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 Oľga Hodálová          
riaditeľka 

Vážení rodičia a priatelia,  
  

        pripravili sme pre Vás aktuálne informácie z mimoriadne bohatého života našej školy 

počas uplynulého štvrťroka.  Vybrali sme tie najzaujímavejšie, aby ste získali reálny obraz  

o širokej palete činností, ktorými chceme všestranne rozvíjať schopnosti našich žiakov.  

 

        A naozaj sa máme čím pochváliť!        

       Najskôr by som chcela vyzdvihnúť úspechy našich žiakov, z ktorých za mimoriadne po-

važujem dve prvé miesta v krajskom kole súťaže Zenit v strojárstve, ako aj prvenstvo na 

Majstrovstvách okresu vo futsale žiakov stredných škôl. Naším víťazom blahoželáme 

a budeme im pevne držať palce vo vyšších kolách súťaže.  

       Tento školský rok nám priniesol množstvo silných zážitkov, s ktorými sa chceme s Vami 

podeliť. Hneď v septembri to bola udalosť slávnostného položenia základného kameňa Regio-

nálneho tréningového centra DSA, o ktorej sa dočítate viac v rubrike nášho zriaďovateľa, 

a len pred niekoľkými dňami nás prekvapil neobyčajne krásny vianočný dar od firmy Jaguar 

Land Rover, o ktorom píšeme v článku Srdce na dlani. Táto výnimočná a mimoriadne ľudská 

akcia sa konala 3.12.2019. Sto dobrovoľníkov tejto spoločnosti pochádzajúcich z rôznych kú-

tov sveta pod vedením manažéra Bussines Excelence pána Tonyho Bainbridga prišlo priamo 

k nám – skrášliť vnútorné priestory našej školy.  

       Cítime sa mimoriadne poctení, že máme možnosť spolupracovať s tak vyspelým partne-

rom. Automobilka Jaguar Land Rover vyniká najmodernejšou technológiou, dôslednou bez-

pečnosťou práce,  mimoriadnou ohľaduplnosťou k životnému prostrediu, humanizáciou pra-

covného procesu a medziľudských vzťahov.  Viackĺbové ramená robotov nahrádzajúce ťažkú 

manuálnu prácu naznačujú trend vývoja priemyslu ... Táto špičková technológia sama o sebe 

by však nič neznamenala bez vizionárskeho myslenia a riadenia. Preto si firma Jaguar Land 

Rover vysoko ctí prácu učiteľov a hodnotu vzdelania vníma ako svoju prioritu.  

       Súčasťou dobrovoľníckej akcie bolo aj ocenenie činu roka žiaka prvého ročníka Igora 

Ivana, ktorý zachránil malé detské životy z horiacich priestorov materskej škôlky v Nových 

Sadoch. Všetci sme na neho a jeho odvážny čin nesmierne hrdí.  

       Navždy sa zachová v pamäti stužková!  Obleky, ... viazanky, ....dojatie a hrdosť rodi-

čov, úprimná radosť, srdečnosť a senzačná zábava.  Maturanti, boli ste skvelí,  úžasní!!!  

Chcem prirodzene pochváliť Váš dôvtip a inteligentný humor, vyzdvihnúť kultivovanosť, ga-

lantnosť a prirodzenú noblesu, s akou ste sa počas celého večera dokázali zabávať. Pre nás, 

Vašich učiteľov, bolo zážitkom pozorovať Vás už ako dospelé osobnosti a boli sme na Vás ne-

obyčajne pyšní.     

       Vianoce sú ešte len predo dvermi, a my sme boli už tak štedro obdarení ... 

Milí rodičia a čitatelia,  

       rovnako i Vám želám veľkorysú nádielku spokojnosti do Vašich sŕdc, neutíchajúcu ra-

dosť, šťastie, veľa zážitkov a čo najviac harmonických vzťahov! Prekrásne Vianoce! 
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Športový deň v rámci Európskeho týždňa mobility a športu 

 

Dňa 30.9.2019 sa uskutočnil športový 

deň našich žiakov tretieho ročníka na 

multifunkčnom ihrisku v Horných Krška-

noch. Žiaci a učitelia si zahrali basketbal, 

bedminton a futbal. Akcia bola zameraná 

na  pohybovú aktivitu a pobyt v prírode, 

ale i na utužovanie vzťahov. Ohlasy po 

príjemne strávenom dopoludní boli viac 

ako pozitívne. Už teraz sa všetci tešíme 

na ďalšie športové a pohybové aktivity. 

 

Majstrovstvá okresu 

v cezpoľnom behu 
 

Športovej súťaže  v parku na Sihoti v Nitre 

sa 2.10.2019  zúčastnilo spolu 61  preteká-

rov z dvanástich  škôl. Traja žiaci našej 

školy sa umiestnili v súťaži družstiev na    

9. mieste. Najlepší jednotlivec skončil na 

25. mieste, čo je vzhľadom na silnú konku-

renciu slušné umiestnenie. S prístupom 

žiakov, ktorí reprezentovali, sme veľmi 

spokojní a za účasť a snahu im patrí  poďa-

kovanie.     

Prehliadka autosalónu v 

Nitre 

 
Študenti našej  školy sa 4.októbra 2019 už 

tradične  zúčastnili jesenného motoristické-

ho sviatku autosalónu v Nitre v priestoroch 

Agrokomplexu. Pozreli si tri desiatky auto-

mobilových značiek, horúce automobilové 

novinky z Frankfurtu, výstavné premiéry, 

top tuningové autá. Zaujali ich  i MOTOTV 

SHOW i klasická výstava veteránov 

a karavanov. Účastníci exkurzie netajili 

nadšenie a spokojnosť s bohatou ponukou 

vystavovaných vozidiel a automobilovej 

techniky. 
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Olympiáda o EÚ  
 

Fakulta sociál-

nych vied Uni-

verzity sv. Cyrila 

a Metoda 

v Trnave tradič-

ne usporadú-

va Olympiádu 

o Európskej únii, nad ktorou prevzalo 

záštitu Ministerstvo školstva, vedy, vý-

skumu a športu SR. Formou online kvízu 

sa jej 22. 10.2019 zúčastnili Roman 

Košťál, Adam Kocúr a Matej Bilik - 

IV. PGMN . Náročný kvíz  preveril ich 

vedomosti o fungovaní a štruktúre EÚ 

a prehĺbil záujem o pochopenie základ-

ných princípov fungovania a hodnôt náš-

ho európskeho spoločenstva. 

Darovanie krvi pre Mišku 

 
Ušľachtilej akcie sa 10.10.2019  na ZŠ Hôrka 

v Nitre zúčastnilo dvanásť  žiakov a jeden pe-

dagóg z našej školy. S veľkým odhodlaním 

pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú,  daro-

vali najvzácnejšiu tekutinu. Ich čin a nezištný 

prístup si zasluhuje obdiv, poďakovanie a je 

hodný nasledovania. Aj preto je veľmi potešu-

júce, že sa do darcovstva krvi zapája stále 

viac a viac našich žiakov.    

Medzinárodný strojársky veľtrh Brno 2019 - exkurzia 

 

Naši prváci si 11.10.2019 s veľkým záujmom 

prezreli ponuku vystavovateľov Medzinárodné-

ho strojárskeho veľtrhu v Brne, ktorý je najvý-

znamnejší priemyselný veľtrh v strednej Euró-

pe. K hlavným prezentovaným oblastiam patri-

la priemyslová automatizácia, prezentácia me-

racej, riadiacej a regulačnej techniky zahrnujú-

cej všetky odbory veľtrhu. 

Žiaci si mali možnosť prezrieť novinky z oblasti 

strojov a nástrojov, nových technológií obrába-

nia. Na veľtrhu si tiež pozreli aj nové spôsoby 

nekonvenčných spôsobov automatizácie a ro-

botizácie. 

Všetci si z tejto exkurzie priniesli len pozitívne dojmy a inšpiráciu. Mnohí žiaci pochopili, že aj 

táto exkurzia je dôvodom na štúdium strojárstva, pretože videli, že „strojarina“ je krásny od-

bor, ktorý sa neustále mení, vyvíja a zdokonaľuje.                                                                                      

Bude z neho moderátor? 

  
Dňa 24.10.2019 sa Roman Košťál,  žiak IV. PGMN zúčastnil krajského 

kola súťaže „Mladý moderátor 2019“, ktorá sa konala v priestoroch ŠD 

UKF v Nitre. V konkurencii mladých talentov prejavil svoju komunika-

tívnosť, pohotovosť, ale aj zmysel pre humor, vďaka čomu obsadil pek-

né 4. miesto. Veríme, že o ňom v budúcnosti ešte budeme počuť. 
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Burza informácií 2019 

 
Dňa 25.10.2019 sa v priestoroch SOŠ stavebnej, Nábrežie mládeže v Nitre konala Burza in-

formácií zameraná na prezentáciu  stredných škôl a tiež prezentáciu zamestnávateľov 

s duálnym vzdelávaním. Bola realizovaná v rámci poradenstva pre voľbu povolania, za úče-

lom zabezpečenia profesijnej orientácie žiakov ZŠ s ohľadom na regionálne podmienky trhu 

práce. Organizátorom podujatia bolo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava 

a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra. 

Odbory našej školy prezentovali Ing. Mária Hyčková – zástupkyňa riad. školy, PaedDr. Eva 

Štreérová – výchovná poradkyňa a žiaci Dalibor Molnár z V. TES a Denis Vermež zo IV. 

PGMN triedy. 

Komenský a my 

 

 
Žiaci maturit-

ného ročníka 

sa v mesiaci 

jún zapojili do 

celoslovenské-

ho kola literár-

nej súťaže Ko-

menský a my, 

kde si zvolili 

tému „Je člo-

vek ešte by-

tosť sociálna?“ 

V mesiaci ok-

tóber sme dostali radostnú správu, že Roman 

Košťál, žiak IV. PGMN triedy získal krás-

ne 3. miesto a dňa 14.11.2019 sa zúčastnil 

slávnostného odovzdávania cien v priestoroch 

PF UKF v Nitre.  

 

Srdečne blahoželáme!!!  

Záložka do knihy spája 

slovenské školy 

 
Tak ako každý rok i tento školský rok sa 

žiaci prvých ročníkov zapojili do projektu 

Slovenská pedagogická knižnica  Záložka 

do knihy spája slovenské školy  

s názvom „Osobnosti“, ktoré sa zaslúžili 

o demokraciu. V príjemnej tvorivej at-

mosfére na hodinách slovenského jazyka 

vytvorili malé umelecké dielka. Potešili  i 

žiakov našej partnerskej školy, s ktorou 

sme si záložky vzájomne vymenili. 

Záujem Hospodárskej komory Rakúska 
 

Nový koncept vzdelávacieho projektu odbornej prípravy 

a náboru kvalifikovaných zamestnancov pripravuje 

i Obchodné oddelenie Rakúskeho veľvyslanectva v Bratisla-

ve. Kvalita odbornej prípravy sa aj pre rakúske firmy a ich 

pobočky pôsobiace na Slovensku stáva jednou z priorít. Ob-

chodné oddelenie Rakúskeho veľvyslanectva v Bratislave 

a Hospodárska komora Rakúska prejavili záujem o projekty DSA a o ich implementáciu do 

praxe konkrétne na našej škole. Ako sa vyjadrili, informácie a výmena skúseností v rámci 

návštevy školy boli pre ich tím veľmi poučné.  
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Biela pastelka 2019 
 

Biela pastelka je verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým 

postihnutím. Jej výnos slúži na dofinancovanie aktivít ľudí, ktorí 

nevidia a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného 

života. Organizuje ju Únia nevidiacich a slabozrakých. Do tejto 

aktivity sa naša škola zapojila tak, ako každoročne prostredníc-

tvom Žiackej rady. Jej členovia – Alexandra Póšová - IV. STET 

a Dalibor Molnár - V. TES oslovili žiakov a pedagógov našej 

školy a spoločne sme podporili tento v poradí už 18. ročník su-

mou 104,29 eur. 

Všetkým, ktorí pochopili význam tejto dobročinnej zbierky 

v mene Únie nevidiacich ďakujeme. 

Land Rover 4x4 In Schools 
 

Nezisková organizácia Junior Achievement Sloven-

sko v spolupráci s nitrianskou automobilkou Ja-

guar Land Rover zorganizovali už 4.ročník školskej 

súťaže Land Rover 4x4 In Schools. Zapojilo sa 20 

stredných škôl .  

Súťaž testuje inžinierske, marketingové aj mana-

žérske zručnosti budúcej generácie technických 

lídrov. Vozidlá musia byť totiž schopné zdolať aj 

testovanie v podmienkach určených pre terénne 

vozidlá vrátane vody na dráhe, lanového mosta a 

skál. Ďalej si museli súťažiaci pripraviť prezentáciu 

svojej práce a odprezentovať ju odbornej porote.                                                                                                                  

V projekte bola zapojená už niekoľkokrát i naša 

škola. Ja a moji dvaja spolužiaci sme  dostali mož-

nosť pomôcť pri organizácii súťaže. Pre nás to bola 

nie len zábava s dobrým úmyslom pomôcť, ale 

najmä obrovská skúsenosť. Našou úlohou bolo 

pomáhať porotcom v jednotlivých stanovištiach 

ako napríklad vysvetľovať súťažným tímom pravidlá na trati, stopovať ústne prezentácie, či 

dokonca byť po ruke súťažným tímom počas celého dňa.   

Odniesli sme si mnoho zážitkov, pocitov a dojmov a navyše i diplom a medailu za osobnú 

pomoc a podporu pri realizácii finále.         

                                                                  

                                                                                       Martin Palečka - I. MN  

 

(Finálovej súťaže sa zúčastnili aj Roman Bajtala a Erik Liszi - I. MN) 
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Najzaujímavejšie podujatie v školskej knižnici  
 

Dňa 28.10.2019 sme v spolupráci so školskou knižnicou zorganizovali zaujímavé podujatie , 

ktoré bolo súčasťou projektu  Najzaujímavejšie podujatie v školskej knižnici s názvom Cesty 

J.G.Tajovského, venované 145. výročiu narodenia 

tohoto literárneho velikána. V príjemnej atmosfé-

re školskej knižnice žiaci II. a III. ročníkov spolu 

s koordinátorkami podujatia PaedDr. Eleonórou 

Kopeckou, PaedDr. Evou Štreérovou a Bc. Andre-

ou Ratkovskou tvorili ilustrácie, karikatúry, pre-

zentácie na základe prečítaných ukážok, absolvo-

vali krátky kvíz a napokon vytvorili bulletin 

z tohto zaujímavého a kreatívneho dňa. 

Divadlo v angličtine vo 

Zvolene 

 

Dňa 28. októbra  žiaci II. MMD navštívili 

mesto Zvolen , kde sa v divadle Jozefa 

Gregora Tajovského zúčastnili predstave-

nia Tom Sawyer, divadelnej adaptácie  

rovnomenného románu amerického autora 

19. storočia Marka Twaina. Tento  dobro-

družný príbeh nezbedného chlapca Toma 

plný napätia, romantiky, vtipu a humoru  

v podaní anglického hosťujúceho divadla 

TNT zabavil našich chlapcov rovnako ako 

mnohé generácie pred nami. Okrem toho 

si žiaci mohli overiť svoje jazykové zruč-

nosti z anglického jazyka a môžeme pove-

dať, že ani autentická angličtina rodených 

Angličanov našich žiakov nezaskočila 

a hravo ju zvládli.  

Protidrogové preventívne 

prednášky  
 

Uskutočnili sa 11.11.2019 v triedach I. 

MN, I. PG,          II. MEMM, II. PGMN, 

III. MSMN, III. MEPG a IV.ST ET. 

Prednášajúci – pán M. Remper z OZ BEZ 

DROG zaujímavým, sugestívnym spôso-

bom vysvetľoval žiakom, aký vplyv majú 

drogy na osobnosť človeka, aká je skutoč-

ná pravda o marihuane, čo spôsobí alko-

hol v tele mladistvých atď.  

Otvorená diskusia žiakov motivovala 

k otázkam, na ktoré dostávali jasné odpo-

vede. Tie im reálne objasňovali problema-

tiku konkrétnymi faktami a varovali pred 

nebezpečenstvami a hrozbami, s ktorými 

sa i  v bežnom živote, bohužiaľ, môžu 

stretnúť. 
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Mladý tvorca  a Gaudeamus Nitra 2019 
 

Naši žiaci 6. novembra 2019 navštívili 27.ročník celo-

štátnej prezentačnej výstavy Mladý tvorca a 7. ročník 

európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného 

vzdelávania Gaudeamus na výstavisku Agrokomplex 

v Nitre. Cieľom výstavy Mladý tvorca je podporiť a 

propagovať stredoškolské odborné vzdelávanie, vy-

zdvihnúť perspektívu duálneho systému vzdelávania 

reflektujúceho vznik nových typov profesií pri zavá-

dzaní  robotizácie a digitálnych technológií do praxe. 

Žiakov zaujali najmä interaktívne činnosti pre študen-

tov, workshopy, súťaže Skills Slovakia  a programy  z oblasti záujmovej činnosti žiakov. Za-

stavovali sa i pri stánku našej školy, o ktorý bol medzi návštevníkmi  z celého Slovenska ob-

rovský záujem.   

 Olympiáda zo slovenského jazyka  
 

Dňa 14.11.2019 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, 

ktorého sa zúčastnilo 12 žiakov štvrtých ročníkov. Zadanie pozostávalo z dvoch častí – pí-

somnej a ústnej. Písomná časť bola tvorená didaktickým 

testom s rozličnými typmi úloh, zameranými na prácu s 

textom, čítanie s porozumením a overenie vedomostí  

z oblasti jazyka a literatúry. V ďalšej časti  súťažiaci tvorili 

vlastné texty na  danú tému. Ústnu  časť  tvorila samo-

statná príprava a prednes rečníckeho prejavu na danú té-

mu. Víťazom sa stal Roman Košťál zo IV. PGMN a bude 

nás reprezentovať v krajskom kole.  

 

Držíme  palce! 

Informatický bobor  - iBobor  

 

Dňa 14. novembra 2019 sme sa zapojili do ďalšieho roč-

níka On-line súťaže Informatický bobor. Hlavným cieľom 

súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné 

technológie u všetkých žiakov, posmeliť ich 

v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných 

technológií pri učení sa.  

Súťažili sme v kategórii Juniori, do ktorej sa zapojilo      

22 žiakov. Pre zaujímavosť, súťaže sa  v tejto kategórii v 

rámci SR zúčastnilo 7931 žiakov. Najlepšie umiestnenie 

získal žiak II. PGMN - Timotei Tolunay, ktorý získal 

50,69 bodov (70. percentil). Koordinátorom súťaže bola vedúca predmetovej komisie odbor-

ných ekonomických predmetov Ing. Štefánia Morvaiová. 
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Burza informácií 2019 Levice 
 

V priestoroch ÚPSVR 21.novembra 2019 sa ko-

nala Burza informácií, ktorú organizoval Úrad 

práce, sociálnych vecí a rodiny Levice. Pozvaní 

boli žiaci II.stupňa základných škôl s rodičmi, 

výchovnými poradcami, pedagógmi  a široká 

verejnosť. Po oficiálnom  otvorení sa konala pre-

zentácia 25 SOŠ vrátane zamestnávateľov v du-

álnom systéme vzdelávania, ako aj prezentácia 

kariérového poradenstva. 

Odbory našej SSOŠ prezentovali Ing. C. Lazúr, 

PaedDr. E. Štreérová a člen Žiackej rady                  

Peter Szôke - III. PGMN. 

Srdce na dlani... 
 

Nadišiel čas adventu, kedy sa všetci 

na malú chvíľu zastavíme, otvoríme 

svoje srdcia a oveľa viac ako inokedy 

chceme urobiť radosť nielen našim 

blízkym, ale najmä tým, ktorí nemajú 

to šťastie žiť v teple domova 

a pociťovať štedrosť a prítulnosť svo-

jich najbližších.  

Nadišiel teda čas krásnych želaní 

a dobrých skutkov. Jeden z takýchto 

„štedrých dní“ sme zažili na SSOŠP 

DSA dňa 03.12.2019 zorganizovaním 

charitatívneho podujatia Team Impro-

vement Circle – CSR event spoločnosti 

JLR , spoločnosti DSA, a. s. a čle-

nov  vedenia SSOŠP DSA. 

100 dobrovoľníkov spoločnosti JLR pochádzajúcich z rôznych kútov sveta pod vedením pána 

Tonyho Bainbridga pripravili pre žiakov a zamestnancov našej školy milé prekvapenie 

v podobe skrášlenia prostredia školských dielní, a tým vytvorenia príjemného pracovného 

prostredia. V spolupráci s vedením SSOŠP DSA zorganizovali aj zbierku sladkých balíčkov 

pre deti z detských domovov v Nitrianskom kraji. Súčasťou večera bolo i ocenenie činu ro-

ka žiaka I. MEMM - Igora Ivana, ktorý zachránil malé detské životy z  horiacich pries-

torov MŠ v Nových Sadoch. 

Sme hrdí, že sme sa mohli stať súčasťou tejto šľachetnej akcie medzinárodného charakteru 

jednej veľkej rodiny JLR, ktorá vyčarila úsmev vďaky nielen na tvárach našich žiakov, ale aj 

na tvárach tých, ktorí toto krásne posolstvo odovzdávajú ľuďom, ktorí to najviac potrebujú.  
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Stužková slávnosť 

 
 V reprezentačných priestoroch ŠD UKF v Nitre sa 

29. novembra 2019 uskutočnila spoločná stužková 

slávnosť  našich maturantov zo IV. MSMN,  IV. 

PGMN a IV. MEPG. Stužky im slávnostne odo-

vzdali pani triedna učiteľka Mgr. Emília Vaškovičo-

vá a triedni učitelia Ing. Marián Smerek a PaedDr. 

Ľuboš Németh. K prítomným študentom , ich rodi-

čom, zástupcom vedenia,  pedagógom školy 

a ostatným hosťom sa svojím slávnostným preja-

vom prihovorila pani riaditeľka školy Ing. Oľga Ho-

dálová. Jej citlivé, dojemné, ale i podnetné 

a povzbudivé slová nielen oslovili peknými myš-

lienkami, ale v mnohých vyvolali i pozitívne emó-

cie. Podobne i slová básne venovanej mame 

a otcovi spojené s precíteným, úprimným predne-

som žiaka IV. MSMN - Mateja Zelenáka  mno-

hých  prítomných rodičov dojali k slzám.  

 

Dôstojný začiatok s tradičným rodičovským tancom 

potom vystriedal veselý program, v ktorom žiaci 

ukázali i svoj umelecký talent, ale i zmysel pre hu-

mor. Celý večer sa niesol v atmosfére pohody, ra-

dosti a nefalšovanej zábavy. Nielen študenti si tak 

zo stužkovej slávnosti odniesli nezabudnuteľné spo-

mienky.     

Zenit v strojárstve 

 
Dňa 27.11. 2019 sa v Strednej odbornej škole technickej 

v Tlmačoch konal  21. ročník Krajské kola súťaže „Zenit v 

strojárstve“. Hlavnou úlohou súťaže je podpora a vyhľadá-

vanie talentovaných a 

nadaných žiakov stred-

ných škôl v oblasti stro-

járstva. Súťažilo sa v  

štyroch súťažných kate-

góriách A, C, R a S. Sú-

ťaž mala dve časti - teo-

retickú a praktickú.  Na-

ši žiaci súťažili v  kategóriách S (Miroslav Bradáč - III.  

MEPG) a R (Samuel Šabík - IV. MSMN triedy) obaja 

obsadili skvelé 1. miesta v uvedených kategóriách. 

 

Srdečne im gratulujeme a ďakujeme  za reprezentáciu školy a želáme veľa úspechov v celo-

slovenskom kole.  
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Úsmev detí je pre nás dar 
 

Je peknou tradíciou našej školy, že pred Vianocami chceme potešiť 

tých, ktorí nemôžu najkrajšie sviatky v roku stráviť v kruhu domo-

va a svojich najbližších. Sú to deti žijúce v Centre pre deti a rodiny. 

Členovia Žiackej školskej rady v spolupráci s triednymi učiteľmi 

a všetkými zamestnancami našej školy  aj tento rok zorganizovali  

zbierku sladkých dobrôt pre detičky z Centra v Kolíňanoch. Tento 

dar bol odovzdaný dňa 5.12.2019, v predvečer príchodu Mikuláša. 

Ďakujeme všetkým, ktorí podporili tento šľachetný čin.  Určite vy-

čaril úsmev na tvárach tých najmenších. 

 

 Predseda Žiackej rady Adam Kocúr - IV. PGMN. 

Olympiáda ľudských práv – školské kolo 

 

Výzvy pre demokraciu a ľudské práva v Európe 21. 

storočia sa stali nosnou témou 22.ročníka Olympiá-

dy ľudských práv. Školského kola sa 3.decembra 

2019 na našej škole zúčastnili žiaci  druhého a tre-

tieho ročníka. Vedomosti a všeobecný prehľad  

v problematike  ľudských práv najskôr preukázali v 

teste. V diskusii potom vyjadrili svoj názor 

k rôznym  témam súvisiacich s danou problemati-

kou. Dnes mnohí mladí ľudia slobodu, ľudské práva 

a demokraciu považujú za samozrejmé a nepoznajú 

nebezpečenstvo ich podceňovania či spochybňova-

nia, ktoré sa šíria sociálnymi sieťami a rôzny-

mi konšpiračnými webovými stránkami.   

Do krajského kola Olympiády ľudských práv postu-

puje študent z III. MEPG Miroslav Bradáč.  

 

Expert geniality show 
 

Až 32 žiakov našej školy sa zúčastnilo 13.ročníka celoslo-

venskej súťaže Expert geniality show. 28.novembra súťažili 

v dvoch kategóriách a v šiestich rôznych súťažných témach, 

z ktorých si museli vybrať dve. Ponúknuté okruhy tém obsa-

hovali: 

 

1. Od Dunaja k Tatrám – slovenské dejiny, umenie, šport, 

biológia, geografia, slávni Slováci  

2. Mozgolamy – logické hádanky, postupnosti, slovné úlohy, kombinačné, pojmové myslenie 

3. Svetobežník – fyzická a humánna  geografia 

4. Tajomstvá prírody – biológia, fyzika, astronómia, chémia 

5. Do you speak English ? – čítanie, bežné výrazy, gramatika, reálie 

6. Góly, body, sekundy – história a druhy športu, rekordy, olympionizmus, fyziológia tela 

 

Predbežné výsledky  sa dozvieme 20. decembra 2019  
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Olympiáda v anglickom jazyku 

 
Dňa 15. novembra 2019 sa na našej škole konalo škol-

ské kolo 30. ročníka Olympiády v anglickom jazyku, 

zorganizované členkami Predmetovej komisie cudzích 

jazykov. Zúčastnilo sa ho 13 žiakov zo všetkých roční-

kov, ktorí súťažili v kategórii 2D.  

Víťazom školského kola sa stal Roman Košťál zo IV. 

PGMN ziskom 62 bodov z maximálneho počtu 70 

bodov. Na druhom a treťom mieste sa umiestnili žiaci 

prvého ročníka, Samuel Loduha z I. MEMM a Dávid 

Regenda z I. MMD. Úspešnými riešiteľ mi školské-

ho kola sú žiaci prvého a druhého ročníka, Tomáš Malek 

z I. MEMM, Samuel Košťál z I. PG, Adam Zubaj 

a Dárius Gajdoš z II. MMD. 

Víťazovi školského kola želáme veľa úspechov v okresnom kole Olympiády v anglickom jazy-

ku, ktoré sa bude konať 15. januára 2020. 

Majstrovstvá okresu Nitra vo futsale žiakov stredných škôl        
                                                          

V športovej hale na Klokočine sa 25.novembra 2019 usku-

točnilo prvé kolo okresných majstrovstiev žiakov stred-

ných škôl vo futsale. Zúčastnil sa ho aj výber našej školy. 

V silnej konkurencii sme vybojovali prvé miesto 

a kvalifikovali sa do ďalších bojov. Za tento úspech patrí 

pochvala celému mužstvu. Reprezentovali nás žiaci: Babu-

lic Jakub, Gudaba Peter - IV. PGMN, Minarčík Matej, 

Varga Matej - IV. MSMN, Foldeši Patrik, Garaj Filip, 

Klampárik Kristián - III. PGMN, Halmeš Adam, Kolá-

rovský Marko, Mikláš Matej - II. PGMN, Prepelica 

Róbert, Šipoš Peter -  II. MEMM 

                                                     

Blahoželáme a držíme im palce!!   

 

Mikuláš na škole 

 

Prišiel s anjelom a čertom 6.12.2019 a potešil nás všet-

kých – či sme poslúchali alebo nie sladkými dobrotami. 

A čo sme pre to museli urobiť? Predsa zarecitovať, zaspie-

vať alebo ........len sa pekne usmiať. Veď deduško Mikuláš 

má rád všetkých dobrých ľudí. A to my predsa sme!  Nie-

kto o tom pochybuje? 

 

                                                                     

            Predseda Žiackej rady Adam Kocúr - IV. PGMN. 
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Rubrika zriaďovateľa 

V Nitre začala výstavba Regionálneho tréningového 

centra (RTC) na Súkromnej strednej odbornej škole 

Polytechnickej 
 

 

Nitral live 01. október 2019, (Michal Šimonek) 

 

Na Súkromnej strednej odbornej škole polytechnickej /SSOSP/ DSA v Nitre sa včera 

(30.9.2019) začala výstavba Regionálneho tréningového centra (RTC). Na slávnostnom 

otvorení sa zúčastnil aj Generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Marián 

Valentovič, podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Marián Kéry a prevádzkový ria-

diteľ nitrianskeho závodu Jaguar Land Rover Russell Leslie.                                                             

.   

Hlavná hala, vybavená špičkovou technológiou, bude študentom školy k dispozícii už v bu-

dúcom školskom roku, ďalšie učebne pribudnú v priebehu nasledujúcich dvoch rokov. Cel-

ková výška investícií do RTC dosiahne sumu takmer 7 miliónov eur, z nich 3 milióny sú ur-

čené na nákup technologického vybavenia. Po dokončení výstavby bude môcť škola využívať 

až 32 moderných učební, tréningové plochy sa budú rozprestierať na rozlohe 4 600 m².                           

. 

Zriaďovateľom školy sa pred dvoma rokmi stala slovenská vzdelávacia spoločnosť Deutsch-

Slowakische Akademien /DSA/, dcérska spoločnosť nadnárodného vzdelávacieho koncernu 

EBG so sídlom v Magdeburgu v Nemecku. DSA je dnes najväčším súkromným prevádzkova-

teľom základných a stredných škôl na Slovensku. 

https://www.nitralive.sk/
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Ako zdôraznil predseda Predstavenstva DSA Marek Nikel, zriaďovateľ a vedenie školy výstav-

bou RTC reagujú na postupnú digitalizáciu a robotizáciu vo všetkých sférach ekonomiky a 

priemyslu. Preto bude centrum vybavené najmodernejšími robotmi a CNC prístrojmi, aby sa 

študenti mohli v praktickej časti výučby pripravovať na takých zariadeniach, s akými sa stret-

nú po ukončení štúdia vo výrobe u svojich zamestnávateľov. RTC zároveň pomôže škole aj pri 

ďalšom rozširovaní systému duálneho vzdelávania. V súčasnosti sa v ňom pripravuje 40 štu-

dentov, z nich 32 študuje v rámci spolupráce školy s automobilkou Jaguar Land Rover v 

dvoch ročníkoch v perspektívnom maturitnom odbore mechatronik, povedal M.Nikel.                                     

. 

 

Prevádzkový riaditeľ nitrianskeho závodu Jaguar Land Rover Russell Leslie v tejto súvislosti 

konštatoval: „Rovnako ako ostatné odvetvia, aj automotive čelí nedostatku zručností v kľúčo-

vých oblastiach, ako sú elektrotechnika, umelá inteligencia, robotika a analýza dát. Ako tech-

nologická firma však musíme dokázať pritiahnuť tých správnych ľudí s tými správnymi schop-

nosťami, ktoré nám pomôžu dosiahnuť naše ciele. Pre nás, ako globálnu spoločnosť, je dôleži-

té, aby Jaguar Land Rover mohol prilákať tie najlepšie mladé talenty v krajinách, v ktorých 

pôsobí, a aby tak podporil svoju výrobu, predaj i dodávateľský reťazec. Systém duálneho 

vzdelávania vnímame ako dôležitý nástroj rozvoja nových talentov pre budúci automobilový 

priemysel a budeme pokračovať v zapájaní jeho študentov do našich akti-

vít.“                                               .               

 

Na prízemí Regionálneho tréningového centra nájdu uplatnenie odbory so zameraním hlavne 

na strojárstvo a mechatroniku. Budú sa tu nachádzať 3 odborné učebne pre ručné spracova-

nie kovov, odborná učebňa pre zváranie, kde bude k dispozícii 12 zváracích poloautomatov a 

robotická zváracia bunka. Taktiež tam bude umiestnená brusiareň nástrojov a výdajňa mate-

riálu. Na opačnej strane budú umiestnené stroje pre konvenčné obrábanie, ako sú konzolové 

vertikálne frézy, univerzálne hrotové sústruhy, pásové píly, nástrojová brúska a stolové vŕ-

tačky. V prednej časti tejto haly je plánované pracovisko pre CNC programovanie strojov a 

zariadení, kde sa budú nachádzať vertikálne obrábacie centrá zamerané na sústruženie a fré-

zovanie a taktiež CNC robotická bunka. 

 

Na prvom poschodí sa zas budú nachádzať odborné učebne zamerané na automatizáciu, stro-

járstvo, programovanie CNC strojov a zariadení, CAD/CAM programovanie, hydrauliku a pne-

umatiku, taktiež dielne pre slaboprúdovú a silnoprúdovú techniku. V strednej časti budovy 

budú vytvorené špeciálne robotické pracoviská na edukačné účely, vybavené robotmi značky 

ABB, FANUC a KUKA. 

 


