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september 2020 

Školský rok 2020/2021 začal prezenčným vyučovaním za dodržiavania hygienických opatrení.  

 

 

Hviezdoslavov Kubín - regionálne kolo 

Dňa 16. 9. 2020 sa v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre uskutočnilo regionálne 

kolo recitačnej súťaže poézie i prózy Hviezdoslavov Kubín. Súťaže sa okrem 

dvojice našich žiakov zúčastnili mimoriadne disponovaní žiaci takmer výlučne zo 

ZUŠ v Nitre. V tejto tvrdej konkurencii získal Matej Lehocký (IV.S) v súťaži v próze 

cenné 3. miesto, keď zaujal svojím uvoľneným a spontánnym prejavom. Dávid 

Halás (IV.A), ktorý zožal od poroty pochvalu za výbornú techniku prednesu, sa 

napokon nedostal v súťaži v poézii na medailové pozície. Obom žiakom 

blahoželáme a želáme ďalšie úspechy. 

 

Zbierka Biela pastelka 

Dňa 16. septembra sme na škole uskutočnili, pod záštitou Žiackej školskej rady, finančnú 

zbierku Biela pastelka pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska. V tento deň sa 

z pomedzi dobrovoľných darcov vyzbierala suma 188,70 €. Všetkým ďakujeme za podporu 

dobrej veci. 
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október 2020 

Hrozba pandémie COVID 19 stále pokračuje 

Na základe zverejnených informácii MŠ prechádza celá škola od 12. 10. 2020 na dištančné 

vzdelávanie.  

Zenit v elektronike - školské kolo 

Aj v tomto online čase sa dňa 22. októbra uskutočnilo školské kolo súťaže Zenit 

v elektronike. Zúčastnilo sa ho 11 žiakov z viacerých tried. Do krajského kola (ak sa 

uskutoční) postupujú víťazi oboch kategórií, kde im budeme držať palce. Všetkým 

ďakujeme za účasť. Umiestnenie: 

 

kategória "A" 

1. Jakub Gál (III. A) 

2. Jakub Plachtička (IV. B) 

3. Jakub Bucha (III. B) 

kategória "B" 

1. Martin Husár (II. A) 

2. Lucas Palka (II. A) 

3. Richard Gráčik (I. A) 

Rekonštrukcia telocvične 

V našej škole prebieha rekonštrukcia telocvične, už sa všetci tešíme na vynovené priestory. 

       
 

       

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-oznamil-nove-opatrenia-v-skolach-platne-od-12-oktobra/
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Zenit v programovaní - školské kolo 

Dňa 27. októbra sa uskutočnilo online školské kolo súťaže Zenit v programovaní. 

Zúčastnilo sa ho 6 žiakov z troch tried: I. B, III. A a IV. B. Do krajského kola postúpia 

pozvaní študenti na základe krajských výsledkov. Všetkým ďakujeme za účasť. 

Výsledky: 

kategória "A" 

1. Jakub Gál (III. A) 

2. Marek Sádovský (III. A) 

3. Adam Balko (III. A) 

kategória "B" 

1. Tomáš Kordoš (I. B) 

 

Amavet - krajské kolo 

Náš žiak Jakub Gál z III. A pridal k mnohým svojim doterajším úspechom ďalší, 

keď dňa 27. 10. zvíťazil vo svojej kategórii v krajskom kole súťaže Amavet so svojou 

veľmi náročnou prácou na úrovni vedeckých prác vysokých škôl. Navrhol 

a vytvoril autonómneho robota, ktorý sa využíva pre hru Robocup (niečo ako 

robotický futbal), pričom jeho robot sa orientuje podľa nasnímaných objektov 

z kamier (bránka, lopta, súperov robot). Tie sú vyhodnocované  a rozpoznávané 

pomocou neurónových sietí s využitím zložitých algoritmov. Jakubovi ďakujeme 

za reprezentáciu školy a prajeme mu veľa úspechov v celoštátnom kole. 

Zenit v strojárstve - školské kolo 

Dňa 29. 10. sa uskutočnilo online školské kolo súťaže Zenit v strojárstve, ktorého sa zúčastnili šiesti žiaci 

III. S a IV. S.  

Umiestnenie v kategórii A: 

1. Michal Skladaný (III. S) 

2. Andrej Lukačovič (IV. S) 

3. Juraj Čičo (IV.S) 

Do krajského kola postupujú prví dvaja. Ďakujeme za účasť a postupujúcim želáme veľa úspechov v krajskom 

kole. 
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november 2020 

Amavet - celoštátne kolo 

Dňa 9. 11. 2020 prebehlo online formou celoštátne kolo Festivalu vedy a techniky 

AMAVET. V súťaži bolo prezentovaných 31 projektov. Odborná komisia, zložená 

z vedcov a vysokoškolských pedagógov, ocenila práce postupom na svetové 

a národné vedecko technické súťaže a festivaly. Náš študent Jakub Gál (III. A) bol 

ocenený postupom na medzinárodnú vedeckú súťaž v USA ISEF s projektom 

"Efektívna neurónová sieť na autonómnom robotickom všesmerovom systéme", 

v kategórii Informatika a počítačové inžinierstvo. ISEF je najprestížnejšou 

súťažou pre mladých vedcov na svete. Každoročne sa jej zúčastní približne 1800 

mladých ľudí zo stredných škôl z viac ako 75 krajín a regiónov sveta, kde majú možnosť prezentovať svoj výskum 

a súťažiť o ceny v hodnote 5 miliónov dolárov. 

K tomuto mimoriadnemu úspechu Jakubovi blahoželáme a úprimne držíme palce v medzinárodnej súťaži. 

Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo 

V dňoch 18. a 19. 11. 2020 sa na škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. 

Vzhľadom na pandemickú situáciu sa uskutočnilo online formou. V prvej časti prihlásení žiaci 

absolvovali test, do druhej ústnej časti postúpilo 7 najlepších. Všetkým zúčastneným ďakujeme 

za účasť a Adamovi Balkovi (III. A) želáme veľa úspechov v okresnom kole. 

Výsledky: 

1. Adam Balko (III. A) 

2. Juraj Kocour (IV. M) 

3. Patrik Pavlík (IV. B) 

Olympiáda v nemeckom jazyku - školské kolo 

Dňa 19. 11. 2020 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Zúčastnil sa ho 

Daniel Janík zo IV. B, ktorý chce nadviazať na svoj úspech v minulom školskom roku. Želáme mu 

veľa úspechov v okresnom kole. 

 

Výsledky: 

1. Daniel Janík (IV. B) 

Zenit v elektronike - krajské kolo 

Dňa 24. 11. sa konalo online krajské kolo súťaže Zenit v elektronike. Práce oboch našich 

zástupcov Martina Husára (II. A) a Jakuba Gála (III. A) boli vyhodnotené ako najlepšie vo 

svojej kategórii (nebolo určované poradie). Vzhľadom na pandemickú situáciu sa nebude 

konať celoštátne kolo. Oboch chlapcom blahoželáme k vynikajúcemu úspechu.  
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Olympiáda zo SJL - školské kolo 

Dňa 24. 11. sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry 

v online podmienkach. Zúčastnilo sa ho 17 žiakov školy naprieč všetkými triedami.  

 

Výsledky súťaže: 

kategória "A": 

1. miesto: Daniel Janík (IV. B) 

2. miesto: Martin Horka (III. B) 

3. miesto: Marek Sádovský (III. A) 

Kristián Šiška (III. B) 

kategória "B": 

1. miesto: Peter Pindeš (II. M) 

2. miesto: Ladislav Mihalik (II. B) 

3. miesto: Samuel Gaži (II. A) 

 

Do krajského kola postupujú Daniel Janík a Peter Pindeš. Ďakujeme všetkým za účasť a postupujúcim želáme veľa 

úspechov v okresnom kole. 

Olympiáda ľudských práv - školské kolo 

Dňa 25. novembra  2020 sa konalo školské kolo súťaže Olympiáda ľudských práv, ktorej sa zúčastnilo osem 

žiakov. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa uskutočnilo online formou a to testom v EduPage. Posledná otázka 

testu bola otvorená. V nej mali žiaci prezentovať krátkou úvahou svoj názor na pridelenú tému z oblasti ľudských 

práv. Žiaci, aj tí neumiestnení, preukázali znalosť stavanú na všeobecnom prehľade z dennej mienkotvornej tlače 

či verejnoprávnych médií.  

Výsledky súťaže: 

1. miesto: Jakub Gál (III. A) 

2. miesto: Martin Belan (III. B) 

3. miesto: Tomáš Tóth (III. M) 

Do krajského kola postupuje Jakub Gál. Ďakujeme za účasť a postupujúcemu želáme veľa úspechov v krajskom 

kole. 

Zenit v programovaní - krajské kolo 

Dňa 26. 11. 2020 sa konalo online krajské kolo súťaže Zenit v programovaní, ktorého sa 

zúčastnili Tomáš Kordoš (I. B), Adam Balko, Jakub Gál a Marek Sádovský (III. A), Daniel 

Janík a Jakub Plachtička (IV. B). Najlepšie umiestnenie v konkurencii aj gymnazistov 

dosiahli Jakub Gál v kategórii "A" a Tomáš Kordoš v kategórii "B". Obaja zhodne skončili 

na 7. mieste. Tešíme sa z dosiahnutého úspechu. 

 

Online šach žiakov SŠ - majstrovstvá Nitrianskeho kraja 

Dňa 28. 11. 2020 sa konali pre žiakov stredných a základných škôl Majstrovstvá Nitrianskeho 

kraja v šachu online. Náš žiak Matúš Mižička (IV. A) obsadil pekné 8. miesto a postúpil 

na majstrovstvá Slovenska, ktoré sa budú konať 13.12.2020. Držíme mu palce aj ďalšej súťaži. 
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Mladý elektronik - celoštátne kolo 

Dňa 30. 11. sa uskutočnilo dištančné kolo celoštátnej súťaže Mladý elektronik. 

Súťaž mala 2 časti: odborný test a praktickú stavbu súťažného výrobku 

zo súťažnej stavebnice. 

Medzi študentami 1. a 2. ročníka sa v celoslovenskom meradle vynikajúco 

umiestnil Martin Husár (II. A), ktorý sa umiestnil na 2. mieste. 

K úspechu mu blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov. 
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december 2020 

Matematická olympiáda - školské online kolo 

Dňa 8. 12. 2020 sa konalo školské kolo Matematickej olympiády kategórie "A" pre 

žiakov 3. a 4. ročníka. Súťaže sa zúčastnili Marek Sádovský, Jakub Gál (III. A), 

Marek Lörinc (III. B), Michal Skladaný (III. S), Daniel Janík, Juraj Goryl (IV. B) a Patrik 

Horváth (IV. M). Nakoľko pandemická situácia nedovoľovala súťažiť žiakom zo školy, 

žiaci úlohy riešili online. Víťazom školského kola a zároveň úspešným riešiteľom sa 

stal Marek Sádovský, ktorý bol navrhnutý na postup do krajského kolo. Všetkým 

zúčastnením riešiteľom ďakujeme za účasť . 

Matematický náboj - celoštátna a medzinárodná súťaž 

Dňa 11. 12. 2020 sa tím žiakov našej školy v zložení Adam 

Balko, Jakub Gál, Marek Sádovský (III. A), Marek Lorinc 

(III. B), Lucas Palka (II. A) zúčastnil online tímovej súťaže 

Matematický náboj. V silnej konkurencii prevažne 

"matematických" gymnázií obsadili v  rámci SR 22. miesto 

zo 132 zúčastnených tímov (pred nami 21 tímov 

z 8 gymnázií zameraných na matematiku),  medzinárodne obsadili 128. miesto  zo 569 zúčastnených tímov. 

Odmysliac si gymnázia, prvenstvo  si vyslúžili ako priemyselná škola, pretože na prvých 68. miestach boli len 

gymnáziá a medzi nimi jediná SŠ svieti vo výsledkovej listine práve tá naša, vďaka skvelému tímu. Chlapci 

dokázali, že vedia spolupracovať a majú vynikajúce vedomosti z matematiky a výborné logické myslenie. Za 120 

minút dokázali vyriešiť 22 úloh. Aj napriek neľahkým podmienkam v tomto období "dištančnej výučby" venovali 

príprave na súťaž mnoho času, čo sa im nakoniec aj odzrkadlilo vo výsledku. Ešte raz im gratulujeme a ďakujeme 

za výbornú reprezentáciu. 

 

 

 

 

https://spsnitra.edupage.org/znamky/?what=zobraztriedu&studentid=748010&p=34068&kopia=0
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január 2021 

Olympiáda ANJ - okresné kolo 

Dňa 13. 1. 2021 sa uskutočnilo online okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Náš žiak Adam 

Balko z III. A v ňom zvíťazil a po tomto úspechu postupuje do krajského kola. 

Ďakujeme mu za úspešnú reprezentáciu školy a držíme mu palce v ďalšej súťaži. 

 

Olympiáda NEJ - okresné kolo 

Dňa 20.1.2021 sa uskutočnilo online okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Náš žiak Daniel 

Janík zo IV. B v ňom zvíťazil a po tomto úspechu postupuje do krajského kola. 

Ďakujeme mu za úspešnú reprezentáciu školy a držíme mu palce v ďalšej súťaži. 

 

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

Dňa 26.1.2021 sa konalo školské kolo matematickej olympiády kategórií B a C.  

Zúčastnilo sa ho 5 žiakov prvého ročníka a 8 žiakov druhého ročníka.  

Výsledky boli určené len v kategórii B (2. roč.): 

1. miesto: Martin Husár a Lucas Palka (II.A) 

2. miesto: Samuel Vozárik (II.B) 

3. miesto: Matej Muster (II. A) 

Ďakujeme zúčastneným za snahu a prajeme veľa úspechov. 

 

 



 

10 

 

február 2021 

Finančná olympiáda - 1. kolo 

Dňa 1. 2. 2021 sa šiesti žiaci 4. ročníka zúčastnili celoslovenského 1. kola 

Finančnej olympiády. Dvaja z nich Adam Péli a Juraj Čičo (obaja 

IV. S) postúpili do 2. kola. Všetkým ďakujeme za účasť a postupujúcim 

držíme palce v ďalšom kole. 

Biblická olympiáda - školské kolo 

Dňa 2. 2. 2021 sa uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády v online podmienkach. 

Zúčastnilo sa ho 11 žiakov školy 1. až 3. ročníka. 

Výsledky súťaže: 

1. miesto: Ján Ulej (III. M) 

2. miesto: Jakub Išky (II. B) 

3. miesto: Adam Kupec (I. S) 

V prípade konania sa vyššieho kola postupujú umiestnení ako tím. 

Ďakujeme všetkým za účasť a postupujúcim želáme veľa úspechov v ďalšom kole. 

Olympiáda NEJ - krajské kolo 

Dňa 9. 2. 2021 sa uskutočnilo online krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. 

Náš žiak Daniel Janík zo IV. B v ňom zvíťazil a po tomto vynikajúcom úspechu postupuje do 

celoštátneho kola. Ďakujeme mu za vynikajúcu reprezentáciu školy a držíme mu palce v ďalšej 

súťaži. 

 

Olympiáda ANJ - krajské kolo 

Dňa 10. 2. 2021 sa uskutočnilo online krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku. 

Náš žiak Adam Balko z III. A v ňom obsadil pekné 5. miesto. 

Ďakujeme mu za reprezentáciu školy. 

 

Olympiáda ľudských práv - krajské kolo 

Dňa 11. 2. 2021 sa žiak Jakub Gál (III. A) zúčastnil krajského kola Olympiády 

ľudských práv. Z oboch častí krajského kola OĽP dosiahol Jakub dokopy 59 bodov z 

80, čím sa za Nitriansky kraj umiestnil ako úspešný riešiteľ na skvelom 13. mieste z 

34 zúčastnených súťažiacich (prevažne gymnazistov). Napriek tomu, že  nepostúpil 

do celoštátneho kola OĽP, ukázal týmto skvelým výsledkom to, že mu nerobí 

problém úspešne sa popasovať aj s netechnickými súťažami a že má skvelý intelektuálny rozhľad. Gratulujeme a 

ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy. 
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Olympiáda SJL - krajské kolo 

Dňa 12. 2. 2021 sa konalo krajské kolo online Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. 

V kategórii "A" skončil Daniel  Janík (IV. B) na 13. mieste v konkurencii 19 žiakov SOŚ 

a gymnázií. Peter Pindeš (II. M) sa v kategórii "B" umiestnil na výbornej 9. priečke v 

podobne náročnej konkurencii 21 žiakov. 

Obom ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu školy. 

 

Webinár "Nenávistné prejavy na internete" 

Dňa 23. 2. 2021 sa študenti I. A, I. M a I. S zúčastnili webináru na tému "Nenávistné 

prejavy na internete". Lektorka z organizácie DigiQ poukázala na úskalia a rizikové 

situácie na internete. Zdôraznila, že svojimi príspevkami zanechávame na internete 

digitálnu stopu a preto by sme mali premýšľať nad tým, čo tam píšeme. 

Workshop "Naftaliho príbeh" 

Nakoľko nám tento školský rok pandemická situácia nedovolila 

osobnú návštevu Múzea holokaustu v Seredi, navštívili sme ho 

s druhákmi online. V rámci dejepisnej témy "Holokaust a 

Norimberský proces" sa žiaci 2. ročníka na prelome januára a 

februára zúčastnil online vzdelávania s názvom "NAFTALIHO 

PRÍBEH". Metodik a lektor múzea Mgr. Peter Vanko urobil 

našim žiakom cez platformu ZOOM prehliadku múzea, ktorá 

bola spojená s výpoveďou Slováka Juraja Naftaliho Fürsta, 

ktorý prežil seredský koncentračný tábor, Osvienčim, 

Buchenwald aj pochod smrti. Pútavá prehliadka i rozprávanie 

Naftaliho bolo v závere vzdelávania doplnené krátkou 

faktografickou prezentáciou k téme koncentračných táborov 

na Slovensku a dvoma malými aktivitami, ktoré boli stavané 

na pozornosti zúčastnených žiakov. Vďaka jednej z nich žiaci napríklad "rozlúštili" Naftaliho civilné meno. Sme 

radi, že sme nemožnosť osobnej exkurzie v Múzeu holokaustu v Seredi mohli žiakom vykompenzovať aspoň touto 

formou, ktorá mnohých veľmi zaujala. 
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marec 2021 

SOČ - školské kolo 

Dňa 8. 3. 2021 sa konalo školské kolo SOČ.  

Žiaci predviedli v neľahkej situácii pekné a zaujímavé práce.  

Želáme veľa úspechov v krajskom kole. 

Výsledky v jednotlivých odboroch: 

odbor "02 Matematika, fyzika" 

1. miesto: Jakub Hubáček (IV. B), Jakub Gál (III. A) 

odbor "09 Strojárstvo, hutníctvo a doprava" 

1. miesto: Matej Lehocký (IV. S) 

2. miesto: Patrik Oršula (IV. S) 

3. miesto: Andrej Cetényi (IV. S), Michal Skladaný (III. S) 

odbor "11 Informatika" 

1. miesto: Jakub Gál (III. A) 

odbor "12 Elektrotechnika, hardware, mechatronika" 

1. miesto: Jakub Plachtička (IV. B) 

2. miesto: Dávid Halás, Matúš Sirotek (IV. A) 

odbor "14 Tvorba učebných pomôcok" 

1. miesto: Ľuboš Svorad, Marek Šranko (IV. A) 

Biblická olympiáda - dekanátne (okresné) kolo 

Dňa 10. 3. 2021 nás traja naši žiaci Adam Kupec (I. S), Jakub Išky (II. B) 

a Ján Ulej (III. M) reprezentovali v dekanátnom online kole Biblickej olympiády.  

Ako škola sme v ňom obsadili výborné 3. miesto. 

Ďakujeme im za úspešnú reprezentáciu školy. 

 

Olympiáda NEJ - celoštátne kolo 

Dňa 22. 3. 2021 sa uskutočnilo online celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku. 

Náš žiak Daniel Janík zo IV. B v ňom dosiahol mimoriadny úspech a zvíťazil. 

Ďakujeme mu za vynikajúcu reprezentáciu školy. 
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apríl 2021 

SYGA 2021 - celoštátne kolo 

Dňa 14. 4. 2021 sa v online priestore uskutočnilo celoštátne kolo súťaže Siemens Young 

Generation Award 2021. 

Dvojica žiakov Dávid Halás a Matúš Sirotek zo IV. A v nej získali vynikajúce 3. miesto. 

Gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. 

Matematický Klokan 

V dňoch 20. a 21. 4. 2021 sa uskutočnila online súťaž Matematický klokan v dvoch 

kategóriách. V kategórii Kadet O12 súťažilo 33 žiakov a medzi najúspešnejších 

riešiteľov sa zapísal žiak Martin Husár (II. A), ktorý dosiahol 94,57% a skončil na 42. 

mieste celoslovenskom meradle. V kategórii Junior O34 súťažilo 27 žiakov  a 

žiak Rastislav Pašek (III. B)  dosiahol 97,25% čím si vyslúžil krásne 15. miesto vo veľmi 

silnej konkurencii, tesne za ním sa umiestnil Samuel Nagy (III. B) s 96,48% 

percentami a obsadil krásnu 20. pozíciu. 

V prvej päťdesiatke súťažiacich umiestnili aj Šimon Mako (III. B) s 94,67% na 29. mieste a Marek Sádovský (III. A) 

s 93,13% na 39.mieste. Samozrejme aj ostatní žiaci nám spravili radosť a dosiahli povšimnutia hodné výsledky. 

Všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy a gratulujeme k výborným úspechom 

IT v Nitre Programátorská pytagoriáda - celoštátne kolo 

Dňa 22. 4. 2021 sa uskutočnil 1. ročník celoštátnej programátorskej súťaže IT v Nitre. Nestratili sa v nej v silnej 

konkurencii ani naši traja zástupcovia, ktorí sa v kategórii "Python" vynikajúco umiestnili: na 8. mieste Jakub 

Gál, na 9. mieste Marek Sádovský a na 11. mieste Adam Balko (všetci III. A). Spoločným úsilím doiahli, že naša 

škola obsadila v celoslovenskom porovnaní 3. miesto. 

Ďakujeme im za úspešnú reprezentáciu a blahoželáme k výborným výsledkom.  

Matematický náboj 2021 - medzinárodná tímová súťaž 

Naši žiaci Lucas Palka (II. A), Adam Balko, Jakub 

Gál, Marek Sádovský (III. A) a Marek Lörinc (III. B) sa 

23. apríla 2021 zúčastnili online medzinárodnej tímovej 

matematickej súťaže Matematický náboj. V kategórii 

Seniori, kde sa v silnej konkurencii žiakov prevažne 

matematických gymnázií umiestnili v rámci celého 

Slovenska na krásnom 38. mieste zo 111 tímov a medzinárodne na 234. mieste z 547. zapojených škôl. 

Tento rok to vôbec nemali ľahké, úlohy boli veľmi náročné a konkurencia silná, ale oni opäť dokázali, že 

matematika je ich silná stránka a keby bola súťaž organizovaná len pre žiakov stredných odborných škôl, tak by 

určite boli na popredných priečkach. 

Chlapcom veľmi pekne ďakujeme za úspešnú reprezentáciu a gratulujeme k obdivuhodným výsledkom. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fHHu16s-9TM
https://www.youtube.com/watch?v=fHHu16s-9TM
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Junior Internet 2021 - celoštátna súťaž 

Alex Pavlišin (IV. B) sa uplynulých dňoch zapojil do programátorskej súťaže 

Junior Internet 2021 organizovanou Asociáciou pre mládež, vedu a techniku 

(AMAVET). Jeho projekt bol v kategórií "mobilná aplikácia" úspešný a postúpil do 

finále, ktoré sa uskutoční formou videokonferencie 23. - 24. apríla 2021. 

Blahoželáme, ďakujeme za účasť a držíme palce vo finále. 

SOČ - celoštátne kolo 

V dňoch 27. - 29. 4 .2021 sa uskutočnilo online celoštátne kolo súťaže 

Stredoškolská odborná činnosť. Mimoriadny úspech dosiahol 

žiak Jakub Gál (III. A). So svojou prácou zvíťazil v odbore 11 Informatika. 

Dvojica Jakub Hubáček (IV. B) a Jakub Gál (III. A) tiež zvíťazila v odbore 

02 Matematika, fyzika. 

K tomuto vynikajúcemu úspechu blahoželáme a ďakujeme za úspešnú 

reprezentáciu školy. 
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máj 2021 

Mimoriadne úžasný úspech Jakuba Gála (III. A) 

Jakub Gál z III. A sa postaral o medzinárodný úspech, keď na  celosvetovej súťaži ISEF získal so svojou prácou 

Efektívna neurónová sieť na autonómnom robotickom všesmerovom systéme fantastické druhú cenu. Súťažil 

v kategórii Robotické a inteligentné stroje v konkurencii asi 100 krajín. Súťaž sa tento rok uskutočnila online 

a riadená bola z USA. 

Gratulujeme mu k tomuto mimoriadnemu úspechu a želáme mu veľa ďalších úspechov. 

 

 

RoboCup - celoštátne kolo 

Dňa 7. 5. 2021 získal Jakub Gál (III. A) fantastické prvenstvo v celoslovenskom kole 

RoboCup - kategória Simulovaný futbal. 

Prajeme mu ďalší úspech aj v medzinárodnom kole a ďakujeme za neustálu výnimočnú 

reprezentáciu školy. 

https://www.festivalvedy.sk/wp2/virtualny-regeneron-isef-2021/
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jún 2021 

Hviezdoslavov Kubín - regionálne kolo 

Dňa 17. 6. 2021 sa naši žiaci Martin Mesároš (II. A), Martin Peňaško (II. S) 

a Natália Vrabcová (III. B) zúčastnili regionálneho kola súťaže v prednese 

Hviezdoslavov Kubín. V tradičnej konkurencii žiakov umeleckých škôl, ktorí roky 

podávajú špičkové výkony sa nijako nestratili, hoci na medailové pozície 

v konkurencii 12 súťažiacich (poézia) a 13 súťažiacich (próza) nesiahali. Všetci 

zaujali svojím vhodne podfarbeným hlasom, úprimnosťou výpovede a podali svoje 

maximálne výkony s bezchybným textom a výbornou intonáciou. 

Ďakujeme im za reprezentáciu školy. 

Volejbalový turnaj školy 

Dňa 28.6. sa uskutočnilo finále volejbalového turnaja školy.  

Výsledné poradie: 

1. miesto: III. B 

2. miesto: II. M 

3. miesto: III. S 

Víťaznej triede blahoželáme a ostatným ďakujeme za pekný turnaj. 

Ocenenie úspešných žiakov - Gál, Hubáček, Janík 

Po ročnej prestávke, ktorú spôsobila pandémia, Predseda Nitrianskeho 

samosprávneho kraja, doc. Ing. Milan Belica, PhD. opäť ocenil 

najúspešnejších žiakov NSK za uplynulý školský rok. 

Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa však neuskutočnilo slávnostné 

odovzdávanie diplomov a vecných cien v priestoroch Koncertnej sály 

Župného domu, ale ceny sprostredkovane odovzdávajú riaditelia škôl. 

Ocenení žiaci získali v školskom roku 2020/2021 významné umiestnenia 

v celoslovenských či medzinárodných súťažiach. Žiaci si prevzali diplomy za 

úspešnú reprezentáciu školy a Nitrianskeho samosprávneho kraja 

v kategóriách: olympiády, odborné, umelecké a športové súťaže. 

Sú to žiaci, ktorí prejavili mimoriadne tvorivé, študijné a ľudské kvality, ale aj zodpovednosť, iniciatívnosť 

a kreatívny prístup pri plnení študijných povinností a ich angažovanosť v mimoškolskej činnosti. Preukázali 

hĺbku svojich vedomostí, talent, fantáziu, zručnosť či športové nadanie. 

A k takýmto žiakom patria aj naši traja ocenení študenti: Jakub Gál, Jakub Hubáček a Daniel Janík. 

 


