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Študenti SOŠ Handlová opäť uspeli
Študenti z SOŠ Handlová nenašli už šiesty rok premožiteľa v súťaži NAG 2013 a potvrdili
tak svoju dominanciu v kategórií HS3.
Ďalší úspech dosiahli študenti Strednej odbornej školy v Handlovej v národnom kole
sieťarskej súťaže NAG 2013 o čom svedčia prvé a piate miesto chlapcov i dvadsiate miesto
dievčat v stredoškolskej kategórií HS3, druhé miesto v kategórií UNI, tretie miesto v kategórií
vzdelávacie video a štvrté miesto v kategórií PT.
Víťazi si v pondelok 3.6.2013 prevzali ocenenia z rúk ministra školstva Dušana Čaploviča
a štátneho tajomníka Štefana Chudobu počas slávnostného vyhlásenia výsledkov národného
kola 8.ročníka súťaže NAG 2013. Vyhlásenie výsledkov prebehlo na pôde Fakulty
informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
V kategórií HS3 si ocenenie za prvé miesto prebralo trojčlenné družstvo zo Strednej odbornej
školy Handlová v zložení Roman Stejskal, Matúš Krajčík, Viliam Letavay.
V kategórií UNI sa z našej školy umiestnil na striebornej priečke Jakub Pullmann, keď
nestačil na víťaza Vladimíra Kuchára z SPŠE Košice. Ocenenými v kategórií ,,vzdelávacie
videá“ bola aj práca našich študentov pod názvom Obnova hesla. Autormi tejto práce boli
Mária Kovačiková, Martin Dolník a Sebastián Dombay. Spoločnými silami vybojovali pekné
tretie miesto.
Na Slovensku sa konal už v poradí 8.ročník sieťarskej súťaže NAG 2013. Národné kolo sa
uskutočnilo 29. apríla 2013 na Technickej univerzite v Košiciach, ktorá súťaž zorganizovala
v úzkej spolupráci so spoločnosťou Cisco Systems. Do národného kola postúpilo zo
školských kôl viac ako 100 jednotlivcov a študentských tímov, ktoré súťažili v štyroch
kategóriách. V kategóriách HS3 a UNI bolo úlohou tímov a jednotlivcov v priebehu hodiny
riešiť praktické konfiguračné úlohy na segmentoch laboratórnej siete. V rámci tretej kategórie
PT riešili študenti úlohy v simulačnom prostredí Packet Tracer. V teoretickej časti súťažiaci
overovali svoje teoretické vedomosti formou on-line testu. Prvýkrát bola zorganizovaná aj
súťaž v rámci novej kategórie zameranej na tvorbu krátkych vzdelávacích videí.
Stredná odborná škola zaznamenala ešte jeden úspech, keď ako jediná stredná škola na
Slovensku postavila do súťaže aj čisto dievčenský trojčlenný tím. V oblasti informačných
technológií sa dostáva do popredia aj snaha zapojiť dievčatá do štúdia informačných
technológií.
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