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Vážení kolegovia, milí študenti,  
 

školská výročná správa sa už natoľko stala súčasťou nášho školského 
života, že asi nie je potrebné ju zvlášť predstavovať. Každý si nájde svoju 
rubriku, svoju správu, svoju fotografiu. Tak viac - menej pre nových: 
prvákov a primánov trochu informácií na úvod, aby sa vedeli orientovať, čo 
to držia v rukách. 

Toto periodikum vám predstaví v kalendáriu pravidelný život školy: 
dátumy rôznych akcií ako sú olympiády, súťaže, recitácie, termíny 
maturitných písomiek, aj ústnych maturitných skúšok, exkurzií, výletov, 

návštevu divadelných predstavení, cesty do družobných škôl, projektové akcie a iné. Tí, ktorí 
si s rodičmi plánujú dovolenky, dostanú dôležitú informáciu o termínoch prázdnin. 

Súčasťou tejto správy sú aj úspechy jednotlivých žiakov v olympiádach, sočkách, 
športových a recitačných súťažiach a môžu byť pre vás vážnou inšpiráciou! 

Predsedovia jednotlivých predmetových komisií tiež referujú o dôležitých akciách, 
mimoriadnych úspechoch svojich talentovaných študentov a iných aspektoch svojej práce, 
ktoré považujú za hodné ich na tomto mieste spomenúť. 

V tejto správe je výnimočne aj spomienka na oslavy 80. výročia školy, ktoré sa uskutočnili v 
októbri 2007. A prečo výnimočne? No, také oslavy sú vzácne, len raz za päť rokov... 

A to najdôležitejšie sú v poslednej časti zoznamy žiakov a fotky tried. To oceníte, keď 
budete už absolventmi školy a budete sa chcieť svojim deťom pochváliť, že ten minister alebo 
olympijský víťaz či slávny herec bol môj spolužiak, spolužiačka... 

Tak príjemné čítanie, hľadanie a nezabudnite si na poličke urobiť miesto, veď tých správ 
bude za vášho gymnaziálneho života viac. Prinajmenšom štyri, v lepšom prípade osem! 

 
Mgr. Oľga Kormanová 

 
 

 
Rozlúčka s maturantmi 
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Pedagogický zbor Gymnázia P. O. Hviezdoslava 
a zamestnanci školy 

 
 
Pedagogický zbor 
Riaditeľka školy  
Mgr. Helena Gardošová, vyučovala chémiu v 2. B a v septime 
Zástupkyňa riaditeľky  
RNDr. Marta Mlynarčíková, vyučovala matematiku v 2. B, 3. A, seminár z matematiky  
v 3. a 4. ročníku 
Ing. Daniela Čekovská, vyučovala matematiku v kvarte, kvinte, 2. A, cvičenia z matematiky 
v 2. ročníku, chémiu v tercii, kvinte, sexte, seminár z chémie vo 4. ročníku 
Mgr. Monika Čepeová, vyučovala anglický jazyk v príme, kvarte, sexte, oktáve, 3.A, 4. B, 
konverzáciu v AJ vo 4. ročníku 
Mgr. Ivana Dorušincová, vyučovala anglický jazyk v kvinte, 1. A, 2. A, 2. B, konverzáciu v AJ 
v 2., 3. a 4. ročníku 
RNDr. Ivan Duľa, vyučoval matematiku v sexte, 1. B, 4. B, fyziku v tercii, oktáve, 1. A, 3. A,  
3. B, seminár z matematiky vo 4. ročníku 
Mgr. Claudia Fassingerová, vyučovala nemecký jazyk v tercii, kvarte, 1. A, 2. B, 4. A, 4. B, 
konverzáciu v NJ vo 4. ročníku  
Mgr. Dana Ferulíková, vyučovala biológiu v kvinte, sexte, telesnú výchovu dievčat v tercii, 
kvarte, kvinte, oktáve, 1. B, 2. B a 4. A 
Mgr. Katarína Gerényiová, vyučovala francúzsky jazyk v kvinte, 1. A, 2. A, konverzáciu vo FJ 
v kvinte, sexte, septime a náuku o spoločnosti v sexte, septime, 3. A, 3. B, 4. A 
Mgr. Eduard Hagara, vyučoval matematiku v tercii a 4. A, seminár z matematiky vo  
4. ročníku, fyziku v sekunde, kvarte, 2. A, 2. B, 4. A  
Mgr. Mária Jančeková, vyučovala slovenský jazyk a literatúru v kvinte, septime, oktáve, 1. B, 
estetickú výchovu v kvinte, 1. A, 1. B a v 3. ročníku 
Mgr. Oľga Kormanová, vyučovala slovenský jazyk a literatúru v príme, sekunde, sexte, 2. B, 
3. A, 4. A, literárny seminár v 3. ročníku 
Mgr. Ivana Kovalová, vyučovala francúzsky jazyk v tercii, sexte, septime, oktáve, 3. A, 
konverzáciu vo FJ v oktáve, spoločenskovedný seminár v 3. ročníku 
Mgr. Otto Krajňák, vyučoval biológiu v oktáve, telesnú výchovu chlapcov v príme, sekunde, 
tercii, kvinte, sexte, septime, oktáve, 1. A, 1. B, telesnú výchovu dievčat v 2. A, 3. B 
Mgr. Mária Krempaská, vyučovala nemecký jazyk v sekunde, kvinte, 1. B, 2. A, 3. A, 3. B 
a konverzáciu v NJ v 2. a 3. ročníku 
Mgr. Vladimíra Mačáková, vyučovala dejepis v príme, sekunde, tercii, kvarte, septime, 3. B, 
náuku o spoločnosti v oktáve, 4. B, spoločenskovedný seminár v 3. a 4. ročníku 
Mgr. Daniela Mihóková, vyučovala matematiku v sekunde, septime, oktáve, 3. B, fyziku 
v sexte, 1. B, informatiku v kvarte, seminár z matematiky vo 4. ročníku 
Mgr. Edita Molnárová, vyučovala nemecký jazyk v tercii, kvinte, sexte, 4. A, 4. B, konverzáciu 
v NJ v 2. ročníku, etickú výchovu v 2. ročníku 
Mgr. Bronislava Oravcová, vyučovala geografiu v  2. B, seminár z geografie v 3. ročníku, 
telesnú výchovu dievčat v príme, sekunde, sexte, septime, 1. A, 3. A, 4. B 
Mgr. Gabriela Pástorová, vyučovala chémiu v kvarte, 1. A, 1. B, 2. A, 3. A, 3. B, fyziku 
v kvinte, septime,  4. B 
Mgr. Andrea Petrášková, vyučovala slovenský jazyk a literatúru v  tercii, kvarte, dejepis  
v kvinte, sexte, 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, seminár z dejepisu v 3. a 4. ročníku  
Mgr. Mária Petrášková, vyučovala biológiu v  sekunde, tercii, septime, 2. A, 2. B, 3. B, 4. A, 
seminár z biológie vo 4. ročníku 
Mgr. Pinteková Mária, vyučovala matematiku v príme, seminár z matematiky v 3. ročníku 
a anglický jazyk v kvarte, 1. A, 1. B 
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Mgr. Gabriela Smolková, vyučovala nemecký jazyk v príme, kvarte, sexte, septime, oktáve, 
3. B, hudobnú výchovu v príme, sekunde, tercii, kvarte, etickú výchovu v príme, sekunde, 
tercii, kvarte a v 1. ročníku 
Mgr. Mária Šoltésová, vyučovala anglický jazyk v sekunde, septime, oktáve, 3. A, 3. B, 4. A, 
4. B, konverzáciu v AJ vo 4. ročníku 
Mgr. Pavol Šoltýs, vyučoval slovenský jazyk a literatúru v 1. A, 2. A, 3. B, 4. 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 kvinte, septime, 2. A, 3. B, 4. A, 
konverzáciu v AJ v 2., 3. a 4. ročníku 
Mgr. Juraj Varholák, vyučoval biológiu v príme, 3. A, 4. B, telesnú výchovu chlapcov v kvarte, 
2. A, 2. B, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, seminár z biológie v 3. ročníku 
Mgr. Jozef Vlček, vyučoval geografiu v príme, sekunde, tercii, kvarte, kvinte, sexte, septime, 
oktáve, 1. A, 1. B, 2. A, 4. A, 4. B, seminár z geografie v 2. ročníku, biológiu v kvarte 
RNDr. Anna Zubalová, vyučovala informatiku v sekunde, kvinte, sexte, septime, oktáve, 1. A, 
1. B, v 2., 3. a 4. roč., matematiku v 1. A 
 

 
Externí učitelia 
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 
Klára Faronová, Dana Gahurová, Anna Girgaschová, Emília Mirgová, Ružena 
Scholczová, upratovačky 
 
 

Rada školy  
(v zátvorke zástupcovia v ďalšom volebnom období) 
predseda: Mgr. Daniela Mihóková (Ing. Daniela Čekovská) 
podpredseda: Ing. Daniela Čekovská (Ing. František Tropp)  
tajomník: Ing. Alena Škárová (Mária Terešáková) 
zástupcovia rodičov: Ing. Gabriela Bodnárová, PaedDr. Bohumír Živčák (Brigita Marhefková, 
Ing. Gabriela Bodnárová) 
zástupca nepedagogických zamestnancov: Mária Bohonyová (Mária Terešáková) 
zástupca žiakov: Alexandra Abtová (Žofia Hencelová) 
delegovaní zástupcovia: Mgr. Miroslav Beňko, PhDr. Igor Kredatus, Ing. Miroslav Perignáth, 
Ing. Ján Soliar (všetci aj v ďalšom volebnom období) 
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Z kroniky školy 
 

3. september 2007 

 slávnostné otvorenie školského roka 2007/2008 
12. september 2007 

 prednáška Mudr. Pjonteka o prevencii srdcovo-cievnych ochorení (v KaSS Kežmarok) 

 žiaci prímy sa s p. p. Mačákovou v rámci dejepisnej prechádzky oboznámili s historickými 
pamiatkami mesta Kežmarok 

13. – 16. september 2007 

 výmenný pobyt žiakov a učiteľov z poľského mesta Gliwice na našej škole 
22. september 2007 

 Kežmarská televízia navštívila redakčnú radu 
24. – 25. september 2007 

 na propagačnej akcii na podporu Prešova - kandidáta na európske hlavné mesto kultúry sa 
zúčastnili žiaci tercie, kvinty a septimy 

26. september 2007 

 prebehla finančná zbierka na podporu nevidiacich pod názvom Biela pastelka 
27. september – 6. október 2007 

 výmenný pobyt našich žiakov a učiteľov (p. p. Krempaská a p. p. Goceliaková) v Ansbachu 
28. september 2007 

 účelové cvičenie na ochranu človeka a prírody žiakov prímy – sexty, 1. a 2. ročníka 

 časť primánov až kvartánov sa zapojila do projektu Na kolesách proti rakovine 

 seminaristi z dejepisu (3. ročník) navštívili expozíciu o praveku na Spiši v Podtatranskom 
múzeu v Poprade 

29. september 2007 

 žiaci prímy a tercie zbierali odpadky na trase k Brnčalovej chate s p. p. Mačákovou a p. p. 
Petráškovou, žiaci kvarty čistili dostupné priestory okolo turistického chodníka na trase 
Hrebienok-Zbojnícka chata s p. p. Pástorovou a p. p. Zubalovou 

1. október 2007 

 v telocvični T2 sa začali majstrovstvá školy v malom futbale 

 bola vyhlásená súťaž o naj-eko triedu 
4. október 2007 

 v biologickej učebni sa konala onkologická prednáška, beseda pre 4. roč. 

 zbierka pri príležitosti Dňa zvierat – organizovala p. p. Kormanová, vyzbieralo sa 3763 Sk 
5. október 2007 

 v učebni estetiky bola otvorená výstava Anna Franková – odkaz dejín dnešku, ktorú 
zorganizovali p. p. A. Petrášková a p. p. Mačáková so seminaristami z dejepisu (3. roč.) 

 v biologickej učebni sa konal program S tebou o tebe 

 v telocvični T2 sa prebehlo 2. kolo majstrovstiev školy v malom futbale 
8. október 2007 

 žiaci prvých ročníkov a kvinty s p. p. Jančekovou navštívili Mestskú knižnicu v Kežmarku 
10. október 2007 

 1. rodičovské združenie 

 seminár o čistote riek v regióne Tatry - Poľsko 
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12. október 2007 

 finále majstrovstiev školy v malom futbale, zvíťazila 4. A 
15. október 2007 

 žiaci prímy s p. p. Kormanovou navštívili Mestskú knižnicu v Kežmarku 

 seminaristi z dej. (4. roč.) s p. p. Mačákovou navštívili výstavu Izrael – krajina pre všetkých 
17. október 2007 

 p. Medvecký z ÚPN v rámci projektu Dialóg o minulosti (organizujú ho p. p. Goceliaková 
a p. p. Krempaská) predniesol prednášku Odboj a štátna bezpečnosť  

18. október 2007 

 v Sp. Belej sa na slávnostnom vyhodnotení liter., výtv. a fotograf. súťaže pri príležitosti 
200. výročia narodenia J. M. Petzvala zúčastnili žiaci V. Monček (druhý v literárnej súťaži), 
E. Mlaková (druhá vo výtvarnej súťaži) a D. Dluhý (druhý vo fotografickej súťaži) 

 prváci boli na kežmarskej celomestskej imatrikulácii 
19. október 2007 

 p. p. Kormanová a 30 žiaci prevažne z literárneho seminára sa zúčastnili v Mestskej 
knižnici v Kežmarku na literárnej besede so spisovateľom J. Čomajom 

 sekundárni pripravili večierok pre žiakov prímy 
22. október 2007 

 vyučujúci fyziky absolvovali so žiakmi návštevy Petzvalovho múzea 

 v rámci Dňa knižníc sa v školskej knižnici p. p. Kormanová organizovala výstavu kníh 
v spolupráci s kníhkupectvom Alter ego (poskytli nám na knihy zľavy) 

24. október 2007 

 vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Proslavis 2007 v Žiline, časopis Stretnutia bol druhý 
26. október 2007 

 žiaci septimy pod vedením p. p. Jančekovej pripravili imatrikulačný večierok 

 Študentská miľa 
29. október 2007 

 konal sa celoškolský športový deň 

 žiaci prímy - kvarty boli na vých. koncerte Svetové hudobné nástroje v KaSS v Kežmarku 
30. október 2007 

 v Mestskom kultúrnom stredisku v Kežmarku sa konala slávnostná akadémia pri príležitosti 
80. výročia otvorenia slovenských tried na našom gymnáziu, program, ktorý pripravila  
p. p. Kormanová a žiaci školy, mali možnosť vidieť aj pozvaní hostia 

31. október – 4. november 2007 

 jesenné prázdniny 
október 2007 

 študenti štvrtého ročníka a oktávy sa zúčastnili prednášky a besedy o ľahšom uplatnení sa 
na trhu práce, ako sa presadiť v zamestnaní zorganizovali s odbornými pracovníkmi 
Okresného úradu práce pani Levickou, právnikom Klingom a s PhDr. Kredatusom  

9. november 2007 

 p. p. Hagara bol organizátorom okresného kola študentov stredných škôl v šachu, ktoré sa 
konalo v Dome KdV v Kežmarku, zvíťazili naši žiaci A. Pitoňáková, O. Tropp a L. Tropp  

13. november 2007 

 Popoludnie zábavnej matematiky - súťaže trojčlenných družstiev v maľovaných krížovkách 
sa zúčastnilo 21 žiakov, zvíťazila 4. B 
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 školské kolo olympiády v nemeckom jazyku 
14. november 2007 

 klasifikačná porada za 1. štvrťrok 
15. – 17. november 2007 

 v priestoroch Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na Festivale 
vedy a techniky AMAVET naše gymnázium reprezentovali B. Špaková a L.. Špaková 
získali cenu dekana PF UK a postup na BELGIUM EXPO SCIENCE v Bruseli, B. 
Laburdová a P. Paterová získali Cenu asociácie žien  Geo-vedkýň - USA 

16. november 2007 

 pod vedením p. p. Pástorovej a p. p. Čekovskej sa uskutočnilo popoludnie zábavnej 
chémie, žiaci kvinty a kvarty predviedli zaujímavé chemické pokusy 

17. november 2007 

 stužková slávnosť 4. B vo Veľkej Lomnici v hoteli Agro 
19. november 2007 

 olympiáda v Aj 
20. november 2007 

 na krajskom kole študentov stredných škôl v šachu, ktoré sa konalo v Bardejove, zvíťazili 
A. Pitoňáková, O. Tropp bol druhý, T. Andráš piaty a L. Tropp siedmy 

 školské kolo olympiády v nemeckom jazyku 
21. november 2007 

 v učebni estetiky sa uskutočnilo popoludnie nemeckej hudby, predstavené boli ženy 
v nemeckej populárnej hudbe 

 zástupcovia časopisu Stretnutia boli na besede s M. Vnenčákom – redaktorom TV 
Markíza, v Podtatranskej knižnici v Poprade  

23. november 2007 

 žiaci 3. a 4. ročníkov sa zúčastnili na besede s predstaviteľmi UMB v Banskej Bystrici, kde 
získali informácie o možnostiach štúdia 

 žiaci 3. ročníka sa v rámci literárneho seminára zúčastnili na odbornom seminári v KaSS, 
seminár bol súčasťou Literárneho Kežmarku 

27. november 2007 

 školské kolo Pytagoriády P5 (žiaci prímy) 

 majstrovstvá okresu v halovom futbale, naši chlapci zvíťazili 
28. november 2007 

 žiaci kvarty, prvých až tretích ročníkov sa zúčastnili na výchovnom programe Drogy 
a násilie 

 Pytagoriáda P6, P7 (žiaci sekundy a tercie) 
29. november 2007 

 Deň otvorených dverí pre žiakov 4. ročníkov ZŠ a ich rodičov 

 prednáška Barbary Eydely o francúzskej gastronómii pre žiakov sexty a septimy 
30. november 2007 

 stužková slávnosť oktávy vo Veľkej Lomnici v hoteli Agro 
november 2007 – február 2008 

 vo štvrtom ročníku bolo zorganizovaných niekoľko besied s vysokoškolskými pedagógmi 
z UMB Banská Bystrica, VŠ technická v Košiciach, Chemicko-technologická fakulta 
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v Bratislave, Ostrave, Elektro fakulta v Žiline, City univerzity v Poprade, ale konali sa aj 
besedy s vysokoškolákmi, našimi absolventmi 

3. december 2007 

 rozhlasová relácia pri príležitosti Dňa boja proti AIDS, pripravila  p. p. M. Petrášková 
4. december 2007 

 školské kolo matematickej olympiády kategórie A 
6. december 2007 

 Mikuláš na našej škole  
7. december 2007 

 stužková slávnosť 4. A  vo Veľkej Lomnici v hoteli Agro 
10. december 2007 

 žiaci prvých – tretích ročníkov navštívili multimediálny koncert Rozum a vášeň 
12. december 2007 

 školského kola olympiády ľudských práv sa zúčastnili žiaci, ktorí navštevujú 
spoločenskovedný seminár, zvíťazila M. Kroláková a postúpila do krajského kola 

13. – 14. december 2007 

 na školských majstrovstvách Slovenskej republiky v šachu stredných škôl v Brezovej pod 
Bradlom  obsadila A. Pitoňáková 5. miesto a O. Tropp bol siedmy 

14. – 15. december 2007 

 tradičná exkurzia do Viedne 
17. december 2007 

 žiaci sekundy a kvarty v rámci výučby anglického jazyka navštívili divadelné predstavenie  
v anglickom jazyku - Išlo vajce na vandrovku 

19. december 2007 

 Christmas around the world (Vianoce vo svete) - prezentácie študentov v anglickom jazyku 
vo fyzikálnej učebni 

20. december 2007 

 predmetová komisia nemec. jazyka so žiakmi sekundy zorganizovala Vianočné posedenie 

 žiaci prímy až kvarty sa zúčastnili na historickom večierku venovanému hudbe, tancu 
a historickým udalostiam v 80-tych rokoch 

21. december 2007 

 konala sa Zučka, celoškolská prehliadka talentov našich žiakov, organizovala  
p. p. Kormanová s triedou 3. A 

22. december 2007 – 7. január 2008 

 vianočné prázdniny 
december 2007 

 v priebehu mesiaca prebehlo školské kolo olympiády vo franc. jazyku kategórie 2A, 2B, 2E 
8. január 2008 

 nástup do školy 
9. január 2008 

 2. rodičovské združenie (konzultačné) 
10. január 2008 

 obvodné kolo olympiády z nemeckého jazyka 
14. – 18. január 2008 

 triedy 1.A, 1.B a kvinta sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku vo Vyšných Ružbachoch 
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17. január 2008 

 Deň otvorených dverí pre žiakov 9. ročníkov ZŠ 
23. január 2008 

 okresné kolo matem. olympiády kateg. Z9, L. Gondžárová bola tretia, P. Kurucová štvrtá 

 krajské kolo matem. olympiády kateg. A v Prešove, našu školu reprezentovali  
M. Babíková, S. Griguš, M. Špirková 

 21 žiakov sa zúčastnilo školského kola geografickej olympiády kategórie I-F 
24. január 2008 

 školské kolo matematickej olympiády kategórie B, C 
25. január 2008 

 klasifikačná porada za 1. polrok 
28. – 30. január 2008 

 skúšky DELF úrovne B1 a B2 (žiaci sexty, septimy a oktávy) 
31. január 2008 

 polročné vysvedčenie 

 v biologickej učebni sa konala školská prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti 

 tercia zorganizovala karneval 
1. február 2008 

 polročné prázdniny 
7. február 2008 

 krajské kolo olympiády ľudských práv v Prešove, našu školu reprezentovala M. Kroláková 
z 3. A, ktorá sa umiestnila na prvom mieste, postúpila na celoštátne kolo 

 krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku, D. Maňak skončil šiesty 
9. február 2008 

 v Prešove získali majstra Prešovského kraja v rapid šachu L. Tropp a O. Tropp 
12. február 2008 

 na okresnom kole geografickej olympiády kategórie I-F zvíťazili M. Ksiažek a M .Schön 
13. február 2008 

 na krajskom kole fyzikálnej olympiády obsadil M. Krajňák 3. miesto 
14. február 2008 

 krajské kolo olympiády z anglického jazyka, M. Lizoň z kvarty obsadil 5. miesto 
18. február 2008 

 žiaci 1. A boli na predstavení knihy Jozefom Valiska Lásky vojnového zajatca 
27. február 2008 

 na oblastnom kole biblickej olympiády skončili D. Semaňáková, V. Zoričák a A. Zreľak tretí 
28. február 2008 

 v regionálnej prehliadke SOČ, ktorá sa konala na Hotelovej akadémii v Kežmarku, 
postúpilo 5 prác našich gymnazistov do krajského kola 

3. – 7. marec 2008 

 jarné prázdniny 
10. marec 2008 

 na krajskom kole geografickej olympiády obsadila L. Čekovská 2. miesto 
11. marec 2008 

 maturanti absolvovali písomnú maturitnú skúšku zo slovenského jazyka 

 žiaci tried 1. A, 1. B a kvinty navštívili Múzeum Janka Kráľa a Tatrín v Liptovskom Mikuláši  
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 triedy 3. A, 3. B a septima, p. p. A. Petrášková, p. p. Mačáková boli na exkurzii 
v koncentračnom tábore Osvienčim 

12. marec 2008 

 maturanti absolvovali externú časť maturity z  anglického jazyka 

 druháci v rámci fyzikálnej exkurzie navštívili Múzeum J. M. Petzvala v Spišskej Belej 
13. marec 2008 

 maturanti absolvovali externú časť maturity z nemeckého jazyka 

 žiaci prvého až tretieho ročníka navštívili divadelné predstavenie Jána Chalupku Bendegúz 
v MsKS Kežmarok 

14. marec 2008 

 maturanti absolvovali externú časť maturity z matematiky 

 žiaci tercie navštívili Múzeum Janka Kráľa a Tatrín v Liptovskom Mikuláši 
17. – 19. marec 2008 

 na celoštátnom kole olympiády ľudských práv v Lipt. Jáne sa zúčastnila M. Kroláková 
18. marec 2008 

 v Prešove na krajskom kole olympiády vo franc. jazyku reprezentovali M. Lizáková a N. 
Neuwirthová 

 v rámci seminára z dejepisu a spoločenskovedného seminára absolvovali žiaci štvrtých 
ročníkov bededu s p. Samsonom 

 v Poprade M. Baňkos, M. Galliková a J. Vojtičková boli na  súťaži Mladý Európan  
19. marec 2008 

 koncert Čo je muzikál sa konal v Mestskom kultúrnom stredisku v Kežmarku, účinkovali 
členovia opery Štátneho divadla v Košiciach, zúčastnili sa na ňom žiaci prímy až kvarty 

 na okresnom kole fyzikálnej olympiády sa zúčastnil D. Pribulla 
19. – 26. marec 2008 

 Medzinárodné stretnutie mládeže vo Weilburgu – zúčastnili sa dve žiačky 3. B Mária 
Halčinová a Simona Nováková spolu s p. p. Máriou Krempaskou 

20. – 25. marec 2008 

 veľkonočné prázdniny 
26. marec 2008 

 maturanti absolvovali externú časť maturity z  francúzskeho jazyka 

 na krajskom kole matematickej olympiády kategórie Z9 sa zúčastnila L. Gondžárová 

 na okresnom kole recitačnej súťaže žien Vansovej Lomnička v Mestskom kultúrnom 
stredisku v Kežmarku reprezentovali Z. Barloková, K. Vartášová, A. Brčiaková, M. 
Galliková, D. Vojtechová (v uvedenom poradí obsadili prvých 5 miest) 

27. marec 2008  

 na našej škole prebehla súťaž Matematický klokan, zúčastnilo sa 86 žiakov 

 v krajskom kole geografickej olympiády v Prešove získal M. Ksiažek 17. miesto 
1. apríl 2008 

 na krajskom kole matematickej olympiády kategórie A sa zúčastnila B. Špaková 

 na okresnom kole Pytagoriády kategórie P6 skončil M. Vanečko šiesty 

 na okresnom kole Pytagoriády kategórie P7 skončila B. Štofanová tretia 

 na okresnom kole Pytagoriády kategórie P5 skončil M. Schön druhý 
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3. apríl 2008 

 na obvodnom kole vo volejbale dievčat sme boli druhí 

 v Mestskom kultúrnom stredisku v Kežmarku sa V. Petrasová zúčastnila speváckej súťaže 
Children´s Eurostar 

4. apríl 2008 

 krajské kolo SOČ v Prešove, prvé miesta a postup do celoštátneho kola získali B. Kuffová, 
M. Špirková, V. Monček, Z. Brokešová, L. Špaková, F. Turcer; druhé postupové miesta 
obsadili Š. Halčin, M. Štancel, E. Chripková, B. Marhefková 

8. apríl 2008 

 na ZŠ Dr. Fischera v Kežmarku sa uskutočnilo obvodné kolo biologickej olympiády kat  E-
zoológia, B. Štofanová obsadila 4. miesto 

9. apríl 2008 

 na okresnom kole matem. olympiády kateg. Z6 boli P. Gurková a J. Košuth šiesti 

 na okresnom kole matem. olympiády kateg. Z7 obsadila V. Talafová 10. miesto 
10. apríl 2008 

 školské kolo chemickej olympiády kategórie Dg, úlohy riešili 5 žiaci kvarty, všetci postúpili 
na krajské kolo, žiakov pripravovala p. p. Pástorová 

 na obvodnom kole vo volejbale chlapcov sme zvíťazili 
10. – 13. apríl 2008 

 na celoštátnom kole fyzikálnej olympiády kategórie A obsadil M. Krajňák 15. miesto 
11. apríl 2008 

 p. p. Kormanová organizovala na škole zbierku na Deň narcisov, vyzbieralo sa 11674Sk 
11. – 13. apríl 2008 

 na celoštátnom kole geografickej olympiády v Bardejove obsadila L. Čekovská 6. miesto 
14. – 15. apríl 2008 

 M. Štancel a Š. Halčin sa v Bratislave zúčastnili finále Slovenského národného kola  
20. ročníka EUCYS - súťaže Európskej komisie pre mladých bádateľov a vynálezcov 

15. apríl 2008 

 majstrovstvá školy v basketbale vyhrala 4. B 
17. apríl 2008 

 školské kolo chemickej olympiády kategórie C, úlohy riešilo 11 žiakov kvinty, J. Živčák  
a B. Špaková postúpili na krajské kolo, žiakov pripravovala p. p. Čekovská 

 na krajskom kole vo volejbale skončili naši chlapci na 5. mieste 

 recitácia v nemeckom jazyku 
18. - 19. apríl 2008 

 na celoslovenskej súťaži stredoškolských a vysokoškolských časopisov Štúrovo pero získal 
náš školský časopis Stretnutia, ktorý vedú p. p. A. Petrášková a p. p. Šoltésová, 3. miesto  

17. – 26. apríl 2008 

 1. projektové stretnutie v Bernau (Nemecko), zúčastnili sa p. p. Goceliaková, p. p. 
Krempaská a 13 žiakov 

21. apríl 2008 

 na celoštátnom kole olympiády z franc. jazyka sa v Bratislave zúčastnila M. Lizáková 
22. apríl 2008 

 majstrovstvá školy vo volejbale, zvíťazila 3. A, druhá bola 4. B, tretia 3. B 

 rozhlasová relácia „Svetový deň vody“, pripravila  p. p. M. Petrášková 
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23. apríl 2008 

 3. rodičovské združenie 

 rozhlasová relácia „Svetový deň Zeme“, pripravila  p. p. M. Petrášková 

 na majstrovstvách okresu vo futbale zvíťazili naši chlapci 

 na krajskom kole fyz. olympiády kateg. C sa zúčastnili M. Valiga (tretí) a N. Neuwirthová 

 na krajskom kole fyz. olympiády kateg. D sa zúčastnili L. Tropp a M. Jurčo 
23. – 26. apríl 2008 

 na celoštátnom kole SOČ vo Zvolene obsadil s prácou Aspergerov syndróm a možnosti 
jeho liečby V. Monček 3. miesto 

7. máj 2008  

 klasifikačná porada pre 4. ročník 
8. máj 2008  

 v Banskej Bystrici na Majstrovstvách SR mládeže v rapid šachu získali A. Pitoňáková  
a O. Tropp 3. miesto, L. Tropp bol ôsmy 

9. máj 2008  

 rozlúčka so štvrtákmi 

 niektorí žiaci sa zúčastnili na koncerte „Rachotíme“, ktorý sa v Kežmarku konal za účelom 
získať pre Prešov titul „Európske mesto kultúry“ 

12. – 16. máj 2008 

 akademický týždeň maturantov 
13. máj 2008  

 p. p. Jančeková zorganizovala v rámci výučby estetickej výchovy exkurziu do Baziliky  
sv. kríža v Kežmarku 

14. máj 2008  

 na atletických pretekoch stredných škôl naši žiaci niekoľkokrát vystúpili na stupne víťazov 
16. máj 2008  

 na krajskom kole chemickej olympiády kat. C na SPŠCH v Humennom obsadil J. Živčák  
2. miesto a B. Špaková 13. miesto, obaja boli úspešnými riešiteľmi 

19. - 21. máj 2008 

 Kurz ochrany človeka a prírody pre žiakov septimy, 3. A a 3. B 
19. - 22. máj 2008 

 maturanti sa zúčastnili ústnej internej maturitnej skúšky 
20. máj 2008 

 druháci v rámci fyzikálnej exkurzie navštívili Astronomický ústav SAV v Starej Lesnej 
21. máj 2008 

 žiaci prímy až kvarty, 1. a 2. ročníkov  videli divadelné predstavenie Cisárov pekár 
23. máj 2008 

 krajské kolo chemickej olympiády kat. Dg. v Prešove, N. Zastková z kvarty obsadila  
4. miesto, ostatní štyria žiaci boli úspešní riešitelia 

 na atletických pretekoch základných škôl sa zúčastnili naši štyria žiaci 
29. – 30. máj 2008 

 na celoslovenskej prehliadke amatérskych filmov Cineama 08 bol film M. Kasákovej tretí, 
kameramanom a strihačom oceneného filmu bol S. Griguš 
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1. – 3. jún 2008 

 E. Kuffová a A. Nebusová sa zúčastnili celoslovenského finále Stockholm Junior Water 
Prize o Cenu BVS za najlepší vodohospodársky študentský projekt 

 konferencia mladých vedcov Slovenska, A. Nebusová a E. Kuffová prezentovali prácu 
„Kontinuálny chemický monitoring čistoty rieky Poprad“, pripravoval p. p. Varholák 

3. jún 2008 

 žiaci 3. ročníkov boli na prednáške o spisovateľovi F. Kafkovi, jeho živote a tvorbe v rámci 
Kafkových Matliarov 2008 v Kežmarskom lýceu 

 žiaci prímy až kvarty absolvovali účelové cvičenie 

 prijímacie skúšky do prímy osemročného gymnázia 
6. jún 2008 

 Dni športu mesta Kežmarok, v malom futbale boli naši chlapci druhí, bodovali sme aj 
v atletických disciplínach, vďaka  čomu sme získali pohár za najlepšiu školu v Kežmarku 

12. jún 2008 

 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) 

13. jún 2008 

 exkurzia 11 žiakov kvinty, ktorí navštevovali chemický krúžok, v meteorologickom ústave 
SAV v Starej Lesnej 

16. jún 2008 

 pobyt učiteľov a žiakov z gymnázia v Bernau – 2. projektové stretnutie 
18. jún 2008 

 16 žiakov prímy až kvarty sa zúčastnilo dejepisnej olympiády (zábavný dejepis) 
19. jún 2008 

 klasifikačná porada za 2. polrok 
20. jún 2008 

 prezentácia nemeckého projektu p. p. Goceliakovej, p. p. Krempaskej a našich žiakov 
spojená s besedou 

23. jún 2008 

  študenti 3. A a septimy navštívili Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku 
23. – 24. jún 2008 

 školské výlety 
26. jún 2008 

 oceňovanie najlepších reprezentantov našej školy vedením mesta Kežmarok v rámci 
programu Posledné zvonenie, koncert skupiny Komajota v amfi  teátri v Kežmarku 

27. jún 2008 

 rozdávanie vysvedčení 
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Prehľad o prospechu a dochádzke  
v šk. r. 2007/2008 

 

 
1. polrok 2007/2008 

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 30 1,39 30 18 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
sekunda 30 1,68 30 11 12 7 0 0 0 0 0 1 0 1 
tercia 30 1,78 30 10 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 
kvarta 28 2,04 26 8 5 13 1 1 0 0 1 2 0 2 
Spolu 118 1,72 116 47 37 32 1 1 0 0 1 3 0 3 
kvinta 27 2,09 26 8 4 14 0 0 0 0 1 0 0 0 
1 A 32 1,97 31 6 11 14 1 1 0 0 0 0 0 0 
1 B 33 2,06 33 4 11 18 0 0 0 0 0 0 0 0 
1. roč. 92 2,04 90 18 26 46 1 1 0 0 1 0 0 0 
sexta 29 2,15 28 7 7 14 1 1 0 0 0 0 0 0 
2 A 29 2,14 26 2 12 12 1 0 1 0 2 0 0 0 
2 B 32 2,13 31 4 12 15 1 1 0 0 0 0 0 0 
2.roč. 90 2,14 85 13 31 41 3 2 1 0 2 0 0 0 
septima 25 2,13 22 5 7 10 2 0 2 0 1 1 0 1 
3 A 32 2,16 31 5 5 21 0 0 0 0 1 0 0 0 
3 B 34 1,94 33 2 18 13 0 0 0 0 1 0 0 0 
3.roč. 91 2,08 86 12 30 44 2 0 2 0 3 1 0 1 
oktáva 26 2,12 25 7 5 13 1 1 0 0 0 0 0 0 
4 A 31 2,00 30 4 9 17 1 1 0 0 0 0 0 0 
4 B 32 1,76 32 10 9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 
4. roč. 89 1,96 87 21 23 43 2 2 0 0 0 0 0 0 
Spolu 480 1,97 464 111 147 206 9 6 3 0 7 4 0 4 
 

 
2. polrok 2007/2008 

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 30 1,51 30 15 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
sekunda 30 1,62 30 14 11 5 0 0 0 0 0 1 0 1 
tercia 30 1,81 30 10 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0 
kvarta 28 2,11 27 7 5 15 0 0 0 0 1 1 0 1 
Spolu 118 1,76 117 46 37 34 0 0 0 0 1 2 0 2 
kvinta 27 2,02 26 8 5 13 0 0 0 0 1 0 0 0 
1 A 31 1,97 31 8 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 B 33 2,12 33 6 10 17 0 0 0 0 0 0 0 0 
1. roč. 91 2,04 90 22 26 42 0 0 0 0 1 0 0 0 
sexta 29 2,13 28 8 6 14 1 1 0 0 0 0 0 0 
2 A 30 2,12 27 4 11 12 2 0 1 1 1 1 1 2 
2 B 32 2,11 31 6 11 14 1 1 0 0 0 0 0 0 
2.roč. 91 2,12 86 18 28 40 4 2 1 1 1 1 1 2 
septima 25 2,04 24 7 4 13 0 0 0 0 1 0 0 0 
3 A 32 2,03 31 6 4 21 0 0 0 0 1 1 0 1 
3 B 34 1,80 33 6 19 8 0 0 0 0 1 0 0 0 
3.roč. 91 1,96 88 19 27 42 0 0 0 0 3 1 0 1 
oktáva 26 2,03 26 6 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 A 31 1,87 31 8 7 16 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 B 32 1,75 32 9 14 9 0 0 0 0 0 0 0 0 
4. roč. 89 1,88 89 23 30 36 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spolu 480 1,94 470 128 148 194 4 2 1 1 6 4 1 5 
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Maturitné skúšky 
 
Témy písomných maturitných skúšok (PFIČ) zo slov. jazyka a literatúry: 
1. Dôkaz mojej dospelosti (Rozprávanie)  
2. Volám sa Jozef Mak (Beletrizovaný životopis)  
3. Ako správne zvládnuť stres? (Úvaha)  
4. Don Quijotte 21. storočia (Charakteristika) 
Priebeh písomných maturitných skúšok (PFIČ) zo slov. jazyka a literatúry: 
V pondelok 11. marca 2008 sa externým testom a slohovou prácou zo slovenčiny začala 

maturitná skúška pre viac ako 60 tisíc študentov. Testy začali vyplňovať po desiatej a sloh 
poslední maturanti odovzdali o 16.15 hod. Prvýkrát tak absolvovali maturitu zo slovenčiny  
v novej podobe, ktorej súčasťou boli už aj štátom zadávané testy. Skrátil sa aj čas na 
napísanie slohovej práce i jej rozsah. Čas na úlohu bol 150 minút, maturant ju mal spracovať 
v rozsahu 1,5 – 3 strany formátu A4. Pri písaní mohli študenti používať aj Pravidlá 
slovenského pravopisu, Krátky slovník slovenského jazyka a iné schválené príručky. 

 V tomto roku sme sa znova dozvedeli témy písomnej formy internej časti prostredníctvom 
verejnoprávneho rozhlasu. Predseda Ústrednej maturitnej komisie vyžreboval o 13.05 hod. 
v Slovenskom rozhlase obálku s témami pre slovenský jazyk a literatúru. Témy prečítal 
moderátor rozhlasovej stanice  Rádio Slovensko v živom vysielaní.  

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 (PFIČ) zo slovenského jazyka a literatúry:  
Priemerná úspešnosť na našej škole: 79,91% (64 žiakov) na úrovni A, 75,29% (25 žiakov) 

na úrovni B. 
 
Výsledky externej časti maturitných skúšok: 

predmet 
počet testov  

u nás 
úspešnosť u nás percentil celoslovenská úspešnosť 

SJLA 64 71,73% 47,9% 71,3%
SJL B 25 74,14% 77,6% 60,3%
AJA 34 66,29% 37,1% 70,5%
AJB 30 69,61% 61,0% 61,9%
NJA 14 67,03% 33,7% 73,1%
NJB 17 68,43% 76,8% 52,9%
FJA 9 64,72% 31,5% 72,9%
MATA 30 56,89% 40,8% 60,2%
MATB 11 70,31% 71,3% 54,5%

 
V dňoch 11. až 27. marca 2008 sa uskutočnil riadny termín externej časti maturitnej skúšky 

a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2007/2008. Externú časť 
maturitnej skúšky písalo 60 192 žiakov zo 757 stredných škôl. 

Jednotné, štátom zadané testy, píšu všetci maturanti v rovnaký čas. V prípade cudzích 
jazykov zodpovedajú obsahom a úrovňou náročnosti úrovni B2 (úroveň A), úrovni B1 (úroveň 
B), resp. úrovni A2 (úroveň C) Spoločného európskeho referenčného rámca Rady Európy.  

Slovenský jazyk a literatúra - 90 minútový test. Matematika - 120 minútový test. Neobsahuje 
úlohy z diferenciálneho a integrálneho počtu. Anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk 
- 120 minútový test (A úroveň) alebo 100 minútový test (B a C úroveň). Skúška má tri časti - 
čítanie s porozumením, gramatika a lexika a počúvanie s porozumením. 

Najviac, vyše 6 800 maturantov, si vybralo náročnejšiu A úroveň z anglického jazyka. 
Z neho maturovalo celkovo na všetkých troch úrovniach takmer 40-tisíc študentov.  
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Za anglickým jazykom nasleduje v počte maturantov na A úrovni slovenský jazyk a literatúra 
(zhruba 4 200 z viac ako 58-tisíc) a matematika (vyše 3 600 z približne 10-tisíc). 

Z našich maturantov si najviac volilo matematiku 41 (A úroveň 30 - 1,87 %, B úroveň 11 – 
2,20%), z NoS maturovalo 36 žiakov (32 z úrovne A - 1,28% a 4 z úrovne B- 1,75%). Ostatné 
predmety si študenti volili podľa smeru svojho štúdia. 

 
Ústne maturitné skúšky (interná časť) 

 Vyše 60-tisic mladých ľudí malo v riadnom termíne od 19. do 22. 
mája 2008 pred maturitnými komisiami ukázať, ako zvládli učivo 
strednej školy. Pri záverečnom hodnotení sa berú do úvahy výsledky 
žiakov počas celého štúdia. Takže by sa nemalo stať, aby vynikajúci 
žiaci a študenti jednoducho nezmaturovali len pre jednorazové 
zlyhanie. Maturanti si v každom zo štyroch predmetov (povinná bola 
slovenčina a cudzí jazyk) vyberali minimálne z tridsiatich zadaní, 
podľa úrovne náročnosti sú v zadaní dve alebo tri úlohy. Ak by žiak  
v ústnej odpovedi dostal štvorku, prihliada sa aj na výsledky 
písomných prac, teda externej časti maturity. Na vysvedčení, ktoré 

žiaci dostali do rúk do piatich dni od skončenia maturity, bolo uvedené hodnotenie jednotlivých 
predmetov externej časti maturitnej skúšky a percentil, ako aj výsledky všetkých foriem 
internej časti maturitnej skúšky. Percentil je číslo, ktoré hovorí, koľko maturantov dopadlo 
v skúškach horšie ako tento konkrétny študent. Takto sa študent dozvie, resp. môže porovnať 
so všetkými maturantmi v rámci celého Slovenska. No na celkové hodnotenie maturít majú 
najväčší vplyv práve ústne skúšky. Aj preto musí predseda maturitnej komisie pochádzať  
z externého prostredia. Keďže je dôležité, aby mala maturitná skúška a výsledky rovnakú 
váhu na celom Slovensku, riadi sa samotná skúška katalógom cieľových požiadaviek. Ten 
totiž zjednocuje a určuje minimum obsahov, zručnosti a vedomosti, ktoré by mal každý 
maturant ovládať a ktoré sa počas tejto skúšky aj preverujú. 

Predsedom školskej maturitnej komisie na našej škole bola RNDr. Ľubica Semanová. 
 
Výsledky internej časti maturitných skúšok: 

počet žiakov priemer 
predmet 

4. A 4. B oktáva spolu 4. A 4. B oktáva 4. roč. 

SJA 31 11 22 64 2,19 1,45 2,00 2,00
SJB 0 21 4 25 -

2,19 
1,86

1,72 
3,75

2,27 
2,16

2,04 

AJA 19 3 12 34 1,16 1,00 1,50 1,26
AJB 6 16 8 30 2,33

1,44 
1,44

1,37 
2,75

2,00 
1,97

1,59 

NJA 5 6 3 14 1,00 1,17 1,00 1,07
NJB 7 10 0 17 2,29

1,75 
1,60

1,44 
-

1,00 
1,88

1,52 

FJA 0 0 9 9 - - - - 1,22 1,22 1,22 1,22 
DEJA 8 5 4 17 1,88 1,88 1,20 1,20 1,25 1,25 1,53 1,53 
NOSA 14 9 9 32 1,36 1,00 1,44 1,28
NOSB 0 3 1 4 -

1,36 
1,33

1,08 
3,00

1,60 
1,75

1,33 

MATA 14 7 9 30 1,71 1,57 2,33 1,87
MATB 2 2 7 11 3,00

1,88 
2,00

1,67 
2,00

2,20 
2,20

1,95 

INFA 0 0 1 1 - - 1,00 1,00
INFB 3 3 5 11 1,00

1,00 
1,00

1,00 
1,40

1,33 
1,18

1,17 

FYZA 0 0 1 1 - - 1,00 1,00
FYZB 0 0 1 1 -

- 
-

- 
1,00

1,00 
1,00

1,00 

CHEA 1 10 3 14 1,00 1,00 1,90 1,90 1,33 1,33 1,71 1,71 
BIOA 5 5 4 14 1,60 1,00 1,00 1,21
BIOB 1 7 0 8 4,00

2,00 
1,29

1,17 
-

1,00 
1,63

1,36 

GEOA 5 9 4 18 1,00 1,22 1,75 1,28
GEOB 3 2 0 5 2,00

1,38 
2,00

1,36 
-

1,75 
2,00

1,43 
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Maturita všeobecne (posledné zmeny) 
Pre školský rok 2007/2008 vstúpili do praxe tieto úpravy. Externé testy píšu všetci žiaci už 

aj z vyučovacích jazykov, pričom sa taktiež skrátila písomná maturita z týchto predmetov  
na 150 minút. Externú časť a písomnú formu internej časti má po novom aj najnižšia C úroveň 
maturity z cudzích jazykov. Externé testy z cudzích jazykov na B a C úrovni budú trvať 100 
minút. Uskutočnilo sa pilotné overovanie online maturitnej skúšky zo španielskeho 
a talianskeho jazyka. Predmet rímskokatolícke a gréckokatolícke náboženstvo nahradil 
predmet katolícke náboženstvo.  

 
Časový harmonogram maturitnej skúšky v šk. roku 2008/2009:  

 30. september 2008 – najneskorší termín, dokedy si musia maturanti zvoliť predmety, 
z ktorých chcú maturovať a nahlásiť úroveň náročnosti spolu so špeciálnymi potrebami. 

 15. október 2008 – najneskorší termín, dokedy môže žiak písomne oznámiť triednemu 
učiteľovi zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb. Po tomto dátume môže 
iný termín na zmeny povoliť len minister školstva SR.   

 Externá časť a písomná forma internej časti: 
- 17. marec 2009 - slovenský jazyk a literatúra, 
- 18. marec 2009 - anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk 
- 19. marec 2009 - matematika 
 

Galéria absolventov 
 
Z 89 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: 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 Michaela  Michaela Michal Jana 
 Rajecová (oktáva) Babíková (4. A)  Perignáth (4. A)  Bukovinová (4. B) 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Katarína Marcela Lucia Zdenka Andrea 
Gemzová (4. B) Hrebeňárová (4. B) Mandíková (4. B) Olekšáková (4. B) Palanská (4. B) 
 

http://www.modernaskola.sk/directories/file-upload/Stredne-skoly/Maturita/2008/SJL-a-SJSL.doc�
http://www.modernaskola.sk/directories/file-upload/Stredne-skoly/Maturita/2008/Aj.doc�
http://www.modernaskola.sk/directories/file-upload/Stredne-skoly/Maturita/2008/NJ.doc�
http://www.modernaskola.sk/directories/file-upload/Stredne-skoly/Maturita/2008/Mat.doc�
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Ako sa naši študenti hlásili na vysoké školy a čo robiť pri výbere VŠ? 
 
Podávanie prihlášok 
Tak ako v každom školskom roku aj teraz si podávali prihlášky na rôzne typy vysokých škôl. 

A aké typy VŠ si vyberali najviac? Predovšetkým treba povedať, že si podávali viacero 
prihlášok, niektorí jednu, ale poniektorí aj sedem. V júnovom období sme štatisticky 
vyhodnotili len prvú, najsilnejšiu voľbu. Uvidíme v októbri, akí boli úspešní. Najviac prihlášok si 
podávali na pedagogické a filozofické smery štúdia–20, tesne za sú ekonomické smery–19, 
lekárske fakulty–8, právnické-7 a v Čechách bude možno študovať až 9 študentov. Pomerne 
slabé je zastúpenie technických smerov štúdia–4, prírodovedecké fakulty-7,matematicko-
fyzikálne fakulty a informatika-3 a ostatné už len po 1-2 (fakulty verejnej správy, fakulta 
umenia v Banskej Bystrici, FTVŠ, VŠ poľnohospodárska v Nitre, Veterinárna fakulta 
v Košiciach, Akadémia policajného zboru v Bratislave). 

Možno by budúcoroční maturanti mohli porozmýšľať, či svoje voľby štúdia neprehodnotia. 
Fakulty poskytujú rozmanité, často veľmi zaujímavé, perspektívne odbory, len nie vždy o nich 
majú študenti dosť informácií. 

Besedy a exkurzie 
Aj preto sme dňa 23. júna 2008 zorganizovali pre študentov 3.A a septimy návštevu Úradu 

práce, sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku. Študenti sa oboznámili so všetkými oddeleniami, 
ale prvoradým cieľom bolo zoznámenie sa s Integrovaným systémom typových pozícií. ISTP 
je nástroj, ktorého cieľom je poskytovať čo najviac informácií o svete práce, vrátane 
poradenstva pre záujemcov, ktorí nejakým spôsobom, či už ako zamestnanci, 
zamestnávatelia, študenti alebo uchádzači o zamestnanie vystupujú na trhu práce. Hlavným 
cieľom  Integrovaného systému typových pozícií je vytvorenie stretu medzi požiadavkami trhu 
práce a osobnými charakteristikami jednotlivcov. Hlavným výstupom zosúladenia požiadaviek 
trhu práce a charakteristík pre konkrétnu profesiu je odporúčanie vhodného pracovného 
miesta, prípadne aj doplnenie o ďalšie vhodné vzdelávanie, ktoré je potrebné na vykonávanie 
danej profesie. Je to celý balík modulov, ktoré poskytujú množstvo informácií o jednotlivých 
profesiách. 

V spolupráci s oddelením poradenského a právneho úseku pri OÚP v Kežmarku sme 
v októbri 2007 pre študentov štvrtého ročníka a oktávy zorganizovali s odbornými pracovníkmi 
Okresného úradu práce pani Levickou a právnikom Klingom s PhD. Kredatusom besedy 
a prednášky o ľahšom uplatnení sa na trhu práce, ako sa presadiť v zamestnaní a ďalšie 
zaujímavé témy. 

Konzultačné dni boli vždy, keď ma žiaci vyhľadali, ale hlavne každú párnu stredu od 13,15 – 
14,oo hod. Už od druhého ročníka si žiaci posilňujú vo voliteľných predmetoch to, čo by chceli 
v budúcnosti študovať, preto aj tomuto výberu venujeme náležitú pozornosť cez triednych 
učiteľov a vyučujúcich i poskytovaním informačného materiálu z jednotlivých vysokých škôl. 
Zlepšuje sa ich príprava na maturitnú skúšku a ich príprava na VŠ. 

Veríme, že našim študentom týmto čiastočne pomôžeme vo výbere a type škôl, štúdia 
a neskoršieho uplatnenia v praxi . 

Mgr. Mária Jančeková 
výchovný poradca 



Výročná správa 2007/2008 18 

Prijímacie skúšky do štvorročného 
a osemročného 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 štvorročného 
štúdia na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Kežmarku pre školský rok 2008/2009. O štúdium 
na gymnáziu prejavilo záujem 109 žiakov. Na štúdium sa zapísalo 62 uchádzačov, ktorí boli 
prijatí bez prijímacích skúšok.  
 

Meno žiaka Základná škola Meno žiaka Základná škola 

Backár Adrián Dr. Fischera KK Marhefková Andrea Moskovská Sp. Belá

Bednár Viktor Dr. Fischera KK Mištíková Nikol Dr. Fischera KK

Briatková Gabriela Hradné nám. KK Mitterová Denisa Dr. Fischera KK

Britaňáková Radka Moskovská Sp. Belá Miturová Mária Dr. Fischera KK

Budzáková Miriama Slovenská Ves Neuwirthová Laura Nižná brána KK

Cehula Marek Huncovce Ondrášiková Veronika Dr. Fischera KK

Čekovská Andrea Moskovská Sp. Belá Orinčáková Paulína Dr. Fischera KK

Deák Richard Hradné nám. KK Petrasová Viktória Dr. Fischera KK

Dlugoš Branislav Dr. Fischera KK Petreková Veronika Hradné nám. KK

Fedorová Dominika Hradné nám. KK Petrovská Petra Dr. Fischera KK

Frindtová Zdenka Moskovská Sp. Belá Pirožeková Mária Dr. Fischera KK

Garanová Dagmar Dr. Fischera KK Pitoňák Patrik Slovenská Ves

Gemzová Juliána Štefánikova Sp. Belá Potisk Lukáš Dr. Fischera KK

Glevaňák Dominik Nižná brána KK Romaňák Slavomír Slovenská Ves

Grichová Mária Štefánikova Sp. Belá Rumlová Katarína Dr. Fischera KK

Gurgoľ Šimon Hradné nám. KK Skurka Patrik Dr. Fischera KK

Halčin Martin Lendak Slávik Adam Dr. Fischera KK

Hanisková Jana Dr. Fischera KK Starovič Dávid Spišská Sobota PP

Hardoňová Petra Dr. Fischera KK Suchanovská Anna Dr. Fischera KK

Hrebeňárová Alžbeta Vrbov Szekelyová Lenka Dr. Fischera KK

Hrebeňárová Eva Vrbov Szentiványi Denis Nižná brána KK

Hudačeková Alexandra Moskovská Sp. Belá Šatala Pavol Dr. Fischera KK

Chudiková Andrea Nižná brána KK Šavelová Bibiana Tatranská Lomnica

Jaseňáková Lívia Ľubica Šmihulová Jana Nižná brána KK

Kantorková Tatiana Dr. Fischera KK Špinková Barbora Dr. Fischera KK

Kaňuk Patrik Štefánikova Sp. Belá Špirková Jana Ľubica

Krajňák Ivan Dr. Fischera KK Štefánik Pavol Nižná brána KK

Králová Alexandra Ľubica Vojtičková Patrícia Dr. Fischera KK

Kvetková Dušana Slovenská Ves Zastková Beáta Štefánikova Sp. Belá

Lešundák Andrej Dolný Smokovec Zemančíková Barbora Ľubica

Malina Michal Nižná brána KK Zoričák Michal Spišská Sobota PP
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Na prijímacie skúšky do prímy osemročného gymnázia pre školský rok 2008/2009 sa 
prihlásili žiaci z 9 základných škôl, ktorí vykonali písomné skúšky zo slovenského jazyka 
a matematiky 3. júna 2008. Na základe výsledkov prijímacích skúšok bolo prijatých 26 žiakov, 
všetci zúčastnení vyhoveli kritériám. Na štúdium v školskom roku 2008/2009 sa zapísalo 
všetkých 26 uchádzačov.  
 

Meno žiaka Základná škola Meno žiaka Základná škola 

Baláž Viliam Hradné nám. KK Kurila Jakub Hradné nám. KK

Bednarčík Lukáš Sv. kríža KK Lapšanská Lea Huncovce

Cehula Jakub Huncovce Lorková Zuzana Třebíčska Humenné

Cehuľová Mária Dr. Fischera KK Mačák Samuel Dr. Fischera KK

Džubanová Martina Třebíčska Humenné Marhefková Natália Moskovská Sp. Belá

Háberová Ivana Lendak Miškovič Tomáš Sv. kríža KK

Chrenková Bibiana Dr. Fischera KK Nebus Benedikt Lendak

Jankura Ľuboš Sv. kríža KK Pekarčík Daniel Dr. Fischera KK

Kaprál Radovan Ľubica Pitoňáková Andrea Huncovce

Koščák Ján Huncovce Repaský Kristián Dr. Fischera KK

Koššár Igor Dr. Fischera KK Scherfelová Gabriela Hradné nám. KK

Košuth Filip Dr. Fischera KK Štefanik Adam Sv. kríža KK

Kovalská Karin Ľubica Zummer Dávid Sv. kríža KK
 

 

ČINNOSŤ ZÁUJMOVÝCH KRÚŽKOV 
 

 
 
V školskom roku 2007/2008 pracovalo na škole 29 

záujmových krúžkov, ktoré viedlo 24 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 

Cho, kat. C Daniela Čekovská
Fyzikálny (1., 2. roč.) Ivan Duľa Volejbal Bronislava Oravcová
Fyzikálny (4. roč.) Ivan Duľa Cho, kat. C, D Gabriela Pástorová
Spevácky Claudia Fassingerová Redakčný Andrea Petrášková
Prvej pomoci Dana Ferulíková Slovenský jazyk Andrea Petrášková
Športové hry Dana Ferulíková Historický Andrea Petrášková
Odborný publicist. jazyk (JSW) Mária Goceliaková Poznaj a chráň Mária Petrášková
Šachový Eduard Hagara Nemecký jazyk Gabriela Smolková
Sjl – maturitný Mária Jančeková Ruský jazyk Katarína Švabyová
Sjl – maturitný Oľga Kormanová Tenisový Juraj Varholák
Sjl - gramatický Oľga Kormanová Programovanie Anna Zubalová
Francúzsky jazyk Ivana Kovalová Základy administr. Anna Zubalová
Basketbal Otto Krajňák Internet – Otvorená Ivan Duľa
Nemecký jazyk Mária Krempaská škola Helena Gardošová
Matematický Mária Mlynarčíková Marta Mlynarčíková
Dejepisný Vladimíra Mačáková Gabriela Pástorová
Filozofický Vladimíra Mačáková Jozef Vlček
Nemčina pre maturantov Edita Molnárová Anna Zubalová
 



Výročná správa 2007/2008 20 

PK slovenského jazyka a literatúry a výchovných 
predmetov 

 

Slovenský jazyk 
 
Školský rok 2007/2008 sme začali 

poradou ako čo najdôstojnejšie osláviť 80. 
výročie nášho gymnázia. O tom, ako to 
dopadlo, si môžete prečítať podrobnú 
správu na inom mieste.  

Predmetová komisia slovenského jazyka 
a literatúry tradične organizuje kultúrne 
akcie na škole: v divadle sme boli len raz, a 
to na výborné predstavenie Cisárove nové 
šaty. Naši najmenší absolvovali dva 
výchovné koncerty. Boli sme 
spoluorganizátormi besied a seminárov:  

v rámci Literárneho Kežmarku, v rámci Kafkových dní a besedovali sme aj s p. Valiskom, 
autorom spomienkovej knihy o svojom otcovi. Absolvovali sme aj naše tradičné literárne 
exkurzie na Oravu po stopách P. O: Hviezdoslava, a do Liptovského Mikuláša po stopách  
M. Rázusa. Pre tých, ktorí majú problémy s pravopisom, organizujeme pravopisné krúžky,  
v tomto roku boli dva. 

Dielom členky našej PK SJL p. prof. Petráškovej a jej redakčného tímu je aj obľúbený 
školský časopis Stretnutia, ktorý vyšiel špeciálne ku 80. výročiu ako spomienkové číslo, okrem 
bežných štyroch čísel, samozrejme. A sme hrdí, že tento tím tvorí časopis, ktorý je ovenčený 
cenami. 

Organizovali sme aj prezentáciu knižnice  
v rámci Dňa otvorených dverí pre budúcich 
žiakov a výstavku kníh spojenú s predajom ku 
dňu knižníc. Tradične organizujeme pred 
vianočnými prázdninami ZUČ, zbierky ku Dňu 
zvierat pre kežmarský útulok a pre Ligu proti 
rakovine. 

Toto je len malá ukážka aktivít učiteľov našej 
PK SJL Nie je priestor hovoriť o dennodennej 
úpornej snahe niečo vysvetliť, naučiť, o stohoch 
písomiek, testov a diktátov, ktoré treba opraviť, a 
už vôbec nie o tom, že cez dovolenku budeme 
robiť nové osnovy. Ešteže svoje povolanie 
máme radi a je pre nás poslaním. 
 
 
Spomienka na oslavy 80. výročia založenia slovenských tried nášho gymnázia 
 

Život školy je ako vlak, do ktorého nasadnete 1. septembra a vystúpite 30. júna. So 
železnou pravidelnosťou sa striedajú tie isté stanice, zastávky, pisk výpravcu a kontrola 
sprievodcu. Z času na čas sa ale vyskytnú výnimočné udalosti, ktoré tento stereotyp narušia. 
V živote školy sú to výlety, exkurzie, návštevy divadiel a iné. A ešte výnimočnejšie sú výročia 
založenia školy. Na rozdiel od veku ľudí, čím je škola staršia, tým je viac dôvodov k hrdosti. 
My na Gymnáziu Pavla Oszágha Hviezdoslava v Kežmarku ten dôvod máme - už 80 rokov 
znie v chodbách našej starobylej školy ľubozvučná slovenčina. V roku 1927 sa v pôvodne 
nemeckom gymnáziu otvorila prvá trieda s vyučovacím jazykom slovenským. Veľké oslavy 
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sme organizovali pri 75. výročí, a preto sme tohtoročné oslavy poňali komornejšie. Ale aj tak 
pre organizátorov a účinkujúcich to bola poriadna fuška. Vymyslieť koncepciu, dať programu 
myšlienku, získať účinkujúcich a celé to nacvičiť. Prijmite malú spomienku na ten októbrový 
deň, keď sme oslavovali a spomínali. 

Celý program rámcovalo interview so školou, ktoré viedol skúsený moderátor Daniel Dluhý 
a snímal kameraman nad všetkých skúsený Stano Griguš a ktoré sa premietalo na zadnej 
projekcii. Škola spomínala na časy dávnominulé, ale aj na súčasnosť a skonštatovala, že 
gymnazisti sú národ talentovaný, vynaliezavý a múdry, aj keď niekedy hlučný a lenivý. 
Dôkazom mal byť program, na ktorý všetkých pozvala. 

A sme v mestskom kultúrnom stredisku naživo, kde to všetko začalo. Na úvod nesmela 
chýbať báseň „Ó, mládež naša, tys´ držiteľkou rána" od P. O. Hviezdoslava, v podaní 
skúseného recitátora Janka Živčáka. V slávnostnom príhovore pani riaditeľka Mgr. Helena 
Gardošová pripomenula, že bez školy niet pokroku ani civilizácie. Spomenula, že na škole 
učilo okolo 300 učiteľov, naše gymnázium skončilo okolo 5500 absolventov, menovala 
bývalých riaditeľov. 

Program otvoril spevácky súbor pod taktovkou p. prof. Smolkovej slávnostnou Ódou na 
radosť a pripojili ešte jednu pieseň, v ktorej prosili, aby sa už konečne zrušili päťky! P. prof. 
Jančeková so svojimi žiakmi nám pripomenuli slávnych " spolužiakov " - P.O. Hviezdoslava a 
Martina Rázusa a profesora kežmarského lýcea Jána Chalupku. Pri pozornom počúvaní sme 
si mohli všimnúť, že vzdelanie nebolo v minulosti až takou samozrejmosťou ako dnes a 
získavalo sa za cenu veľkých obetí. 

Na škole máme nádejný spevácky talent - Viktóriu Petrasovú, ktorá si vybrala pre túto 
príležitosť príznačnú pieseň o tom, že každá lavica niečo skrýva... 
Ďalší talent, tentoraz tanečný, Jurko Griger s partnerkou Radkou Britaňákovou 

mimochodom juniorskí víťazi Slovenského pohára v tancoch a Sabína Kvetková s partnerom 
Michalom Šimanským nám dali lekciu kultivovaného tanca, pekného držania tela, zložitých 
tanečných figúr a to všetko s príjemným úsmevom, čo budilo dojem, že tak pekne tancovať je 
tá najľahšia vec na svete. 

Ako by mohla chýbať v školskom programe scénka spoza lavíc a katedry! Tá, ktorú nacvičili 
sextáni mala podtext: kto tým žiakom vyhovie! Asi preto, že autorom bol učiteľ... Bola aj trošku 
sci-fi, lebo žiaci sa pokúsili preprogramovať učiteľa na takého tolerantného, až im to vadilo. 
Sextáni sa do svojich úloh vžili a vierohodne stvárnili jednotlivé typy. Majú s tým bohatú 
skúsenosť, veď sú na gymnáziu už šiesty rok... 
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Pri vystúpení speváckej skupiny Fassingerovci sa každému objaví úsmev na tvári, vedia 
navodiť správnu atmosféru a roztlieskať publikum. Tentokrát si nacvičili tri populárne piesne, 
ktorých názvy dávajú spolu zmysel. Posúďte: najprv nás vyzvali, Poďme sa zachrániť, v druhej 
piesni tvrdili, že Taký deň by mal prísť a na záver s istotou tvrdili, že Stane sa, čo sa nestane... 

Francúzština zaznela v podaní oktavánok Majky, Barbary, Katky a Moniky, p. prof. 
Kovalová im vybrala dramatickú báseň Charlesa Baudelaira zo zbierky Kvety zla. Ich 
francúzština podkreslená francúzskym šansónom sa tak dobre počúvala! 

Osvedčenú scénku Lasicu a Satinského Dievčatá ako také si s očividnou chuťou zahrali 
„páni vedci", členovia spolku Prudkí intelektuáli Hudáček, Binek, Dluhý a Bajaj a okrem 
sugestívneho podania zaujali aj tým, ako presvedčivo o tých dievčatách hovoria. Janko Bajaj 
tak podľahol atmosfére, že hneď potom neplánovane vystúpil so svojou karaoke šou, lebo, 
ako sa sám vyjadril, tento program by bez neho nemal tú správnu šťavu. Mal pravdu... 
Ďalšia pohybovo - hudobná scénka Správny hec mal mravoučný podtext o tom, ako sa dá 

tráviť voľný čas. Povaľovaním a ničnerobením, alebo aktívnym pohybom. Martina, Henrieta, 
Simona a Lenka dali lekciu Martinovi, Lukášovi a Jozefovi v ovládaní tela a svalov. A títo 
pôvodne pivárski povaľači sa po polročnom tréningu predviedli ako mrštní cvičenci, ktorí 
akoby nemali kosti v tele. Za toto číslo ďakujeme p. prof. Ferulíkovej. 

 

 
Keď zmaturovala Jarka Smejkalová, všetci sme už vedeli, že zo školy odchádza veľký 

básnický talent. Jej krehkú poéziu si pripomenuli študentky 3. A v poeticko - hudobnom 
pásme. 

Martin Kalata zo sexty je veľkým vyznávačom break - dancu. Priviedol si aj rovnako 
výborných kamarátov Olivera a Daniela a mali sme čo pozerať! Boli naozaj výborní. A ešte 
sme sa dozvedeli, že Martinovo umelecké meno je Martyn Taťka Kalata... 

Osviežením bolo vystúpenie prímy s pásmom Máme v uchu hluchú muchu. Vypočuli sme si 
žiacke brepty, ale aj učiteľské „preklepy", svojské definície /viete, že učiteľ je tvor, ktorý má len 
jedny nervy?/ a hlavne sme sa zasmiali. A príma mala za sebou krst ohňom - prvé 
gymnaziálne vystúpenie. 

Na záver sme si spolu s Fassingerovcami zaspievali hymnu My sme tí víťazi! Na hudbu 
skupiny Queen slová napísala štvrtáčka Monika Kasáková. 

Po všetkom moderátor opäť na zadnej projekcii pochválil program, poželal škole lepšie časy 
a jeho Vivat academia, Vivat profesores znamenalo, že je koniec. Najlepšie ešte len prišlo: 
vypukli jesenné prázdniny. 

Nedá mi na záver nepovedať ešte toto: na pódiu gymnazisti preukázali nielen veľký talent, 
ale aj veľkú odvahu, lebo komuže je lepšie ako divákovi, ktorý v prítmí hľadiska sleduje výkony 
a hodnotí... Aj my učitelia sme často s prekvapením sledovali, ako žiak, ktorý nie je až taký 
dobrý vo vzorcoch a definíciách, prejavuje pre nás skrytý talent. Dá sa povedať, že bol tento 
program vzájomným obohatením. A o päť rokov dovidenia na oslave, priatelia! 

 
Mgr. Oľga Kormanová  
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Časopis Stretnutia 
 
Školský rok 2007/2008 bol pre náš časopis veľmi bohatý. Vyšiel päťkrát do roka 

v nákladoch od 300 do 550 kusov na tridsiatich dvoch až štyridsiatich stranách, ročník 36. 
Cena jedného výtlačku bola 25 Sk. Aj po zmene redaktorov si zachoval svoju úroveň 
a zúčastnil sa až troch novinárskych súťaží.  

V októbri 2007 obsadili Stretnutia opäť druhé miesto na súťaži Proslavis v Žiline, a to zo 43 
prihlásených časopisov. Proslavis je súťaž školských a triednych časopisov, pričom sa súťaží 
v troch kategóriách, a to materské školy, základné školy a stredné školy. 

V celoslovenskej novinárskej súťaži Štúrovo pero 
2007 vo Zvolene, organizovanej Slovenským 
syndikátom novinárov, Televíziou Markíza, Maticou 
slovenskou a Krajskou knižnicou Ľudovíta Štúra vo 
Zvolene, získali Stretnutia spomedzi 94 
stredoškolských časopisov tretie miesto, a  zaradili sa 
tak medzi najlepšie stredoškolské časopisy na 
Slovensku. Cenou bola finančná odmena 3000 Sk. 
Navyše dostali aj cenu od bývalého primátora mesta 
Zvolen a terajšieho europoslanca Vladimíra Maňku, 
a to návštevu Európskeho parlamentu. Porotcami pri 
vyhodnocovaní boli Mgr. Pavol Vitko, člen 
predstavenstva Slovenského syndikátu novinárov, 
šéfredaktor časopisu OBRANA a zároveň predseda 
poroty, Doc. PhDr. Ján Sand, CSc., vedúci Katedry 
žurnalistiky Filozofickej fakulty UK Bratislava, Mgr. 
Patrik Herman, redaktor Televízie Markíza. Ako to už 
na Štúrovom pere býva, súčasťou súťaže boli besedy 
so zaujímavými hosťami ako s prof. Ing. Jánom 
Mikolajom, CSc. - ministrom školstva SR, Václavom 
Mikom - generálnym riaditeľom TV Markíza, Henrichom Krejčom - šéfredaktorom Centra 
spravodajstva a publicistiky TV Markíza, Pavlom Múdrym - generálnym riaditeľom Slovenskej 
tlačovej agentúry a.s. SITA a ďalšími.  

Tohto roku sa Stretnutia prvýkrát zúčastnili súťaže Kalokagatia 2008 v Trnave. Išlo 
o športovú olympiádu detí a mládeže s medzinárodnou účasťou, organizovanou každé dva 
roky. Keďže Kalokagatia znamená rovnováhu krásy tela ale i duše, súčasťou týchto 
trnavských olympijských hier boli aj kultúrne súťaže. Tu Stretnutia získali v kategórii 
stredoškolských časopisov krásne prvé miesto. 

 
Alžbeta Brčiaková 

 

Estetická výchova  
 
Je predmet, ktorý sa vyučuje ako povinný neklasifikovaný v prvom ročníku a kvinte a potom 

ako voliteľný dvojročný blok, klasifikovaný v treťom ročníku a septime a vo štvrtom ročníku 
a oktáve. Viac ako jedno desaťročie je u nás aj maturitným predmetom. Maturujú z neho 
všetci tí, ktorí majú záujem o ďalšie štúdium umenia a kultúry, budúci pedagógovia, ale aj tí, 
ktorí si chcú rozšíriť svoj všeobecný kultúrny a umenovedný prehľad. 

Kým v začiatkoch štúdia estetiky, v prvom ročníku, je cieľom zážitkové učenie, neskoršie je 
to kultivácia estetického vnímania a estetické hodnotenie, úzko späté s dejinami umenia 
a kultúry, ktoré sú dedičstvom vzdelaného človeka, no dôraz kladieme na tvorivé spracovanie 
týchto podnetov. Usilujeme sa o živú estetiku, schopnosť vnímať a individuálne hodnotiť 
podnety z oblasti umenia, no aj z oblasti mimoumeleckého estetična, ktoré je spravidla 
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inšpiráciou umeleckých diel. V tomto školskom roku 2007- 2008 je otvorený jeden seminár 
s počtom 14 študentov a bude pokračovať aj v nasledujúcom školskom roku. 

Koncoročné seminárne práce s témami napríklad, obloha v umení, prírodné úkazy- dážď, 
búrka, víchrica, vodná hladina, ale i ateliér a umelec, cirkus a zvieratá, ľudia a práca, madona 
a dieťa, dokazujú ich uprednostňovanie autentických tvorivých riešení vo vlastnom vyjadrovaní 
prostriedkami umenia a pri vnímaní umeleckých diel. Študenti dokázali, že chápu umenie 
v jeho mnohorakých podobách a súvislostiach a zároveň sa učia pracovať s informáciami 
o významných umeleckých dielach a tendenciách umenia v  rozličných médiách. 

 
Mgr. Mária Jančeková 

 
Náboženská výchova 

 
V tomto školskom roku sme popri bežných 

hodinách náboženstva plánovali tri akcie. Dve 
sa podarilo aj uskutočniť. Úspešne sme sa 
zúčastnili biblickej olympiády a „v jedno 
piatkové poobedie sa stretli 2. A a 2. B, aby 
sa spoločne zúčastnili prednášky venovanej 
svetovému stretnutiu mládeže v Sydney. 
Prezentáciu nám pripravili o. Peter Sabol - 
univerzitný správca UPC Štefana Moyzesa, 
biskupa v B. Bystrici, Ľudovít z Prešova 
a Maťo zo Zakamenného, jeden z budúcich 
účastníkov SSM v Sydney. Hlavného slova sa 
ujal bývalý študent nášho gymnázia Fero 
Neupauer (maturant z r. 1997). Cieľ ich cesty 

k nám bol prostý. Prišli nás poprosiť o pomoc a to či už finančnú alebo duchovnú. Chceli by sa 
totiž dostať na už spomínané SSM v Sydney a keďže to nie je lacná cesta hľadajú pomoc, kde 
môžu. Ich cesta do Kežmarku však mala aj iný dôvod. Chceli sa poďakovať tunajším 
redemptoristkám za to, že sa za nich modlia a oni naozaj hmatateľne cítia ich podporu.“  
(z príspevku Lívie Siskovej v časopise Stretnutia) 

Nepodarilo sa nám zorganizovať divadelné predstavenie vysokoškolákov z Ružomberka, 
ale snáď to vyjde na budúci školský rok, počas ktorého chystáme ďalšie dve novinky. 
Vyučovanie náboženstva totiž posilní ďalší vyučujúci alebo vyučujúca (nechajte sa 
prekvapiť...) a našou túžbou je tiež ponúknuť krúžok, v ktorom by sa žiaci zamerali na tvorbu 
webovej stránky z náboženstva. Sme plní očakávaní. 

Mgr. Pavol Šoltýs 
 
Hudobná výchova 

 
V rámci vyučovania hudobnej výchovy sa uskutočnili dva výchovné koncerty: 
Svetové hudobné nástroje (29. októbra 2007) – účinkoval Ján Hrubovčák, člen orchestra 

Štátnej filharmónie v Košiciach. Zámerom koncertu bolo ukázať žiakom „naživo“ najslávnejšie  
hudobné nástroje, ktoré poznajú v akustickej forme len z nahrávok: indánska píšťala, 

škótske gajdy, fujara, alpský roh a i. Koncert sa konal v Mestskom kultúrnom stredisku  
v Kežmarku, zúčastnili sa na ňom žiaci prímy až kvarty. 
Čo je muzikál (19. marca 2008) - účinkovali členovia opery Štátneho divadla v Košiciach 

(Tatiana Paládiová, Michaela Hausová, Marián Lukáč a ďalší). Koncert sa konal v Mestskom 
kultúrnom stredisku v Kežmarku, zúčastnili sa na ňom žiaci prímy až kvarty. 

 
Mgr. Gabriela Smolková 
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PK cudzích jazykov 
Anglický jazyk 

 
Predmetová komisia anglického jazyka 

predložila v marci 2008 prihlášku do 
projektu Socrates s témou Kultúrne 
dedičstvo. Na projekte s nami 
spolupracovali partneri z Holandska 
a Turecka. Obe tieto krajiny sa od nás 
odlišujú mentalitou, zvlášť spoznanie 
krajiny ako je Turecko, kde sa stretáva 
východná kultúra so západnou, môže byť 
pre nás naozaj zaujímavé. Držme palce, 
aby bol projekt úspešný a mohli by sme na 
ňom začať aktívne pracovať. 

V jeseni sme sa pokúšali zorganizovať 
poznávací zájazd do Londýna. Bohužiaľ, pre nedostatok záujemcov sa tento zájazd nekonal, 
čo je naozaj veľká škoda. Snáď nabudúce. Ale nevešajme hlavu, na budúci školský rok je 
v pláne poznávací zájazd do Paríža. 

V novembri sme zorganizovali školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Záujemcov bolo 
naozaj dosť, čo nás teší a veríme, že tento entuziazmus vydrží študentom aj naďalej. Súťažilo 
sa v kategóriách 2A-prvý a druhý ročník, 2B-tretí a štvrtý ročník, 2C-ak pobyt v anglicky 
hovoriacej krajine presiahol dobu 12 týždňov, 2E-príma až kvarta. 

Olympiáda pozostávala z dvoch častí - písomnej a ústnej. V písomnej časti sa hodnotili 
sekcie gramatika, slovná zásoba, čítanie s porozumením a počúvanie s porozumením. Ústna 
časť pozostávala z dvoch dielov – príbeh a riešenie modelovej situácie. Bohužiaľ, zvíťaziť 
mohol len jeden, a tých najúspešnejších nájdete v prehľadnom zozname.  

Počas dňa otvorených dverí p. p. Čepeová a p. p. Šoltésová, pripravili program so žiakmi 
prímy a sekundy a zároveň pripravili prezentáciu predmetu anglický jazyk. 

17. 12. 2007 sa žiaci prímy a sekundy zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom 
jazyku – Išlo vajce na vandrovku. Predstavenie malo veľký ohlas, preto v budúcnosti 
plánujeme viac podobných akcií. 

20. 12. 2007 sa konala akcia Vianoce vo svete, ktorú spoločne pripravili vyučujúce ANJ. 
Svoje krajiny predstavovali žiaci z Venezuely, Nemecka, Mexika a M. Perignáth zo 4. A 
prezentoval USA. Celé podujatie spevom sprevádzala školská kapela. Táto akcia bola 
úžasným spestrením celého predvianočného zhonu, bohužiaľ, študenti o ňu neprejavili veľký 
záujem, a tým prišli o jedinečnú šancu dozvedieť sa, ako trávia Vianoce ľudia na opačnom 
konci našej planéty. 

V budúcom školskom roku nás čaká veľa zmien, ale verím, že popri učení si nájdeme čas aj 
na zábavu a budeme sa na podobných akciách stretávať častejšie a vo veľkom počte. 

 
Mgr. Ivana Dorušincová 

 

Francúzsky jazyk 
 
V školskom roku 2007/2008 začala na našom gymnáziu vyučovať francúzsky jazyk nová 

učiteľka – pani profesorka Gerényiová. Veľmi sa tešíme, že prvý rok svojej praxe zvládla 
a v zborovni i v triedach ju uvidíme opäť v septembri. 

Na škole úspešne pokračuje projekt rozšíreného vyučovania francúzskeho jazyka v triedach 
osemročného gymnázia. Žiaci vyšších ročníkov (sexta, septima a oktáva) majú možnosť svoju 
pokročilú francúzštinu používať a zveľaďovať na hodinách bilingválne vyučovaných 
predmetov. V sexte a v septime sa bilingválne vyučuje predmet história-geografia a v oktáve 
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ekonómia. Žiaci i učitelia mali v tomto školskom roku konečne k dispozícii učebnice pre 
výučbu týchto premetov, za čo musíme a chceme poďakovať partnerskému Francúzskemu 
inštitútu. Vyučovať i študovať predmet v cudzom jazyku vyžaduje veľa času a motivácie, ale 
zároveň to veľa dáva všetkým zúčastneným. Za učiteľov môžem vyhlásiť, že tieto predmety sú 
pre nás veľkou výzvou a urobíme všetko pre to, aby boli pre žiakov čoraz zaujímavejšie 
a prínosnejšie. 

V januári sa žiaci z tried sexta, septima a oktáva podrobili medzinárodnému testovaniu 
a mnohým boli udelené diplomy DELF. Takmer všetci žiaci sexty a septimy dosiahli úroveň B1 
Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Písomné testy i ústne skúšanie 
v úrovni B2 boli veľmi náročné a napokon sa túto úroveň podarilo dosiahnuť nadpolovičnej 
väčšine francúzštinárov z oktávy. Niektorí z nich, napriek technickým problémom, svoje 
diplomy čoskoro využili v rámci prijímacieho konania na vysoké školy. Všetkým, ktorí v tomto 
roku dokázali, že ich úroveň v cudzom jazyku sa zvyšuje, srdečne blahoželáme. 

V uplynulom školskom roku fungoval krúžok francúzskeho jazyka. Časť žiakov krúžok 
navštevovala preto, aby mohla v popoludňajších hodinách konverzovať vo svojom obľúbenom 
cudzom jazyku, rozširovať si slovnú zásobu, oprašovať gramatické vedomosti a pripravovať sa 
na olympiádu vo francúzskom jazyku. Niektoré žiačky sa na krúžok zapísali, aby sa pod 
pedagogickým vedením mohli pripravovať na Festival frankofónneho divadla, ktorý 
každoročne organizuje Francúzska aliancia v Košiciach. Z viacerých dôvodov sa tento zámer 
nenaplnil, ale nič nie je stratené, festival sa určite bude konať i v roku 2009, a preto vyzývame 
všetkých viac či menej frankofónnych so vzťahom k divadlu, aby dali o sebe vedieť. Spolu 
určite dokážeme pripraviť skvelé predstavenie.  

Mgr. Ivana Kovalová 
 
Nemecký jazyk 
 
Predmetová komisia nemeckého jazyka ponúkla žiakom v tomto školskom roku niekoľko 

podujatí. Vybraní žiaci mali možnosť navštíviť partnerské gymnázium v Ansbachu, zúčastniť 
sa na medzinárodnom stretnutí mládeže vo Weilburgu, či pracovať v rámci medzinárodného 
projektu. Všetky tieto medzinárodné podujatia dávajú žiakom možnosť overiť si a porovnať 
svoje jazykové schopnosti, vymeniť si skúsenosti a názory s inými mladými ľuďmi. 

 
Výmenný pobyt v Ansbachu 
 

Od 27. septembra do  
6. októbra 2007 sa zúčastnilo 
25 žiakov spolu s p. p. Máriou 
Krempaskou a p. p. Máriou 
Goceliakovou na výmennom 
pobyte v Ansbachu. Výmenné 
pobyty medzi slovenskými 
a nemeckými žiakmi sú vždy 
spojené s nejakou témou. 
Projektová práca  je ich 
vyvrcholením. Teraz to bola 
myšlienka zmierňovania 
napätia medzi náboženstvami, 
ekumenizácia. Téma si 
vyžadovala náročnú prípravnú 
fázu. V rámci nej sme 

navštívili niekoľko kostolov vo Virnsbergu, Ansbachu, Nürnbergu a Würzburgu, evanjelickú 
vysokú školu Augustana v Neuendettelsau. Tu sa začala príprava  pobožnosti, ktorá sa konala 
v kostole Christ-König-Kirche. V centre bola téma mieru a pokoja a žalm 150. Základy 
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teologickej interpretácie žalmov získali žiaci počas prednášky profesora teológie p. Helmuta 
Utzschneidera. Žalm 150 sme interpretovali v hebrejčine, slovenčine a nemčine. Interpretácia 
bola podfarbená hudbou na rôznych hudobných nástrojoch. Súčasťou pobožnosti boli prosby, 
ktoré žiaci pripravili spoločne v tvorivých dielňach.  

Pre mnohých bola nezabudnuteľným zážitkom návšteva internátu jedného z najznámejších 
a najúspešnejších nemeckých chlapčenských zborov – Windsbacher Knabenchor. Mali sme 
možnosť nahliadnuť do priestorov, kde sú ubytovaní, kde sa pripravujú či trávia voľný čas. 
Zaujímavá bola aj skúška tohto zboru, ktorá nás presvedčila o tom, že zborový spev nie je 
vôbec ľahká vec.  

Program nášho pobytu bol nabitý mnohými aktivitami, na ktorých sa všetci žiaci 
zúčastňovali. Mali však aj možnosť celkom individuálne spoznať spôsob života v nemeckých 
rodinách, vyskúšať si svoje jazykové schopnosti, prežiť nezabudnuteľné chvíle počas výletov 
so svojimi hostiteľmi.  
 

Medzinárodné stretnutie mládeže vo Weilburgu 
 
V dňoch od 19. marca do 26. marca 2008 sa dve žiačky 3. B Mária Halčinová a Simona 

Nováková spolu s p. p Máriou Krempaskou zúčastnili na  medzinárodnom stretnutí mládeže.  
Vo Weilburgu sa stretli mladí ľudia ostatných partnerských miest. Mesto privítalo mladých 
z Zevenaar (Holandsko), Quattro Castella (Taliansko), Privas (Francúzsko), Kizilcahamam 
(Turecko). Témami stretnutia bolo 50 rokov partnerských vzťahov Weilburg – Privas 
a nadchádzajúcich 10 rokov Weilburg – Kežmarok, 50 rokov rímskych dohôd, ochrana prírody 
i budúcnosť partnerských vzťahov. Súčasťou programu boli workshopy, na ktorých mladí ľudia 
diskutovali o nastolených témach. Veľkým zážitkom bolo aj spoznávanie Weilburgu a jeho 
historických pamiatok, návšteva Mathematikum v meste Giessen, ktoré zaujalo logickými 
rébusmi. Staré mesto vo Wetzlari očarilo nádhernými uličkami a pokojnými zákutiami. 
Spestrením programu bola prehliadka krištáľovej jaskyne, rôzne športové aktivity, návšteva 
školy v prírode, či večerné posedenia spojené s nadväzovaním priateľstiev. 

 
Projektové stretnutie v Bernau 
 
V dňoch 17. apríla – 26. apríla 2008 sa 

skupina 13 žiakov s p. p. Máriou 
Krempaskou a Máriou Goceliakovou 
zúčastnila v Bernau na projektovom 
stretnutí v rámci projektu „Europeans for 
Peace. Looking back and moving 
forward“. Projekt podporuje nadácia 
Erinnerung, Verantwortung und Zukunft 
a organizačne riadi inštitúcia Mitost 
v Berlíne.  

Pri konkretizovaní témy projektu „Ktorí 
muži a ženy sa napriek vojne 
a diktatúram zasadili s odvahou v mene 
ľudskosti a zmierenia za mier a obranu 
ľudských práv“ sa naši žiaci zamerali na 
tých, ktorí sú z nášho regiónu zapísaní v Sieni spravodlivých v Jeruzaleme a sú nositeľmi 
ocenenia Spravodliví medzi národmi. Rešerše sa zamerali na kňazov, ktorí mali odvahu krstiť 
Židov, a svedkov tých čias. Druhá časť projektu sa orientuje na osobnosť JUDr. Jána 
Čarnogurského, ktorý v 70. – 80. rokoch pôsobil ako obhajca nespravodlivo obvinených a sám 
stratil právo na vykonávanie advokátskej praxe za obhajobu disidentky Drahomíry Šinoglovej. 
Našli sme svedkov zaujímavých i smutných príbehov, dozvedeli sme sa o mnohých, ktorí 
riskovali život, aby pomohli iným. 
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Program prvého projektového stretnutia v Bernau bol náročný. Prehliadka mesta, návšteva 
husitského múzea, stretnutie s poslankyňou parlamentu v Postupimi, návšteva Ministerstva 
obrany, pamätník Holokaustu, Múzeum DDR i prehliadka budovy Stasi v Berlíne. 
Nezabudnuteľným zážitkom bolo aj stretnutie s podpredsedom vlády SR Dušanom 
Čaplovičom na slovenskom veľvyslanectve v Berlíne. 

Druhé projektové 
stretnutie sa uskutočnilo 
v Kežmarku od 16. júna – 
21. júna 2008. Program 
stretnutia bol veľmi bohatý 
a pestrý. Žiaci navštívili 
koncentračný tábor v 
Osvienčime, Múzeum SNP 
v Banskej Bystrici, podnikli 
výlet do Vysokých Tatier, 
Červeného Kláštora. 
Nezabudnuteľným 
zážitkom pre nemeckých 
žiakov bola plavba na 
pltiach či návšteva 
Aquacity v Poprade. 
Vyvrcholením stretnutia 
bola prezentácia projektu v priestoroch kežmarského lýcea. Túto prezentáciu umocnila 
prítomnosť svedkov čias JUDr. Jána Čarnogurského, Maríny Čarnogurskej a Ing. Jána 
Teichnera.  

Výsledkom celoročnej práce bola dvojjazyčná brožúra Odboj a odvaha proti diktatúram 
s podtitulom Príklady z Kežmarku a okolia a regiónu Barnim.  

Mgr. Mária Krempaská 
 
 

PK dejepisu, geografie a náuky o spoločnosti 
 

Putovná výstava Anny Frankovej 
 
V októbri 2007 bola na našej škole 

otvorená výstava s názvom Anna Franková 
– odkaz dejín dnešku. Boli sme už 16. 
školou, na ktorej sa táto trojtýždňová 
výstava konala a jej sprievodcami boli 
samotní naši študenti, ktorí sa zúčastnili 
trojdňového workshopu, a to: Gabriela 
Koleková, Jana Olšavská, Natália 
Labudová, Jakub Čuba, Katarína 
Džurňáková, Diana Jaseňáková, Mária 
Galliková, Jana Vojtičková, Andrej Zreľak, 
Michal Majerčák, Alžbeta Brčiaková, Anna 

Koščáková, Mária Halčinová a Simona Nováková. Zoznámili sa tak s výstavou a absolvovali 
sprievodcovský tréning.  

Putovná výstava „Anna Franková – Odkaz dejín dnešku" je spoločným vzdelávacím 
projektom holandskej nadácie Anna Frank House v Amsterdame, Nadácie Milana Šimečku  
v Bratislave a Múzea SNP v Banskej Bystrici, ktoré zabezpečuje prevoz a inštaláciu 
výstavných panelov po Slovensku. Projekt je zastrešený nemeckou vládou v Berlíne a 
finančne je dotovaný organizáciami Anna Frank Centrum, Berlin a Anna Frank House, 

http://www.annefrank.org/�
http://www.muzeumsnp.sk/�
http://www.annefrank.de/�
http://www.annefrank.org/�
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Amsterdam. Výstava bola po prvýkrát sprístupnená v roku 1996  v rakúskej Viedni a postupne 
aj v ďalších krajinách ako Dánsko, Poľsko, Nemecko, Bolívia, USA.  

Cieľom putovnej výstavy na slovenských stredných 
školách bolo priblížiť životný osud mladého dievčaťa - Anny 
Frankovej, ako reprezentantky 6 miliónov zavraždených 
Židov v nemeckých vyhladzovacích táboroch počas  
2. svetovej vojny. Zároveň išlo o uctenie si pamiatky obetí 
nacizmu i slovenského vojnového štátu a sprostredkovanie 
historických poznatkov. 

Workshop a prípravu študentov viedla Jana Hradská 
z Nadácie Milana Šimečku v Bratislave. Výstava bola 
nainštalovaná v estetickej učebni, jej oficiálne otvorenie bolo 

5. októbra 2007. Odvtedy bola sprístupnená verejnosti. 
Zúčastnili sa jej všetky triedy nášho gymnázia, základné 
i stredné školy z Kežmarku a vďaka Kežmarskej televízii 
aj ďalší ľudia, ktorých táto téma zaujala. Navyše k nám 
zavítala aj Slovenská televízia 2 a urobila o tejto 
netypickej výstave reportáž. Na záver získali všetci 
sprievodcovia certifikát. Výstava Anna Franková – odkaz 
dejín dnešku teda poslanie splnila a putovala tak ďalej, 
aby svoj odkaz odovzdala aj iným. 

Alžbeta Brčiaková 
 
 

PK biológie a chémie 
 

Čisté hory 
 
Tradične prvou akciou sú „Čisté hory“. 

Na podujatí „Čisté hory“ sa 29. 9. 2007 
zúčastnili žiaci kvarty, ktorí spolu s p. 
profesorkami G. Pástorovou a A. 
Zubalovou zbierali odpadky na turistickom 
chodníku z Hrebienka na Zbojnícku chatu. 
Tohtoročná účasť na akcii bola nízka, 
o čom svedčal fakt, že na Hrebienku sa 
našej skupinke mimoriadne potešil štáb 
slovenskej  televízie, ktorý dlho čakal na 
prvých účastníkov. Zapózovali sme pri 
chodníku so zatiaľ poloprázdnymi vrecami 

a s presvedčením, že ich do konca akcie naplníme. Redaktorka „Ekologického magazínu“ 
položila p. p. Pástorovej a žiakom zopár otázok a my sme 
sa vybrali za svojim „poslaním“. Ekologický magazín sa 
vysielal v iný termín, ako mal a  videla ho náhodou iba  
p. zástupkyňa Mlynarčíková. 

Žiaci prímy a sekundy s p. prof. A. Petráškovou  
a V. Mačákovou absolvovali celkom bez publicity čistenie 
chodníka z Tatranských Matliarov na Brnčalovu chatu. 

Žiaci, ktorí sa akcie každoročne zúčastňujú, majú „dva 
v jednom“ dobrú zábavu a spokojnosť s tým, že urobili 
dobrú vec. 
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Deň otvorených dverí 
 
V rámci školskej akcie Deň otvorených dverí, ktorá sa konala 16. 11. 2007, p. p. Pástorová. 

 p. p. Čekovská a žiaci kvinty a kvarty, ktorí navštevujú krúžok chemickej olympiády, pripravili 
zaujímavé chemické pokusy pre žiakov ZŠ, záujemcov o štúdium v 8-ročnom gymnáziu. 
Vzhľadom na malú účasť týchto žiakov sme využili prítomnosť našich primánov, ktorí si pre 
svojich nástupcov pripravili hudobné vystúpenie, a tak sa deň otvorených dverí transformoval 
na popoludnie zábavnej chémie, ktoré bolo pôvodne plánované na marec. Efektné pokusy 
našich primánov evidentne oslovili, naviac celý priebeh snímala kežmarská televízia, a tak sa 
pôvodný zámer osloviť budúcich primánov podaril a žiaci mohli všetko sledovať na televíznych 
obrazovkách. 

 
Svetový deň vody /22. apríl 2008/, Zeme /23. apríl 2008/ a boja proti AIDS/ 

1.december/ 
 
Prostredníctvom školského rozhlasu sa uskutočnili relácie k Svetovému dňu vody, Zeme, 

boji proti AIDS, ktoré pripravuje p. prof. M. Petrášková. 
 
Súťaž o najenvirotriedu 
 
Prebiehala od začiatku školského roka vo všetkých triedach. Hodnotila sa estetická úprava 

tried, počet kvetov, udržiavanie kvetov, aktuálne nástenné noviny a separácia odpadu. Prvé tri 
miesta boli ocenené finančnou odmenou 1000 Sk. Poradie odmenených je nasledovné:  
1. miesto príma, 2. miesto 2. B, 3. miesto 4. B 

 
Súťaž prvej pomoci mladých 
 
Aj keď žiaci navštevovali krúžok zdravotníckej prípravy pod vedením p. prof. Ferulíkovej 

a posledné roky sa v súťažiach  územných  aj regionálnych umiestňovali na popredných 
miestach, v tomto školskom roku sa oblastná súťaž uskutočnila v akademickom 
týždni, väčšina členov krúžku boli štvrtáci, a preto sa na nej naše družstvo nezúčastnilo. 

 
Monitoring čistoty rieky Poprad 
 
Monitoring čistoty rieky Poprad sa neuskutočnil v plánovanom období od septembra až do 

augusta z dôvodu nedodania potrebných chemikálií. 
 
Chemická a biologická olympiáda 
 
Na škole pracovali krúžky chemickej olympiády kat. C (p. Čekovská), kat. Dg (p. Pástorová), 

na ktorých vyučujúce pripravovali žiakov na riešenie úloh v jednotlivých kategóriách  
v teoretickej i praktickej oblasti. Úspechy našich žiakov sú v prehľade súťaží. 

 
Ostatné aktivity žiakov 
 
V dňoch 2. - 3. júna 2008 sa V Bratislave uskutočnila konferencia mladých vedcov 

Slovenska. Žiačky Nebusová z 3. B a Eva Kuffová z 3. A prezentovali prácu „Kontinuálny 
chemický monitoring čistoty rieky Poprad“. 

13. júna 2008 bolo 11 žiakov kvinty, ktorí navštevovali chemický krúžok, na exkurzii 
v meteorologickom ústave SAV v Starej Lesnej. 

Mgr. Gabriela Pástorová 
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PK telesnej výchovy 
 

Telesná výchova a šport 
európskymi očami 

 
4. európsky kongres FIEP 

(Medzinárodná federácia TV) pod názvom 
Physical Education and Sports sa konal 
v Bratislave síce takmer pred rokom 
v dňoch 29. - 31. 8. 2007, ale myšlienky 
tohto podujatia sú aktuálne práve dnes, 
v čase, keď sa na Slovensku zavádza do 
praxe nová školská reforma. Cieľom 
kongresu bolo priniesť nové poznatky 
o príprave učiteľov TV v Európe, 
o zmenách v učebných plánoch na základe 

Bolonskej deklarácie, o nostrifikácii vzdelávania a uplatnení učiteľov v Európe a o problémoch 
a perspektívach vyučovania TV  a športu na školách, o výbere talentovanej mládeže. 
Kongresu sa zúčastnilo 285 účastníkov z 25 štátov a 4 kontinentov, 185 z nich pracovalo 
v teoretických sekciách a 100 sa zúčastnilo workshopu „Škola v pohybe“ (medzi nimi aj ja) 
určeného učiteľom TV z celého Slovenska. Učitelia mali možnosť oboznámiť sa s najnovšími 
trendmi vyučovania TV a využívaním menej známych hier a športov ako rope skipping, inline 
skating, plážová hádzaná, speedball, korfbal, florbal alebo frisbee atď. 

Usporiadal sa aj tzv. okrúhly stôl, ktorého témou bol „Podiel vzdelávania v TV a v športe na 
rozvoji kľúčových kompetencií detí a mládeže“. Zúčastnili sa ho významní zahraniční hostia 
a predsedovia viacerých medzinárodných organizácií (prezident a viceprezident FIEP, 
predsedníčka Rady športovej pedagogiky). Okrúhly stôl bol reakciou na schválenie kľúčových 
kompetencií Radou Európy, medzi ktorými chýba pohyb, pohybová gramotnosť, ktoré spolu so 
zdravím tvorí základ existencie človeka a je predpokladom na úspešný rozvoj ostatných 
kľúčových kompetencií. Účastníci kongresu navrhujú vytvorenie „pohybovej kompetencie“ a jej 
priradenie ako 9. kľúčovej kompetencie. 

Z rokovania kongresu bolo vytvorených viacero výstupov. Spomedzi záverov kongresu si 
dovolím vybrať: 

1. TV má nezastupiteľné miesto v rozvoji osobnosti detí a mládeže a musí byť povinnou 
súčasťou kurikúl na všetkých typoch škôl. 

2. Model vzdelávania učiteľov TV musí zaručiť 240 ECTS kreditov pre bakalársky a 300 
ECTS kreditov pre magisterský stupeň vzdelania učiteľov TV. 

3. Olympijská výchova má byť súčasťou výchovných systémov na školách všetkých 
stupňov. Olympijské princípy treba harmonizovať s výchovnými koncepciami. 

4. Žiaci a študenti so zdravotnými problémami by mali mať možnosť byť začlenení do 
predmetu „zdravotná TV“, ktorý má byť v základnom vyučovaní ako povinná súčasť. 

5. Musia sa hľadať cesty ako úspešne meniť zvyky ľudí v zmysle pravidelného 
vykonávania športových aktivít. 
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6. Školský šport je základom na výber talentovanej mládeže pre výkonnostný a vrcholový 
šport. 

7. TV na školách by mala byť orientovaná na celú osobnosť žiaka a študenta. 
8. Školy a učitelia by mali viac zatraktívniť hodiny TV, a tak pritiahnuť viac detí do 

športových aktivít. 
9. Vlády a komisári EÚ musia byť informovaní a tlačení v zmysle ochrany predmetu TV 

v každých učebných plánoch. „Pohybová kompetencia“ musí byť integrálnou súčasťou 
požadovaných kompetencií na úspešný a plnohodnotný život Európana. 

Mgr. Juraj Varholák 
 
 

PK matematiky, fyziky a informatiky 
 

Popoludnie zábavnej matematiky 
 
Aj matematika môže byť zábavná! O tom 

sa môžu presvedčiť tí, ktorí sa zapoja do 
podujatia, ktoré organizuje PK matematiky, 
fyziky a informatiky pod názvom 
„Popoludnie zábavnej matematiky.“ 

Naším cieľom je pripraviť toto podujatie 
tak, aby sa ho mohli zúčastniť žiaci 
ktoréhokoľvek ročníka bez ohľadu na vek 
a štúdiom získané matematické vedomosti.  

Tento školský rok sa už po 14-tykrát 
stretli tí, 
ktorí si 

chcú preveriť svoje vedomosti, fantáziu, logiku, 
obrazotvornosť, predstavivosť ...a zmerali si svoje „sily“ vo 
vypĺňaní maľovaných krížoviek. Do súťaženie sa zapojilo 14 
trojčlenných družstiev z jednotlivých tried. Víťazom sa stalo 
súťažné družstvo 4. B triedy, ale zahanbiť sa nenechali ani 
mladší.  

Už teraz premýšľame o tom, ako pripravíme v budúcom 
školskom roku jubilejný 15. ročník tohto zábavného, ale aj 
poučného podujatia. 

Mgr. Daniela Mihóková 
 

SOČ z pohľadu učiteľky matematiky, metodičky 
SOČ a členky OHK 

 
Som učiteľka matematiky a  fyziky a moje pedagogické pôsobenie je okrem každodenného 

vyučovania týchto predmetov spojené najmä s dvoma žiackymi súťažami – matematickou 
olympiádou a SOČ. Obidve tieto súťaže majú dlhoročnú tradíciu – MO je už zrelou dámou po 
päťdesiatke a SOČ sa práve v tomto roku dožíva krásnej  tridsiatky.  

MO som úspešne riešila už ako žiačka základnej a strednej školy, potom som ako 
vysokoškoláčka pomáhala pri organizácií sústredení a oprave úloh a ako učiteľka vediem 
matematické krúžky, v ktorých sa snažím získať žiakov na riešenie úloh olympiády. MO je 
však veľmi náročná súťaž a dosiahnuť v nej výrazný úspech sa podarí len mimoriadne 
nadaným žiakom, ktorí sú schopní podať výborný výkon v presne vymedzenom čase pri 
riešení zadaných úloh.  
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SOČ dáva žiakom viac voľnosti. Cieľom je prehĺbiť a rozšíriť odborné vedomosti, poznatky  
a zručnosti stredoškolákov. Umožňuje im riešiť primerané problémy z praxe, pracovať  
s odbornou literatúrou, uskutočňovať a vyhodnocovať laboratórne experimenty, rôzne ankety, 
prieskumy, zhotoviť učebnú pomôcku. Výhoda SOČ v porovnaní s predmetovými olympiádami 
je v tom, že žiak si môže zvoliť celkom ľubovoľnú tému z rôznych odborov podľa vlastného 
záujmu. Práca na téme SOČ je dlhodobá, nezáleží v nej na momentálnej dispozícii, šťastí, 
konkrétnych faktografických vedomostiach. Jednu tému môže riešiť aj kolektív autorov, pri 
spracovaní témy poradí a pomôže konzultant - odborník z praxe alebo učiteľ príslušného 
predmetu. Práca sa vyhotovuje písomne a pri obhajobe na prehliadkach SOČ zástupca 
riešiteľského kolektívu stručne predstaví prácu, sformuluje dosiahnuté výsledky, prínos 
a možnosti využitia práce. V diskusii odpovedá na otázky poroty a divákov. 

SOČka je oproti MO ešte mladá, a preto som sa s ňou nestihla zoznámiť ako 
stredoškoláčka. Na vysokej škole som sa ale dôverne spoznala s jej staršou sestrou 
ŠVOČkou (študentská vedecká a odborná činnosť). Asi preto som sa neskôr už ako učiteľka 
na gymnáziu hneď spriatelila so SOČkou a snažila sa pritiahnuť k nej aj svojich žiakov. Hneď 
od prvých rokov svojho učiteľovania som ako konzultantka viedla práce SOČ v odbore 
matematika. Matematické témy vhodné pre stredoškolákov sa nehľadajú ľahko, ale spolu so 
žiakmi sme vždy vymysleli tému zodpovedajúcu ich záujmom a schopnostiam. Niekedy to boli 
odborné teoretické témy. Spomínam si napr. na SOČ o matematickom modelovaní v genetike. 
Jej autorom bol študent Jaroslav Grochola, ktorý sa chystal študovať medicínu a dnes je 
z neho úspešný lekár. V ďalších prácach sa autori venovali hľadaniu optimálnej stratégie 
matematickej hry HEX, dôkazom Pytagorovej vety, výpočtu objemov a povrchov telies či 
zlatému rezu. Inokedy sa osvedčili práce zamerané na didaktiku matematiky a mnohé 
produkty SOČ-károv dodnes používam na spestrenie hodín matematiky. Hlavolamy, ktoré 
zozbierali a niektoré samostatne vyrobili moje žiačky ešte v roku 1982 sú dodnes funkčné 
a obohacujú kabinet matematiky. Jedna z autoriek Jana Goceliaková – Kopfová vyštudovala 
matematiku a dnes pôsobí na Opavskej univerzite, druhá Daniela Trembová – Čekovská je 
dnes mojou kolegyňou – učí matematiku na našej škole. Z ďalších didaktických prác môžem 
ešte spomenúť prácu venovanú matematickým rozprávkam, kvantifikátorom, úlohám pre 
samostatnú prácu žiakov z rôznych tematických celkov, programu na riešenie a generovanie 
úloh na sústavy lineárnych rovníc, zábavnej matematike, umeniu vidieť v matematike či 
elektronickej zbierke úloh. Ak som to dobre spočítala, ako konzultantka som viedla 16 prác 
z matematiky a jednu z fyziky. Verím, že každá z nich svojim spôsobom prispela k odbornému 
a osobnostnému rastu ich riešiteľov a aj pre mňa to bola pri ich usmerňovaní zaujímavá 
a tvorivá práca. 
Ďalej sa budem venovať SOČ z pohľadu metodičky. Tejto činnosti sa popri vedeniu 

matematických prác venujem už asi 25 rokov, počas ktorých sa snažím medzi žiakmi 
propagovať SOČ vo všetkých oboroch, usmerňujem žiakov pri výbere témy a jej spracovaní, 
organizujem školské prehliadky SOČ. Keďže v školských prehliadkach spolu s kolegami – 
odborníkmi na jednotlivé predmety hodnotím všetky práce, prečítala som za tie roky stovky 
prác študentov našej školy. Hoci je to časovo náročné, pri čítaní študentských prác mám 
radosť z toho, čo dokážu naši žiaci vytvoriť. Prostredníctvom prác spoznávam aj žiakov, 
ktorých neučím alebo získam iný pohľad na žiakov, ktorí nie sú práve najlepší v matematike, 
no v SOČ sú schopní v inom odbore výborne prezentovať svoje výsledky. A pochopiteľne 
najväčšiu radosť prežívam spolu so žiakmi pri ich úspechoch v regionálnych, krajských 
i celoštátnych prehliadkach SOČ.  

Jubilejný 30. ročník SOČ je vhodnou príležitosťou aj štatisticky vyhodnotiť počty SOČ-károv 
a ich úspechy. Čísla hovoria jasnou rečou, že v našej škole má SOČ dlhoročnú tradíciu 
a výborné výsledky. Do SOČ sa spolu zapojilo 524 žiakov s 334 prácami. 248 prác postúpilo 
do regionálneho alebo predtým okresného kola, 147 prác reprezentovalo našu školu na 
krajských prehliadkach SOČ a 39 prác postúpilo až do celoštátnej prehliadky. Niektorí  z nich 
sa umiestnili na popredných miestach aj v celoštátnej prehliadke alebo získali zvláštnu cenu 
(1992/93 - P. Bekeš, 1994/95 - M. Švedlárová, 1997/98 - G. Bocek, E. Valek, 2000/2001 aj 
2001/2002 - M. Hyžný, 2002/2003 - E. Brutovská, 2003/2004 - S. Gašpar, M. Hagara,  
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Š. Nahálka, 2004/2005 - Z. Zíková, S. Gašpar, A. Kuhnová, 2006/2007 - M. Majerčáková,  
L. Mandíková, 2007/2008 – V. Monček). 

Tohtoroční SOČ-kári sa svojim úspešným predchodcom vôbec nedali zahanbiť. Naopak, 
tohtoročnú krajskú prehliadku môžeme považovať za najúspešnejšiu zo všetkých ročníkov. 
Všetky naše práce totiž postúpili do celoštátnej prehliadky SOČ. A konkurencia bola pritom 
veľká. Študenti stredných škôl Prešovského kraja prezentovali svoje práce pred odbornými 
hodnotiacimi porotami v 17 odboroch. Z každého odboru mohli len 2 práce postúpiť do 
celoštátnej prehliadky SOČ, t. j. medzi 34 postupujúcich prác, ktoré ďalej reprezentovali náš 
kraj, sa dostalo aj všetkých 5 prác našich žiakov. Konkrétne išlo o týchto autorov a ich práce: 
 Barbora Kuffová, Miroslava Špirková, 3.A: Funkcie – elektronická zbierka úloh 

1. miesto v krajskom kole v odbore 02: Matematika a fyzika 
 Štefan Halčin, 3.B, Martin Štancel, 3.A: Komplexné čísla 

2. miesto v krajskom kole v odbore 02: Matematika a fyzika 
 Vladimír Monček, Ok: Aspergerov syndróm a možnosti jeho liečby 

1. miesto v krajskom kole a 3. miesto v celoštátnom kole v odbore 06: Zdravotníctvo 
 Zuzana Brokešová, Lucia Špaková, Filip Turcer, 3.A: Spravodlivý medzi národmi 

1. miesto v krajskom kole v odbore 13: História, politológia a právne vedy 
 Erika Chripková, Brigita Marhefková, Sp: Súčasnosť mestských knižníc a vízia  

do budúcnosti  
2. miesto v krajskom kole v odbore 16: Kultúra, umenie, umelecká tvorba, odevná tvorba 

Za vyššie uvedenými číslami 
a úspechmi našich žiakov je okrem ich 
tvorivej práce aj veľa záslužnej práce 
učiteľov slovenského jazyka, ktorí pri 
preberaní odborného štýlu motivujú 
žiakov k práci v SOČ a pedagógov 
i odborníkov z praxe, ktorí pomáhajú 
študentom ako konzultanti prác. Za 
túto prácu sa im chcem aj touto cestou 
úprimne poďakovať. 

A ako sa pozerám na SOČ ako členka odborných hodnotiacich komisií v školských, 
regionálnych a krajských prehliadkach? Hodnotenie prác SOČ považujem za veľmi náročné, 
pretože je zvyčajne ťažko porovnávať úroveň často tematicky veľmi rozdielnych prác v danom 
odbore. Veľmi kladne hodnotím aj rozhodnutie našej krajskej komisie, že v snahe zobjektívniť 
hodnotenie menuje komisie tak, aby v nich nebol učiteľ z rovnakej školy ako súťažiaci žiak. Aj 
pri maximálnej snahe o objektívnosť hodnotenia zo strany komisie niektorí žiaci prídu 
z vyšších prehliadok SOČ s pocitom krivdy a nedocenenia svojej práce. Mne osobne je vždy 
veľmi ľúto, ak postupový kľúč neumožňuje postúpiť niekedy ani veľmi dobrým prácam do 
vyššieho kola. Vtedy sa snažíme aspoň slovne vyzdvihnúť kvalitu práce a pochváliť riešiteľov. 
Určovanie poradia prác je len nutným zlom potrebným na obmedzenie počtu ďalej 
postupujúcich prác. Podstata SOČ je totiž celkom inde, nie na samotných prehliadkach SOČ 
a už vôbec nie vo vyhlasovaní výsledkov. Víťazom je každý, kto sa zapojí do riešenia 
problému a prípadné "neúspechy" ho nedokážu odradiť.  

Prajem SOČ veľa ďalších úspešných rokov a riešiteľov, ktorí budú mať otvorené oči 
a mysle pri hľadaní tém a problémov, ktoré by mohli v prácach SOČ riešiť. Inšpiráciu ako aj 
všetky potrebné materiály o odboroch SOČ a požiadavkách na písomné spracovanie témy 
nájdete na nasledujúcich internetových stránkach: http://siov.sk, http://www.soc.vadium.sk/, 
http://www.gpohkk.edu.sk/~mlynarcikova/soc_eucys_amavet.html. 

Okrem SOČ existujú aj iné podobné súťaže pre mladých bádateľov a vedcov. Na rozdiel 
od SOČ sa v nich výsledky práce študentov prezentujú hlavne formou posterov – obrazového 
a textového materiálu umiestneného na paneloch. Keďže najlepšie práce postupujú na rôzne 
medzinárodné súťaže, hodnotí sa aj schopnosť študentov prezentovať výsledky 
a komunikovať v anglickom jazyku. Sú to súťaže: 

http://siov.sk/�
http://www.soc.vadium.sk/�
http://www.gpohkk.edu.sk/~mlynarcikova/soc_eucys_amavet.html�
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 The European Union Contest for Young Scientists (EUCYS) - Súťaž Európskej únie pre 
mladých vedcov – do slovenského národného kola bolo v tomto školskom roku 
prihlásených 182 projektov žiakov stredných škôl, z ktorých hodnotiaca komisia vybrala 
do finále národnej súťaže 34 projektov. Medzi vybrané projekty sa dostal aj projekt 
Komplexné čísla, ktorého autormi sú žiaci našej školy Štefan Halčin a Martin Štancel.  

 Stockholm Junior Water Prize (SJWP) – súťaž o  najlepší vodohospodársky študentský 
projekt – do slovenského národného kola bolo v tomto školskom roku prihlásených 290 
projektov študentov stredných škôl, z ktorých do celoslovenského finále SJWP o Cenu 
BVS za najlepší vodohospodársky študentský projekt postúpilo 40 projektov. Medzi 
postupujúcimi projektmi bol aj projekt Úroveň a kontinuálny obraz znečistenia 
chemických látok v rieke Poprad na Slovensku a Poľsku, ktorého autorkami sú žiačky 
našej školy Eva Kuffová a Anežka Nebusová. Sprievodným podujatím bola aj výtvarná 
súťaž pre žiakov základných škôl s názvom "VODA? TO JE, KEĎ...", do ktorej bolo 
zaslaných až 2769 prác žiakov z 321 škôl – aj medzi týmito prácami bolo 5 prác mladších 
žiakov našej školy. Výtvarné práce odporúčané na dlhodobé vystavenie v priestoroch 
Vodárenského múzea BVS, a.s. v Bratislave ako aj ďalšie informácie o súťaži nájdete na 
stránke občianskeho združenia Mladí vedci Slovenska, ktoré je organizátorom národných 
súťaží EUCYS a SJWP ( http://www.eucontest.sk).  

 Festival vedy a techniky – postupová súťaž prác študentov stredných škôl 
organizovaná občianskym združením AMAVET (asociácia pre mládež vedu a techniku). 
Národného finále Festivalu vedy a techniky sa v tomto školskom roku zúčastnili dva 
projekty z našej školy. Barbara Laburdová a Petra Paterová získali za svoj projekt 
o znečistení rieky Poprad cenu Asociácie žien GEO-vedkýň USA. Barbora Špaková  
a Lucia Špaková získali za svoj projekt Tajomstvo zlatého rezu cenu dekana PF UK  
a postúpili na medzinárodné podujatie Expo Science Europe, ktoré sa konalo  v máji 
tohto roku v Bruseli. Informácie o súťaži a ďalších podujatiach sú na internetovej stránke 
http://www.amavet.sk . 

RNDr. Marta Mlynarčíková 
 

Úspechy žiakov školy v školskom roku 2007/2008 
 

SOČ, EUCYS, AMAVET 
 
Barbora Špaková, Kvi, Lucia Špaková, 3. A - cena dekana PF UK na festivale  

vedy a techniky AMAVET, postup na Expo Science v Bruseli 
 
Barbara Laburdová, Petra Paterová, Ok - cena Asociácie žien GEO-vedkýň - USA  

na festivale vedy a techniky AMAVET 
 
Miroslava Špirková, Barbora Kuffová, 3. A - 1. miesto v krajskom kole SOČ  

v odbore: Matematika a fyzika 
 
Martin Štancel, 3. A, Štefan Halčin, 3. B - 2. miesto v krajskom kole SOČ  

v odbore: Matematika a fyzika 
- účasť vo Finále Slovenského národného kola 20. ročníka EUCYS  
- súťaže Európskej komisie pre mladých bádateľov a vynálezcov 

 
Vladimír Monček, Ok - 1. miesto v krajskom kole SOČ v odbore: Zdravotníctvo 

        - 3. miesto v celoštátnom kole SOČ v odbore: Zdravotníctvo 
 
Zuzana Brokešová, Lucia Špaková, Filip Turcer, 3. A - 1. miesto v krajskom kole SOČ  

v odbore: História, politológia, filozofia a právne vedy 
 

http://www.eucontest.sk/�
http://www.amavet.sk/�
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Erika Chripková, Brigita Marhefková, Sp - 2. miesto v krajskom kole SOČ  
v odbore: Teória kultúry, umenie, umelecká tvorba, odevná tvorba 

 
Eva Kuffová, 3. A, Anežka Nebusová, 3. B - účasť v celoslovenskom finále Stockholm 
Junior Water Prize o Cenu BVS za najlepší vodohospodársky študentský projekt 
 

PREDMETOVÉ OLYMPIÁDY, INÉ VEDOMOSTNÉ SÚŤAŽE 
 
Mária Kroláková, 3. A  - 1. miesto v krajskom kole olympiády ľudských práv 
 
Martina Lizáková, T  - 1. miesto v krajskom kole olympiády vo franc. jazyku kateg. 2E 
 
Andrea Lizáková, Sp  - 4. miesto v krajskom kole olympiády vo franc. jazyku kateg. 2B 
 
Natália Neuwirthová, Sx  - 6. miesto v krajskom kole olympiády vo franc. jazyku kateg. 2A 
 
Marek Lizoň, K   - 4. miesto v krajskom kole olympiády v angl. jazyku kateg. 2E 
 
Lucia Čekovská, 2. B  - 2. miesto v krajskom kole geografickej olympiády kateg. D,  
   - 6. miesto v celoštátnom kole 
 
Matúš Krajňák, Ok  - 3. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády kateg. A,  
   - úspešný riešiteľ celoštátneho kola 
 
Martin Valiga, Sx  - 3. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády kateg. C 
 
Ján Živčák, Kvi   - 2. miesto v krajskom kole chemickej olympiády kateg. C 
 
Barbora Špaková, Kvi  - 13. miesto v krajskom kole chemickej olympiády kateg. C 
 
Natália Zastková, K  - 4. miesto v krajskom kole chemickej olympiády kateg. Dg 
 
Dávid Maňak, T  - 6. miesto v krajskom kole olympiády v nem. jazyku kateg. 2E 
 
Marián Ksiažek, K  - 9. miesto v krajskom kole chemickej olympiády kateg. Dg 
   - 1. miesto v okresnom kole geografickej olympiády v kateg. F 
   - úspešný riešiteľ krajského kola geograf. olympiády kateg. F 
 
Michak Paják, K   – úspešný riešiteľ krajského kola chem. olympiády kateg. Dg 
 
Anna Štekrová, K – úspešná riešiteľka  krajského kola chem. olympiády kateg. Dg 
  
Patrícia Kurucová, K  – úspešná riešiteľka  krajského kola chem. olympiády kateg. Dg 
 
Lenka Gondžárová, K  - 3. miesto v okresnom kole matematickej olympiády kateg. Z9 
   - úspešná riešiteľka krajského kola 
 
Andrej Zreľák , 3. B, Dominika Semaňáková, 2.A,  Vladimír Zoričák, 2.A 
   - 3. miesto v okresnom kole biblickej olympiády 
 
Matej Rezničák, 1. B  - 2. miesto v okresnom kole olympiády NEJ 
   - 3. miesto v obvodnom kole olympiády NEJ 
 
Martin Zahurák, K  - 6. miesto v okresnom kole geografickej olympiády v kateg. F 
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Patrícia Kurucová, K  - 4. miesto v okresnom kole matematickej olympiády kateg. Z9  
 
Paulína Gurková, S  - 6. miesto v okresnom kole matematickej olympiády kateg. Z6 
 
Jakub Košúth, S  - 6. miesto v okresnom kole matematickej olympiády kateg. Z6 
 
Matej Schőn, P   - 1. miesto v okresnom kole geografickej olympiády v kateg. I 
   - 2. miesto v okresnom kole Pytagoriády v kateg. P5 
 
Barbora Štofanová, T  - 3. miesto v okresnom kole Pytagoriády v kateg. P7 
   - 4. miesto v okresnom kole biologickej olympiády v kateg. E 
   - 5. miesto v okresnom kole geografickej olympiády v kateg. G 
 
Barbora Bajtošová, T  - 7. miesto v okresnom kole geografickej olympiády v kateg. G 
 
Viktória Zummerová, T  - 7. miesto v okresnom kole Pytagoriády v kateg. P7 
 
ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE 
 
Adela Pitoňáková, 3. A  - 1. miesto v okresnom kole v šachu študentiek stredných škôl 
   - 1. miesto v krajskom kole v šachu študentiek stredných škôl 
   - 5. miesto na Majstrovstvách Slovenska študentiek stred. škôl 

- 3. miesto v majstrovstvách Slovenska mládeže v rapid šachu  
     dievčat do 20 rokov 
 
Oliver Tropp, P   - 1. miesto v okresnom kole v šachu žiakov ZŠ 
   - 2. miesto v krajskom kole v šachu žiakov ZŠ 
   - 7. miesto na Majstrovstvách Slovenska žiakov ZŠ 

- 3. miesto v majstrovstvách Slovenska mládeže v rapid šachu 
chlapcov do 12 rokov 

 
Barbora Hoffmannová, 2. A  
- 4. miesto na Majstrovstvách SR v karate – kata v kategórii starších dorasteniek 
- 1. miesto na Majstrovstvách Stredoslov. zväzu karate dorast a juniori – kata 
- 2. miesto na Majstrovstvách Stredoslov. zväzu karate dorast a juniori – kumite 
- 2. miesto na Stredoslovenskom pohári mládeže - kata 
 
Lukáš Tropp, 1. A  - 1. miesto v okresnom kole v šachu študentov stredných škôl 
   - 8. miesto v majstrovstvách Slovenska mládeže v rapid šachu  

chlapcov do 16 rokov 
 
Tomáš Andráš, 3. A  - 13. miesto v majstrovstvách Slovenska mládeže v rapid šachu  

chlapcov do 20 rokov 
- 2. miesto v okresnom kole v šachu študentov stredných škôl 

 
Patrícia Kurucová, K - 2. miesto v okresnom kole SŠ v ľahkej atletike (400 m) 
   - 3. miesto v okresnom kole SŠ v ľahkej atletike (200 m) 
 
Michal Jurčo, 1. A - 2. miesto v okresnom kole SŠ v ľahkej atletike (200 m) 
 
Jozef Zoričák, 2. B - 2. miesto v okresnom kole SŠ v ľahkej atletike (800 m) 
 
Dávid Bartko, Sp - 2. miesto v okresnom kole SŠ v ľahkej atletike (hod oštepom) 
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Simona Vasičáková, Kvi  - 3. miesto v okresnom kole cezpoľného behu 
   - 3. miesto v okresnom kole SŠ v ľahkej atletike (800 m) 
   - 3. miesto v okresnom kole SŠ v ľahkej atletike (skok do diaľky) 
   - 2. miesto na Dni športu mesta Kežmarok (skok do diaľky) 
 
Barbora Hoffmanová, 2. A - 3. miesto v okresnom kole SŠ v ľahkej atletike (400 m) 
 
Diana Jaseňáková, 3. A - 3. miesto v okresnom kole SŠ v ľahkej atletike (vrh guľou) 
 
Marek Baňkos, Sp - 3. miesto v okresnom kole SŠ v ľahkej atletike (400 m) 
 
Dominik Ogurčák, 2. A - 3. miesto v okresnom kole SŠ v ľahkej atletike (100 m) 
 
Miroslava Špirková, 3. A - 1. miesto na Dni športu mesta Kežmarok (skok do diaľky) 
   - 1. miesto na Dni športu mesta Kežmarok (100 m) 
 
Dávid Bátor, 2.B  - 1. miesto na Dni športu mesta Kežmarok (skok do diaľky) 
   - 2. miesto na Dni športu mesta Kežmarok (100 m) 
 
Kristína Jakubová, Sx - 1. miesto na Dni športu mesta Kežmarok (100 m) 
   - 3. miesto na Dni športu mesta Kežmarok (skok do diaľky) 
 
Tomáš Ružbaský, 3. B - 3. miesto na Dni športu mesta Kežmarok (vrh guľou) 
 
družstvo dievčat  - 2. miesto v obvodnom kole v basketbale žiačok stredných škôl 
   - 4. - 6. miesto v krajskom kole v basketbale žiačok stred. škôl 
 
družstvo chlapcov  - 1. miesto v obvodnom kole vo volejbale žiakov stredných škôl 
   - 5. miesto v krajskom kole vo volejbale žiakov stredných škôl 
 
družstvo dievčat  - 1. miesto v okresnom kole v basketbale žiačok stredných škôl 
 
družstvo chlapcov  - 1. miesto na majstrovstvách okresu vo futbale 
 
družstvo chlapcov  - 1. miesto na majstrovstvách okresu v halovom futbale 
 
družstvo chlapcov  - 2. miesto v okresnom kole v basketbale žiakov stredných škôl 
 
družstvo chlapcov - 2. miesto na Dni športu mesta Kežmarok (v malom futbale) 
 
družstvo dievčat  - 2. miesto v obvodnom kole vo volejbale žiačok stredných škôl 
 
družstvo dievčat  - 2. miesto v okresnom kole cezpoľného behu 
 
družstvo chlapcov  - 3. miesto v okresnom kole cezpoľného behu 
 
družstvo školy  - 1. miesto na Dni športu mesta Kežmarok 
 

INÉ SÚŤAŽE 
Juraj Griger, Sx  
Majstrovstvá Slovenskej republiky  - 2. miesto v kategórii latinskoamerických tancov  
    - 3. miesto v kategórii 10 tancov 
Slovenský pohár juniori   - 1. miesto v kategórii latinskoamerických tancov 
    - 2. miesto v kategórii štandardných tancov 
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Sabína Kvetková, 1. B  
Spoločenské tance  - 1. miesto na Majstrovstvách Slovenska v družstvách 
 
Martin Kalata, Sx  
Breakdance - Majstrovstvá SR - 1. miesto v kategórii skupina 
    - 5. miesto v kategórii sólo 
         - Majstrovstvá sveta  - 13. miesto v kategórii skupina 
    - 27. miesto v kategórii sólo 
 
Dominik Dupľák, K    
Spoločenské tance  - majster SR v choreografii – kategória Junior 
   - majster SR v družstvách (3 páry) – kategória Junior 
 
Monika Kasáková, 4. A, Stanislav Griguš, 4. A, Daniel Dluhý, 3. B  

- 2. miesto v krajskom kole prehliadky amatér. videotvorby 
CINEAMA 2008 v kategórii hraných filmov  
- 3. miesto v celoštátnom kole prehliadky amatér. videotvorby 
CINEAMA 2008 v kategórii hraných filmov 

 
Stanislav Griguš, 4. A - čestné uznanie v celoštátnom kole prehliadky amatérskej  

videotvorby CINEAMA 2008 v kategórii zvučka CINEAMA 
 
Daniel Dluhý, 3. B - 2. miesto v celoslovenskej  súťaži Štúrovo pero v kategórii 

novinárske príspevky 
   - 2. miesto vo fotografickej súťaži pri príležitosti  
   200. výročia narodenia J. M. Petzvala 
  
Viktória Petrasová, T - 1. miesto v okresnej speváckej súťaži Childrens` Eurostar 
   - účasť v krajskom finále Childrens` Eurostar 
 
Zuzana Barloková, 1. B  - 1. miesto v okresnom kole Vansovej Lomničky 
 
Katarína Vartášová, 1. A  - 2. miesto v okresnom kole Vansovej Lomničky 
 
Alžbeta Brčiaková, 3. A  - 3. miesto v okresnom kole Vansovej Lomničky 
 
Mária Galliková, Sp  - 4. miesto v okresnom kole Vansovej Lomničky 
 
Dáša Vojtechová, 1. A  - 5. miesto v okresnom kole Vansovej Lomničky 
 
Edita Mlaková, P - 2. miesto vo výtv. súťaži (200. výr. nar. J. M. Petzvala) 
 
Vladimr Monček, Ok  - 2. miesto v lit. súťaži (200. výr. nar. J. M. Petzvala) 
 
Kolekcia grafických prác - mimoriadne ocenenie pre školu zo súťaže Dielo tvojich rúk 

Topoľčany 
 

Časopis STRETNUTIA  - 3. miesto v kategórii stredoškolských časopisov  
v celoslovenskej súťaži Štúrovo pero 
- 2. miesto v celoslovenskej súťaži škol. časopisov Proslavis 
- 1. miesto v olympiáde detí a mládeže s medzinárodnou 
účasťou Kalokagatia 
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Ponuka voliteľných predmetov na šk. r. 2008/2009 
 
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. 2008/2009 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 ročník a sexta Tretí ročník a septima Štvrtý ročník a oktáva 

žiak si volí 1 predmet žiak si volí 3 predmety žiak si volí 3 predmety

(sk – počet skupín, ž – počet žiakov)

Konverzácia v AJ. -2sk-26ž Konverzácia v AJ -4sk-62ž Konverzácia v AJ -4sk-59ž

Konverzácia v NJ -1sk-20ž Konverzácia v NJ -1sk-20ž Konverzácia v NJ -2sk-26ž

Cvičenia z matem. -1sk-22ž Konverzácia vo FJ -1sk-16ž Konverzácia vo FJ -1sk-14ž

Informatika  -2sk-20ž Seminár z dejepisu -1sk-23ž Seminár z dejepisu -1sk-22ž

 Spol.-ved. seminár. -3sk-46ž Spol.-ved. seminár. -3sk-56ž

 Estetická výchova -1sk-14ž Estetická výchova -1sk-15ž

 Seminár z matem. -2sk-25ž Seminár z matem. -2sk-32ž

 Seminár z geografie -2sk-25ž Seminár z geografie -1sk-19ž

 Cvičenia z fyziky -1sk-12ž Cvičenia z fyziky -5ž (s 3. roč.)

 Cvičenia z chémie -1sk-8ž Cvičenia z chémie -2ž (s. 3. roč.) 

 Seminár z biológie -1sk-10ž Seminár z biológie -1sk-8ž

 Informatika -1sk-9ž Informatika -1sk-12ž
 

Organizácia školského roka 2008/2009 
 

Prvý polrok sa začína 1. septembra 2008. Vyučovanie sa začína 2. septembra 2008 
(utorok) a končí sa 29. januára 2009 (štvrtok).  

Druhý polrok sa začína 1. februára 2009 a končí sa 30. júna 2009. Vyučovanie sa začína 
2. februára 2009 (pondelok) a končí sa 30. júna 2009 (utorok). 

 
Prázdniny v školskom roku 2008/2009: 
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Zoznam žiakov podľa tried 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príma 
Triedna učiteľka: Mgr. Vladimíra Mačáková 
 
 

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

17. Veronika Baluchová * 16. Edita Mlaková * 
18. Filip Baran 17. Radko Olekšák 
19. Martin Baran 18. Jakub Paják * 
20. Peter Bednarčík 19. Zuzana Potaniecová 
21. Frederika Fodorová 20. Katarína Reľovská * 
22. Dávid Girgáš 21. Matej Rúra 
23. Klaudia Gurgoľová * 22. Loriána Ružbaská * 
24. Jana Hantáková * 23. Matej Schön *  
25. Dávid Hovanec * 24. Paulína Slodičáková * 
26. Ján Jeleň 25. Marcel Suchanovský 
27. Samuel Knižka 26. Jana Špaková * 
28. Klára - Mária Košuthová * 27. Oliver Tropp 
29. Veronika Krišandová * 28. Mariana Zavacká 
30. Natália Kuzmiaková * 29. Dominika Zemanová 
31. Viktória Lechová * 30. Nikola Zichačková 
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Sekunda 
Triedna učiteľka: Mgr. Mária Petrášková 
 
 

 

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

 
 
 
 
 
•• zahraničné 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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Kvinta 
Triedna učiteľka: Mgr. Dana Ferulíková 
 
 

 
 
 
 
 
•• zahraničné 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. Barbora Špaková * 
8. Veronika Kavalcová 22. Mojmír Václav 
9. Matúš Korfant  23. Simona Vasičáková * 
10. Dávid Kruliac 24. Mária Vrábliková * 
11. Diana Kušmireková 25. Adam Zavacký 
12. Magda Mačuteková 26. Denis Závacký  
13. Mária Maková 27. Ján Živčák * 
14. Nikola Mazureková  
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Sexta 
Triedna učiteľka: Mgr. Monika Čepeová 
 
 

 
 
 
 

1. Barbora Danielčáková 16. Jozef Osvald * 
2. Zuzana Glatzová 17. Lenka Paterová 
3. Juraj Griger 18. Monika Petrasová  
4. Dávid Heldák 19. Františka Petrová 
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. Denis Kušmírek 25. Monika Śatalová * 
11. Barbora Maková * 26. Jozef Śulej 
12. Lucia Mészárosová  27. Filip Trembáč * 
13. Natália Neuwirthová * 28. Martin Valiga * 
14. Soňa Olekšáková 29. Barbora Valigová 
15. Monika Orovčíková  



Výročná správa 2007/2008 47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Septima 
Triedna učiteľka: Mgr. Mária Jančeková 
 
 

 
 
 
 
 
• prerušené štúdium od 1. 10. 2007  
« študentka zo zahraničia 

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. Kristína Galliková 19. Kristián Majerčák 
7. Marianna Galliková • 20. Zuzana Maľaková * 
8. Mária Galliková *  21. Lukáš Marhefka 
9. Katarína Grigláková 22. Brigita Marhefková * 
10. Peter Grivalský 23. Branislav Pitoňák 
11. Gabriel Groman * 24. Diana Praženicová 
12. Márius Gurník 25. Lucia Trnková 
13. Erika Chripková * 26. Boehm Wiebke Charlotte« 
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Oktáva 
Triedny učiteľ: Mgr. Otto Krajňák 
 
 

 
 

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

 
 

 
 
 
• do 31. 1. 2008 

1. Petronela Budzáková 17. Martina Marhefková 
2. Dominika Galliková 18. Martin Mitura 
3. Jozef Gancarčik * 19. Jozef Neupauer 
4. Veronika Giľaková • 20. Beáta Oravcová 
5. Martina Guľašiová 21. Peter Pix 
6. Radka Hardoňová  22. Barbora Ridziková * 
7. Michal Homza 23. Zuzana Šimová  
8. Alexandra Hudáčová 24. Oliver Śoltýs 
9. Veronika Jakubcová 25. Michaela Tabáková * 
10. Miroslav Jurčo * 26. Patrik Tomaškovič 
11. Lukáš Kapolka 27. Veronika Trembáčová 
12. Patrícia Kleinová * 28. Lukáš Tropp * 
13. Karina Krisztová 29. Barbora Vaľková 
14. Martin Krok * 30. Katarína Vartášová 
15. Stanislava Labusová 31. Veronika Vojtaššáková 
16. Eva Lojeková 32. Daša Vojtechová * 
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1. B 
Triedna učiteľka: Mgr. Mária Krempaská 
 
 

 
 
• od 14. 9. 2007

1. Marcela Adamjaková 18. Sabína Kvetková 
2. Zuzana Barloková * 19. Peter Labuda 
3. Simona Bohonyová  20. Anna Lesná 
4. Zuzana Brejčáková * 21. Pavol Lisý 
5. Simona Brežinová 22. Daniela Majerčáková * 
6. Martina Cehulová * 23. Katarína Michaličková 
7. Michaela Ćesánková * 24. Andrej Mitura •  
8. Júlia Dluhá * 25. Matej Mikolajčík 
9. Lenka Dluhá 26. Matúš Pojedinec 
10. Peter Hrábek 27. Zuzana Reščáková 
11. Jana Hudačeková 28. Matej Rezničák 
12. Terézia Hudáčková 29. František Siska 
13. Ján Kapolka 30. Tomáš Sudor 
14. Samuel Kovalčík 31. Nóra Šugareková 
15. Veronika Kovalčíková 32. Jana Tomasová 
16. Lívia Kredatusová 33. Veronika Zummerová 
17. Miloš Kruk  
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2. A 
Triedny učiteľ: Mgr. Jozef Vlček 
 
 

 
• do 22. 10. 2007 
•• od 1. 2. 2008  
« študentka zo zahraničia 

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

 
• do 25. 9. 2007 
•• zahraničné štúdium 

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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3. B 
Triedna učiteľka: Mgr. Daniela Mihóková 
 
 

 
• od 17. 9. 2007 
•• zahraničné štúdium 

1. Bachledová Martina • 18. Anna Koščáková 
2. Michaela Blašková  19. Natália Labudová  
3. Tomáš Bobovský •• 20. Michal Majerčák  
4. Lenka Čarnogurská  21. Nikola Milková * 
5. Zuzana Debreová *  22. Marika Molitorisová  
6. Daniel Dluhý  23. Mária Muchová *  
7. Katarína Džurňáková  24. Anežka Nebusová  
8. Mária Galliková  25. Adam Novák  
9. Štefan Halčin  26. Simona Nováková * 
10. Mária Halčinová  27. Jana Olšavská  
11. Peter Hanigovský  28. Alena Petrovská  
12. Alexandra Hužiková *  29. Tomáš Ružbaský  
13. Denisa Chalúpková  30. Andrea Stopková  
14. Alexandra Juchová  31. Miroslav Svitana 
15. Mário Klein  32. Ivana Varmusová *  
16. Gabriela Koleková  33. Lenka Zolnierčiková  
17. Miroslava Kornasová  34. Andrej Zreľak  
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4. A 
Triedny učiteľ: Mgr. Eduard Hagara 
 
 
 

 
 

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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4. B 
Triedny učiteľ: 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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