (bez 

určenia presného poradia), čím sa stal výhercom poukazu na vykonanie vodičského kurzu. 

Srdečne mu blahoželáme k hodnotnej cene. Samozrejme blahoželáme aj ďalšiemu žiakovi 

- Gabrielovi Švecovi (tiež I. B), ktorý sa dostal do najlepšej desiatky. Ďakujeme obom 

za reprezentáciu školy. 

 

21. jún 2019 

Badminton - krajské majstrovstvá 

V piatok 21.6. 2019 sa naši študenti súrodenci Adam a Anton 

Klbikovci (III. B) zúčastnili krajských majstrovstiev v badmintone. 

Turnaj sa konal v Nových Zámkoch, na Gymnáziu M.R. Štefánika. 

Obsadili veľmi pekné 5. miesto. Ďakujeme im za reprezentáciu školy. 
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pedagogický zbor našej školy 
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