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Vážení kolegovia, milí študenti, milí naši čitatelia! 
 

 V ďalšom školskom roku si pripomenieme 80. výročie otvorenia prvej 
slovenskej triedy nášho gymnázia. A výročia to sú hlavne spomienky! Kto 
ma učil, s kým som sedel v lavici, kto bol z rovnakého ročníka, kto bol  
mladší prípadne starší... Výbornými pomocníkmi na medzery v pamäti sú 
predovšetkým výročné správy. Určite v nich nájdete svoju triedu aj 
s fotografiou, v kronike školy si pripomeniete udalosti za školský rok, na 
fotografiách svojich spolužiakov, prípadne aj seba. A to sa hneď lepšie 
spomína!  

Zostavovatelia výročnej správy dúfajú, že nielen pamätníci, ale aj súčasníci, ktorým pamäť 
ešte výborne slúži, si nájdu v správe svoje odseky, údaje, svoje fotografie. Mimochodom, 
fotografie! Tie sú veľmi populárne, kto sa stane objektom objektívu, hneď je akosi 
populárnejší, lebo je zviditeľnený. Snažili sme sa správu ilustrovať čo najviac, ale asi 
najlukratívnejšiu plochu dostali učitelia, ktorí vás svojím úsmevom vítajú hneď na prvej strane. 
Ani sme nepovažovali za potrebné dopisovať k nim mená, veď sú to také populárne osobnosti, 
kto by ich nepoznal! 

 Celebritami školy by mohli byť aj naši víťazi rôznych súťaží, olympiád, teda ľudia, ktorí pre 
seba a pre meno školy urobili niečo naviac, a sú v tom dobrí. Ak ich ešte nepoznáte, máte 
šancu si o nich a o ich úspechoch prečítať v jednotlivých článkoch, autormi sú poväčšine 
vedúci krúžkov a olympiád. Ak na vašom konte nesvieti takýto úspech, proste sa nájdite 
v zoznamoch tried, a je to! 

Túto výročnú správu vďaka veľkorysosti Rady rodičov dostanú všetci žiaci školy. Sme radi, 
že patríme medzi školy, ktorá výročnú správu vydáva a má k nej 100% prístup. Takže, už si 
len nájdite na poličke voľné miesto /ak ho už nemáte/, kde si každý rok budete tento dokument 
ukladať, aby ste ho v budúcnosti, keď príde čas spomínania, našli dostatočne rýchlo. 

 
Mgr. Oľga Kormanová 
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Pedagogický zbor Gymnázia P. O. Hviezdoslava 
a zamestnanci školy 

 
 
Pedagogický zbor 
Riaditeľka školy (do 31. januára 2007) 
Ing. Veronika Havírová , vyučovala chémiu v tercii, základy administratívy v 3. ročníku, etickú 
výchovu v príme, sekunde, tercii, kvarte 
 
Zástupkyňa riaditeľky (do 31. januára 2007)  
Riaditeľka školy (od 1. februára 2007) 
Mgr. Helena Gardošová , vyučovala chémiu v 1. B a v sexte 
 
Zástupkyňa riaditeľky (od 31. januára 2007) 
RNDr. Marta Mlynar číková , vyučovala matematiku v kvarte, oktáve, 1. B, 2. A, 3. A, seminár 
z matematiky v 3. a 4. ročníku 
 
Ing. Daniela Čekovská, vyučovala matematiku v tercii, kvarte, 1. A, 4. B, seminár 
z matematiky v 3. a 4. ročníku, chémiu v kvarte, kvinte, 3. B 
Mgr. Monika Čepeová, vyučovala anglický jazyk v tercii, kvinte, septime, oktáve, 2.A, 3.B, 4.A 
Mgr. Ivana Dorušincová , vyučovala anglický jazyk v kvarte, oktáve, v 1. A, 1. B, 4. A, 4. B, 
konverzáciu v AJ vo 4. ročníku 
RNDr. Ivan Du ľa, vyučoval matematiku v kvinte, 3. B, fyziku v kvarte, septime, oktáve, 2. A,  
2. B, seminár z fyziky vo 4. ročníku 
Mgr. Claudia Fassingerová , vyučovala nemecký jazyk v kvarte, 1. B, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 
konverzáciu v NJ v 3. a 4. ročníku  
Mgr. Dana Ferulíková , vyučovala biológiu v kvarte, kvinte, telesnú výchovu dievčat 
v sekunde, tercii, kvarte, septime, 1. B, 3. A a 4. B 
Mgr. Oľga Gallová , dejepis v sekunde, 3. A, 3. B, spoločenskovedný seminár v 3. ročníku  
a v septime 
Mgr. Eduard Hagara , vyučoval matematiku v sekunde, v 3. A a 4. A, seminár z matematiky  
v 3. , 4. ročníku, fyziku v tercii, 1. A, 1. B, 3. A  
Mgr. Mária Jan čeková , vyučovala slovenský jazyk a literatúru v sexte, septime, oktáve, 4. A, 
estetickú výchovu v kvinte, 1. A, 1. B a vo 4. ročníku 
Mgr. Oľga Kormanová , vyučovala slovenský jazyk a literatúru v príme, kvinte, 1. B, 2. A, 3. A, 
4. B, etickú výchovu v kvinte, sexte, 1. A, 1. B, 2. A, 2. B 
Mgr. Ivana Kovalová,  vyučovala francúzsky jazyk v sekunde, kvarte, kvinte, sexte, septime, 
1. A, 2. A, náuku o spoločnosti v oktáve 
Mgr. Otto Kraj ňák, vyučoval biológiu v septime, telesnú výchovu chlapcov v príme, sekunde, 
kvarte, kvinte, sexte, septime, oktáve, 4. A, 4. B, telesnú výchovu dievčat v 1. A, 2. B 
Mgr. Mária Krempaská , vyučovala nemecký jazyk v príme, oktáve, 1. A, 2. A, 2. B, 4. A  
a konverzáciu v NJ vo 4. ročníku 
Mgr. Vladimíra Ma čáková,  vyučovala dejepis v príme, tercii, sexte, 2. B, seminár z dejepisu 
v 3. ročníku, náuku o spoločnosti v sexte, septime, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, spoločenskovedný 
seminár vo 4. ročníku 
Mgr. Daniela Mihóková , vyučovala matematiku v príme, sexte, septime, 2. B, fyziku v kvarte, 
kvinte,  4. A, seminár z matematiky v 2. ročníku 
Mgr. Edita Molnárová , vyučovala nemecký jazyk v sekunde, kvarte, kvinte, 3. A, 3. B. 4. B, 
konverzáciu v NJ v 2. ročníku 
Mgr. Bronislava Oravcová , vyučovala geografiu v 1. B, 2. B, 4. A, seminár z geografie  
v 3. ročníku, telesnú výchovu dievčat v príme, kvinte, sexte, 2. A, 3. B, 4. A 
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Mgr. Gabriela Pástorová , vyučovala chémiu v tercii, septime, oktáve, 1. A, 2. A, 2. B, 3. A, 
cvičenia z chémie v 3. ročníku, fyziku v sexte, 3. B, 4. B 
Mgr. Andrea Petrášková, vyučovala slovenský jazyk a literatúru v sekunde, tercii, dejepis  
v kvarte, kvinte, septime, 1. A, 1. B, 2. A, seminár z dejepisu vo 4. ročníku 
Mgr. Mária Petrášková , vyučovala biológiu v príme, sekunde, sexte, oktáve, 2. B, 3. A, 4. A, 
4. B, seminár z biológie v 3. a 4. ročníku 
Ľubomíra Rydzek , vyučovala francúzsky jazyk v sexte, konverzáciu vo francúzskom jazyku 
v sekunde, kvarte, kvinte, sexte, septime  
Mgr. Gabriela Smolková , vyučovala nemecký jazyk v tercii, sexte, septime, oktáve, 2. B,  
hudobnú výchovu v príme, sekunde, tercii, kvarte 
Mgr. Mária Šoltésová , vyučovala anglický jazyk v príme, sexte, septime, 2. A, 2. B, 3.A, 3. B, 
konverzáciu v AJ v 2. a 4. ročníku 
Mgr. Pavol Šoltýs , vyučoval slovenský jazyk a literatúru v kvarte, 1. A, 2. B, 3. B, náboženskú 
výchovu v príme, sekunde, tercii, kvarte, kvinte, sexte, 1. A, 1. B, 2. A, 2. B 
Mgr. Katarína Švabyová , vyučovala anglický jazyk v kvarte, sexte, 1. A, 2. B, 3. A, 4. B, 
konverzáciu v AJ v 2. a 3. ročníku 
Mgr. Juraj Varholák , vyučoval biológiu v tercii, 2. A, 3. B, telesnú výchovu chlapcov v tercii,  
1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, telesnú výchovu dievčat v oktáve 
Mgr. Jozef Vl ček, vyučoval geografiu v príme, sekunde, tercii, kvinte, sexte, septime, oktáve, 
1. A, 2. A, 4. B, seminár z geografie v 3. a 4. ročníku 
RNDr. Anna Zubalová , vyučovala informatiku v sekunde, kvarte, kvinte, sexte, septime, 
oktáve, 1. A, 1. B, v 2., 3. a 4. roč. 
 
Externí u čitelia 
Roman Porubän , vyučoval evanjelické náboženstvo 
Jana Vaksmundská , vyučovala výtvarnú výchovu v príme, sekunde, tercii  
 
Technicko-hospodárski pracovníci 
Ing. Marta Laufová , ekonómka 
Mária Terešáková , účtovníčka 
Michal Mocák , školník 
Mária Bohonyová , Klára Faronová, Dana Gahurová, Anna Girgaschová, Em ília Mirgová,  
upratovačky 
 
Zmeny po čas školského roka: 
Ing. Veronika Havírová , vykonávala funkciu riaditeľky školy do 31. 1. 2007  
Mgr. Helena Gardošová , vykonávala funkciu zástupkyne riaditeľky školy do 31. 1. 2007, 
funkciu riaditeľky školy od 1. 2. 2007 
RNDr. Marta Mlynar číková , vykonávala funkciu zástupkyne riaditeľky školy od 1. 2. 2007 
Mgr. Oľga Gallová, po odchode do dôchodku k 1. 9. 2004 vyučovala do 30. 6. 2007 
Ľubomíra Rydzek , stážistka z Francúzska, pôsobila v škole od októbra 2006 do júna 2007 
 
Rada školy  
predseda: Mgr. Daniela Mihóková  
podpredseda:  Ing. Daniela Čekovská  
tajomník:  Ing. Alena Škárová 
zástupcovia rodi čov: Ing. Gabriela Bodnárová, PaedDr. Bohumír Živčák 
zástupca nepedagogických zamestnancov:  Mária Bohonyová  
zástupca žiakov:  Alexandra Abtová  
delegovaní zástupcovia:  Mgr. Miroslav Beňko, PhDr. Igor Kredatus, Ing. Miroslav Perignáth, 
Ing. Ján Solivar 



Výročná správa 2006/2007 4

Z kroniky školy 
 
4. september 2006 
• slávnostné otvorenie školského roka 2006/2007 
8. september 2006 
• prváci písali vstupné testy z angličtiny a nemčiny 
12. – 16. september 2006 
• v rámci projektu JSW navštívili našu školu nemeckí študenti 
14. – 17. september 2006 
• študenti nášho gymnázia (žiaci sexty, septimy a 3. A) navštívili pod vedením  

p. p. Ferulíkovej družobnú školu v poľskom meste Gliwice 
22. september 2006 
• Kežmarská televízia navštívila redakčnú radu 
23. september 2006 
• Jarka Smejkalová zo 4. B sa zúčastnila recitačnej súťaže Vansovej Lomnička v Stropkove 
26. september 2006 
• Jarka Smejkalová a Gerhard Hámor (4. B) slávnostne otvorili svoju výstavu pod názvom 

Dueto v priestoroch školy 
28. september 2006 
• beseda pre tretiakov a štvrtákov so zástupcami fakulty architektúry STU 
29. september 2006 
• účelové cvičenie na ochranu človeka a prírody žiakov prímy – sexty, 1. a 2. ročníka 
• 17 seminaristi DEJ (3. ročník) s p. p. A. Petráškovou navštívili expozíciu praveku 

a expozíciu hračiek v Podtatranskom múzeu v Poprade 
30. september 2006 
• na podujatí Čisté hory sa zúčastnili štyri p. profesorky (Pástorová, Ferulíková, Krempaská, 

A. Petrášková) a 32 žiakov 
3. október 2006 
• seminaristi DEJ (4. ročník) si pozreli výstavu Poznáte starý Kežmarok? 
4. október 2006 
• zbierka pri príležitosti Dňa zvierat – organizovala p. p. Kormanová 
6. október 2006 
• 32 seminaristov DEJ (4. ročník) s p. p. Gallovou navštívili výstavu Poznáte starý 

Kežmarok? Videli mesto Kežmarok v starých fotografiách 

• začali sa majstrovstvá školy v malom futbale 
9. október 2006 
• v Mestskom kultúrnom stredisku v Kežmarku sa konal výchovný koncert pre žiakov prímy 

až kvarty pod názvom Vývoj džezu 
11. október 2006 
• 1. rodičovské združenie 
12. – 14. október 2006 
• zbierka Ligy za duševné zdravie pod názvom Dni nezábudiek, organizáciu zabezpečila  

p. p. Kormanová 

• p. p. I. Duľa bol na medzinárodnej konferencii DIDFYZ 2006 v Račkovej doline 
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13. október 2006 
•  v telocvični sa konal sekundánsky večierok s tombolou pre našich primánov 
17. október 2006 
• Biela pastelka – zbierka pre slepých a slabozrakých občanov 
19. - 20. október 2006 
• Literárny Kežmarok – naši gymnazisti pod vedením p. p. Jančekovej pripravili verejnú 

prezentáciu víťazných prác, spievala školská kapela pod vedením p. p. Fassingerovej   
20. október 2006 
• imatrikulačný večierok v štýle divokého západu pripravili žiaci septimy 
• majstrom školy v malom futbale sa stali chlapci z oktávy 
23. – 28. október 2006 
• poznávací zájazd do Londýna, organizovala p. p. I. Dorušincová 
24. október 2006 
• Deň otvorených dverí s predajnou výstavkou kníh vyd. Matice slovenskej v školskej knižnici 

v rámci medzinárodného dňa knižníc zorganizovala p. p. Kormanová 
25. október 2006 
• divadlo Košice – videli sme predstavenie Chrobák v hlave 
26. október 2006 
• vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Proslavis 2006 v Žiline, časopis Stretnutia bol druhý  
2. – 5. november 2006 
• jesenné prázdniny 
5. november 2006 
• štyria naši gymnazisti sa pripojili k výprave na Nový Zéland 
8. – 10. november 2006 
• traja žiaci školy – M. Krajňák, S. Kohútik, V. Monček z projektu Európskeho sociálneho 

fondu na podporu žiakov so záujmom o štúdium prírodných vied sa spolu s RNDr. Duľom 
zúčastnili prednášok v Slovenskej akadémii vied v Bratislave, tie boli súčasťou sústredenia 
pred Turnajom mladých fyzikov 

11. november 2006 
• stužková slávnosť 4. B v Redute v Poprade 
13. november 2006 
• p. p. Hagara bol organizátorom okresného kola študentov stredných škôl v šachu, ktoré sa 

konalo v Dome KdV v Kežmarku, zvíťazili naši žiaci V. Škára  a A. Pitoňáková, T. Andráš 
bol druhý  

15. november 2006 
• na súťaži Dni Janka Kráľa v Zlatých Moravciach v kategórii poézia zvíťazila J. Smejkalová, 

v kategórii próza získali M. Špaková, M. Svocáková a V. Monček čestné uznania, naše 
gymnázium bolo ocenené uznaním pre školu 

• klasifikačná porada za 1. štvrťrok 
16. november 2006 
• na obvodnom kole v šachu žiakov ZŠ v Kežmarku skončili naši žiaci D. Maňak a M. Cehula 

na 5. resp. 6. mieste 
20. november 2006 
• Popoludnie zábavnej matematiky - súťaž trojčlenných družstiev v skladaní hlavolamu 

SOMA 
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20. – 24. november 2006 
• Týždeň vedy na našej škole 
22. november 2006 
• na krajskom kole študentov stredných škôl v šachu, ktoré sa konalo v Bardejove, zvíťazili 

A. Pitoňáková a V. Škára, štvrtý bol T. Andráš 

• olympiáda v Aj 
• na školskom kole geografickej olympiády sa zúčastnilo 13 žiakov  
• podujatie Fyzika okolo nás – pokusy s jednoduchými pomôckami a  prednáška  spojená 

s diskusiou na  tému: Všetky farby dúhy (p. p. Duľa) 

• v učebni estetiky sa uskutočnilo popoludnie nemeckej hudby, predstavené boli najväčšie 
hviezdy nemeckého rockového neba 

23. november 2006 
• učitelia slovenského jazyka a žiaci nižších ročníkov osemročného gymnázia navštívili kino 

Iskra v Kežmarku, videli film Ako sa krotia krokodíly 
23. – 26. november 2006 
• v priestoroch Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na Festivale 

vedy a techniky naše gymnázium reprezentoval projekt Z. Zíkovej a M. Špakovej – Umenie 
vidieť v matematike, projekt si odniesol cenu MU Alpha Theta z USA (M. Špaková) 
a špeciálne ocenenie doc. Ferka, člena poroty zodp. za matematiku (Z. Zíková) 

30. november 2006 
• Literárna avantgarda – recitácie nádejne úspešných poetov našej školy v učebni estetiky 
1. december 2006 
• na okresnom kole v stolnom tenise stredných škôl v Kežmarku zvíťazilo družstvo chlapcov 

našej školy, dievčatá skončili štvrté 

• rozhlasová relácia pri príležitosti Dňa boja proti AIDS 
2. december 2006 
• stužková slávnosť 4. A v hoteli Agro vo Veľkej Lomnici  
5. december 2006 
• beseda s manželmi Bútorovcami v kežmarskom lýceu 

• školské kolo matematickej olympiády kategórie A 
6. december 2006 
• školské kolo olympiády v nemeckom jazyku 

• Mikuláš na našej škole  
7. december 2006 
• školské kolo olympiády vo francúzskom jazyku 
9. december 2006 
• stužková slávnosť oktávy v hoteli Agro vo Veľkej Lomnici 
13. december 2006 
• školského kola olympiády ľudských práv sa zúčastnilo 34 tretiakov, ktorí navštevujú 

spoločenskovedný seminár, zvíťazila M. Rajecová a postúpila do krajského kola 
15. – 16. december 2006 
• na školských majstrovstvách Slovenskej republiky v šachu stredných škôl v Liptovskom 

Mikuláši obsadila A. Pitoňáková 2. miesto 
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20. december 2006 
• uskutočnilo sa Vianočné posedenie, kde sa žiaci naučili nemecké piesne so školskou 

speváckou skupinou 
21. december 2006 
• konala sa Zučka, celoškolská prehliadka talentov našich žiakov 
22. december 2006 – 2. január 2007 
• vianočné prázdniny 
3. - 12. január 2006 
• 20 žiakov tercie, kvarty, sexty, 1. A, 2. A, 3. A, 3. B privítalo vo svojich rodinách študentov 

z partnerského gymnázia v Ansbachu, výmenu organizovali vyučujúce nemčiny 
8. január 2007 
• nástup do školy 
11. január 2007 
• nemecká olympiáda, D. Kovalčíková a M. Špaková po víťazstve postúpili do krajského kola 
17. január 2007 
• 2. rodičovské združenie 

• beseda so zástupcami Ekonomickej univerzity z Popradu 
18. január 2007 
• okresné kolo olympiády v anglickom jazyku, postúpili A. Lizáková a M. Tlachová 
19. január 2007 
• na majstrovstvách školy v halovom futbale v telocvični T2 zvíťazili chlapci z 2. A 
20. január 2007 
• žiaci sexty a p. p. Jančeková zorganizovali zaujímavú triednu akciu na kežmarskom 

zimnom štadióne 
23. január 2007 
• krajské kolo matematickej olympiády kategórie A v Prešove, našu školu reprezentovali  

M. Babíková, S. Griguš, M. Špaková, S. Kohútik a R. Zavacký 
24. január 2007 
• klasifikačná porada za 1. polrok 
30. január 2007 
• obvodné kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko, 3 miesto získala M. Mačáková z prímy 
31. január 2007 
• polročné vysvedčenie 

• po 9 rokoch, ktoré Ing. Veronika Havírová strávila na poste riaditeľky nášho gymnázia, sa 
rozhodla túto pozíciu opustiť a  pôsobiť v novej funkcii prednostky OÚ v Kežmarku 

• funkciu riaditeľky prebrala doterajšia pani zástupkyňa Mgr. H. Gardošová a novou pani 
zástupkyňou sa stala RNDr. M. Mlynarčíková 

2. február 2007 
• polročné prázdniny 
5. február 2007 
• prebehli triedne kolá recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín 
6. február 2007 
• v biologickej učebni sa konalo školské kolo SOČ, hlavnou koordinátorkou bola  

p. p. Mlynarčíková, do ďalšieho kola postúpili všetky práce 
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7. február 2007 
• krajské kolo fyzikálnej olympiády kategórie A, svoje vedomosti si otestoval M. Krajňák 
• návšteva zástupcov Regrutačného strediska Prešov 
8. február 2007 
• krajské kolo olympiády ľudských práv v Prešove, našu školu reprezentovala Michaela 

Rajecová zo septimy, ktorá sa umiestnila na druhom mieste, postúpila na celoštátne kolo 

• na okresnom kole geografickej olympiády na ZŠ v Ľubici v kategórii H skončila  
B. Štofanová tretia, v kategórii G zvíťazil M. Ksiažek, druhý bol T. Trgala 

9. február 2007 
• v rámci popoludnia nemeckého filmu si žiaci pozreli film známeho režiséra Polanského   

o okupácii varšavského geta podľa skutočnej udalosti - Pianista 
13. február 2007 
• popoludnie zábavnej chémie pre žiakov prímy až kvarty 
14. február 2007 
• krajské kolo olympiády z anglického jazyka, A. Lizáková bola tretia, M. Tlachová šiesta 
15. február 2007 
• krajské kolo olympiády z nemeckého jazyka (D. Kovalčíková a M. Špaková) 
16. február 2007 
• v telocvični T1 sa uskutočnil karneval žiakov prímy-tercie, organizovaný Študentskou radou 
• Pomôžte deťom v Malawi bola zbierka, ktorú mala na starosti PK nemeckého jazyka,  

vyzbieralo sa 2800 Sk 
19. – 25. február 2007 
• jarné prázdniny 
25. február – 2. marec 2007 
• triedy 1.A, 1.B a kvinta sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku 
26. február 2007 
• v chemickom laboratóriu našej školy sa uskutočnilo popoludnie zábavnej chémie, pripravili 

ho p. p. Čekovská a p. p. Pástorová spolu so študentmi tretích ročníkov, ktorí majú 
cvičenia z chémie ako seminár 

27. február 2007 
• na okresnom kole biblickej olympiády skončili M. Kuffová, L. Mandíková a A. Zreľak piati 
• beseda so zástupcami Technickej univerzity z Košíc 
1. marec 2007 
• v regionálnej prehliadke SOČ, ktorá sa konala na Hotelovej akadémii v Kežmarku, 

postúpilo 6 prác našich gymnazistov do krajského kola 

• v krajskom kole v súťaži Európa v škole reprezentovali školu J. Smejkalová a G. Hámor so   
zbierkou Adam a Eva, ktorá neskôr uspela aj v rámci celého Slovenska, V. Monček 
s básňou Autobus sa umiestnil na 3. mieste v kraji a S. Dulíková s literárnou prácou 
Sloboda si vybojovala čestné uznanie 

8. marec 2007 
• Deň otvorených dverí na našej škole 

• p. p. Pástorová a žiaci 3. A, 3. B a septimy pripravili zaujímavé chemické pokusy pre 
žiakov ZŠ 
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12. marec 2007 
• krajské kolo SOČ v Prešove, prvé miesta  a postup do celoštátneho kola získali M. 

Špaková, M. Majerčáková a L. Mandíková, na 3. mieste skončili M. Rindoš a P. Paterová 
13. marec 2007 
• na našej škole sa konali skúšky DELF, úroveň B1, na skúšku sa zapísali všetci žiaci 

skupiny s posilneným vyučovaním francúzskeho jazyka v septime, všetci títo žiaci boli 
úspešní a centrum CIEP v Paríži im vydalo diplomy 

15. marec 2007 
• žiaci sexty a septimy navštívili Francúzsku alianciu v Poprade, konala sa tu prednáška 

spojená s čítaním a analýzou literárneho textu francúzskeho autora Guy de Maupassant, 
prednášala Virginie Heyse 

19. marec 2007  
• v krajskom kole geografickej olympiády v Prešove na Gymnáziu sv. Mikuláša získala Lucia 
Čekovská 4. miesto s prácou na tému Egypt – destinácia turistov 

• na recitačnej súťaži žien Vansovej Lomnička v Mestskom kultúrnom stredisku v Kežmarku 
reprezentovali S.  Nadányiová zo 4. A, J. Smejkalová zo 4. B, A. Brčiaková z 2. A  
a M. Galliková zo sexty, na krajské kolo postúpili S. Nadányiová a A. Brčiaková, oživením 
bola aj prezentácia zbierky fotografií a básní J. Smejkalovej a G. Hámora 

20. – 22. marec 2007 
• na celoštátnom kole olympiády ľudských práv v Liptovskom Mikuláši obhajovala Michaela 

Rajecová esej na tému Každý iný – všetci rovní, účastníci finále riešili aj rôzne modelové 
situácie z oblasti ľudských práv 

21. marec 2007 
• okresné kolo stredných škôl v basketbale chlapcov, naši chlapci získali prvé miesto 
• profesori dovolili žiakom odučiť 45 minút v rámci akcie školského časopisu Stretnutia – 

Žolík pre profesorov 
22. marec 2007  
• na našej škole prebehla súťaž Matematický klokan 
• v Prešove sa konalo krajské kolo olympiády vo franc. jazyku, reprezentovali: J. Živčák 

/kvarta/ - kategória 2E – 1. miesto; N. Neuwirthová /kvinta/ - kategória 2A – 4. miesto;  
V. Monček /septima/ - kategória 2B – 7. miesto 

23. marec 2007 
• dievčatá z rozličných tried sa zúčastnili basketbalového turnaja (1. miesto) 
• na regionálnom kole chemickej olympiády kat. B na ZSŚ vo Svite A. Brčiaková obsadila 11. 

miesto, E. Kuffová 17. miesto, obidve sú žiačky 2. A triedy, pripravovala ich p. p. Pástorová 
24. – 25. marec 2007 
• v meste Košice sa uskutočnil Týždeň franc. kultúry, v rámci ktorého sa konal i festival 

IGRAM, na ktorom sa zúčastnili aj niektoré žiačky zo sexty a septimy, kde reprezentovali 
naše gymnázium v krátkej divadelnej scénke 

26. marec 2007 
• maturanti absolvovali písomnú maturitnú skúšku zo slovenského jazyka 
• žiaci tried 1. A, 1. B a kvinty navštívili Maticu slovenskú a Národný cintorín v Martine  

• triedy 3. A, 3. B a septima (43 študentov),  p. p. A. Petrášková, p. p. Mačáková boli na 
exkurzii v koncentračnom tábore  Osvienčim 
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28. marec 2007 
• maturanti absolvovali externú časť maturity z  anglického jazyka 
• druháci navštívili Astronomický ústav SAV v Starej Lesnej 

• Deň učiteľov 
29. marec 2007 
• maturanti absolvovali externú časť maturity z nemeckého jazyka 
• žiaci tried 2. A, 2. B a sexty boli na exkurzii na Orave po stopách M. Kukučína  

a P. O. Hviezdoslava (Jasenová, Vyšný Kubín, Oravská Polhora, Námestovo) 
30. marec 2007 
• maturanti absolvovali externú časť maturity z matematiky 
• prezentácia diela J. Smejkalovej a G. Hámora, literárno-fotografickej knižočky, obsahujúcej 

Jarkine básne a Gerhardove fotografie 

• školské kolo chemickej olympiády kategórie C 
2. apríl 2007 
• v našej škole sa uskutočnila beseda s poslancami NR SR T. Galbavým a K. Cibulkovou 
3. apríl 2007 
• maturanti absolvovali generálnu skúšku zo slovenského jazyka 

• 1. – 3. roč. sa zúčastnil divadelného predstavenia Piatok 
5. - 10. apríl 2007 
• veľkonočné prázdniny 
13. apríl 2007 
• p. p. Kormanová organizovala na škole zbierku na Deň narcisov, vyzbieralo sa 8475 Sk 

• školské kolo chemickej olympiády kategórie Dg 
17. apríl 2007 
• školské kolo Hviezdoslavovho Kubína 
18. apríl 2007 
• beseda štvrtákov s pracovníkmi Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku 
• klasifikačná porada za 3. štvrťrok 
18. – 20. apríl 2007 
• na celoštátnom kole Turnaja mladých fyzikov v Modre naše družstvo v zložení: M. Krajňák 

(kapitán), V. Monček, P. Timko, R. Závacký a T. Koprušák obsadilo siedme mieste. 
19. apríl 2007 
• súťaže Slávici z ulice sa zúčastnila primánka Z. Melníková s piesňou Pomätená od Mariky 

Gombitovej,  obsadila 2. miesto 
20. - 22. apríl 2007 
• M. Špaková a M. Mačutek s projektom Tajomstvo zlatého rezu reprezentovali na 

Slovenskom národnom finále súťaže EÚ pre mladých vedcov - Eucontest v Bratislave 
21. - 29. apríl 2007 
• p. p. Duľa absolvoval týždňový pobyt pre učiteľov fyziky stredných a vysokých škôl 

v CERNE vo Švajčiarsku 
22. apríl 2007 
• Ján Živčák postúpil do celoštátneho kola olympiády vo franc. jazyku v Bratislave a obsadil  

2. miesto 
25. apríl 2007 
• beseda tretiakov a štvrtákov so zástupcami Stavebnej fakulty Technickej univerzity z Košíc 
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• 3. rodičovské združenie 
27. apríl 2007 
• 26 žiakov z tried 3. B, 2. A a tercie sa zúčastnilo čistenia pstruhového Belianskeho potoka 

v Spišskej Belej, žiaci vytiahli asi 1000 kg odpadu 

• na krajskom kole chemickej olympiády kat. C na SPŠCH v Humennom žiačky  
N. Neuwirthová a B. Maková z kvinty obsadili 12. a 16. miesto, žiačky pripravovala  
p. p. Pástorová 

27. - 28. apríl 2007 
• na celoslovenskej súťaži stredoškolských a vysokoškolských časopisov Štúrovo pero získal 

náš školský časopis Stretnutia, ktorý vedie p. p. A. Petrášková, cenu TV Markíza 2. stupňa 
27. – 30. apríl 2007 
• naši žiaci boli na výlete v Paríži 
30. apríl 2007 
• v MsKS Kežmarok videli žiaci 2. - 4. ročníkov počas 6. a 7. vyučovacej hodiny spracovanie 

divadelnej hry N. V. Gogoľa  
3. – 5. máj 2007 
• na celoštátnom kole SOČ v Nových Zámkoch obsadili s prácou Týrané ženy  

M. Majerčáková a L. Mandíková 4. miesto, školu úspešne reprezentovala aj M. Špaková 
4. máj 2007  
• dievčatá hrali basketbal na OA v Poprade, kde sa umiestnili na 2. mieste 
9. máj 2007  
• beseda s pracovníkmi Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku 
• klasifikačná porada pre 4. ročník 
11. máj 2007  
• rozlúčka so štvrtákmi 
14. – 18. máj 2007 
• akademický týždeň pre maturantov 
15. máj 2007  
• koncert s názvom Divadlo, spev, hudba, ktorý usporiadalo Hudobné centrum Bratislava 

• na okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín získal J. Živčák 3. miesto v próze 
15. – 16. máj 2007  
• na atletických pretekoch naši žiaci niekoľkokrát vystúpili na stupne víťazov 
17. máj 2007  
• na tvorivých dielňach pod názvom Východ vie - drogy nie postúpili výtvarné a literárne 

práce našich žiakov 
18. máj 2007 
• uskutočnila sa súťaž Hry s umením 
21. máj 2007 
21. - 24. máj 2007 
• maturanti sa zúčastnili ústnej internej maturitnej skúšky 
21. - 23. máj 2007 
• Kurz ochrany človeka a prírody pre žiakov septimy, 3. A a 3. B 
22. máj 2007 
• žiaci prímy boli v sprievode p. p. Vlčeka na geografickej vychádzke, kde určovali polohy 

miest a spoznávali horniny v okolí hotela Štart v Kežmarku 
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• žiaci sekundy a kvarty boli v sprievode p. p. Gallovej a p. p. Šoltésovej na dejepisnej 
vychádzke, poznávali historické pamiatky Kežmarku, navštívili výstavu meštianskej kultúry 
v miestnom múzeu 

23. máj 2007 
• divadelné predstavenie Kubo v divadle v Spišskej Novej Vsi pre žiakov prímy až kvarty 
24. máj 2007 
• divadelné predstavenie v Mestskom kultúrnom stredisku pre žiakov 1. – 3. roč. – veselohra 
Čaj u pána senátora 

• triedy tercia a kvarta sa zúčastnili na prehliadke čističky odpadových vôd mesta Kežmarok 
• v Mlynčekoch na územnom kole prvej pomoci mladých zvíťazilo družstvo našej školy pod 

vedením p. p. Ferulíkovej 
25. máj 2007 
• študenti P. Paterová, B. Laburdová, M. Ksiažek a V. Ksiažeková sa zúčastnili monitoringu 

vody so svojimi spolužiakmi zo strednej školy v poľskom Starom Saczi 
29. máj 2007 
• p. p. Mačáková mala otvorenú hodinu v tercii na tému Maďarizácia školstva 
30. máj 2007 
• v okresnom kole súťaže Východ vie – drogy nie! zvíťazili v rámci výtvarnej súťaže  

A. Škárová a U. Petra z kvarty 
1. jún 2007 
• v Humennom na územnom kole prvej pomoci mladých družstvo našej školy pod vedením 

p. p. Ferulíkovej obsadilo 5. miesto 
3. jún 2007 
• viacerí naši študenti sa prezentovali na predstaveniach ročníkových prác žiakov ZUŠ 

Antona Cígera v Kežmarku 
5. jún 2007 
• prijímacie skúšky do prímy osemročného gymnázia 
• krajského kola chemickej olympiády v kategórii Dg na Gymnáziu sv. Mikuláša sa zúčastnili  

siedmi žiaci našej školy z triedy kvarta, piati boli úspešní riešitelia, J. Živčák bol druhý 
5. – 7. jún 2007 
• konali sa skúšky DELF úrovne A1 a A2, na úroveň A1 sa zapísali žiaci sekundy a na 

úroveň A2 žiaci kvarty a kvinty 
8. jún 2007 
• počas Dňa belasého motýľa sa v rámci zbierky pre ľudí postihnutých svalovou dystrofiou 

vyzbieralo 10001,50 Sk, organizáciu zabezpečila p. p. Dorušincová a 5 našich žiakov 
13. jún 2007 
• nulté rodičovské združenie budúcoročnej prímy 
18. jún 2007 
• Klub učiteľov fyziky stredných škôl, PF UPJŠ Košice - p. p. Duľa 
21. jún 2007 
• redaktorom školského časopisu Stretnutia poskytol exkluzívny rozhovor Milan Lasica po  

koncerte s orchestrom Bratislava Hot Serenaders v drevenom artikulárnom kostole  
v Kežmarku 

22. jún 2007 
• klasifikačná porada za 2. polrok 
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23. jún 2007 
• tri naše gymnazistky sa zúčastnili súťaže Miss Kežmarok 
23. – 27. jún 2007 
• plavecký kurz žiakov tercie 
25. – 26. jún 2007 
• školské výlety 
27. – 28. jún 2007 
• p. p. Duľa bol na medzinárodnej konferencii Ako sa učitelia učia? v Prešove 
28. jún 2007 
• oceňovanie najlepších reprezentantov našej školy vedením mesta Kežmarok v rámci 

programu Posledné zvonenie, koncert skupiny No name v amfiteátri v Kežmarku 
29. jún 2007 
• rozdávanie vysvedčení 
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Prehľad o prospechu a dochádzke  
v šk. r. 2006/2007 

 

 
1. polrok 2006/2007 

Prospeli  Neprospeli  Nekl.  Zníž. známka zo spr.  Trieda  Poč. 
žiak.  

Celk. 
priem.  spolu VYZ PVD PR spolu 1 pred. 2 pred. 3 spolu 2 3 spolu 

príma 32 1,38 32 21 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
sekunda 30 1,64 30 11 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
tercia 28 2,19 27 3 10 14 0 0 0 0 1 1 0 1 
kvarta 28 1,82 27 9 7 11 0 0 0 0 1 0 0 0 
Spolu 118 1,76 116 44 41 31 0 0 0 0 2 1 0 1 
kvinta 29 2,01 28 6 9 13 1 1 0 0 0 0 0 0 
1 A 31 1,99 26 4 10 12 4 3 1 0 1 0 0 0 
1 B 32 1,98 32 6 12 14 0 0 0 0 0 1 0 1 
1. roč. 92 1,99 86 16 31 39 5 3 1 0 1 1 0 1 
sexta 26 2,21 25 6 5 14 1 0 0 1 0 0 0 0 
2 A 33 2,23 31 6 6 19 2 2 0 0 0 0 0 0 
2 B 33 2,16 33 4 7 22 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.roč. 92 2,20 89 16 18 55 3 2 0 1 0 0 0 0 
septima 28 2,16 25 4 10 11 3 2 0 1 0 0 0 0 
3 A 31 2,13 30 2 11 17 0 0 0 0 1 0 0 0 
3 B 32 1,91 32 8 10 14 0 0 0 0 0 0 0 0 
3.roč. 91 2,07 87 14 31 42 3 2 0 1 1 0 0 0 
oktáva 28 2,05 28 7 9 12 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 A 31 1,96 30 5 16 9 1 1 0 0 0 0 0 0 
4 B 31 1,95 30 5 13 12 1 1 0 0 0 0 0 0 
4. roč. 90 1,99 88 17 38 33 2 2 0 0 0 0 0 0 

Spolu  483 1,99 466 107 159 200 13 9 1 2 4 2 0 2 
 

 
2. polrok 2006/2007 

Prospeli  Neprospeli  Nekl.  Zníž. známka zo spr.  Trieda  Poč. 
žiak.  

Celk. 
priem.  spolu VYZ PVD PR spolu 1 pred. 2 pred. spolu 2 3 spolu 

príma 32 1,57 32 17 8 7 0 0 0 0 0 0 0 
sekunda 30 1,57 30 14 10 6 0 0 0 0 0 0 0 
tercia 28 2,22 27 6 6 15 0 0 0 1 1 0 1 
kvarta 28 1,86 27 8 8 11 0 0 0 1 0 0 0 
Spolu 118 1,81 116 45 32 39 0 0 0 2 1 0 1 
kvinta 28 2,1 28 7 6 15 0 0 0 0 0 0 0 
1 A 31 2,05 28 7 9 12 1 1 0 1 1 0 1 
1 B 32 2,02 32 8 10 14 0 0 0 0 1 0 1 
1. roč. 91 2,06 88 22 25 41 1 1 0 1 2 0 2 
sexta 26 2,21 23 7 3 13 3 2 1 0 0 0 0 
2 A 33 2,21 32 6 6 20 1 1 0 0 0 0 0 
2 B 33 2,09 33 4 8 21 0 0 0 0 0 0 0 
2.roč. 92 2,17 88 17 17 54 4 3 1 0 0 0 0 
septima 28 2,12 26 7 7 12 2 1 1 0 1 0 1 
3 A 31 2,13 30 1 10 19 0 0 0 1 0 0 0 
3 B 32 1,78 32 9 14 9 0 0 0 0 0 0 0 
3.roč. 91 2,01 88 17 31 40 2 1 1 1 1 0 0 
oktáva 28 2,06 28 7 7 14 0 0 0 0 0 0 0 
4 A 31 1,96 31 6 13 12 0 0 0 0 0 0 0 
4 B 31 1,88 31 10 9 12 0 0 0 1 0 0 0 
4. roč. 90 1,97 90 23 29 38 0 0 0 0 0 0 0 

Spolu  482 1,99 466 124 134 212 7 5 2 4 4 0 4 
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Maturitné skúšky 
 
Témy písomných maturitných skúšok  zo slovenského jazyka a literatúry v šk. r. 

2006/2007: 
 
1. Slávnostný prejav pri príležitosti 100. výročia založenia knižnice (Slávnostný prejav) 
2. Človek, od ktorého sa mám stále čo učiť (Charakteristika osoby) 
3. Tuším, kam kráča ľudstvo. Premýšľam, kam mám kráčať ja (Úvaha) 
4. Miesto, kam sa stále rád vraciam (Umelecký opis) 
 
V pondelok 26. marca 2007 sa začala maturitná skúška pre viac ako 64 tisíc študentov. 

V tomto roku sme sa prvýkrát dozvedeli témy písomnej formy internej časti prostredníctvom 
verejnoprávneho rozhlasu. Predseda Ústrednej maturitnej komisie vyžreboval 26. marca 
o 8.05 hod. v Slovenskom rozhlase obálku s témami pre slovenský jazyk a literatúru.  

Témy prečítal moderátor rozhlasovej stanice  Rádio Slovensko v živom vysielaní. Školský 
koordinátor a predseda predmetovej maturitnej komisie zabezpečili vytlačenie a kopírovanie 
tém a ich doručenie maturantom približne o 8.35 hod. Tí dostali 15 minút na výber témy  
a 4 hodiny na prípravu, napísanie, kontrolu a odovzdanie slohovej práce.   

Štyri vyžrebované témy boli z vopred známych ôsmich žánrov: úvaha, rozprávanie, výklad, 
charakteristika osoby, umelecký opis, beletrizovaný životopis, diskusný príspevok, slávnostný 
prejav. 
Čas na úlohu bol 240 minút, maturant ju mal spracovať v rozsahu 2 – 4 strán (úroveň B) 

a 3 – 5 strán (úroveň A). Pri písaní mohli študenti používať aj Pravidlá slovenského pravopisu, 
Krátky slovník slovenského jazyka, a iné schválené príručky. 

Slohové práce z vyučovacích a cudzích jazykov hodnotili učitelia na školách. Externá časť 
bola vyhodnocovaná centrálne Štátnym pedagogickým ústavom. Vo výsledkoch bola uvedená 
úspešnosť žiaka v teste v percentách a jeho úspešnosť v porovnaní s celoslovenským 
výsledkom (percentil). Hodnotenie slohových prác muselo byť ukončené najneskôr desať dní 
pred termínom konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky. 

 
Výsledky písomnej (PFI Č) zo slovenského jazyka a literatúry:  
Priemerná úspešnosť na našej škole: 83,14% (67 žiakov) na úrovni A, 75,61% (23 žiakov) 

na úrovni B. 
 
Generálna skúška 
V rámci generálnej skúšky si maturanti odskúšali aj externú maturitu a inovovanú písomnú 

časť internej formy maturitnej skúšky z vyučovacích jazykov. Ich výsledky sa do konečnej 
známky nezarátali. 

3. apríla 2007 sa začala generálna skúška zo slovenského jazyka a literatúry. V rámci nej si 
maturanti otestovali pripravovanú zmenu v praxi. Ráno absolvovali dvojhodinový test. Po  
45-minútovej prestávke prišiel na rad sloh, ktorý museli študenti zvládnuť za jednu hodinu. 

Témy písomných slohových prác: 
úroveň A: Keby som mal/la na udici zlatú rybku (Úvaha) 
úroveň B: Aj ja poznám zaujímavého človeka (Charakteristika osoby) 

Zo slovenského jazyka a literatúry maturovalo viac ako 58 600 žiakov. Z nich si len 
necelých 4 400 zvolilo náročnejšiu A úroveň a zvládlo ju v priemere na 63,9 %. Zo základnej B 
úrovne dosiahli maturanti priemernú úspešnosť 62,6%.  

 
Výsledky generálnej skúšky na našej škole: 

predmet počet 
testov úspešnos ť percentil najtest percentil celoslovenská 

úspešnos ť 
SJA 65 67,0% 56,1 85,0 99,0% 63,9% 
SJB 22 73,4% 72,6 86,3 96,4% 62,6% 
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Ústne maturitné skúšky (interná časť) 

 Ústne maturitné skúšky sa konali v školskom roku 
2006/2007 v riadnom termíne od 21. do 24. mája 2007. 
Na gymnáziách čakali maturantov tento rok už len štyri 
predmety ako na ostatných stredných školách. Z nich je 
pre všetkých povinná slovenčina a jeden cudzí jazyk. 
Gymnazisti si okrem toho už nemuseli vybrať aj jeden 
prírodovedný predmet. Jednou zo zmien v maturitách 
v tomto šk. roku bolo opätovné zohľadňovanie prospechu 
maturanta dosiahnutého počas celého štúdia v prípade, 
ak sa hodnotenie ústnej časti maturitnej skúšky výrazne 

odlišovalo od predošlých študijných výsledkov. 
Približne 64 tisíc maturantov preukazovalo svoje vedomosti pred trojčlennými predmetovými 

komisiami. Žiak mohol vykonať v jeden deň skúšku najviac z troch predmetov. Minimálne tak 
žiak mohol maturovať dva dni, maximálne štyri. Z každého predmetu mal na výber minimálne 
30 zadaní, každé z nich podľa predmetu a úrovne náročnosti obsahovalo dve alebo tri úlohy. 
Na prípravu odpovede mali maturanti 15 až 30 minút podľa predmetu, na samotnú odpoveď 
rovnaký čas. 

Na výsledky externej časti maturitnej skúšky sa prihliada len v prípade, ak žiak zvládol 
ústnu formu internej časti z daného predmetu na známku 4. 

Žiak, ktorý úspešne zložil maturitnú skúšku, dostal vysvedčenie o maturitnej skúške 
najneskôr do piatich dní od konania poslednej časti maturitnej skúšky. Na vysvedčení je 
uvedené hodnotenie žiaka v jednotlivých predmetoch externej časti maturitnej skúšky vrátane 
percentilu a všetkých foriem internej časti maturitnej skúšky. Na vysvedčení sa uvádza dátum 
konania poslednej časti maturitnej skúšky. 

Predsedom školskej maturitnej komisie na našej škole bol Mgr. Dušan Sroka. 
 
Výsledky internej časti maturitných skúšok: 

počet žiakov priemer 
predmet 

4. A 4. B oktáva spolu 4. A 4. B oktáva 4. ro č. 

SJA 15 30 22 67 1,67 2,13 2,00 1,99 
SJB 16 1 6 23 2,75 

2,23 
3,00 

2,16 
3,67 

2,36 
3,00 

2,24 

AJA  6 6 10 22 1,00 1,17 1,40 1,23 
AJB  10 20 9 39 1,70 

1,44 
1,70 

1,58 
2,22 

1,79 
1,82 

1,61 

NJA 5 6 5 16 1,00 1,17 1,20 1,13 
NJB 14 4 5 23 1,71 

1,53 
1,00 

1,10 
1,80 

1,50 
1,61 

1,41 

DEJA 1 8 7 16 1,00 1,25 1,43 1,31 
DEJB 3 0 0 3 2,00 

1,75 
- 

1,25 
- 

1,43 
2,00 

1,42 

NOSA 6 14 12 32 1,00 1,36 1,58 1,38 
NOSB 8 2 0 10 1,75 

1,43 
2,00 

1,44 
- 

1,58 
1,80 

1,48 

MATA 6 4 11 21 1,17 1,75 1,36 1,38 
MATB 10 7 2 19 2,60 

2,06 
2,29 

2,09 
1,00 

1,31 
2,32 

1,83 

INFA 1 3 5 9 1,00 1,33 2,20 1,78 
INFB 3 0 2 5 1,00 

1,00 
- 

1,33 
2,00 

2,14 
1,40 

1,64 

FYZA 1 2 1 4 1,00 2,00 2,00 1,75 
FYZB 2 1 4 7 1,50 

1,33 
2,00 

2,00 
3,25 

3,00 
2,57 

2,27 

CHEA 0 1 0 1 - 2,00 - 2,00 
CHEB 0 0 0 0 - 

- 
- 

2,00 
- 

- 
- 

2,00 

BIOA 1 3 0 4 1,00 1,67 - 1,50 
BIOB 3 0 3 6 1,67 

1,50 
- 

1,67 
2,00 

2,00 
1,83 

1,70 

GEOA 8 9 4 21 1,50 1,33 1,75 1,48 
GEOB 5 1 1 7 1,80 

1,62 
1,00 

1,30 
2,00 

1,80 
1,71 

1,54 

ESTB 1 3 3 7 2,00 2,00 1,00 1,00 1,67 1,67 1,43 1,43 
spolu  - - - - - - - 1,76 
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Výsledky externej časti maturitných skúšok: 

predmet počet testov  
u nás úspešnos ť u nás percentil celoslovenská úspešnos ť 

AJA 22 86,75% 54,8 83,3% 
AJB 39 76,01% 76,3 58,6% 
NJA 16 87,44% 70,2 78,6% 
NJB 23 82,10% 91,3 52,0% 
MATA 21 77,94% 65,6 65,4% 
MATB 19 64,92% 55,6 58,6% 

 
Základné informácie o maturitnej skúške (MS):  
- žiak posledného ročníka do 30. septembra písomne oznámi triednemu učiteľovi predmety 

a ich úroveň, ktoré si zvolil na MS,  
- MS z jednotlivých predmetov môže žiak vykonať na základnej úrovni (úroveň B) alebo na 

vyššej úrovni ako základnej (úroveň A),  
- predmety MS sú: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, dva voliteľné predmety zo 

skupiny predmetov CJ, DEJ, NAS, MAT, INF, FYZ, CHE, BIO a GEG, 
- žiak môže dobrovoľne vykonať aj MS z najviac dvoch ďalších predmetov,  
- MS má externú časť (EČ) a internú časť (IČ), ktorá pozostáva z písomnej formy (PFIČ) a 

ústnej formy (UFIČ),  
• testy EČ a PFIČ MS pripravuje MŠ SR a vykonávajú sa v rovnakom čase v celej SR 
• UFIČ organizuje škola 
• súhrn požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov vymedzujú učebné osnovy a 

cieľové požiadavky (nájdete ich aj na www.statpedu.sk v časti Maturita).  
Galéria absolventov 
Z 90 žiakov maturitného ročníka 9 žiaci počas celého štúdia prospievali s vyznamenaním 

a aj na maturitnej skúške dosiahli výborný prospech. Ich mená a fotografie sú zverejnené 
v galérii absolventov vo vestibule školy. Sú to títo žiaci: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Stanislav  Mária Radoslav Katarína 
 Sopko (oktáva) Špaková (oktáva)  Závacký (oktáva)  Zimová (oktáva) 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Renáta Simona Jozef Milena Lucia 
Kačmariková (4. A) Nadányiová (4. A) Nedoroš čík (4. A) Svocáková (4. B) Tome čková (4. B) 
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Prijímacie skúšky do štvorro čného 
a osemro čného štúdia 

 
 

V zmysle zákona 596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení zákona 215/2002 Zb. a v zmysle vyhlášky 145/1996 Zb. z. o prijímaní na 
štúdium na stredných školách v znení vyhlášky 437/2001 Zb. z. a vyhlášky 725/2002 Zb. 
z a vyhlášky MŠ SR 706/2004 Zb. z. a po prerokovaní na pedagogickej rade a Rade školy, 
riaditeľka školy zverejnila podmienky prijímacieho konania do 1. ročníka štvorro čného 
štúdia  na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Kežmarku pre školský rok 2007/2008. O štúdium 
na gymnáziu prejavilo záujem 132 žiakov. Bez prijímacích skúšok bolo do prvého ročníka 
prijatých 64 žiakov, 1 žiak nevyhovel kritériám na prijatie. Na štúdium sa zapísalo 64 
uchádzačov.  
 

Meno žiaka Základná škola Meno žiaka Základná škola 

Adamjaková Marcela Hradné nám. KK Labuda Peter Vrbov 
Barloková Zuzana Slovenská Ves Labusová Stanislava Moskovská Sp. Belá 
Bohonyová Simona Dr. Fischera KK Lesná Anna Hradné nám. KK 
Brejčáková Zuzana Ľubica Lisý Pavol Moskovská Sp. Belá 
Brežinová Simona Slovenská Ves Lojeková Eva Moskovská Sp. Belá 
Budzáková Petronela Vrbov Majerčáková Daniela Huncovce 
Cehulová Martina Huncovce Marhefková Martina Veľká Lomnica 
Česánková Michaela Hradné nám. KK Michaličková Katarína Dr. Fischera KK 
Dluhá Júlia Sv. kríža KK Mikolajčík Matej Dr. Fischera KK 
Dluhá Lenka Dr. Fischera KK Mitura Martin Dr. Fischera KK 
Fedorková Nikola Plavnica Neupauer Jozef Veľká Lomnica 
Galliková Dominika Moskovská Sp. Belá Oravcová Beáta Moskovská Sp. Belá 
Gancarčik Jozef Štefánikova Sp. Belá Pix Peter Sv. kríža KK 
Giľaková Veronika Suchoňova Poprad Pojedinec Matúš Ľubica 
Guľašiová Martina Vyšné Ružbachy Reščáková Zuzana Ľubica 
Hardoňová Radka Dr. Fischera KK Rezničák Matej Štefánikova Sp. Belá 
Homza Michal Dr. Fischera KK Ridziková Barbora Sv. kríža KK 
Hrábek Peter Dr. Fischera KK Siska František Štefánikova Sp. Belá 
Hudačeková Jana Lendak Sudor Tomáš Nižná brána KK 
Hudáčková Terézia Lendak Šimová Zuzana Hradné nám. KK 
Hudáčová Alexandra Tatranská Lomnica Šoltýs Oliver Francisciho Poprad 
Jakubcová Veronika Dr. Fischera KK Šugareková Nóra Ľubica 
Jurčo Miroslav Moskovská Sp. Belá Tabáková Michaela Huncovce 
Kapolka Ján Ľubica Tomasová Jana Slovenská Ves 
Kapolka Lukáš Nižná brána KK Tomaškovič Patrik Ľubica 
Kleinová Patrícia Podolínec Trembáčová Veronika Sv. kríža KK 
Kovalčík Samuel Slovenská Ves Tropp Lukáš Dr. Fischera KK 
Kovalčíková Veronika Ľubica Vaľková Barbora Suchoňova Poprad 
Kredatusová Lívia Hradné nám. KK Vartášová Katarína Matejovce 
Krisztová Karina Tatranská Lomnica Vojtaššáková Veronika Moskovská Sp. Belá 
Krok Martin Hradné nám. KK Vojtechová Dáša Sv. kríža KK 
Kruk Miloš Ľubica Zummerová Veronika Vrbov 
Kvetková Sabína Slovenská Ves   
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Na prijímacie skúšky do prímy osemro čného gymnázia  pre školský rok 2007/2008 sa 
prihlásili žiaci z 12 základných škôl, ktorí vykonali písomné skúšky zo slovenského jazyka 
a matematiky 5. júna 2007. Na základe výsledkov prijímacích skúšok bolo prijatých 30 žiakov, 
všetci zúčastnení vyhoveli kritériám, 1 žiak sa prijímacích skúšok nezúčastnil. Na štúdium 
v školskom roku 2007/2008 sa zapísalo 30 uchádzačov.  
 

Meno žiaka Základná škola Meno žiaka Základná škola 

Baluchová Veronika Veľká Lomnica Mlaková Edita Huncovce 
Baran Filip Dr. Fischera KK Olekšák Radko Hradné nám. KK 
Baran Martin Hradné nám. KK Paják Jakub Hradné nám. KK 
Fodorová Frederika Moskovská Sp. Belá Potaniecová Zuzana Huncovce 
Galovič Marek Štefánikova Sp. Belá Reľovská Karolína Ľubica 
Girgáš Dávid Dr. Fischera KK Rúra Matej Sv. kríža KK 
Gurgoľová Klaudia Hradné nám. KK Ružbaská Loriána Sv. kríža KK 
Hantáková Jana Sv. kríža KK Schôn Matej Nižná brána KK 
Hovanec Dávid Podolínec Slodičáková Paulína Moskovská Sp. Belá 
Jeleň Ján Dr. Fischera KK Suchanovský Marcel Lendak 
Knižka Samuel Hradné nám. KK Špaková Jana Moskovská Sp. Belá 
Košuthová Klára-Mária Ľubica Tropp Oliver Dr. Fischera KK 
Krišandová Veronika Štefánikova Sp. Belá Zavacká Mariana Huncovce 
Kuzmiaková Natália Vrbov Zemanová Dominika Ľubica 
Lechová Viktória Nižná brána KK Zicháčková Nikola Sv. kríža KK 
 

 
 

ČINNOSŤ ZÁUJMOVÝCH KRÚŽKOV 
 

 
V školskom roku 2006/2007 pracovalo na škole 25 záujmových 

krúžkov, ktoré viedlo 19 učiteľov. Činnosť krúžkov sa zameriava na 
prípravu pre jednotlivé kolá predmetových olympiád, vedenie žiakov 
pri práci v SOČ, na prípravu pred maturitnými skúškami, ale aj na 
viaceré športové aktivity. Pracovali tieto krúžky: 

 
 

Názov krúžku Vedúci krúžku Názov krúžku Vedúci krúžku 

Fyzikálny (1. roč.) Ivan Duľa Volejbal Bronislava Oravcová 
Fyzikálny (3. roč.) Ivan Duľa Cho, kat. C, B Gabriela Pástorová 
Spevácky Claudia Fassingerová Redakčný Andrea Petrášková 
Prvej pomoci Dana Ferulíková Slovenský jazyk Andrea Petrášková 
Športové hry Dana Ferulíková Nemecký jazyk Gabriela Smolková 
Chémia pre maturantov Helena Gardošová Tenisový Juraj Varholák 
Odborný publicist. jazyk (JSW) Mária Goceliaková Ekologický Juraj Varholák 
Stolný tenis Eduard Hagara Programovanie Anna Zubalová 
Šachový Eduard Hagara Internet Anna Zubalová 
Tvorivosti v ESV, SJL Mária Jančeková Internet – Otvorená Ivan Duľa 
Sjl – maturitný Oľga Kormanová škola Claudia Fassingerová 
Francúzsky jazyk Ivana Kovalová  Veronika Havírová 
Basketbal Otto Krajňák  Mária Krempaská 
Nemecký jazyk Mária Krempaská  Joška Vlček 
Matematický Mária Mlynarčíková   
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S O Č 
 

Školská prehliadka  SOČ sa uskutočnila 6. februára 
2007. V siedmich odboroch SOČ žiaci obhajovali 8 prác. 
Všetky práce boli na veľmi dobrej úrovni a preto 
postúpili do regionálnej prehliadky , ktorá sa konala 1. 
marca 2006 v Hotelovej akadémii v Kežmarku. 
V regionálnej prehliadke sa 6 prác umiestnilo na 1. – 3. 
mieste. Tieto práce postúpili do krajskej prehliadky , 
ktorá sa konala 12. marca 2007 na SPŠ 
elektrotechnickej v Prešove. Aj na krajskej prehliadke sa 
našim žiakom darilo – získali sme dve 1. miesta a dve 3. 

miesta. Práce umiestnené na 1. a 2. mieste postúpili do celoštátnej prehliadky  SOČ, ktorá 
sa konala 3. – 5. mája 2007 v Nových Zámkoch.  

Prehľad všetkých prác s menami autorov a konzultantov a umiestnením: 
Odbor 02: Matematika, fyzika 
Mária Špaková, Okt: Tajomstvo zlatého rezu 
 1. miesto v regionálnom kole 

1. miesto v krajskom kole 
účasť v celoštátnom kole 
finále Národnej súťaže EÚ pre mladých vedcov EUCYS 

konzultant: RNDr. Marta Mlynarčíková, Mário Mačutek 
Odbor 04: Biológia 
Michal Rindoš, 3. B: Lietajúce drahokamy 2. miesto v regionálnom kole 

3. miesto v krajskom kole 
konzultant: RNDr. Pavol Budinský, CSc 
Odbor 06: Zdravotníctvo 
Diana Bombuškárová, Zdenka Spišáková, 3. A:  Liečivá sila drahých kameňov 
Odbor 07: Po ľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, vodné hospodárs tvo 
Petra Paterová, Sp: Premnoženie podkôrneho hmyzu po veternej kalamite 19. 11. 2004 
     1. miesto v regionálnom kole 
     3. miesto v krajskom kole 
konzultant: Ing. Peter Patera, Ing. Ján Ferenčík 
Odbor 13: História, politológia, filozofia 
Vladimír Monček, Sp: Jadrové ohrozenie studenej vojny 
Odbor 16: Teória kultúry, umenie, umelecká tvorba, odevná tvorba 
Stanislav Griguš, Monika Kasáková, 3. A: Umenie tvorí nás, my tvoríme umenie  
     1. miesto v regionálnom kole 
konzultant: Eva Končeková – akademická maliarka 
Odbor 17: Pedagogika, psychológia, sociológia, 
problematika vo ľného času 
Mária Majerčáková, Lucia Mandíková, 3. B: Násilie páchané na 
ženách  
 1. miesto v regionálnom kole 

1. miesto v krajskom kole 
4. miesto v celoštátnom kole 

konzultant: Mgr. Oľga Gallová 
 

Barbora Kellnerová, Andrea Palanská, 3. B: Hodina dejepisu v kežmarskom múzeu 
     2. miesto v regionálnom kole 
konzultant: Mgr. Mária Goceliaková, Mgr. Andrea Petrášková  
 

    RNDr. Marta Mlynarčíková 
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Informácie výchovnej poradkyne 
 
Program S Tebou o Tebe 
Viacročnú spoluprácu máme s programom S Tebou o Tebe. Je to významná pomôcka pri 

príprave dievčat na celoživotnú úlohu ženy. Toto stretnutie s vyškolenou zdravotnou sestrou 
Máriou Čollákovou, lektorkou spomínaného programu prebieha vždy v mesiacoch január – 
marec pre žiačky prvého ročníka a kvinty. 

Žiačky druhého ročníka a sexty, tretieho ročníka a septimy dostali v rámci programu 
hygienické výrobky Always a Alldays a časopis Always in action /Vždy v pohybe/. 

Pre mladšiu vekovú skupinu chlapcov a dievčat rovnako vychádza príručka O dospievaní 
pod názvom Čas premien. Na hodinách biológie vyučujúci využívajú výukový materiál Čas 
premien a metodickú príručku Cíť sa fit, ktorá obsahuje pracovné listy, priesvitky na 
opakovanie, cvičenia k jednotlivým ponúkaným aktivitám. Všetci vyučujúci i rodičia si 
uvedomujú, že do jednoty osobnosti žiaka musíme dostať tri podstatné skutočnosti 
zvýrazňujúce autentickosť každej osobnosti – poznanie, slobodu a zodpovednosť. Blížia sa 
prázdniny a obdobie voľna môže vyvolávať u žiakov pocit slobody v nadväzovaní kontaktov 
s cudzími neznámymi alebo náhodne známymi ľuďmi. 

Najlepšia ochrana je „vnútorná“ ochrana človeka, hodnoty dôstojnosti, citlivosť na 
budovanie pozitívnych vzťahov k druhým ľuďom – toto sú najlepšie nástroje voči zneužitiu 
/sexuálnemu či psychickému/ a  pôsobia účinnejšie ako strach z AIDS. 

Práca výchovného poradcu  
Systém práce VP spočíva predovšetkým v sústavnej informačnej činnosti pre triednych 

učiteľov, vyučujúcich i žiakov školy o štúdiu, nových formách štúdia, o možnostiach 
pracovného zaradenia. VP splnil  stanovený cieľ dostať sa do každej triedy na škole aspoň raz 
do roka, alebo sprostredkovať stretnutia s psychológmi, právnikmi, lekármi, pracovníkmi 
polície. VP pripravuje pre triednych učiteľov metodické materiály Ako sa učiť, Maturita bez 
popravy, Voľba povolania.  

V tomto školskom roku v prvých ročníkoch a kvinte v spolupráci s triednymi učiteľmi na 
triednických hodinách žiaci preberali témy Ako sa učiť a Ako povedať droge nie. 

V druhom ročníku pripravujeme a vyhodnocujeme sociometrický test s následným 
individuálnym pohovorom v prípade potreby.  

Pre tretí ročník sme pripravili screening o voľbe budúceho povolania v spolupráci s PPP 
v Prešove.  

Vo štvrtom ročníku bolo zorganizovaných niekoľko besied s vysokoškolskými pedagógmi,  
Mgr. Lubica Halásová oboznámila v marci 2007 žiakov 4. a 3. ročníkov so štúdiom v zahraničí 
a s poskytnutím štipendií, ale konali sa aj besedy s vysokoškolákmi, našimi absolventmi 
v mesiaci november, december, január 2005. 

Preventívne poradenstvo 
V spolupráci s oddelením poradenského a právneho úseku pri OÚP v Kežmarku sme 

v apríli 2007 pre študentov štvrtého ročníka a oktávy a tretieho ročníka a septimy 
zorganizovali prednášku o prázdninovej brigáde v zahraničí, o možnostiach štúdia v zahraničí 
i o evidencii na Úrade práce v prípade neprijatia na vysokoškolské štúdium, besedy 
a prednášky o ľahšom uplatnení sa na trhu práce, ako sa presadiť v zamestnaní a ďalšie 
zaujímavé témy. Pre žiakov prvého ročníka a kvinty bola pripravená beseda s dvomi členmi 
Mestskej polície v Kežmarku o drogách a ich vplyve na trestné konanie mladých ľudí. 

Štatistiky prijatia na VŠ 
V minulom školskom roku 2005/2006 stav prijatých a umiestnených študentov bol takýto: 

Prihlášky na VŠ si podalo 84 študentov, prijatí boli 80 a celkový prehľad umiestnenia je - na 
humanitné smery - 29, prírodovedné - 12, právnické fakulty – 4, lekárske - 5, technické – 9, 
ekonomické - 14, pomerne vysoký počet prihlášok si dávajú študenti do škôl v Čechách – 12 
a v pracovnom pomere je 5 žiakov. Na úrade práce je evidovaný 1 žiak. Percento úspešnosti 
v minulom školskom roku bolo vysoké 93,02. 



Výročná správa 2006/2007 22

V školskom roku 2006/2007 je priebežný stav takýto: Celkový počet žiakov je 90, z toho 4 
žiaci nepodali prihlášky na VŠ. 

Na technické smery štúdia sa v prvej voľbe hlási 16 žiakov, na právnické fakulty 8, na 
pedagogické a filozofické smery štúdia 16, fakultu verejnej správy chcú navštevovať 2 žiaci, 
prírodovedecké fakulty 11, medicínu 3, ekonomické smery štúdia 15, teologickú fakultu 2, 
vojenské fakulty 1 akadémiu policajného zboru 1, lesnícku fakultu 1 študent a na české VŠ sa 
hlási 9 žiakov. 

Sociálno-psychologický výcvik žiakov 
Vo všetkých ročníkoch a triedach si VP všíma žiakov, ktorí majú problémy v správaní 

a učení, narúšajú výchovno-vzdelávací proces a individuálne i za pomoci triednych, ostatných 
vyučujúcich a rodičov sa pokúšame spolu riešiť tieto situácie. O tejto činnosti si vedie 

VP  záznamy v dokumentácii výchovného poradcu.  
V tomto školskom roku sociálno-psychologický výcvik bol v triede príme, v 1. ročníku 

a kvinte, tercii, od októbra a trval až do júna. Výcvik bol zameraný predovšetkým na problémy 
šikanovania v rámci žiackeho kolektívu. V triede príma v spolupráci s Centrom výchovnej 
a psychologickej prevencie v Kežmarku bol zrealizovaný primárny sociálno-psychologiký 
výcvik so zameraním na adaptáciu v novom prostredí a utváranie kolektívu v triede. Výcvik 
prebehol v mesiacoch október - december, v rámci navýšených triednických hodín, žiaci boli 
rozdelení do niekoľkých skupín a pracovali s psychológmi, triednou učiteľkou a výchovným 
poradcom.  

Deň otvorených dverí 
 Tentokrát sme ho časovo posunuli až na neskorší 

termín, na 8. marec 2007. Rozposlali sme pozvania na 
všetky základné školy v Kežmarskom a Popradskom 
okrese a pretože sme očakávali množstvo záujemcov, 
rozdelili sme ich do dvoch skupín. Tých, ktorí boli zblízka, 
sme pozvali na 9,00 hod. a tých, ktorí majú k nám dlhšiu 
cestu, mohli prísť o 10,00 hod. 

Nakoniec veľká skupina asi 50 žiakov prišla hneď o 9,00 
hod. a druhá menšia, asi 30 žiakov, neskôr. 

Štvorica našich študentov z oktávy a 4. A triedy 
záujemcov privítala a zhromaždila vo fyzikálnej učebni, kde si pozreli reprezentatívny 
dokument o našej škole a potom sa im prihovorili p. riaditeľka Helena Gardošová, p. 
zástupkyňa Marta Mlynarčíková a vých. poradca Mária Jančeková. 

Najcennejšou informáciou pre žiakov bolo, že naša škola už druhý rok prijíma záujemcov na 
základe výsledkov Monitoru 2007. Hovorilo sa aj o voliteľných predmetoch, voľbe cudzích 
jazykov. V školskom roku 2007/2008 si budú môcť vyberať medzi anglickým, nemeckým, 
francúzskym jazykom a v pláne je aj ponuka ruského jazyka. 

Po týchto základných informáciách sa žiaci so svojimi sprievodcami dostali do laboratórií, 
odborných učební, školskej knižnice a tried, kde sledovali normálne vyučovanie. 

 Mgr. Mária Jančeková 
 

Slovenský jazyk a literatúra 
 
 Každý z nás Slovákov je nositeľom rodného jazyka – slovenčiny. A práve preto je maturitná 

skúška zo slovenského jazyka a literatúry povinná pre každého maturujúceho žiaka. 
A skoro každý maturant vám povie, že na matúry najviac sa bolo treba učiť práve 

slovenčinu. Čím to je? Slovenčina ako maturitný predmet je náročná predovšetkým svojím 
rozsahom. Za štyri roky sa prejde vývoj literatúry od najstarších čias až po dnešok, ktorý má 
rozsah niekoľkých tisícročí. Čo je slušná kopa niekoľkých stoviek kníh! A ten dnešok len 
pribúda a pribúda, čo je na jednej strane prirodzené, ale na druhej neúnosné. Za posledných 
asi desať rokov do osnov pribudli smery ako je magický realizmus a postmoderna, čo je 
slušná dávka učiva naviac, ale nik nerieši, kedy to má žiak s učiteľom prebrať! Takže druhý 
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problém je čas. Ako ste iste pochopili, látky je toľko, že sa preberá do poslednej chvíle, ale sa 
neopakuje a neutvrdzuje učivo. A pre učiteľa je akoby zákonom dokument zvaný osnovy, ktorý 
určuje čo sa má a musí prebrať. Takže nie učiteľ, ale osnovy vládnu nad obsahom našich 
hodín. Tretí problém je čítanie, lebo každou prečítanou knihou je študent bližšie k pochopeniu 
problematiky diela a doby. Iste je to prirodzenejšie, ako keď sa pasívne naučí výklad učiteľa!  

Vzťah žiakov k čítaniu je stále slabší, oslabuje ho vplyv elektronických médií, ktoré sú 
pohodlnejšie, dostupnejšie a jednoduchšie. Veď kto by dnes nemal prístup k PC a heslo našej 
doby je: všetko je na webe! Žiaľ, oberá nás to o samostatné myslenie, tvorenie originálneho 
úsudku a robí z nás pohodlných konzumentov a nie tvorcov. 

Problematika vyučovania slovenského jazyka a literatúry 
je rozhodne širšia, než je plocha tohto príspevku. Žiaci by 
pomohli aktívnym  prístupom k vyučovacím hodinám 
a učitelia vhodnými metódami a vlastnými kompetenciami, 
ktoré im dovoľujú v určitej miere ovplyvniť priebeh a obsah 
hodiny SJL. Dobrou správou je, že od budúceho šk. roku 
bude dotácia hodín zo SJL zvýšená vo štvrtom ročníku 
z troch na štyri hodiny, čo nám určite pomôže. Aj prváci 
majú novinku: hodiny jazyka budú delené, čo prispeje 
k individuálnemu prístupu. Pomôže to, ale nerieši ostatné 

problémy, ako preplnenosť osnov a pod. Ale to sa už musí riešiť na iných plochách, než je 
táto... 

 
Zapojenos ť do projektov : v júni 2007 sme sa zapojili do projektu zameraného na 

revitalizáciu a elektronizáciu školských knižníc 
Podujatia organizované PK :  
Divadelné predstavenia:  25. 10 2006 Chrobák v hlave v Štátnom divadle v Košiciach 
23. 5. 2007 Kubo najkubovatejší v Spišskom divadle v Spišskej Novej Vsi 
24. 5. 2007 Čaj u pána senátora v Kass v Kežmarku v podaní Spišského divadla 
Výchovné koncerty: 9. 10. 2007 koncert pre prímu až kvartu 
Exkurzie : 26. 3. 2007 exkurzia pre žiakov 1. ročníka do Matice slovenskej v Martine 
29. 3. 2007 exkurzia pre žiakov 2. ročníka do Jasenovej, Dolného Kubína a do horárne pod 

Babou horou 
september 2006 exkurzia do mestskej knižnice v Kežmarku pre žiakov 1. ročníka a pre 

prímu 
Zbierky : v októbri 2006 zbierka ku Svetovému dňu zvierat 
v apríli 2007 zbierka pre Ligu proti rakovine 
v máji 2007 zbierka ku Dňu belasého motýľa  
Deň otvorených dverí : organizovali sme pre záujemcov o štúdium na gymnáziu 

prezentáciu knižnice 
Účasť na predmetových sú ťažiach :  
Európa v škole – pozri nižšie v rovnomennom príspevku 
Vo výtvarnej časti Európy v škole postúpili na celoslovenskú úroveň žiačky kvinty  

N. Neuwirthová a M. Šatalová 
Súťaž stredoškolských časopisov Proslavis, sú ťaž stredoškolských časopisov 

Štúrovo pero – pozri nižšie v príspevku o školskom časopise 
Recitačné sú ťaže:  
V rámci Hviezdoslavovho Kubína  na okresné kolo postúpili v poézii M. Vanečko a v próze 

J. Živčák, ktorý sa umiestnil na 3. mieste 
V rámci prednesu ľudových povestí (súťaž Šaliansky Ma ťko ) žiaci prímy M. Mačáková a 

M. Vanečko postúpili na obvodové kolo. 
Vansovej Lomni čka – pozri nižšie v rovnomennom príspevku 

Mgr. O. Kormanová 
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Európa v škole 
Ide o medzinárodný projekt, na ktorom sa naša škola zúčastňuje už niekoľko rokov, a treba 

povedať, že vždy s úspechmi aspoň v krajskom kole. 
V tomto školskom roku sa v téme 54. ročníka Každý iný - rovnaké príležitosti pre všetkých  

z našej školy v kategórii 16 – 19-ročných zúčastnilo 11 študentov, z toho 4 vo výtvarnej časti 
a 8 v časti literárnej. V krajskom kole dňa 1. marca 2007 na tejto súťaži reprezentovali školu 
Jarka Smejkalová a Gerhard Hámor s prácou Adam a Eva, ktorá neskôr uspela aj v rámci 
celého Slovenska, Vladimír Monček s básňou Autobus sa umiestnil na 3. mieste v kraji 
a Simona Dulíková s literárnou prácou Sloboda si vybojovala čestné uznanie. 

Úspech našich dvoch študentov je o to väčší, že v tomto školskom roku sa do súťaže 
zapojilo celkom 21 248 žiakov a študentov z 1 430 všetkých typov a stupňov škôl. Ich 
ocenením bude nielen víťazstvo vo svojej vekovej kategórii, ale aj účasť v Európskych 
mládežníckych táboroch. 

 
0BVansovej Lomni čka 
Každoročne je naša škola účastníkom recitačnej súťaže žien Vansovej Lomnička. Už 

jubilejný 40. ročník okresnej súťaže v prednese poézie a prózy žien sa konal v Mestskom 
kultúrnom stredisku v Kežmarku 19. marca 2007. Svoje recitačné schopnosti predviedol 
rekordný počet účastníčok a prišiel ich povzbudiť aj primátor mesta Kežmarok p. Igor Šajtlava. 

Našu školu reprezentovali Simona  Nadányiová zo 4. A, Jarka Smejkalová zo 4. B, Alžbeta 
Brčiaková z 2. A a Mária Galliková zo sexty. Na krajské kolo postúpili Simona Nadányiová 
a Alžbeta Brčiaková. 

Oživením bola aj prezentácia zbierky fotografií a básní Jarky Smejkalovej a Gerharda 
Hámora. 

 
Literárna avantgarda 

Pod týmto názvom sa stretli účastníci krúžku Literárno-
estetickej tvorivosti a členovia redakčnej rady školského 
časopisu Stretnutia dňa 30. novembra 2006 v učebni 
estetiky. Študenti sa prezentovali svojimi literárnymi 
a výtvarnými debutmi, bola pripravená výstava fotografií a 
básní Gerharda Hámora a Jarky Smejkalovej a toto sa 
potom stalo podnetom k neskoršiemu vydaniu celej zbierky. 
V príjemnej, už skoro predvianočnej atmosfére 
s vlastnoručne napečeným vianočným pečivom 
a výzdobou, sa prezentovali nielen mladé talenty svojou 

literárnou tvorbou, ale aj naši štvrtáci - cestovatelia Matúš Levocký, Tomáš Hozza a Branislav 
Klein, ktorí vo fotografiách a živých spomienkach priblížili svoju cestu na exotický Nový 
Zeland. 

Po zložitých peripetiách s financiami, s vydavateľom, prekladateľom a inými ťažkosťami sa 
podarilo uskutočniť sen – vydať malú zbierku Adam a Eva alebo, kde sa snúbi poézia 
a fotografiou dvom našim členom Jarke Smejkalovej a Gerhardovi Hámorovi. S finančnou 
pomocou mesta Kežmarok, s morálnou podporou prof. Márie Jančekovej, PhDr. Nory 
Baráthovej a iných zbierka vyšla vo vydavateľstve Vivit Kežmarok. 

Prvé uvedenie zbierky do života bolo veľmi slávnostné. Konalo sa v Okresnej knižnici 
Kežmarok dňa 30. marca 2007 za účasti primátora mesta, redaktorov regionálnych časopisov, 
Kežmarskej televízie, krstných rodičov - regionálnych spisovateľov PhDr. Nory Baráthovej 
a Pavla Hudáka redaktora denníka Korzár, vedúcej regionálneho rozvoja mesta Kežmarok  
p. Gabriely Bodnárovej a všetkých priaznivcov, ktorí si prvé vydanie zbierky mohli dať autormi 
podpísať. Celú slávnosť pomáhala zorganizovať riaditeľka knižnice Alžbeta Dudášová. 

 
Mgr. Mária Jančeková 
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Časopis Stretnutia 
Časopis Stretnutia sa tento rok prvýkrát zúčastnil súťaže Proslavis 2006. Vyhlasovateľom 

IX. ročníka celoslovenskej súťaže triednych a školských časopisov pre žiakov materských, 
základných a stredných škôl s rozšírením o základné a stredné školy s výučbou jazyka 
slovenského v zahraničí bol Dom Matice slovenskej v Žiline a spoluorganizátormi Žilinský 
samosprávny kraj, Mestský úrad v Žiline a Krajský školský úrad v Žiline. O víťazoch rozhodla 
porota v zložení Mgr. Mária Striššová, PhDr. Janka Eldesová, Mgr. Ema Mikolajová a 
spisovateľ Dr. Miloš Jesenský. Nášmu časopisu udelili krásne druhé miesto v kategórii 
stredoškolských časopisov. 

Časopis kežmarských gymnazistov nechýbal 
ani na vyhodnotení celoslovenskej novinárskej 
súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov 
Štúrovo pero 2006 vo Zvolene. Jej hlavnými 
vyhlasovateľmi sú Slovenský syndikát novinárov, 
Televízia Markíza, Matica slovenská a Krajská 
knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene. 
Spoluorganizátormi sú Literárny fond, 
Ministerstvo školstva SR, Katedra žurnalistiky 
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského  

v Bratislave, Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene, Banskobystrický samosprávny kraj 
a Občianske spoločenstvo Štúrov Zvolen. Súťaž je vyhlasovaná pre štyri kategórie. Stretnutia 
súťažili v kategórii stredoškolských časopisov a 8-ročných gymnázií spolu so 103 periodikami. 

Vyhlásenie výsledkov je vždy spojené s dvojdňovým seminárom o písanej žurnalistike. 
Budúci novinári si na ňom vymieňajú svoje skúsenosti, postrehy, nápady. Hosťami tohto 
ročníka Štúrovho pera boli predsedníčka Slovenského syndikátu novinárov PhDr. Zuzana 
Krútka, redaktorka TV Markíza Lenka Dale, hovorca ministerstva spravodlivosti SR Michal 
Jurči a novinár Marián Leško, ktorí okrem iného porozprávali začínajúcim novinárom 
o výhodách i nevýhodách ich povolania.  

Okrem hlavných cien sú udeľované i ceny TV Markíza spojené s finančnou odmenou 1000, 
1500 a 2000 Sk. Vlani sme získali cenu TV Markíza 3. stupňa a odmenu 1000 Sk. Tento rok 
sme sa posunuli vyššie, získali sme cenu TV Markíza 2. stupňa a odmenu 1500 Sk. 

Mgr. Andrea Petrášková 
 
Dni Janka Krá ľa v Zlatých Moravciach 
Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach bolo 15. novembra 2006 dejiskom 

slávnostného vyhodnotenia celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže študentov stredných 
škôl Dni Janka Kráľa. Tento, už 8. ročník, súťaže sa niesol v duchu 130. výročia úmrtia 
velikána slovenského romantizmu, po ktorom je pomenované nielen zlatomoravské 
gymnázium, ale i celé podujatie. 

Dni Janka Kráľa 2006 slávnostne otvoril a účastníkov súťaže privítal riaditeľ školy RNDr. 
Marián Bátora. Z budovy gymnázia smerovali kroky pozvaných hostí na zlatomoravský 
cintorín, kde položením venca k pamätníku Janka Kráľa symbolicky vzdali česť jeho pamiatke. 
Pátosom bola preniknutá aj atmosféra v obradnej sieni mestského úradu. Primátorka Zlatých 
Moraviec, Ing. Serafína Ostrihoňová, úprimnými slovami oficiálne prijala účastníkov súťaže 
v meste a pri tejto príležitosti odovzdala ďakovné listy občanom, ktorí sa významnou mierou 
zaslúžili o kultúrny rozvoj Zlatých Moraviec.  

Pravidelnou súčasťou literárnej i výtvarnej súťaže býva literárny a výtvarný seminár. Inak 
tomu nebolo ani tentokrát. Literárny seminár viedli básnik, prozaik, prekladateľ a publicista Ján 
Majerník a básnik Pavol Stanislav Pius. Lektori rozoberali jednotlivé diela mladých 
začínajúcich autorov, odpovedali na ich otázky a poradili im, na čo by si mali pri písaní dávať 
pozor, resp. čo by mohli vo vlastnej tvorbe vylepšiť. Na samotnom vyhodnotení sa zúčastnili aj 
zástupcovia štátnych a samosprávnych orgánov, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja 
doc. Milan Belica, vedúca krajského školského úradu Zdenka Anettová a ďalší hostia. Doc. 
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Milan Belica vo svojom príhovore vyzdvihol význam súťaže pre rozvoj mladých ľudí a zároveň 
ocenil členov porôt za dlhoročnú činnosť v tejto oblasti striebornými a bronzovými medailami. 

Do 8. ročníka súťaže sa zapojilo 58 autorov so 107 literárnymi prácami a 71 autorov so 149 
výtvarnými dielkami. Poéziu a prózu hodnotila odborná porota v zložení: Pavol Stanislav Pius, 
Ján Majerník a Pavol Prikryl. Medzi ocenenými autormi poézie žiakov do 15 rokov dominovali 
študenti gymnázia z Považskej Bystrice a Starej Ľubovne, u starších žiakov bolo zastúpenie 
škôl pestrejšie. Nestratilo sa medzi nimi ani kežmarské gymnázium, práve naopak, 1. miesto v 
tejto kategórií si odniesla jeho študentka Jaroslava Smejkalová. Kežmarskí gymnazisti boli 
ocenení aj v kategórii prózy starších žiakov, čestné uznania a knižné ceny si prevzali: Milena 
Svocáková, Mária Špaková a Vladimír Monček. Gymnázium P. O. Hviezdoslava z Kežmarku 
sa tak stalo jednou z najúspešnejších zúčastnených škôl. 

Mária Špaková 
 

Náboženská výchova 
 
Biblická olympiáda 
Ako už z názvu vyplýva, ide o súťaž venovanú knihe 

s mnohými naj – Biblii. A že sa štúdiu tejto knihy oplatí 
venovať, o tom ma presviedčajú už niekoľko rokov niektorí 
žiaci nášho gymnázia. Tento kratučký príspevok ma byť 
teda hlavne vyjadrením obdivu a vďaky za to, čo počas 
viacerých kôl tejto súťaže 3-členných družstiev dosiahli. 

 Príprava na súťaž prebiehala zväčša v popoludňajších 
hodinách v piatok... Každý rok bolo potrebné preštudovať  
3 biblické knihy (celkovo je ich tam 72). Teória však 
nestačila, vyžadovala sa aj tvorivosť napr. pri tvorbe malých 
divadelných predstavení. Aj keď v súťažiach tohto charakteru nejde v prvom rade o víťazstvo, 
výsledky v konkurencii mnohých (a hlavne cirkevných) škôl boli výrazné. Družstvo našej školy 
napr. dvakrát obsadilo 3. miesto v diecéznom kole (zodpovedá krajskému kolu) a minimum 
bodov ho delilo od postupu na celoštátne kolo. „Menšie“ úspechy nebudem opisovať...   

Keďže v tomto príspevku hodnotím činnosť krúžku za niekoľko rokov, dovolím si uviesť 
mená aktívnych členov v abecednom poradí: L. Fejerčák, S. Kohútik, J. Koščák, B. Kuffová, 
M. Kuffová, L. Mandíková, M. Vadrna, A. Zreľak. Bodkou na záver by mohla byť poznámka, že 
k práci v tomto krúžku ma pozvali žiaci, čo považujem za dosť vzácne a verím, že budú mať aj 
svojich pokračovateľov. 

Mgr. Pavol Šoltýs 
 

Hudobná výchova 
 
Vyučovanie hudobnej výchovy sa na našej škole uberá skôr relaxačným smerom s cieľom 

regenerovať psychické sily najmä prostredníctvom spevu a počúvania kvalitnej hudby – 
„vážnych“ i populárnych žánrov. 

Hip-hopový kocert 
V tomto školskom roku sme mali možnosť vidieť dva výchovné koncerty, ktoré majú byť 

vlastne hodinou hudobnej výchovy v inom šate. Hoci názov „výchovný“ evokuje u mnohých 
študentov synonymá „povinný a nudný“, 9. októbra 2006 žiaci prímy až kvarty určite takýto 
dojem nemali. Zúčastnili sa totiž na vystúpení skupiny stredoškolákov zo Starej Ľubovne, ktorí 
sa venujú hip – hopu. Vystúpenie plné dynamiky bolo doplnené vyznaniami študentov 
o vzťahu k životu a k ľuďom. 

Koncert Divadlo, spev, hudba 
15. mája 2007 sme mali veľmi príjemný zážitok z koncertu s názvom Divadlo, spev, hudba, 

ktorý usporiadalo Hudobné centrum Bratislava. Účinkovali študenti operného spevu 
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bratislavskej VŠMU za doprovodu významného slovenského klaviristu a vysokoškolského 
pedagóga Daniela Buranovského. Témou koncertu bolo spojenie hudby a iných druhov 
umenia, počuli sme teda najkrajšie árie a dvojspevy zo známych opier W. A. Mozarta, G. 
Verdiho a iných známych skladateľov. 

Súťaž Slávici z ulice 
V našej škole sa občas odhalia výrazné spevácke talenty (napr. na „zučke“), ktoré by bolo 

škoda nechať zapadnúť. Tak sme sa pokúsili zabojovať na súťaži Slávici z lavice, ktorú 
vyhlásilo Centrum voľného času. Tejto súťaže (konala sa 19. apríla 2007) sa zúčastnila 
primánka Zdislava Melníková s piesňou Pomätená od Mariky Gombitovej. Naša interpretka 
podala vynikajúci výkon, ale v konkurencii samých výborných spevákov obsadila druhé 
miesto. Veríme, že ju to neodradí a svoj hlas bude naďalej zdokonaľovať. 

Mgr. Gabriela Smolková 
 

Spevácky krúžok 
 Naša školská kapela Fassingerovci vznikla pod 

vedením, ako inak – pani profesorky Fassingerovej, 
začiatkom roku 2005, keď sa pár študentov nášho 
gymnázia rozhodlo vyplniť si pondelkové popoludnia 
spevom. Počas našej krátkej histórie sme vyprevadili 
hudbou a spevom tri maturitné ročníky, zaspievali našim 
profesorom k ich sviatku, rozlúčili sa so školským rokom či 
prispeli svojou troškou do našej ZUČ-ky. Dostali sme sa aj 
za hranicu školského areálu – vystúpili sme na Vianočných 
trhoch, Literárnom Kežmarku a najbližšie nás môžete vidieť 

a počuť na Dňoch nemeckej kultúry. Vystúpili sme tiež na Dni matiek, za čo sme boli ocenení 
primátorom mesta. 

Mgr. Claudia Fassingerová, Janka Tomalová 

Dejepis 
 
Exkurzia do Osvien čimu 
Pondelok, 26. marca 2007 ráno. 43 ľudí nasadá do autobusu za sprievodu p. profesoriek  

A. Petráškovej a V. Mačákovej v očakávaní nie tak dávnej minulosti, ktorú doteraz poznali len 
z kníh, fotografií či rozprávania, minulosti o poľskom koncentračnom tábore – Osvienčime. 

 „Arbeit macht frei“ - víta nás veľká železná brána.  
Myslím, že nejednému z nás práve v tomto momente 
začala pracovať predstavivosť, ktorej rozmery sa 
postupne približovali realite. Staré tehlové domy plné 
spomienok a utrpenia. Plné fotografií tých, ktorí tu našli 
trápenie, ponižovanie, smrť. Plné postelí bez jedného 
voľného miesta, akéhosi zápachu čias nie tak dávno 
minulých. Obrovské miestnosti po strop preplnené 
kuframi, v ktorých bývala batožina pre lepšie časy, 
topánky na cestu do kostola v novom domove, hrnce, 
v ktorých by matky varili svojej rodine, vlasy, ktoré by si ženy česali každý večer, keby z nich 
neboli koberce... , malé dupačky a topánočky pre bábätká, ktoré by ich nosili, keby sa nestali 
malými anjelmi... 

Zadebnené okná, múr, väznica. Pri tejto betónovej stene videl človek neraz v smrti 
vykúpenie. Vyhrievaná búdka strážmajstra, ktorý každý deň rátal väzňov – živých či mŕtvych, 
počet musel sedieť, inak nasledoval trest... 

Táto kopa krutosti však nie je všetko. O dva kilometre ďalej pokračujeme. Birkenau – tábor 
niekoľkonásobne väčší než Osvienčim, lepšie vybavený v zmysle množstva komôr smrti 
a koľajníc, ktorými sa dovážal „tovar“. To bolo to správne slovo pre väzňov – tovar bez 
akýchkoľvek ľudských práv, sebaúcty či citu, hmota, ktorá sa účelne využila úplne celá. 
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Stajne pre kone, v ktorých spali ľudia v omnoho horších podmienkach než prašivá zver. 
Stajne pre tých, ktorí v zime mrzli a v lete sa dusili od tepla, pre matky, ktorým tesne vedľa 
nich umierali deti za účelom pokusu. 

Všetko sa opísať nedá. Kto tu bol, videl i počul. Z akejsi predstavy o minulosti sa stala 
reálna predstava o skutočnosti, reálna vidina toho, ako sa z človeka stal obyčajný materiál bez 
akejkoľvek ľudskej dôstojnosti... 

Petra Paterová 
 

Matematika, fyzika a informatika 
 

Zapojenos ť do projektov: Digitálni štúrovci 2006 – Ministerstvo dopravy, pôšt a 
telekomunikácií SR - projekt bol ukončený v r. 2006 
Účasť žiakov na predmetových sú ťažiach: SO Č – pozri článok SOČ 
Matematická olympiáda (23 žiakov) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Kategória po čet  najúspešnejší žiaci a ich umiestnenie  
   zapoj. žiakov  
Z5  5  Jakub B. Košúth 4. miesto v okresnom kole 
Z6  5  Veronika Talafová 7. miesto v okresnom kole 
    Kristína Magutová 8. miesto v okresnom kole 
Z7  3  Lenka Gondžárová 1. miesto v okresnom kole 

Natália Zastková 2. miesto v okresnom kole 
Z9  4  Barbora Špaková 4. miesto v okresnom kole  

Mária vrábliková 7. miesto v okresnom kole 
C  3  Stanislav Pitoniak účasť v krajskom kole 

Pavol Smoleň účasť v krajskom kole 
B  2  Miroslava Špirková účasť v krajskom kole 
A  7  Michaela Babíková účasť v krajskom kole 

Slavomír Kohútik účasť v krajskom kole 
    Stanislav Griguš účasť v krajskom kole 
    Mária Špaková účasť v krajskom kole 
    Radoslav Zavacký účasť v krajskom kole 
Pytagoriáda (86 žiakov) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Kategória po čet  najúspešnejší žiaci a ich umiestnenie 
   zapoj. žiakov  
P5  30  Jakub B. Košúth  1. miesto v okres. kole 
P6  29  Veronika Ksiažeková 5. miesto v okres. kole 
P7  27  Marián Ksiažek  5. miesto v okres. kole 
    Simona Vasičáková  5. miesto v okres. kole 
1BMAKS (22 žiakov) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Kategória po čet   najúspešnejší žiaci a ich umiestnenie 
   zapoj. žiakov  
MAKS 5  4  Róbert Odumorek  325. - 366. miesto v SR 
MAKS 6  3   
MAKS 7  3  Slávka Pribilovičová 371. - 391. miesto v SR 
MAKS 9  8  Mária Vrábliková  121. - 132. miesto v SR 
   Veronika Kavalcová, Barbora Špaková 166. - 185. miesto v SR 
MAKS S  2 
MAKS M  5 
Klokan, fyzikálna olympiáda – podrobnejšie v rovnomenných príspevkoch nižšie 

Mgr. Daniela Mihóková 
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Matematický klokan 2007 
V tomto školskom roku sa táto tradičná matematická súťaž konala 22. marca 
2007 a na Slovensku sa zapojilo 90 712 žiakov a študentov. Súťažilo sa v 12 
kategóriách, rovnako ako v minulom školskom roku. Na našej škole sa 
prihlásilo do súťaže 123 študentov v 6 kategóriách a nakoniec súťažilo 119 
študentov. Prvýkrát mala naša škola zapojených viac ako 100 študentov. 
K-5 - 7 študentov z prímy 

K-6 - 7 študentov zo sekundy 
K-7 - 12 študentov z tercie 
K-9 - 10 študentov z kvarty 
K-S - 54 študentov, a to 14 z 1.A, 8 z 1.B, 8 z 2.A, 3 z 2.B, 12 z kvinty a 9 zo sexty 
K-M - 29 študentov, a to 2 z 3.A, 1 zo 4.A, 4 zo 4.B, 15 zo septimy a 7 z oktávy 

 
Maximálny počet bodov, ktorý mohol žiak v teste získať, je 120. V rámci každej kategórie 

boli všetci súťažiaci zoradení do rebríčka podľa počtu bodov, ktoré získali. Diplom úspešného 
riešiteľa získava ten žiak, ktorý sa umiestnil v prvej pätine súťažiacich a predbehol aspoň 80% 
súťažiacich vo svojej kategórii, teda získal piatich klokanov. Z našich študentov to boli: 

K-5 Dominik Baláž, Jakub Bartolomej Košúth, Monika Mačáková, Jana Majerníčková 
K-6 Barbora Štofanová, Veronika Talafová  
K-7 Matej Cehula, Lenka Gondžárová, Lukáš Kobza, Marián Ksiažek, Patrícia Kurucová, 

Martin Záhurák, Ľuboš Wiesner, Natália Zastková 
K-9 Patrik Gallik, Lívia Piervolová, Mária Vrábliková 
K-S Martin Vilk, Róbert Gildein.- 1. A, Lukáš Scholtz – 1. B, Šimon Pisarčík, Martin Štancel 

– 2. A, Tomáš Bobovský, Miroslav Svitana – 2. B, Simona Dulíková, Peter Grivalský, Gabriel 
Groman - sexta  

K-M Michaela Babíková, Stanislav Griguš – 3. A, Juraj Bláha – 4. B, Monika Bučorová, 
Štefan Halčin, Marek Krull, Matúš Krajňák – septima, Slavomír Kohútik, Radoslav Zavacký, 
Michal Jurčo, Mária Pivovarová, Vladimír Škára - oktáva 

 
Tí žiaci školy, ktorí sa vo svojej kategórii umiestnili medzi 5% najúspešnejších súťažiacich  

v SR, okrem diplomu získali vecnú cenu. Sú to títo žiaci: 
Monika Mačáková, Jana Majerníčková – príma, Barbora Štofanová – sekunda, Ľuboš 

Wiesner – tercia, Mária Vrábliková – kvarta, Martin Vilk, Róbert Gildein – 1. A, Martin Štancel 
– 2. A, Slavomír Kohútik, Radoslav Zavacký – oktáva, Matúš Krajňák – septima 

Najúspešnejší vôbec boli Slavomír Kohútik z oktávy, ktorý získal 114 bodov, jeho 
úspešnosť bola 95% a porazil 99,5 % súťažiacich v svojej kategórii K-M a Martin Vilk so 114 
bodmi, úspešnosťou tiež 95% a porazil 99,2 % súťažiacich vo svojej kategórii K-S. 

Matematický klokan je predovšetkým súťažou jednotlivcov, ale je vyhodnocovaná aj na 
úrovni škôl. Do rebríčka sú zaradené školy, ktoré mali v danej kategórii aspoň 5 súťažiacich. 

Naša škola sa najlepšie umiestnila v: K-5 na 68. mieste, K-7 na 79. mieste, K-S na 29. 
mieste, K-M na 16. mieste 

 
Podujatia organizované na našej škole v rámci 

„Týžd ňa vedy na Slovensku“ 
Z plánovaných podujatí, ktoré organizovali predmetové 

komisie prírodovedných predmetov sa uskutočnili tieto 
podujatia:  
• Popoludnie zábavnej matematiky - súťaž 

trojčlenných družstiev v skladaní hlavolamu SOMA – 
(20.11.2006) 

• Fyzika okolo nás - pokusy s jednoduchými 
pomôckami a  prednáška  spojená s diskusiou na  
tému: Všetky farby dúhy (22.11.2006) 
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• „Veda a technika v mojom živote “ - súťaž o najkrajšiu výtvarnú alebo literárnu prácu  
na danú  tému  

Podujatie Zaujímavá chémia  bolo preložené na január 2007. Nakoľko sme na náš 
vzdelávací projekt nezískali dotáciu z ministerstva školstva neuskutočnila sa plánovaná 
Návšteva Slovenského technického múzea a PF UPJŠ v Košiciach.   

 
Popoludnie zábavnej matematiky – kocky SOMA  

 
 

 
  

13. ročník tradičného podujatia Popoludnie zábavnej matematiky sa v tomto školskom roku 
konal dňa 20. novembra 2006 v rámci „Týždňa vedy na Slovensku v roku 2006“. V tomto 
ročníku súťažili trojčlenné družstvá v skladaní hlavolamu SOMA. Súťaže sa zúčastnilo 21 
trojčlenných družstiev t. j. spolu 63 žiakov školy. Na prvý pohľad jednoduché zadania – zložiť 
zo všetkých dielov stavebnice telesá podľa predlohy, dosť potrápili súťažné družstvá.  

 
 
 
 
 
 
 

Najlepšie sa darilo týmto družstvám: 
1. miesto: Michalea Babíková, Diana Bombuškárová, Stanislav Griguš (3. A) - 8 stavieb 
 Matej Čižík, Štefan Halčin, Roman Žingor (Septima)   - 8 stavieb 
 Róbert Gildein, Martin Vilk, Vladimír Zoričák (1. A)   - 8 stavieb 
 
2. miesto: Róbert Babič, Dávid Chovanec, Stanislav Sopko (Oktáva)  - 6 stavieb 
 Peter Gomboš, Michaela Kormošová, Andrej Novák (4. A)  - 6 stavieb 
 Matúš Krajňák, Patrik Timko, Simona Troppová (Septima)  - 6 stavieb 
 
3. miesto: Lukáš Fejerčák, Slavomír Kohútik, Radoslav Zavacký (Oktáva) - 4 stavby 
 Tomáš Bobovský, Adam Novák, Miroslav Svitana (2. B)   - 4 stavby 
 Patrik Gallik, Dávid Kruliac, Filip Neupauer (Kvarta)   - 4 stavby 
 

 
 
 
 
 
 

 
Víťazom blahoželáme a veríme, že aj tie družstvá, ktoré sa neumiestnili na popredných 

miestach, strávili pri riešení hlavolamu príjemné matematické popoludnie. 
 

V rámci „Týždňa vedy na Slovensku v roku 2006“ sme vyhlásili aj súťaž o najkrajšiu 
výtvarnú alebo literárnu prácu na tému „Veda a technika v mojom živote “.  

Do Uvýtvarnej sú ťažeU sa zapojilo spolu 41 žiakov, ktorí vytvorili veľmi pekné práce. Pozrieť 
si ich môžete na výstavke inštalovanej na stenách zadného schodišťa našej školy a niektoré 
z nich nájdu svoje miesto pri výzdobe fyzikálnej učebne. Odborná komisia mala pri hodnotení 
prác ťažkú prácu a nakoniec udelila diplomy a čestné uznania týmto žiakom: 
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UKategória (príma - kvarta)  
UDiplom a cena: UBudzová Michaela - S, Knižková Júlia Klaudia – S, Lizáková Martina – S, 
Maňak Dávid – S, Odumorková Mária – T, Paják Michal – T 
UČestné uznanie a cena : UKsiažek Marián – T, Ksiažeková Veronika – S, Mazureková Paula - 
S 

UKategória (kvinta - oktáva, 1. – 4. ro čník)  
UDiplom a cena: ULizáková Andrea – Sx, Dulíková Simona – Sx, Marhefková Brigita - Sx 

Do Uliterárnej sú ťažeU sa zapojili so svojimi prácami len 3 žiaci školy. Všetky prihlásené 
práce získali Udiplom a cenuU. Sú to práce týchto žiakov: Chripková Erika – Sx, Maľáková 
Zuzana – Sx, Monček Vladimír - Sp 

     RNDr. Marta Mlynarčíková 
 

Fyzikálne sú ťaže 
Najväčšiu tradíciu majú u nás tieto súťaže: Fyzikálna olympiáda, korešpondenčné semináre 

z fyziky (konkrétne ide o Fyzikálny korešpondenčný seminár FKS, Pikofyz, Fyz - IQ) a Turnaj 
mladých fyzikov. V tomto školskom roku sa žiaci gymnázia zapojili do Fyzikálnej olympiády 
a Turnaja mladých fyzikov. 

Fyzikálna olympiáda 
Fyzikálna olympiáda (FO) je súťažou s najväčšou tradíciou spomedzi spomínaných a aj 

zapojenie žiakov a študentov do nej je najväčšie. V tomto roku prebehol už jej 48. ročník.  

Súťaže FO a im zodpovedajúca príprava sa uskutočňujú v šiestich vedomostných úrovniach 
– kategóriách. 

Náročnosť súťažných úloh a prípravy v danej vedomostnej kategórii je často väčšia, ako je 
náročnosť výučby v príslušnom ročníku školy. 

Žiaci našej školy obsadili tieto umiestnenia v krajskom kole FO : 
1. miesto v kategórii D: Martin Valiga (kvinta) 
2. miesto v kategórii D: Natália Neuwirthová (kvinta) 
3. miesto v kategórii B: Matúš Krajňák (septima) 
4. miesto v kategórii A: Matúš Krajňák (septima) 

Matúš Krajňák postúpil v kategórii A do celoštátneho kola (z kategórií A, B, C, D len 
A kategória má celoštátne kolo), kde sa stal úspešným riešiteľom. Jeho úspech je o to 
cennejší, keďže je žiakom septimy,  úlohy A kategórie bude môcť riešiť aj na budúci škol. rok.  
Turnaj mladých fyzikov 

Turnaj mladých fyzikov (TMF) je súťažou päťčlenných družstiev 
študentov stredných škôl v riešení 17 zadaných fyzikálnych 
problémových úloh, ktoré môžu mať viacero riešení, resp. existuje 
niekoľko prístupov k ich riešeniu. Riešitelia musia samostatne nájsť 
potrebné údaje k riešeniu úloh, určiť východiskové podmienky, zvoliť 
vlastné metódy riešenia, zdôvodniť ich a získané výsledky obhájiť  
v diskusii.  

Súťaž prebieha formou vedeckej diskusie o vopred určených 
problémoch. Vedecká diskusia o riešených problémoch sa uskutočňuje 
vo fyzikálnych súbojoch tzv. fyzbojoch. Fyzboje prebiehajú medzi 
družstvami v etapách tak, že každé družstvo zaujme v každej etape 
jedno z postavení: referent, oponent, recenzent, pozorovateľ. Každé družstvo sa cyklicky 
vystrieda vo všetkých pozíciách. Úlohy súťažiacich sú v jednotlivých pozíciách nasledovné: 
a) Referent predkladá podstatné fakty k riešeniu úlohy, zameriava sa na základné fyzikálne 

údaje. Svoje vystúpenie dopĺňa vopred pripravenými materiálmi. Jeho úlohou je podať 
vyčerpávajúce riešenie určeného problému.  

b) Oponent vyjadruje svoj názor na prezentované riešenie, na základné myšlienky, použité 
metódy a výsledky získané referentom. Vo svojom hodnotení oponent nielen kriticky 
poukáže na chyby, nejasnosti a nedostatky v riešení, ale pozornosť venuje aj kladom 
riešenia referenta.  
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c) Recenzent zhodnotí, akým spôsobom zvládli svoje úlohy referent a oponent. Nepredkladá 
nové fakty k riešeniu, ale sústredí sa na už prezentované.  

d) Pozorovateľ len sleduje priebeh súťaže a nezasahuje do nej.  

Nakoľko ani jeden člen družstva nemôže vystúpiť vo všetkých funkciách a nemôže 
prezentovať všetky referáty v danom kole súťaže, súťaž má kolektívny charakter a výsledok je 
závislý od práce celého družstva. Zaujímavým prvkom celej súťaže je komunikačný jazyk, 
ktorým je okrem slovenského jazyka v siedmich úlohách angličtina. Študenti spracovávajú 
riešenia svojich úloh, ich obhajoby ako aj komentujú riešenia svojich kolegov výlučne 
v anglickom jazyku. V TMF je potrebné skĺbiť kvalitnú teoretickú prípravu a správne 
pochopenie podstaty fyzikálnych javov s precízne prevedeným experimentom, dostatočne 
mapujúcim zadaný problém, komunikačné schopnosti a vystupovanie s jazykovou zručnosťou. 
Len vyvážená a vzájomne sa dopĺňajúca skupina študentov môže uspieť.  

Z horeuvedeného vyplýva, že príprava na turnaj je pomerne náročná, vyžaduje plné 
nasadenie, kvalitné informačné zdroje, experimentálne zázemie a systematickú prípravu. 

Úspechy vo FO a TMF sú cenné aj preto, lebo ich dosiahli študenti osemročného gymnázia. 
Napriek tomu, že chodia do tried zameraných na jazyky, s podporou učiteľov gymnázia sa 
môže rozvíjať aj ich nadanie v prírodovedných predmetoch, konkrétne vo fyzike.     V období 
silne klesajúceho záujmu mládeže o fyzikálne vzdelávanie je čím ďalej náročnejšie podchytiť 
a udržať záujem talentovaných študentov o fyzikálne súťaže.  

V tomto školskom roku prebehol 13. ročník TMF. Do 15. marca 2007 bolo potrebné poslať  
5 vypracovaných úloh komisii, ktorá vyberala účastníkov celoštátneho kola. Do celoštátneho 
kola postúpilo 10 družstiev, medzi nimi družstvo Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku 
pod vedením RNDr. Ivana Duľu. Celoštátne kolo TMF sa uskutočnilo v Modre od 18. do 20. 
apríla 2007. Družstvo súťažilo v tomto zložení: Matúš Krajňák (kapitán), Vladimír Monček, 
Patrik Timko, Radoslav Závacký a Tomáš Koprušák. Naše družstvo sa umiestnilo na siedmom 
mieste. Súťaže sa zúčastnilo prvýkrát, preto môžeme jeho účinkovanie považovať za 
úspešné.  
Workshop u čiteľov fyziky v CERNe 

Slovenska fyzikálna spoločnosť v spolupráci s Prírodovedeckou 
fakultou  UPJŠ v Košiciach a Ústavom časticovej fyziky v CERNe 
zorganizovali týždňový pobyt pre učiteľov fyziky stredných a vysokých 
škôl v CERNe. Išlo o pracovný pobyt učiteľov fyziky s cieľom poskytnúť 
najnovšie poznatky z oblasti fyziky elementárnych častíc priamo v 
unikátnom vysokošpecializovanom európskom pracovisku v CERNe. 
Semináre, prednášky, návštevy laboratórií a exkurzie boli realizované 
v slovenskom jazyku. Z celého Slovenska bolo vybratých 40 učiteľov, 
medzi ktorými bol  aj učiteľ z našej školy, RNDr. Ivan Duľa. 

CERN sa nachádza  vo Švajčiarsku na okraji Ženevy. Nachádzajú sa 
tam urýchľovače častíc. V súčasnosti sa ukončuje výstavba najväčšieho 
urýchľovača na svete a tiež najcitlivejších detektorov častíc. Je tam 
obrovské informačné centrum (práve tu bol objavený www). Pracuje tu 
okolo 5 000 stálych zamestnancov a 2000, ktorí sú vyslaní z pracovísk 
a vysokých škôl z celého sveta. 

Navštívili sme múzeum Alberta Einsteina v Berne a podhorské mesto 
Chamonix, ktoré sa nachádza pod najvyššou horou Európy - Mont 
Blancom. 

Cieľom projektu bolo poskytnúť učiteľom fyziky prístup k najnovším 
poznatkom vedy a výskumu na unikátnom európskom vedecko-výskumnom pracovisku - 
Európskom ústave časticovej fyziky CERN pri Ženeve. Vedomosti, skúsenosti a poznatky 
získané počas pobytu využijú učitelia v svojej školskej praxi a tiež smerom k širšej verejnosti 
pri propagácii významu vedy a výskumu pre spoločnosť. 

RNDr. Ivan Duľa 
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Anglický jazyk 
 
Projektová práca: 
V úseku anglického jazyka PK aktívne pracovala na projektovej práci, čoho výsledkom je 

zapojenie do dvoch projektov. V rámci projektu Mládež pre Európu s témou Z ostrovov na 
kontinenty, po návšteve Poľska nasledovala návšteva Belgicka. Partnerskými krajinami boli 
okrem nás Belgicko, Korzika, Francúzsko, Poľsko a Malta. Táto návšteva bola pre žiakov 
výbornou možnosťou rozšíriť si svoje poznatky o kultúre a živote v krajinách EÚ, ako aj zlepšiť 
svoje komunikačné zručnosti v angličtine, keďže práve tá je komunikačným jazykom tohto 
projektu. V Bruseli žiaci navštívili budovu Európskeho parlamentu, kde súčasťou prehliadky 
bola aj prednáška o všetkých inštitúciách podieľajúcich sa na riadení EÚ, ako aj o výhodách 
a nevýhodách postupného rozširovania EÚ o nové členské krajiny. 

V septembri je pod záštitou tohto projektu plánovaná návšteva Malty. Pôjde o kontaktný 
seminár, kde budeme našu školu, mesto a región prezentovať formou videoprojekcií, 
fotomateriálov a besedy. Táto akcia je zameraná na získavanie nových nápadov na projektovú 
prácu, ako aj získavanie nových partnerov. Koordinátorkou projektu je Mgr. I. Dorušincová. 
Ďalej sa naša škola zapojila do projektu Comenius–Socrates. Prihlášku, ciele 

a harmonogram projektu spoločne vypracovali Mgr. Dorušincová a Mgr. Čepeová. 
Partnerskými krajinami sú Turecko a Holandsko. Projekt je rozplánovaný na 3 roky 
s postupnými návštevami jednotlivých krajín a plnením čiastkových cieľov. Úlohou projektu je 
prezentovať kultúrnu rôznorodosť účastníckych krajín, prezentácia každodenného života, 
národnej kuchyne, ako aj diskusia o zmenách, ktoré nastali v jednotlivých krajinách v súvislosti 
s rozširovaním EÚ. Prioritnou úlohou však je hľadať spôsoby ako si zachovať vlastnú 
jedinečnosť, kultúrne dedičstvo a jazyk pri integrovaní sa do nového, celoeurópskeho štátu. 
Prihláška do projektu je zaregistrovaná v národnej agentúre a výsledok o jej schválení, resp. 
neschválení bude známy v júli 2007.  

Jazykovo-poznávací pobyt v Londýne: 
V októbri 2006 mali žiaci našej školy možnosť zúčastniť sa 

zájazdu do Londýna. Navštívili významné mestá Cantenbury, 
Windsor a Greenwich, ako aj známe pamiatky v Londýne ako 
Tower so známym mostom Tower Bridge, katedrálu St. 
Paul´s, Parlament a Big Ben, Westminsterské opátstvo, 
Buckinghamský palác. Taktiež mali 
možnosť navštíviť Národnú galériu a 
Múzeum voskových figurín M. Tusssaud´s 
a na záver si mohli vychutnať prehliadku 
mesta z London Eye. Tento zájazd však 

môžeme okrem názvu poznávací charakterizovať aj ako jazykový, keďže 
žiaci boli ubytovaní v anglických rodinách, kde komunikácia v anglickom 
jazyku bola nevyhnutná. Pre veľký záujem máme v pláne zorganizovať 
takýto zájazd aj v budúcom školskom roku. 

Olympiáda v anglickom jazyku: 
V decembri 2006 prebehlo na našej škole školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Ako 

každoročne, záujem žiakov bol naozaj veľký. Na olympiáde zúčastnilo 57 žiakov. 
V kategórii 2A (1. - 2. ročník) zvíťazila Andrea Lizáková zo sexty. V kategórii 2B (3. - 4.  

ročník) zvíťazil Juraj Stodolovský zo 4. B. Títo žiaci postúpili na okresné kolo. Andrea 
Lizáková získala 1. miesto a ďalej reprezentovala našu školu a okres aj na krajskom kole, kde 
obsadila 3. miesto. Juraj Stodolovský skončil na okresnom kole so stratou jedného bodu na 
druhom mieste. Na krajskom kole nás tiež reprezentovala aj Martina Tlachová zo 4. A 
v kategórii 2C, čo je kategória anglofónna (žiaci, ktorých aspoň jeden z rodičov hovorí anglicky 
ako materinským jazykom, alebo žiaci, ktorých pobyt v anglicky hovoriacej krajine bol dlhší 
ako 12 týždňov. V tejto silnej konkurencii získala Martina Tlachová 6. miesto. 

Mgr. Ivana Dorušincová 
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Francúzsky jazyk 
 
Pôsobenie francúzskej lektorky 
V priebehu školského roka 2006/2007 vyučovala na našej škole 

konverzáciu vo francúzskom jazyku lektorka Lubomira Rydzek. Týždenne 
odučila 12 vyučovacích hodín v triedach s posilneným vyučovaním 
francúzskeho jazyka /triedy osemročného gymnázia sekunda, kvarta, 
kvinta, sexta, septima/. Lubomira sa snažila o to, aby tí mladší dokázali bez 
závažných problémov komunikovať s frankofónnym partnerom a aby sa tí 
starší, napriek nedostatku učebníc, dozvedeli čo najviac o francúzskej 
geografii a histórii. 

Olympiáda vo francúzskom jazyku 
V decembri sa uskutočnilo školské kolo olympiády vo francúzskom 

jazyku. 22. marca 2007 sa v Prešove konalo krajské kolo olympiády vo 
francúzskom jazyku. Našu školu na ňom reprezentovali: Ján Živčák 
/kvarta/ - kategória 2E; Natália Neuwirthová /kvinta/ - kategória 2A; 
Vladimír Monček /septima/ - kategória 2B. J. Živčák sa umiestnil na 
prvom, N. Neuwirthová na štvrtom a V. Monček na siedmom mieste. Ján 
Živčák postúpil do celoštátneho kola /22. apríla v Bratislave/ a obsadil 
v ňom 2. miesto. Janko týmto skvelým výkonom potvrdil svoj veľký talent 
a patrí mu veľká vďaka za skvelú reprezentáciu našej školy. 

Účasť na festivale frankofónneho divadla v Košiciach 
V marci sa skupina žiačok zo sexty a septimy pod 

vedením lektorky Lubomiry Rydzek prezentovala na 
festivale frankofónneho divadla v Košiciach. 
Ich predstavenie „Oh, la famille“ vzniklo úpravou 
divadelnej hry „Air de la famille“. Napriek tomu, že skupina 
nepracovala pod vedením profesionálneho režiséra, 
nasadenie bolo veľké. Celá skupina hodnotila toto 
vystúpenie veľmi pozitívne a prejavila záujem pokračovať 
v tejto aktivite i na budúci školský rok. Všetkým dievčatám 
a Lubomire ďakujeme, že šíria dobré meno kežmarského 
gymnázia. 

Skúšky DELF 
13. marca 2007 sa na našej škole konali skúšky DELF, úroveň B1. Na skúšku sa zapísali 

všetci žiaci skupiny s posilneným vyučovaním francúzskeho jazyka v septime. Všetci títo žiaci 
boli úspešní a centrum CIEP v Paríži im vydalo diplomy. 

5. až 7. júna 2007 sa konali skúšky DELF úrovne A1 a A2. Na úroveň A1 sa zapísali žiaci 
sekundy a na úroveň A2 žiaci kvarty a kvinty. Výsledky skúšok budú známe do 45 dní od ich 
konania. 

Všetci žiaci, ktorí sa zapisujú na skúšky DELF a úspešne ich zložia, dokazujú zmysluplnosť 
rozšíreného vyučovania francúzštiny na našej škole.  

Návšteva Francúzskej aliancie v Poprade 
15. marca 2007 žiaci sexty a septimy navštívili Francúzsku alianciu v Poprade. Konala sa tu 

prednáška spojená s čítaním a analýzou literárneho textu francúzskeho autora Guy de 
Maupassant. Prednášala Virginie Heyse. Niektorí, ktorí svoju účasť prisľúbili, sa napokon 
podujatia nezúčastnili. Ochudobnili sami seba, pretože táto prednáška, podobne ako mnohé 
iné podujatia organizované Francúzskou alianciou, mala vysokú úroveň spĺňajúcu požiadavky 
našich náročných žiakov s výbornou znalosťou francúzskeho jazyka. V budúcom školskom 
roku sa budeme snažiť udržiavať dobré vzťahy s Francúzskou alianciou v Poprade. 

 
Mgr. Ivana Kovalová 
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Nemecký jazyk 
 
Zapojenie do projektov: 
Frieden fur Europa - Europa fur den Frieden, Ktorí muži a ženy sa napriek vojne 

a diktatúram zasadili s odvahou v mene ľudskosti a zmierenia za mier a obranu ľudských 
práv?- je téma projektu, do ktorého sú zapojení žiaci druhého a tretieho ročníka, ktorí si chcú 
vyskúšať tímovú prácu, znalosti nemčiny a majú chuť obetovať čas pre prácu na spoločnom 
projekte a dozvedieť sa viac o našej minulosti. Trojdňového pracovného stretnutia 
v Drážďanoch sa zúčastnila žiačka sexty - Brigita Marhefková s pani Máriou Goceliakovou. 
Projekt by mal pokračovať v školskom roku 2007/2008 a mal by trvať celý školský rok. 
Ďalší projekt: Jugend-Schule-Wirtschaft prebieha stále.  
Žiaci prvých a druhých ročníkov sa zapojili v rámci časopisu Spitze do súťaže: Rakúsko. 
Podujatia organizované PK: 
Popoludnie nemeckej rokovej hudby 
V novembri sa uskutočnilo popoludnie nemeckej rokovej hudby. Pripravili ho žiaci septimy 

spolu s pani Smolkovou. Priblížila sa hudba skupín Rammstein, Die toten Hosen, Tokio Hotel 
a speváčky Neny. Prezentovali to žiaci Simona Troppová, Helena Kurucová, Patrik Timko 
a Ján Bajaj.  

Olympiáda nemeckého jazyka 
V decembri sa uskutočnila olympiáda nemeckého jazyka. Súťažilo sa v štyroch kategóriách:  
2E – príma - kvarta, 2A - prvý a druhý roč., kvinta a sexta, 2B – tretí - štvrtý roč., septima 

a oktáva, 2C- nemecky hovoriaci žiaci. 
Kvôli veľkému záujmu žiakov prebiehala olympiáda v dvoch častiach. V prvej časti bol 

posluch, čítanie s porozumením a gramatické štruktúry. Súťažili všetci žiaci. Najlepší postúpili 
do druhej časti, to je konverzácia k danej téme a opis obrázka.  

UVíťazi školského kola olympiády nem. jazyka: U2E - Simona Vasičáková – kvarta, 2A - Adam 
Novák - 2. B, 2B - Mária Špaková – oktáva, 2C - Diana Kovalčíková - 4. A 

Títo žiaci postúpili do okresného kola olympiády a Mária Špaková a Diana Kovalčíková sa 
zúčastnili krajského kola, kde Špaková obsadila ôsme miesto a Kovalčíková šieste miesto. 

Vianočné posedenie 
20. 12. sa v rámci podujatia, žiaci naučili nemecké piesne so školskou speváckou skupinou.  
Návšteva družobnej školy z Ansbachu 
V termíne od 3. do 12. januára navštívila našu školu družobná škola z Ansbachu. Výmenu 

mala na starosti pani Krempaská a PK nemeckého jazyka. Hlavným cieľom bola komunikácia 
v nemeckom jazyku, ktorá našim žiakom chýba. Vyvrcholením celého podujatia bolo Spoločné 
zamyslenie sa Kežmarok - Ansbach, pripravovali ho žiaci spolu s profesormi. Zamerané bolo 
na náboženstvá a vzťahy medzi nimi, modlitby a priania v dvoch jazykoch. Toto podujatie sa 
uskutočnilo v Drevenom artikulárnom kostole v Kežmarku za účasti žiakov aj verejnosti. 

Mgr. Claudia Fassingerová 
 

Gymnazisti z Barnim-gymnázia v Bernau u nás 
Posledný júnový týždeň v školskom 

roku 2005/2006 strávila skupina žiakov, 
ktorí sa zapojili do projektu JSW v dialógu, 
prekrásny týždeň na návšteve u svojich 
partnerov v Bernau pri Berlíne. 
Ministerstvo obrany, Bundestag, 
Pergamonmuseum, Abgeordneterhaus, 
Veľvyslanectvo SR v Berlíne, múzeum  
v Bernau, či jeden deň pri Ostsee patrili 
k vrcholom našej návštevy. Navyše sme 
mohli zažiť atmosféru majstrovstiev sveta 
vo futbale. 
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Pre gymnazistov z Bernau sme sa počas ich pobytu v Kežmarku od 12. – 16. septembra 
2006 snažili pripraviť podobne lákavý a zaujímavý program. K tomu, čo sme ponúkli našim 
priateľom, patrilo Štrbské Pleso, Popradské Pleso so symbolickým cintorínom, Zelené pleso, 
Spišský hrad a jeden deň v Košiciach. 

Jeden deň, podobne ako to bolo v Bernau, bol venovaný vlastnej projektovej práci, 
rešeršiam v mestskej knižnici a návšteve vyučovacích hodín u nás v gymnáziu. 

Partnerské návštevy prispievajú k zbližovaniu mladých ľudí z dvoch krajín Európskej únie 
a umožňujú overiť si komunikatívnu hodnotu nemeckého jazyka získanú na vyučovacích 
hodinách. 

„JSW im Dialog “ 
je názov projektu, do ktorého sa 16 kežmarskí žiaci gymnázia zapojili so svojou projektovou 

učiteľkou pred dvoma rokmi. Je to tretia účasť Kežmarčanov v tomto projekte (pri prvej v roku 
2004 sme boli prvými regionálnymi víťazmi zo Slovenska), v ktorom sa stretli žiaci z Nemecka, 
Poľska, Českej republiky, Maďarska, Slovinska a Slovenska. Na projekte sa zúčastňujú 
stredoškoláci z Nemecka, Poľska, Českej republiky, Slovinska, Maďarska a Slovenskej 
republiky. Od septembra 2005 je projekt, na ktorom sa zúčastňujú kežmarskí gymnazisti ako 
jedna zo šiestich škôl zo Slovenska, dvojročný, končí sa 30. júnom 2006.  

Výstupným „produktom“ projektu je napísanie odbornej práce a publicistického príspevku. 
Možnosť osvojiť si pravidlá mali členovia krúžku publicistickej a odbornej slovenčiny počas 
dvoch rokov na piatkových stretnutiach.  

Motivácia pracovať na projekte bola posilnená aj tým, že okrem cestovného, ktoré hradí    
nadácia Deutsche Bank, dostával každý žiak, ktorý bol zapojený do projektu, počas dvoch 
školských rokov bezplatne denník SME, v ktorom boli uverejnené príspevky k odborným 
prácam. Práce sú skupinové a píšu sa v materinskom jazyku, podmienkou bolo, aby mali 
bilaterálny charakter, vzťah k regiónu a k ekonomike, čo naznačuje aj skratka JSW – Jugend – 
Schule – Wirtschaft. 

Mária Goceliaková 
 

Biológia a chémia 
 
Súčasťou vyučovania obidvoch predmetov sú praktické cvičenia, ktoré sú zamerané na 

overenie teoreticky získaných poznatkov pomocou experimentov. Osnovy neumožňujú 
zaradenie viac praktických cvičení vo vyučovaní chémie a biológie. Tieto predmety pomáhajú 
rozvíjať environmentálne povedomie žiakov a vedú ich k zdravému životnému štýlu. Mnohé 
teoreticky získané poznatky môžu využiť i v bežnom živote. Aktivity predmetovej komisie sú 
pravidelne zverejňované na nástenných novinách. 

Podujatia organizované predmetovou komisiou : 
Čisté hory 
Na podujatí Čisté hory sa 30. 9. 2007 zúčastnili štyri p. 

profesorky (Pástorová, Ferulíková, Krempaská, A. Petrášková) 
a 32 žiakov. Žiaci vyšších ročníkov spoločne absolvovali trasu: 
Hrebienok - Téryho chata.  

Žiaci prímy zbierali odpadky na trase k  Reinerovej chate. 
Žiaci, ktorí sa čistenia chodníkov zúčastnili, vyjadrili aj 

prostredníctvom školského časopisu s priebehom tejto akcie 
svoju spokojnosť. 

Deň otvorených dverí 
V rámci školskej akcie Deň otvorených dverí, ktorá sa konala 8. 3. 2007, p. prof. Pástorová 

a žiaci 3. A, 3. B a septimy pripravili zaujímavé chemické pokusy pre žiakov ZŠ. Akcia mala 
medzi budúcimi záujemcami o štúdium na tejto škole pozitívny ohlas. 

Svetový de ň vody, Zeme a boja proti AIDS 
Prostredníctvom školského rozhlasu sa uskutočnili relácie k Svetovému dňu vody, Zeme, 

boja proti AIDS /p. M. Petrášková/. 
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Mliečna liga - Sú ťaž o najenvirotriedu - Sú ťaž prvej pomoci mladých 
(podrobnejšie v rovnomenných príspevkoch nižšie) 
Popoludnie zábavnej chémie 
Dňa 13. 2. 2007 sa pod vedením p. prof. Pástorovej 

uskutočnila plánovaná akcia Popoludnie zábavnej chémie pre 
žiakov prímy až kvarty. Žiaci, ktorí navštevujú voliteľný predmet 
Cvičenia z chémie pre nich pripravili efektné pokusy. Cieľom 
tohto podujatia bolo spopularizovať málo obľúbený predmet, 
akým chémia je, a ukázať žiakom, že môže byť naozaj 
zaujímavá. Podujatie sa vydarilo. 

Monitoring čistoty rieky Poprad 
Do aktivity  Monitoring čistoty rieky Poprad sa zapojili štyria žiaci: Paterová /Sx/, Laburdová 

/Sx/, Ksiažek /S/, Ksiažeková /P/ pod vedením p. prof. Varholáka. Rozbor vody rieky Poprad 
trval od apríla do júna každý druhý týždeň. Realizuje sa biomonitoring bezstavovcov 
a chemický monitoring anorganických látok. Po uvedení čističky pri Matejovciach v októbri 
2006 sa podstatne znížila koncentrácia hlavne dusičnanov a dusitanov. 

27. 4. 2007 sa 26 žiakov z tried 3. B, 2. A a tercie zúčastnilo čistenia pstruhového 
Belianského potoka v Spišskej Belej. Žiaci vytiahli asi 1000 kg odpadu / p. p. Varholák/. 

Návšteva školy v Starom Saczi 
(podrobnejšie v rovnomennom príspevku nižšie) 
Účasť žiakov na predmetových sú ťažiach:  
Chemická olympiáda: 5. 6. 2007 sa uskutočnilo krajské kolo chemickej olympiády 

v kategórii Dg na Gymnáziu sv. Mikuláša. Zúčastnili sa ho siedmi žiaci našej školy z triedy 
kvarta, piati boli úspešní riešitelia a umiestnili sa nasledovne: 2. miesto J. Živčák, úspešní 
riešitelia: B. Špaková, S. Fejerčáková, M. Vrábliková a L. Piervolová /p. Čekovská/. 

23. 3. 2007 sa uskutočnilo regionálne kolo chemickej olympiády kat. B na ZSŚ vo Svite. A. 
Brčiaková obsadila 11. miesto, E. Kuffová 17. miesto. Obidve sú žiačky 2. A triedy. Žiakov 
pripravovala p. Pástorová. Krajské kolo chemickej olympiády kat. C sa uskutočnilo 27. apríla 
2007 na SPŠCH v Humennom. Žiačky N. Neuwirthová a B. Maková z kvinty obsadili 12. a 16. 
miesto. Žiačky pripravovala p. Pástorová. 

Mgr. Gabriela Pástorová 
 
Návšteva školy v Starom Saczi 
Dňa 25. mája 2007 sa študenti Gymnázia P. O. 

Hviezdoslava P. Paterová, B. Laburdová, M. Ksiažek a  
V. Ksiažeková zúčastnili monitoringu vody so svojimi 
spolužiakmi zo strednej školy v poľskom Starom Saczi. 
Ráno sme absolvovali odber vody z rieky Poprad 
pretekajúcej Poľskom, biomonitoring (zistenie výskytu 
vodných bezstavovcov v danej lokalite, podľa ktorých sa 
určuje čistota vody) a monitoring – chemický rozbor 
odobratej vody. Poľskí profesori nás ďalej pozvali na prehliadku historickej časti mesta Starý 
Sacz. Splneným cieľom tohto dňa bola výmena a odovzdanie skúseností z oblasti 
biologického výskumu na našej škole. 

Mgr. Juraj Varholák 
 

Súťaž prvej pomoci mladých 
Dňa 24. mája 2007 sa konalo v Mlynčekoch územné kolo prvej pomoci mladých. Každý 

účastník súťaže musel absolvovať test z teoretických vedomostí o Červenom kríži 
a Červenom polmesiaci i vedomosti súvisiace s darcovstvom krvi. Podstatou súťaže však bolo 
preukázať praktické zručnosti pri poskytovaní laickej 1. pomoci. Figuranti na jednotlivých 
stanovištiach simulovali rôzne druhy poranení, či závažné zdravotné problémy, na ktoré 
museli súťažiaci správne a pohotovo reagovať. Družstvo našej školy pracuje pod vedením  
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p. Ferulíkovej za odbornej spolupráce záchranára z praxe p. Olexu a výdatnej pomoci našich 
štvrtákov Adama Brodanského a Márie Malinovej. 

Z 9 zúčastnených družstiev sa naši študenti umiestnili na 1. mieste. Teší nás to o to viac, 
že to bolo už tretíkrát za sebou. Víťazi postúpili na krajské kolo v Humennom (1. jún), kde sa 
zo šiestich zúčastnených družstiev umiestnili na piatom mieste. Bodová strata na víťaza bola 
však minimálna a na resuscitácii dostali pochvalu za vynikajúci výkon, takže s výsledkami boli 
všetci spokojní. 

Na spomínanej súťaži naše Gymnázium reprezentovali: Mária Malinová – 4. A, Miroslava 
Andiľová – 3. B, Barbora Laburdová – septima, Michaela Rajecová – septima, Barbora 
Špaková – kvarta, Marián Ksiažek – tercia. 

Veliteľ družstva Adam Brodanský – 4. A sa súťaže nemohol zúčastniť kvôli maturitným 
povinnostiam. Vo funkcii ho zastúpila Mária Malinová. Obom menovaným patrí naše 
poďakovanie za aktívnu spoluprácu a blahoželanie k úspešnému ukončeniu štúdia. 

Veríme, že získané vedomosti uplatnia všetci študenti, ktorí navštevujú krúžok 1. pomoci, 
v bežnom živote pri pomoci ľuďom, ktorí ju budú potrebovať. 

Mgr. Dana Ferulíková 
 

Mliečna liga 
Do projektu Mliečna liga sa v tomto školskom roku zapojilo 15 tried. Súťaž trvala 30 

týždňov; od 1. 10. 2006 do 31. 5. 2007. K 18. 6. 2007 patrila našej škole odmena 9791,60 Sk 
za 13988 odobraných mliečnych produktov. Z 367 zapojených škôl a školských zariadení sme 
obsadili priebežne k vyššieuvedenému dátumu 4. miesto. Žiaci mali najväčší záujem o Actimel 
a jogurty Prince. Týždenne sa medzi žiakov rozdelilo 6 rôznych produktov. Podrobné 
informácie o projekte možno nájsť na www.danone.sk. 

Mgr. Mária Petrášková 
 
Súťaž o najenvirotriedu 
Ide o celoročnú súťaž, ktorú hodnotili členovia profesorského zboru a študentka zo 

študentského parlamentu. Okrem počtu kvetov sa kládol dôraz na celkovú úpravu triedy 
a starostlivosť o kvety. Do hodnotenia sa zarátavali body za separovanie odpadu, a to bol 
problém takmer vo všetkých triedach; aj keď boli v triedach vrecia na plasty, končil v nich 
rôzny odpad; v mnohých triedach chýbali krabice na papier. Poradie v súťaži o najenvirotriedu 
- 1. miesto príma, 2. miesto 2. B, 3. miesto 4. B 

Prvýkrát bol súčasťou tejto súťaže aj zber papiera. Vyhodnotenie zberu papiera bolo 
v mesiaci apríl pri príležitosti Svetového dňa Zeme - 1. miesto tercia /404 kg/, 2. miesto príma 
/174 kg/, 3. miesto 1. B /87 kg/. 

Víťazné triedy (prvé 3 miesta) boli odmenené sumou 1000 Sk v súťaži zber papiera 
a rovnakou čiastkou triedy v súťaži o najenvirotriedu. 

Mgr. Mária Petrášková 
 

Telesná výchova 
Majstrovstvá školy v halovom futbale 

Športové podujatie sa odohralo v mesiacoch 
december 2006 až január 2007. Do súťaže sa 
prihlásilo 11 triednych družstiev, a to: 1. A, 1. B. 2. A, 
2. B, 3. A, 3. B, 4. A, kvinta, sexta, septima a oktáva. 
Prihlásené mužstvá boli rozdelené do troch skupín, 
kde sa hralo systémom každý s každým. Víťazi skupín 
hrali o 1. až 3. miesto, druhí v skupinách o 4. až 6. 
miesto. Celkovo sa zápasy odohrali v 4 kolách. 
Posledné 4. kolo sa hralo v telocvični T2 19. 1 2007, 

kde sa rozhodlo o poradí. Na 6. mieste skončili chlapci z 1. A, piata bola 2. B a 4. miesto 
obsadila oktáva (mimochodom favorit súťaže). Bronzoví boli futbalisti 4. A, druhú priečku 
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obsadili žiaci sexty. Majstrom školy v halovom futbale  za rok 2007 sa stali chlapci z 2. 
A triedy, ktorú tvorili títo hráči: Novotný, Čuba, Lesný, Andráš, Pisko, Pisarčík a Richweiss. 

Majstrovstvá školy v malom futbale 
Do súťaže v malom futbale sa prihlásilo 11 mužstiev, ktoré bojovali o víťazov v 3 skupinách. 

Súťaž začala prvým kolom dňa 6. 10. 2006, v ktorom sa stretli víťazi skupín o 1. miesto 
a druhí v skupinách o 4. - 6. miesto. Celkovým víťazom sa stala oktáva, druhá skončila  
2. A trieda a na treťom mieste sa umiestnila 4. A trieda. 

Súťaž sa uskutočnila na cvičnom trávnatom ihrisku TJ Kežmarok. Víťazi boli v zložení: 
Krull, Fejerčák, Kovalčík, Chovanec. Organizátorom súťaže bol prof. Varholák. 

 
Mgr. Juraj Varholák 

 
Umiestnenie žiakov v medziškolských a školských špo rtových sú ťažiach 

súťaž súťažiaci umiestnenie 

Obvodné kolo  
v šachu (ZŠ) chlapci Maňak Dávid 

Cehula Matej 
5. miesto 
6. miesto 

dievčatá Pitoňáková Adela 1. miesto 

Okresné majstrovstvo 
v šachu (SŠ) chlapci Škára Vladimír  

Andráš Tomáš 
1. miesto 
2. miesto 

dievčatá Pitoňáková Adela 1. miesto 
Krajské kolo  
v šachu (SŠ) chlapci Škára Vladimír  

Andráš Tomáš 
1. miesto 
4. miesto 

dievčatá Pitoňáková Adela  2. miesto Celoslovenské finále 
stred. škôl v šachu  chlapci Škára Vladimír  4. miesto 

Majstrovstvá okresu vo volejbale dievčatá 
chlapci 

1. miesto 
1. miesto 

Krajské kolo vo volejbale chlapci 4. miesto 

Majstrovstvá okresu v basketbale dievčatá 
chlapci 

1. miesto 
1. miesto 

Regionálne kolo v basketbale dievčatá 2. miesto 

Majstrovstvá okresu  
v cezpo ľnom behu 

Dievčatá 
Fejerčáková Simona 
Andráš Tomáš 

3. miesto 
3. miesto 
3. miesto 

Majstrovstvá okresu  
v stolnom tenise 

dievčatá 
chlapci 

4. miesto 
1. miesto 

Majstrovstvá okresu v ľahkej atletike:    

200 m (diev čatá) 
400 m (diev čatá) 
800 m (diev čatá) 
 
oštep (diev čatá) 
skok do dia ľky (diev čatá) 
guľa (chlapci) 
skok do dia ľky (chlapci) 

Štekrová Anna 
Vasičáková Simona 
Hencelová Žofia 
Olšavská Ľudmila 
Abtová Alexandra 
Hoffmannová Barbora 
Majerčák Michal 
Bátor  

3. miesto 
3. miesto 
2. miesto 
3. miesto 
2. miesto 
3. miesto 
3. miesto 
2. miesto 

Majstrovstvá školy  
v malom futbale 

oktáva 
2. A 
4. A 

1. miesto 
2. miesto 
3. miesto 

Majstrovstvá školy  
v halovom futbale 

2. A 
sexta 
4. A 

1. miesto 
2. miesto 
3. miesto 

Majstrovstvá školy v mixbasketbale 
septima 
3. B 
3. A 

1. miesto 
2. miesto 
3. miesto 
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Ponuka volite ľných predmetov na šk. r. 2007/2008 
 
Žiaci štvorročného aj osemročného štúdia majú možnosť posilniť si niektorý z vyučovacích 

predmetov povinne voliteľnými predmetmi, v sexte a druhom ročníku si volia žiaci jeden 
predmet, v septime a treťom ročníku tri, v oktáve a štvrtom ročníku takisto tri. Podmienky pre 
voľbu viacerých povinne voliteľných predmetov zohľadňujú nový model maturitnej skúšky.  

 V šk. r. 2007/2008 budú žiaci maturovať zo štyroch predmetov, okrem slovenského jazyka 
a literatúry z troch voliteľných, jeden z voliteľných predmetov musí byť niektorý cudzí jazyk. 
Z ponuky, ktorá bola rovnaká pre všetky ročníky, sa žiaci rozhodli pre tieto predmety: 

 
Druhý ro čník a sexta Tretí ro čník a septima Štvrtý ro čník a oktáva 

žiak si volí 1 predmet žiak si volí 3 predmety žiak si volí 3 predmety 
(sk – počet skupín, ž – počet žiakov) 

Seminár zo slov. jazyka -0 Konverzácia v AJ -4sk-54ž Konverzácia v AJ -4sk-63ž 
Literárny seminár -0 Konverzácia v NJ -2sk-26ž Konverzácia v NJ -2sk-31ž 
Konverzácia v AJ. -2sk-32ž Konverzácia vo FJ -1sk-14ž Konverzácia vo FJ -1sk-12ž 
Konverzácia v NJ -1sk-12ž Seminár z dejepisu -1sk-20ž Seminár z dejepisu  -1sk-16ž 
Konverzácia vo FJ -1sk-15ž Spol.-ved. seminár. -3sk-51ž Spol.-ved. seminár. -2sk-37ž 
Cvičenia z matem. -1sk-14ž Estetická výchova -1sk-14ž Estetická výchova -0 
Informatika  -2sk-16ž Seminár z matem. -2sk-33ž Seminár z matem. -3sk-43ž 
 Seminár z geografie -1sk-18ž Seminár z geografie -1sk-22ž 
 Cvičenia z fyziky -0 Seminár z fyziky -0 
 Cvičenia z chémie -0 Seminár z chémie -1sk-14ž 
 Seminár z biológie -1sk-13ž Seminár z biológie -1sk-22ž 
 Informatika -2sk-17ž Informatika -1sk-13ž 
 Literárny seminár -1sk-16ž  
 

Organizácia školského roka 2007/2008 
 

Obdobie škol. vyučovania sa začína 1. septembra 2007 a končí sa 30. júna 2008.  
Prvý polrok sa začína 1. septembra 2007, slávnostné otvorenie školského roka  

a vyučovanie sa začína 3. septembra 2007 (pondelok) a končí sa 31. januára 2008 (štvrtok). 
Druhý polrok  sa začína 1. februára 2008 (piatok) a končí sa 30. júna 2008. Vyučovanie sa 

končí 27. júna 2008 (piatok). 
 
Prázdniny v školskom roku 2007/2008: 

PRÁZDNINY KRAJ TRVANIE ZA ČIATOK VYUČOVANIA 

jesenné všetky 31. 10. 2007 (streda) 
- 2. 11. 2007 (piatok) 

5. 11. 2007 (pondelok) 

vianočné všetky 22. 12. 2007 (sobota) 
- 7. 1. 2008 (pondelok) 

8. 1 .2008 (utorok) 

polročné všetky 1. 2. 2008 (piatok) 4. 2. 2008 (pondelok) 

Banskobystrický, 
Trenčiansky, Žilinský 

18. 2. 2008 (pondelok) 
- 22. 2. 2008 (piatok) 

25. 2. 2008 (pondelok) 

Bratislavský, Nitriansky, 
Trnavský 

25. 2. 2008 (pondelok) 
- 29. 2. 2008 (piatok) 

3. 3. 2008 (pondelok) jarné 

Prešovský, Košický 3. 3. 2008 (pondelok) 
- 7. 3. 2008 (piatok) 

10. 3. 2008 (pondelok) 

veľkonočné všetky 20. 3. 2008 (štvrtok) 
- 25. 3. 2008 (utorok) 

26. 3. 2008 (streda) 

letné všetky 28. 6. 2008 - 31. 8. 2008  
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Zoznam žiakov pod ľa tried 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príma 
Triedna u čiteľka: Mgr. Mária Petrášková 
 
 

 
• zahrani čné štúdium 
* žiak prospel na konci škol. roka s vyznamenaním 

1. Dominik Baláž *  17. Monika Mačáková * 
2. Gabriela Baluchová *  18. Peter Maguth *  
3. Alena Belková  19. Jana Majerníčková  
4. Richard Bohony  20. Eva Maniaková  
5. Magdaléna Dzinová *  21. Zdislava Melníková  
6. Monika Filipská *  22. Patrícia Multáňová *  
7. Bronislava Gondžárová  23. Róbert Odumorek  
8. Pavlína Gurková *  24. Diana Ordzovenská  
9. Patrik Hrebeňár *  25. Adam Rišian  
10. Laura Kleinová *  26. Kristína Scholtzová *  
11. Jakub, Bartolomej Košuth *  27. Nikoleta Sperková  
12. Zdenko Kovalčík  28. Katarína Suchá  
13. Daniela Krajcárová  29. Mária Štefaňáková *  
14. Lívia Kruliacová  30. Beáta Uhrinová *  
15. Alžbeta Labusová *  31. Martin Vanečko *  
16. Tatiana Leštachová  32. Veronika Zemančíková *  
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Sekunda 
Triedna u čiteľka: Mgr. Andrea Petrášková 
 
 

 
 
 

1. Barbora Bajtošová * 16. Simona Oravcová  
2. Nikodém Budzák  17. Viktória Petrasová  
3. Michaela Budzová  18. Patrícia Pohorelská *  
4. Viliam Červeňák  19. Jana Selepová * 
5. Ján Glodžák  20. Maroš Špak * 
6. Mária Hangurbadžová  21. Barbora Štofanová * 
7. Lenka Hencelová * 22. Veronika Talafová * 
8. Stanislava Chlebová 23. Jana Tomaškovičová * 
9. Adam Jankura * 24. Katarína Tomaškovičová * 
10. Júlia Klaudia Knižková  25. Radka Tomečková  
11. Veronika Ksiažeková *  26. Mária Valigová  
12. Martina Lizáková * 27. Mária Wetterová  
13. Kristína Maguthová * 28. Henrieta Zemančíková  
14. Dávid Maňak  29. Viktória Zummerová * 
15. Paula Mazureková 30. Klára Živčáková  
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Tercia 
Triedna u čiteľka: Ing. Dana Čekovská 
 
 

 
 
 
 
• zahrani čné štúdium

1. Matej Cehula 15. Mária Odumorková 
2. Dominik Dupľák 16. Michal Paják * 
3. Soňa Ferenčíková 17. Barbora Petrovová 
4. Lenka Gondžárová * 18. Slávka Pribilovičová  
5. Daniel Chlebo 19. Daniel Pribulla  
6. Vladimír Kiska 20. Ivana Strellová 
7. Lukáš Kobza 21. Marek Surák 
8. Artur Košuth • 22. Anna Štekrová 
9. Marián Ksiažek * 23. Tomáš Trgala 
10. Patrícia Kurucová * 24. Jakub Vlach 
11. Kristína Lackovičová 25. Ľuboš Wiesner 
12. Juraj Leštach 26. Martin Zahurák 
13. Marek Lizoň * 27. Natália Zastková * 
14. Magdaléna Marhefková 28. Vladimír Zavacký 
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Kvarta 
Triedna u čiteľka: Mgr. Dana Ferulíková 
 
 

 
 
 
 
• zahrani čné štúdium 

1. Ida Angelovičová 15. Filip Neupauer 
2. Michal Čup 16. Silvia Ogurčáková 
3. Monika Duľová 17. Urban Petra 
4. Simona Fejerčáková * 18. Lívia Piervolová * 
5. Veronika Fričová * 19. Filip Reľovský 
6. Patrik Gallik * 20. Klaudia Rozgonyiová  
7. Inés Juríková • 21. Alena Škárová  
8. Veronika Kavalcová 22. Barbora Špaková * 
9. Matúš Korfant  23. Mojmír Václav 
10. Dávid Kruliac 24. Simona Vasičáková * 
11. Diana Kušmireková 25. Mária Vrábliková * 
12. Magda Mačuteková 26. Adam Zavacký 
13. Mária Maková 27. Denis Závacký  
14. Nikola Mazureková 28. Ján Živčák * 
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Kvinta 
Triedna u čiteľka: Mgr. Monika Čepeová 
 
 

 
 
 
 
•• do 31. 1. 2007 

1. Barbora Danielčáková 16. Monika Orovčíková 
2. Zuzana Glatzová 17. Jozef Osvald * 
3. Juraj Griger 18. Lenka Paterová 
4. Dávid Heldák 19. Monika Petrasová  
5. Žofia Hencelová * 20. Broňa Plučinská 
6. Kristína Jakubová 21. Dominik Selep 
7. Martin Kalata 22. Magdaléna Sopková 
8. Lukáš Koč 23. Maroš Strišovský 
9. Leo Košuth  24. Radka Szücsová 
10. Miroslav Krupka•• 25. Monika Śatalová * 
11. Denis Kušmírek 26. Jozef Śulej 
12. Barbora Maková * 27. Filip Trembáč * 
13. Lucia Mészárosová  28. Martin Valiga * 
14. Natália Neuwirthová * 29. Barbora Valigová 
15. Soňa Olekšáková  
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Sexta 
Triedna u čiteľka: Mgr. Mária Jan čeková 
 
 

 
 

1. Denisa Bachledová 14. Dominik Jakub 
2. Marek Baňkos 15. Adam Kapolka 
3. Dávid Bartko 16. Zuzana Kočembová 
4. Alena Böhmerová  17. Karina Krempaská  
5. Simona Dulíková * 18. Andrea Lizáková * 
6. Marianna Galiková 19. Kristián Majerčák 
7. Kristína Galliková 20. Zuzana Maľaková * 
8. Mária Galliková *  21. Lukáš Marhefka 
9. Katarína Grigláková 22. Brigita Marhefková * 
10. Peter Grivalský 23. Františka Petrová 
11. Gabriel Groman * 24. Branislav Pitoňák 
12. Márius Gurník 25. Diana Praženicová 
13. Erika Chripková * 26. Lucia Trnková 
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Septima 
Triedny u čiteľ: Mgr. Otto Kraj ňák 
 
 

 
 

1. Lukáš Belošič 15. Miroslava Marhefková 
2. Marianna Bileková * 16. Petra Marhefková * 
3. Monika Bučorová 17. Roman Málik 
4. Matej Čižik 18. Peter Mlynarčík 
5. Michal Gallik 19. Vladimír Monček * 
6. Štefan Halčin 20. Petra Paterová 
7. Filip Kormoš 21. Mária Perignáthová * 
8. Monika Korpová 22. Zuzana Petreková 
9. Lenka Kováčiková 23. Michaela Rajecová * 
10. Matúš Krajňák 24. Patrik Timko * 
11. Marek Krull 25. Katarína Tokárová 
12. Helena Kurucová * 26. Simona Troppová 
13. Barbara Laburdová  27. Katarína Zavacká 
14. Zuzana Marcinčáková 28. Roman Žingor 
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Oktáva 
Triedny u čiteľ: RNDr. Ivan Du ľa 
 
 

 
 

1. Róbert Babič 15. Lukáš Málik 
2. Bátoryová Andrea 16. Ján Melník 
3. Štefan Bekeš 17. Petra Pitková 
4. Ivana Bonková 18. Mária Pivovarová 
5. Lenka Devečková 19. Jana Rusnáková  
6. Lukáš Fejerčák * 20. Rastislav Solčanský 
7. Lucia Grigláková 21. Stanislav Sopko * 
8. Dávid Chovanec * 22. Soňa Svocáková 
9. Michal Jurčo 23. Vladimír Škára 
10. Slavomír Kohútik  24. Mária Špaková * 
11. Tomáš Koprušák 25. Renáta Štefaňáková  
12. Jakub Kovalčík 26. Milada Vdovjaková * 
13. Julián Krull 27. Radoslav Zavacký * 
14. Lucia Mačugová 28. Katarína Zimová * 
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1. A 
Triedny u čiteľ: Mgr. Jozef Vl ček 
 
 

 
 
 
•• do 6. 2. 2007

1. Miroslava Bartošová  17. Lenka Lenkavská *  
2. Samuel Bodnár *  18. Lucia Mareková *  
3. Magdaléna Bonková  19. Dominik Ogurčák  
4. Dušan Deák  20. Alexandra Oroszová *  
5. Jana Dziaková  21. Barbora Oroszová *  
6. Róbert Gildein  22. Silvia Palušáková  
7. Nikola Gurgoľová *  23. Klaudia Rišianová  
8. Lucia Heldáková  24. Dominika Semaňáková  
9. Barbora Hoffmannová  25. Stella Semaňáková •• 
10. Lucia Hrebeňárová *  26. Andrea Schmögnerová  
11. Lukáš Hurčala,  27. Viktória Sobeková  
12. Kristína Jakubčová  28. Barbora Vdovjaková  
13. Juraj Kantorek  29. Bibiána Veselá  
14. Denisa Klimková  30. Martin Vilk  
15. Alexandra Kovalčíková  31. Klara Thomas 
16. Mária Krullová  32. Vladimír Zoričák 
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1. B 
Triedna u čiteľka: Mgr. Ivana Dorušincová 
 
 

 
 

1. Dávid Bátor  17. Katarína Mesarčíková  
2. František Bizovský,  18. Mária Michaláková  
3. Radoslav Brunnsteiner  19. Matúš Michaliček  
4. Lucia Čekovská *  20. Lucia Neuszerová  
5. Veronika Dziaková *  21. Simona Ovčariková  
6. Veronika Gurecková  22. Ivana Pekarčíková  
7. Kristína Jankurová *  23. Klaudia Pisarčíková  
8. Jana Javorská  24. Patrícia Pitoňáková  
9. Denisa Jurišicová  25. Stanislav Pitoniak *  
10. Viktória Kisková *  26. Lenka Potaniecová  
11. Lukáš Kormoš *  27. Lukáš Scholtz  
12. Marcel Krempaský  28. Lívia Sisková  
13. Mária Krušinská  29. Pavol Smoleň *  
14. Stanislav Kušmírek  30. Peter Tomko  
15. Dušan Maľák  31. Jozef Zoričák *  
16. Martina Marhefková  32. Cecília Zummerová  
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2. A 
Triedna u čiteľka: Mgr. O ľga Kormanová 
 
 

 
  

1. Tomáš Andráš  18. Matúš Novotný  
2. Štefan Bednár  19. Ľudmila Olšavská  
3. Andrea Bobulská * 20. Jana Palušáková  
4. Alžbeta Brčiaková * 21. Miroslava Petrasová  
5. Zuzana Brokešová  22. Šimon Pisarčík  
6. Jakub Čuba  23. Peter Pisko  
7. Dušana Debreová  24. Adela Pitoňáková  
8. Marko Filipský  25. Peter Richweiss  
9. Lenka Galliková  26. Veronika Slodičáková  
10. Martina Gašparová  27. Strápková Petra 
11. Diana Jaseňáková  28. Lucia Špaková * 
12. Mária Krolaková * 29. Miroslava Špirková * 
13. Barbora Kuffová 30. Martin Štancel 
14. Eva Kuffová 31. Tamara Šunová  
15. Štefan Lesný 32. Filip Turcer  
16. Radoslav Majkut  33. Jana Vojtičková * 
17. Jana Mazureková  
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2. B 
Triedna u čiteľka: Mgr. Daniela Mihóková 
 
 

 
 

1. Michaela Blašková  18. Natália Labudová  
2. Tomáš Bobovský * 19. Michal Majerčák  
3. Lenka Čarnogurská  20. Nikola Milková * 
4. Zuzana Debreová  21. Marika Molitorisová  
5. Daniel Dluhý  22. Mária Muchová  
6. Katarína Džurňáková  23. Anežka Nebusová  
7. Mária Galliková  24. Adam Novák  
8. Štefan Halčin  25. Simona Nováková * 
9. Mária Halčinová  26. Jana Olšavská  
10. Peter Hanigovský  27. Alena Petrovská  
11. Alexandra Hužiková *  28. Tomáš Ružbaský  
12. Denisa Chalúpková  29. Andrea Stopková  
13. Alexandra Juchová  30. Miroslav Svitana 
14. Mário Klein  31. Ivana Varmusová  
15. Gabriela Koleková  32. Lenka Zolnierčiková  
16. Miroslava Kornasová  33. Andrej Zreľak  
17. Anna Koščáková  
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3. A 
Triedny u čiteľ: Mgr. Eduard Hagara 
 
 
 

 
 
• zahrani čné štúdium

1. Alexandra Abtová 17. Petra Kantoreková 
2. Zuzana Andrejovská 18. Monika Kasáková 
3. Michaela Babíková * 19. Dušan Kuchár 
4. Diana Bombuškárová 20. Zuzana Lukešová 
5. Peter Bretz 21. Filip Mačák 
6. Simona Dlugošová 22. Milica Majerská 
7. Branislav Gallik 23. Lukáš Orinčák 
8. Stanislav Griguš 24. Michal Perignáth • 
9. Beáta Herkeľová 25. Martin Petras 
10. Martina Chorogwická 26. Michaela Pisarčíková 
11. Anna Ivanová 27. Daniela Ploščicová * 
12. Barbora Jandová 28. Michaela Repčáková 
13. Michaela Janíková 29. Zdenka Spišáková 
14. Lenka Jezerčáková 30. Jana Tomalová 
15. Dávid Jucha 31. Marcel Zadžora 
16. Monika Kačmareková  
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3. B 
Triedny u čiteľ: Mgr. Pavol Šoltýs 
 
 
 

 
 

1. Andiľová Miroslava 17. Koršňák Michal  
2. Bajaj Ján * 18. Kozárová Zuzana 
3. Bereta Peter 19. Krempaská Katarína 
4. Bilek Vladimír 20. Kuffová Mária  
5. Binek Kamil 21. Lorencovičová Karin 
6. Bretzová Karin * 22. Majerčáková Mária 
7. Bukovinová Jana * 23. Malina Marek 
8. Čepišák Jozef 24. Mandíková Lucia * 
9. Domaratzká Mária 25. Neupauer Peter 
10. Gaľová Aneta 26. Olekšáková Zdenka * 
11. Gemzová Katarína * 27. Oravec Patrik 
12. Hrebeňárová Marcela * 28. Palanská Andrea * 
13. Hrebeňárová Veronika 29. Regec Matúš  
14. Hudáček Richard 30. Reščák Štefan 
15. Jurášková Lenka *  31. Rindoš Michal 
16. Kellnerová Barbora 32. Uhlárová Zuzana  
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4. A 
Triedna u čiteľka: Mgr. Bronislava Oravcová 
 
 
 

 
 

1. Martina Antalová 17. Michaela Kormošová 
2. Martin Bartoš 18. Zuzana Kostolná 
3. Matúš Beňko 19. Diana Kovalčíková 
4. Lenka Bočkayová 20. Martina Kredátusová 
5. Pavol Bretz 21. Mária Malinová *  
6. Adam Brodanský 22. Simona Nadányiová * 
7. Daniela Dunajská 23. Jozef Nedoroščík * 
8. Marián Gaborčík 24. Andrej Novák 
9. František Geletka  25. Andrea Pompová 
10. Peter Gomboš  26. Monika Spodníková 
11. Lucia Grešová 27. Martina Tlachová * 
12. Mária Haluzová * 28. Michaela Tomasová 
13. Tomáš Hozza 29. Monika Trčková 
14. Zuzana Kačmareková 30. Zuzana Zvadová 
15. Renáta Kačmariková * 31. Branislav Žemba 
16. Monika Kišková  
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4. B 
Triedna u čiteľka: Mgr. Gabriela Pástorová 
 
 

 
 
 
•• do 8. 11. 2006 

1. Martina Bajnoková 17. Matúš Levocký 
2. Juraj Bláha 18. Katarína Michlíková * 
3. Barbora Cintulová 19. Martina Netíková  
4. Ján Gnebus 20. Gabriela Pavlíková 
5. Ivona Gorošová * 21. Stanislav Petras •• 
6. Tomáš Grivalský * 22. Martina Regecová 
7. Gerhard Hámor 23. Róbert Slavíček 
8. Rita Hámorová 24. Jaroslava Smejkalová 
9. Andrea Hrebeňárová 25. Juraj Stodolovský * 
10. Michal Hrušovský 26. Milena Svocáková * 
11. Katarína Hubová 27. Eva Šimberová * 
12. Branislav Klein 28. Lucia Tomečková * 
13. Jozef Koščák 29. Michal Vadrna 
14. Monika Kredatusová  30. Romana Vojtaššáková * 
15. Lukáš Kriššák 31. Andrea Vojtičková * 
16. Petra Lenďaková 32. Stanislava Zubalová * 


