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Vážení kolegovia, milí študenti,  
 
Byť gymnazistom je príjemné, ale aj ťažké zároveň. Na jednej strane 

v hierarchii stredoškolákov sú gymnazisti určite najvyššie. Sú predstaviteľmi 
tzv. všeobecného študentstva, vyznajú sa v prírodných vedách, humanitných 
aj spoločenskovedných, čo u ich rovesníkov vyvoláva skrytý obdiv a možnože 
aj otvorenú závisť zároveň. Na strane druhej všetko niečo stojí. Gymnazistu 
asi menej stretnete na ulici medzi bezstarostnými rovesníkmi, lebo veď zajtra 
je písomka, skúšanie, test... A tak keď sa toto špatnokrásne /aby som citovala 

klasika/ obdobie skončí, pocit spolupatričnosti: „dokázali sme to!“ je veľký. Medzi spolužiakmi 
„spolutrpiteľmi“ vznikajú priateľstvá na celý život. 

Načo taký dlhý úvod? No práve táto knižočka, ktorú držíte v rukách, vám pomôže 
v spomienkach na to sladkobôľne /zase klasik/ obdobie, aby ste mali oporu pre svoju slabnúcu 
pamäť: nájdete v nej zoznamy tried s fotkami, zoznam udalostí školského roka 2008/09, 
hodnotenia matúr atď. A vám určite tieto suché fakty navodia množstvo spomienok, vyplávajú 
zážitky, o ktorých sa v správach o činnosti nepíše. Ale zároveň táto správa splní svoju funkciu! 
Tak jej urobte dôstojné miesto na svojej poličke a pamätajte! Jej čas príde! 

 
 
Kežmarok august 2009                                                                          Mgr. Oľga Kormanová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt Krajiny Európy pod jednou strechou 
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Pedagogický zbor Gymnázia P. O. Hviezdoslava 
a zamestnanci školy 

 
 
Pedagogický zbor 
Riaditeľka školy  
Mgr. Helena Gardošová , vyučovala chémiu v 1. B a v 3. B 
Zástupkyňa riaditeľky  
RNDr. Marta Mlynar číková , vyučovala matematiku v 3. B, 4. A, seminár z matematiky  
vo 4. ročníku 
Mgr. Eva Cimbalistová, vyučovala anglický jazyk v príme, kvarte, septime, 3. B, 4. A, 
konverzáciu v AJ v 3. a 4. ročníku 
Ing. Daniela Čekovská, vyučovala matematiku v kvinte, sexte, 1. A, 3. A, chémiu 
v príme, kvarte, sexte, septime 
RNDr. Ivan Du ľa, PhD., vyučoval matematiku v septime, 2. B, fyziku v kvarte, 1. A, 2. A, 4. A, 
4. B, cvičenia z fyziky v 3. a 4. ročníku, informatiku v 1. A; od 1. 2. 2009 aj informatiku v 1. B 
Mgr. Claudia Fassingerová , vyučovala nemecký jazyk v kvinte, sexte, 1. B, 2. A, 3. B, 
konverzáciu v NJ v 3. ročníku; od 1. 2. 2009 aj nem. jazyk v príme, konverzáciu v NJ vo 4. roč.  
Mgr. Dana Ferulíková , vyučovala biológiu v sexte, septime, telesnú výchovu dievčat v príme, 
kvarte, kvinte, sexte, 1. B, 2. B a 3. A 
Mgr. Eduard Hagara , vyučoval matematiku v kvarte, seminár z matematiky v 3. ročníku, 
cvičenia z matematiky v 2. ročníku, fyziku v sekunde, tercii, kvinte, 3. A a 3. B 
Mgr. Adriana Hromádková , vyučovala nemecký jazyk v príme, kvarte, septime, 1. A, 
konverzáciu v NJ v 2. ročníku, spoločenskovedný seminár v 3. ročníku, občiansku náuku  
v príme, náuku o spoločnosti v sexte a septime; od 1. 2. 2009 aj spoločenskovedný seminár 
vo 4. ročníku, náuku o spoločnosti v oktáve, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B 
Mgr. Mária Jan čeková , vyučovala slovenský jazyk a literatúru v sexte, oktáve, 1. A, 2. B, 
estetickú výchovu v kvinte, v 3. a 4. ročníku, umenie a kultúru v 1. A a 1. B 
Mgr. Oľga Kormanová , vyučovala slovenský jazyk a literatúru v sekunde, tercii, septime,  
3. B, 4. A, etickú výchovu v príme až kvarte, v 1. a 2. ročníku 
Mgr. Ivana Kovalová,  vyučovala francúzsky jazyk v kvarte, sexte, septime, oktáve, 1. A, 2. A, 
3. A, 4. A, konverzáciu vo FJ v septime 
Mgr. Otto Kraj ňák, vyučoval telesnú výchovu chlapcov v príme, sekunde, tercii, kvarte, 
kvinte, sexte, septime, oktáve, 2. A a 2. B, telesnú výchovu dievčat v 1. A, 4. B 
Mgr. Mária Krempaská , vyučovala nemecký jazyk v tercii, 2. B, 3. A, 4. A, 4. B a konverzáciu 
v NJ vo 4. ročníku 
Mgr. Vladimíra Ma čáková,  vyučovala dejepis v príme, sekunde, tercii, kvarte, kvinta, 1. A,  
náuku o spoločnosti v oktáve, 4.A a 4. B, spoločenskovedný seminár vo 4. ročníku, seminár 
z dejepisu v 3. ročníku; od 1. 2. 2009 aj dejepis v sexte, 1. B a 2. A 
Mgr. Daniela Mihóková , vyučovala matematiku v tercii, oktáve, 1. B, 4. B, seminár 
z matematiky vo 4. ročníku, fyziku v septime a 2. B, informatiku v kvarte; od 1. 2. 2009 aj 
informatiku v príme  
Mgr. Edita Molnárová , vyučovala nemecký jazyk v príme, kvarte, sexte, septime, 1. A, 
konverzáciu v NJ v 2. ročníku a geografiu v príme (od 1. 2. 2009) 
Mgr. Mária Morongová , vyučovala anglický jazyk v príme, sekunde, kvarte, 1. B, 3. A,  
konverzáciu v AJ v 2. a 3. ročníku 
Mgr. Bronislava Oravcová , vyučovala geografiu v  4. B, seminár z geografie v 3. ročníku, 
telesnú výchovu dievčat v sekunde, tercii, septime, oktáve, 2. A, 3. B, 4. A, náuku 
o spoločnosti v 3. B 
Mgr. Gabriela Pástorová , vyučovala chémiu v kvinte, 1. A, 2. A, 2. B, 3. A, fyziku v príme, 
sexte, oktáve a 1. B, cvičenia z chémie v 3. a 4. ročníku 



Výročná správa 2008/2009 3

Mgr. Andrea Petrášková, vyučovala slovenský jazyk a literatúru v  príme, kvarte a kvinte, 
dejepis v sexte, septime, 1. B, 2. A, 2. B, 3. A, 3. B, seminár z dejepisu vo 4. ročníku  
Mgr. Mária Petrášková , vyučovala biológiu v príme, tercii, oktáve, 1. B, 2. B, 3. A, 3. B, 4. B, 
cvičenia z biológie vo 4. ročníku, chémiu v tercii 
Mgr. Pinteková Mária , vyučovala matematiku v príme a sekunde, anglický jazyk v kvinte, 
sexte, 2. A, 2. B 
Mgr. Gabriela Smolková , vyučovala nemecký jazyk v príme, sekunde, kvinte, oktáve, 1. B,  
4. B, hudobnú výchovu v príme, sekunde, tercii a kvarte 
Mgr. Mária Šoltésová , vyučovala anglický jazyk v tercii, oktáve, 1. A, 4. A a 4. B, konverzáciu 
v AJ vo 4. ročníku 
Mgr. Pavol Šoltýs , vyučoval slovenský jazyk a literatúru v 1. B, 2. A, 3. A a 4. B, náboženskú 
výchovu v príme, sekunde, tercii, kvarte, kvinte, sexte, 1. A, 1. B, 2. A a 2. B 
Mgr. Katarína Švabyová , vyučovala anglický jazyk v kvinte, sexte, oktáve, 1. B, 2. A, 3. A,  
4. B, konverzáciu v AJ v 2. a 4. ročníku 
Mgr. Juraj Varholák , vyučoval biológiu v sekunde, kvinte, 1. A, 2. A, 4. A, cvičenia z biológie 
v 3. ročníku, telesnú výchovu chlapcov v 1. A, 1. B, 3. A, 3. B, 4. A a 4. B  
Mgr. Jozef Vl ček, vyučoval geografiu v príme, sekunde, tercii, kvarte, kvinte, sexte, septime, 
oktáve, 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 4. A, seminár z geografie vo 4. ročníku, biológiu v kvarte, náuku 
o spoločnosti v 4. A 
RNDr. Anna Zubalová , vyučovala informatiku v príme, sekunde, kvinte, 1. A, 1. B, v 2., 3. a  
4. roč., matematiku v 2. A 
 
 
Externí u čitelia 
Mgr. Peter Dobrovi č, vyučoval katolícke náboženstvo v kvarte a 2. B 
Mgr. Alžbeta Kopanicová , vyučovala katolícke náboženstvo v príme, tercii, 1. A,1. B, 2. A 
Mgr. Roman Porubän , vyučoval evanjelické náboženstvo v príme až sexte, v 1. a 2. ročníku 
Mgr. Bohumila Rytychová , vyučovala konverzáciu vo FJ  v kvarte a oktáve  
Jana Vaksmundská , vyučovala výtvarnú výchovu v príme, sekunde, tercii 
 
 
Technicko-hospodárski pracovníci 
Ing. Marta Laufová , ekonómka 
Mária Terešáková, Ľuboslava Michaláková  (zastupovala počas PN), účtovníčky 
Michal Mocák , školník 
Klára Faronová, Dana Gahurová, Anna Girgaschová, Emília Mirgová, Ružena 
Scholczová,  upratovačky 
 
 
Rada školy  
Zástupcovia pedagog. zamestnancov: Ing. Daniela Čekovská (predseda), Mgr. Oto Krajňák 
Zástupca nepedagog. zamestnancov:  Mária Terešáková (tajomník) 
Zástupca žiakov:  Žofia Hencelová 
Zástupcovia rodi čov: Ing. František Tropp (podpredseda), Ing. Gabriela Bodnárová, Brigita 
Marhefková  
Zástupcovia zria ďovate ľa: Mgr. Miroslav Beňko, PhDr. František Godla, Ing. Miroslav 
Perignáth, Ing. Ján Soliar 

 
Adresa školy: Hviezdoslavova 20, Kežmarok  
Telefón: +42152/4523032  
Webová adresa: http://gympohkk.edupage.org  
Email školy: skola@gpohkk.edu.sk
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Z kroniky školy 
 
1. – 6. september 2008 
• návšteva našich žiakov a učiteľov (p. riaditeľky Gardošovej, p. p. Goceliakovej a p. p. 

Krempaskej) v partnerskom gymnáziu v Bernau pri Berlíne v SRN, účasť na oslavách  
10. výročia založenia školy 

2. september 2008 
• slávnostné otvorenie školského roka 2008/2009 
9. september 2008 
• žiaci prímy sa na dejepisnej vychádzke oboznámili s  historickými pamiatkami v Kežmarku 
11. – 12. september 2008 
• okresné kolo VI. ročníka Národnej cyklistickej súťaže v kategórii mladších žiakov chlapci zo 

sekundy: R. Olekšák – 14. miesto, M. Baran - 10. miesto a S. Knižka 5. miesto 
11. – 13. september 2008 
• B. Kuffová a M. Špirková získali cenu rektora Technickej univerzity v Košiciach za prácu 

FUNKCIE - elektronická zbierka úloh v 5. ročníku súťaže "E-learning v praxi" konanej  
v rámci medzinárodnej konferencie ICETA 2008 v Starej Lesnej 

13. – 18. september 2008 
• jazykovo-poznávací zájazd žiakov a učiteľov (p. p. Kovalová, p. p. Pinteková) vo 

Francúzsku 
13. september 2008 
• žiak M. Homza získal v okresnom kole národnej cyklistickej súťaže 2. miesto 
20. september 2008 
• žiak M. Homza sa zúčastnil celoslovenského finále národnej cyklistickej súťaže– 16. miesto 
25. september 2008 
• v cezpoľnom behu stredných škôl pod hotelom Štart reprezentovali N. Sperková (tercia),  

Ž. Hencelová, K. Jakubová (septima), Š. Pisarčík, T. Andráš (4. A) a D. Ogurčák (3. A),  
chlapci získali v kategórii družstiev 3. miesto 

25. – 28. september 2008 
• návšteva našich 15 žiakov a učiteľov (p. p. M. Petráškovej a p. p. Zubalovej) v partnerskej 

škole v Gliwiciach v Poľsku 
október 2008 
• žiaci prímy v rámci projektu Práva dieťaťa vypracúvali plagáty na danú tému 
október - november 2008 
• v rámci projektu Sme v škole Jeden svet na školách riešili študenti 3. roč., ktorí navštevujú 

spoločenskovedný seminár a náuku o spoločnosti,  problémy a úlohy z ekonomiky 
2. október 2008 
• na slávnostnom otvorení 43. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže Literárny Kežmarok 

predniesli študenti nášho gymnázia úvodnú báseň a skrášlili tabuľu Martina Rázusa kyticou 
3. október 2008 
• naši žiaci sa v rámci Liter. Kežmarku zúčastnili na besede o živote a tvorbe M. Rázusa 
• seminaristi DEJ (3. ročník) navštívili expozíciu praveku v Podtatranskom múzeu v Poprade 

• účelové cvičenie na ochranu človeka a prírody žiakov prímy – kvarty 
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4. október 2008 
• zbierka pri príležitosti Dňa zvierat – organizovala p. p. Kormanová 
6. október 2008 
• beseda s exministrom financií I. Miklošom o zavedení eura 
9. október 2008 
• žiaci prvých ročníkov, kvinty a prímy navštívili Mestskú knižnicu v Kežmarku 
10. október 2008 
• účelové cvičenie na ochranu človeka a prírody žiakov prímy – kvarty 

• sekundárni pripravili večierok pre žiakov prímy 
12. – 16. október 2008 
• na novinárskej súťaži Štúrovo pero vyhrali Stretnutia cenu od europoslanca V. Maňku 

Návšteva Európskeho parlamentu pre jedného člena redakčnej rady, Brusel navštívila A. 
Brčiaková 

15. október 2008 
• 1. rodičovské združenie 
• každá trieda (resp. jej predseda) si na triednickej hodine vyžrebovala jednu z vybraných 

krajín EÚ, ktorú potom dostala za úlohu predstaviť pred svojimi spolužiakmi, odbornou 
porotou tvorenou profesormi a aj pred inými návštevníkmi dňa otvorených dverí 

16. október 2008 
• účelové cvičenie na ochranu človeka a prírody žiakov kvinty – sexty, 1. a 2. ročníka 
18. október 2008 
• žiaci 1. B a sexty (13 žiakov) v rámci akcie Čisté hory pod vedením p. p. Pástorovej zbierali 

odpadky v okolí Zamkovského chaty 
22. október 2008 
• Slepá ulica – protidrogový hudobný program v KaSS v Kežmarku, v programe účinkovalo 

spevácke duo Boris Lettrich & Mário Tománek 

• vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Proslavis 2008 v Žiline, časopis Stretnutia bol tretí 
24. október 2008 
• XIV. ročníka Kežmarskej študentskej míle sa zúčastnilo 6-členné družstvo našich žiakov 
27. október 2008 
• v rámci Dňa knižníc v školskej knižnici p. p. Kormanová organizovala výstavu kníh 

v spolupráci s kníhkupectvom Alter ego (poskytli nám na knihy zľavy) 
30. október – 2. november 2008 
• jesenné prázdniny 
5. november 2008 
• na ZŠ Dr. Daniela Fischera sa uskutočnili okresné majstrovstvá šachu žiakov základných 

škôl, O. Tropp (sekuda) sa umiestnil na 1. mieste a získal pohár a diplom, úspešný bol aj 
Matej Cehula (kvinta), obsadil 12. priečku. 

6. november 2008 
• žiak P. Gallik sa stal víťazom celoslovenskej súťaže Informatický bobor v kategórii Juniori 
7. november 2008 
• na okresnom kole SŠ v šachu, ktoré sa konalo v Dome KdV v Kežmarku, si výborné druhé 

miesto vybojovala A. Pitoňáková a prvú priečku v kategórií družstiev obsadili A. Pitoňáková 
a T. Andráš, predsedom komisie bol p. p. Hagara 
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12. november 2008 
• na okresných majstrovstvách SŠ v stolnom tenise sa naše družstvo (M. Krempaský - 3.B, 

M. Novotný - 4. A, L. Potisk - 1. A a D. Maňak - kvarta) umiestnilo na 2. priečke 

• klasifikačná porada za 1. štvrťrok 
13. november 2008 
• Cantervillské strašidlo - divadelné predstavenie v angl. jazyku pre maturantov v Prešove 
14. november 2008 
• žiaci septimy pod vedením p. p. Duľu pripravili imatrikulačný večierok 

• naši chlapci reprezentovali na okresnom kole v halovom futbale v Sp. St. Vsi, skončili štvrtí 
21. november 2008 
• stužková slávnosť oktávy 
25. november 2008 
• na krajskom kole študentov stredných a základných škôl v šachu, ktoré sa konalo 

v Bardejove, zvíťazil O. Tropp, druhý vo svojej kateg. bol T. Andráš a A. Pitoňáková tretia 
26. november 2008 
• Popoludnie zábavnej matematiky 
28. november 2008 
• stužková slávnosť 4. A 
1. december 2008 
• rozhlasová relácia pri príležitosti Dňa boja proti AIDS, pripravila  p. p. M. Petrášková 
1. – 12. december 2008 
• školské kolo olympiády vo francúzskom jazyku 
• školské kolo olympiády v nemeckom jazyku 

• školské kolo olympiády v anglickom jazyku 
• školské kolo olympiády ľudských práv 
2. december 2008 
• slávnostné vyhodnotenie tretieho ročníka súťaže pedagógov Cena Slovak Telekom - p. p.  

Duľa sa umiestnil na 3. mieste s prácou Príprava žiakov na riešenie úloh fyzikálnej 
olympiády kategórie D prostredníctvom dištančného kurzu, v kategórii stredné školy naše 
gymnázium získalo 1. miesto aj vďaka 2. miestu p. p. M. Mlynarčíkovej v 1. ročníku súťaže 
a účasti p. p. P. Šoltýsa 

• školské kolo matematickej olympiády - kategória A 
2. – 16. december 2008 
• na majstrovstvách školy v basketbale si prvé miesto vybojovala 4. B 
5. december 2008 
• začali sa majstrovstvá školy v halovom futbale 
• prebehlo školské kolo chemickej olympiády kategórie A 
9. december 2008 
• na vyhodnotení literárnej a výtvarnej súťaže Dni Janka Kráľa v Zlatých Moravciach boli 

ocenené M. Galliková – 2. miesto a Z. Maľaková – 3. miesto 
11. december 2008 
• v Dolnom Kubíne boli vyhlásené výsledky medzinárodnej výtvarnej súťaže Vianočná 

pohľadnica, žiak Z. Kovalčík obsadil 1. miesto vo svojej vekovej kategórii 
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11. – 12. december 2008 
• na školských majstrovstvách Slovenskej republiky v šachu stredných škôl v Handlovej 

získal O. Tropp výborné 3. miesto, T. Andráš sa umiestnil na šiestom a A. Pitoňáková na 
piatom mieste. Družstvo obsadilo 3. miesto a odniesli si tak z celoštátneho kola bronz  

12. december 2008 
• stužková slávnosť 4. B vo Veľkej Lomnici v hoteli Agro 
15. december 2008 
• školské kolo Pytagoriády P5 (žiaci prímy) 
16. december 2008 
• 2. ročník novej celoslovenskej žiackej súťaže EXPERT – geniality show, na našej škole sa 

zapojilo 33 žiakov 

• školské kolo Pytagoriády P6, P7 (žiaci sekundy a tercie) 
19. december 2008 
• konala sa Zučka, celoškolská prehliadka talentov našich žiakov 
22. december 2008 – 7. január 2009 
• vianočné prázdniny 
8. január 2009 
• nástup do školy 
13. január 2009 
• na krajskom kole olympiády z informatiky skončil P. Šatala druhý 
14. január 2009 
• 2. rodičovské združenie (konzultačné) 
15. január 2009 
• školské kolo geografickej olympiády pre žiakov prímy až kvarty 
• M. Mačáková zvíťazila v okresnom kole olympiády v nemeckom jazyku 
18. – 23. január 2009 
• triedy 1. A, 1. B a kvinta sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku vo Vyšných Ružbachoch 
22. január 2009 
• na okresnom kole olympiády v anglickom jazyku zvíťazili T. Bobovský, A. Lizáková  

a P. Tomaškovič bol druhý 

• školské kolo matematickej olympiády v kategórii B, C 
26. január 2009 
• začiatok skúšok DELF úrovne B1 a B2 (žiaci sexty, septimy a oktávy) 
27. január 2009 
• klasifikačná porada za 1. polrok 
28. január 2009 
• premietanie filmu Baraka v estetickej učebni v rámci filmového klubu 
• pod vedením p. p. Pástorovej a p. p. Čekovskej sa uskutočnilo popoludnie zábavnej 

chémie, žiaci kvinty a 1. roč. predviedli zaujímavé chemické pokusy 
29. január 2009 
• vo finále halového futbalu zvíťazila oktáva 
• tanečný výchovný koncert  v podaní TŠC Tempo Kežmarok v telocvični T2 

• polročné vysvedčenie 
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30. január 2009 
• polročné prázdniny 
31. január 2009 
• žiaci J. Griger a R. Britaňáková obsadili v Michalovciach 2. miesto na majstrovstvách 

Slovenska v latinskoamerických tancoch v kategórii mládež a postúpili na majstrovstvá 
sveta v Šanghaji 

2. – 6. február 2009 
• kurz angličtiny s kanadskou lektorkou pre žiakov septimy, oktávy 3. a 4. roč. 
3. február 2009 
• na okresnom kole geografickej olympiády postúpili z druhých miest M. Vanečko  

a B. Štofanová 
4. február 2009 
• žiaci 3. a 4. ročníka sa zúčastnili na besede s I. Samsonom na tému Bezpečnostná politika 

EÚ 
5. február 2009 
• krajské kolo olympiády ľudských práv v Prešove, našu školu reprezentoval L. Košúth zo 

septimy, ktorý sa umiestnil na druhom mieste, postúpil na celoštátne kolo 
9. február 2009 
• konala sa školská prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) 
11. február 2009 
• krajské kolo olympiády z anglického jazyka, T. Bobovský skončil piaty 
12. február 2009 
• krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku, M. Mačáková skončila štvrtá 
14. – 17. február 2009 
• zástupcovia 5 najlepších projektov nadácie Erinnerung, Verantwortung und Zukunft sa zišli 

v Berlíne na slávnostnom oceňovaní, nás zastupovali B. Marhefková, Z. Maľaková 
/oktáva/, Z. Brokešová /4. A/, A. Hužíková /4. B/, p. p. M. Goceliaková a p. p. M. 
Krempaská – vedúce projektu 

17. február 2009 
• Valentínska kvapka krvi – viacerí študenti školy boli darovať krv 
19. február 2009 
• prebiehal projekt Krajiny Európskej únie pod jednou strechou - Deň otvorených dverí, 

jednotlivé triedy pod dohľadom triednych profesorov prezentovali vyžrebované krajiny EÚ, 
organizáciu riadili p. p. A. Petrášková a p. p. Mihóková v spolupráci s vedením školy a 
ostatnými vyučujúcimi, školu navštívili stovky návštevníkov a rozdalo sa vyše 1000 
hlasovacích lístkov, ocenené boli triedy 4. B a 3. B 

• v priestoroch pod kostolom sv. Cyrila a Metoda Poprade reprezentovalo našu školu  
3-členné družstvo starších žiakov (A. Chudíková, D. Semaňáková, V. Zoričák) na 
dekanátnom (okresnom kole) biblickej olympiády pod vedením p. p. Šoltýsa 

20. február 2009 
• na ZŠ sv. Kríža v Kežmarku reprezentovalo našu školu 3-členné družstvo mladších žiakov 

na dekanátnom (okresnom kole) bibl. olympiády pod vedením p. kaplána Mgr. Dobroviča 
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26. február – 7. marec 2009 
• pobyt študentov a učiteľov z partnerskej školy v nemeckom Ansbachu na našej škole,  

17 žiakov našej školy ubytovalo vo svojich rodinách nemeckých žiakov 
23. – 27. február 2009 
• jarné prázdniny 
5. marec 2009 
• našu školu navštívil Grégoire Brault, francúzsky atašé, pôsobiaci momentálne v Košiciach, 

p. p. Kovalová s ním zorganizovala diskusiu o možnostiach využitia diplomov DELF, či 
maturite z franc. jazyka, popoludní sa ešte žiaci zúčastnili jeho prednášky v Poprade 

10. marec 2009 
• na literárnej súťaži Vansovej Lomnička získala Mária Galliková 1. miesto 

• na krajskom kole geografickej olympiády reprezentovali M. Vanečko a B. Štofanová 
• v regionálnej prehliadke SOČ, ktorá sa konala na Hotelovej akadémii v Kežmarku, dve 

práce našich gymnazistov zvíťazili (autori B. Marhefková, S. Bodnár a V. Zoričák) 
11. marec 2009 
• návšteva divadelného predstavenia Charlieho teta v Štátnom divadle v Košiciach 
12. marec 2009 
• na slávnostnom vyhodnotení krajského kola literárnej a výtvarnej časti medzinárodnej 

súťaže Európa v škole boli ocenení M. Galliková (1. miesto) a D. Dluhý (čestné uznanie), 
žiakov viedla p. p. Jančeková 

• na krajskom kole geografickej olympiády L. Čekovská z 3. B získala 2. miesto a postúpila 
do celoštátneho kola 

13. marec 2009 
• na krajskom kole olympiády vo franc. jazyku reprezentovali A. Lizáková, J. Živčák  

a B. Bajtošová 
17. marec 2009 
• maturanti absolvovali písomnú maturitnú skúšku zo slovenského jazyka 
• p. p. Jančeková  a p. p. A. Petrášková zorganizovali literárnu exkurziu do Liptovského 

Mikuláša, žiaci 1. A, 1. B a kvinty navštívili rodný dom M. Rázusa, spolok Tatrín i Muzeum 
J. Kráľa 

• návšteva filmového predstavenia High School Musical III v kine Iskra v Kežmarku 
18. marec 2009 
• návšteva divadelného predstavenia Hľadá sa manžel v KaSS v Kežmarku 
• maturanti absolvovali externú časť maturity z anglického, nemeckého a francúzskeho 

jazyka 
19. marec 2009 
• maturanti absolvovali externú časť maturity z matematiky 
24. – 26. marec 2009 
• žiak L. Košúth pod vedením p. p. Hromádkovej získal na celoštátnom kole olympiády 
ľudských práv cenu od OZ Ľudia proti rasizmu a rádia Expres 

25. marec 2009 
• premietanie filmu Deti zo stanice Leningradská v rámci filmového klubu 
26. marec 2009  
• na našej škole prebehla súťaž Matematický klokan, zúčastnilo sa 57 žiakov 
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30. marec 2009  
• naši žiaci sa zúčastnili pod vedením p. p. Hromádkovej internetovej vedomostnej súťaže 

Študentský európsky parlament  
1. apríl 2009 
• na okresnom kole v SAŠŠ v basketbale zvíťazilo naše družstvo dievčat 
2. apríl 2009 
• naši žiaci reprezentovali v jednotlivých odboroch na krajskom kole SOČ v Prešove,  

S. Bodnár a V. Zoričák zvíťazili a postúpili na celoštátne kolo, B. Marhefková skončila 
druhá a tiež postúpila na celoštátne kolo, M. Valiga bol tretí 

• na okresnom kole v SAŠŠ v basketbale skončili naši chlapci druhí 
8. apríl 2009 
• v telocvični T2 na okresnom kole vo volejbale dievčat SŠ skončili naše žiačky tretie 
• na okresnom kole matematickej olympiády kategórie Z7 skončil J. B. Košúth druhý 
9. – 14. apríl 2009 
• veľkonočné prázdniny 
15. apríl 2009 
• na krajskom kole v SAŠŠ v basketbale reprezentovalo naše družstvo dievčat 

• na ZŠ Dr. Fischera v Kežmarku sa uskutočnilo obvodné kolo biologickej olympiády  
kat. E-zoológia, B. Štofanová obsadila 5. miesto, žiačke sa venovala p. p. Petrášková 

16. apríl 2009 
• školské kolo chemickej olympiády kategórie C 
17. apríl 2009 
• zbierka Ligy proti rakovine – organizovala p. p. Kormanová 
• školské kolo chemickej olympiády kategórie Dg 
17. – 19. apríl 2009 
• na celoštátnom kole geografickej olympiády obsadila L. Čekovská 3. miesto 
21. apríl 2009 
• p. p. Jančeková bola členkou poroty na recitačnej súťaži pri príležitosti 740. výročia 

udelenia mestských práv Kežmarku 
22. apríl 2009 
• 3. rodičovské združenie 

• rozhlasové relácie „Svetový deň vody“, „Svetový deň Zeme“ pripravila  p. p. M. Petrášková 
24. apríl 2009 
• na krajskom kole chemickej olympiády kategórie B vo Svite B. Špaková zo sexty obsadila 

6. miesto a žiak J. Živčák z tej istej triedy 7. miesto 
24. – 25. apríl 2009 
• na celoslovenskej súťaži stredoškolských a vysokoškolských časopisov Štúrovo pero získal 

školský časopis Stretnutia, ktorý vedú p. p. A. Petrášková a p. p. Hromádková, tretiu cenu 
Markízy 

28. apríl 2009 
• žiaci L. Košúth, R. Szőcsová a M. Orovčíková boli v sprievode p. p. Hromádkovej na kraj. 

kole súťaže Študentský Európsky parlament, kde zvíťazili a postúpili do celoštát. kola 

• na okresnom kole Pytagoriády kategórie P5 skončil J. Cehula štvrtý 
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29. apríl 2009 
• na okresnom kole Pytagoriády kategórie P6 skončil M. Schön tretí 
30. apríl 2009 
•  „Slávici z lavice“ – v Centre voľného času v Kežmarku sa konalo obvodné kolo tradičnej 

súťaže v interpretácii populárnej piesne, za našu školu súťažila V. Petrasová z kvarty, ktorá 
v rámci 3. kategórie obsadila vo veľmi silnej konkurencii pekné 3. miesto 

máj 2009 
• uskutočnila sa oblastná súťaž zdravotníckych hliadok, na ktorej sa družstvo našej školy 

(pod vedením p. p. Ferulíkovej) umiestnilo na 1. mieste 
5. máj 2009 
• v telocvični T2 na okresnom kole vo volejbale chlapcov SŠ zvíťazili naši žiaci a postúpili do 

krajského kola 

• klasifikačná porada pre 4. ročník 
7. máj 2009  
• rozlúčka so štvrtákmi 
11. - 15. máj 2009 
• akademický týždeň maturantov 
12. máj 2009  
• na krajskom kole vo volejbale chlapcov SŠ skončili naši žiaci druhí 
13. máj 2009  
• na krajskom kole fyzikálnej olympiády kat. C skončil L. Tropp ôsmy 
14. máj 2009  
• na krajskom kole chemickej olympiády kat. C na SPŠCH v Humennom obsadil M. Ksiažek 

5. miesto, M. Paják a N. Neuwirthová boli úspešnými riešiteľmi 
15. - 16. máj 2009 
• konala sa exkurzia do Viedne, na ktorej sa zúčastnilo vyše 40 našich študentov,  

p. p. Krempaská a p. p. Pinteková 
18. - 21. máj 2009 
• maturanti sa zúčastnili ústnej internej maturitnej skúšky 
18. - 20. máj 2009 
• kurz ochrany človeka a prírody pre žiakov septimy, 3. A a 3. B 
19. máj 2009  
• konala exkurzia prímy a kvarty na čističke odpadových vôd 
• sekundáni boli na gegrafickej vychádzke 

• tercia a kvinta bola na exkurzii v SAV v Starej Lesnej 
• 1. A a 1. B absolvovala exkurziu v Tatranskej Lomnici v Múzeu TANAPU 
20. máj 2009 
• videli sme vystúpenie ukrajinského súboru PUĽS 
21. máj 2009 
• kurz ochrany človeka a prírody pre žiakov prímy až kvarty 
22. máj 2009 
• konal sa projektový deň pod vedením p. p. Duľu a p. p. Zubalovej 
25. máj 2009 
• zápis uchádzačov do 1. ročníka 
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26. máj 2009 
• štyria žiaci kvinty – B. Petrovová, L. Kobza, M. Surák a M. Lizoň v rámci projektu 

Rozuzlenie, ktorý prebieha medzi mestom Kežmarok a Nowy Targ a je zameraný na 
spoluprácu mládeže s mestom, navštívili svojich spolupracovníkov z poľskej strany 

29. máj 2009 
• naši žiaci si pozreli divadelné predstavenie Príbeh Ulice v Prešove 

• krajské kolo chemickej olympiády kat. Dg. v Prešove, V. Ksiažeková z kvarty obsadila  
3. miesto, ďalší štyria naši žiaci boli úspešní riešitelia 

30. máj – 1. jún 2009 
• žiaci L. Košúth, M. Orovčíková a J. Osvald boli v sprievode p. p. Hromádkovej na 

celoštátnom kole súťaže Študentský Európsky parlament, kde zvíťazili 
3. – 4. jún 2009 
• prebehli skúšky z francúzštiny – DELF A1, A2 (žiaci kvarty) 
5. jún 2009 
• na nádvorí Nižnej brány a v našej telocvični T2 sa konali Dni športu mesta Kežmarok, 

v mixvolejbale sme zvíťazili, v malom futbale boli naši chlapci druhí, naše družstvo 
v štafete skončilo takisto druhé, bodovali sme aj v atletických disciplínach 

6. jún 2009 
• O. Tropp na Majstrovstvách SR v rapid šachu v Prešove v kategórii C 14 obsadil 4. miesto 
13. jún 2009 
• na divadel. prehliadke Divadlenie 2009 sa prezentovali B. Valigová, Z. Glatzová, D. Dluhý 
15. jún 2009 
• triedy 3. A, 3. B a septima, p. p. A. Petrášková, p. p. Mačáková, p. p. Oravcová  

a p. p. Vlček boli na exkurzii v koncentračnom tábore Osvienčim 
18. jún 2009 
• na olympijskom festivale detí a mládeže skončilo družstvo našej školy druhé 
23. jún 2009 
• účelové cvičenie na ochranu človeka a prírody žiakov kvinty – sexty, 1. a 2. ročníka 
24. jún 2009 
• klasifikačná porada za 2. polrok 
25. jún 2009 
• spoločný koncert skupiny Smola a hrušky pre kežmarské školy na amfiteátri 
25. – 26. jún 2009 
• školské výlety 
26. jún 2009 
• Prešovský samosprávny kraj ocenil najúspešnejších pedagogických pracovníkov a žiakov 

stredných škôl v pôsobnosti PSK, plaketu Jána Amosa Komenského – Sophista pro 
regione – Učiteľ múdrosti pre región si prevzala p. p. Jančeková 

30. jún 2009 
• rozdávanie vysvedčení 
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Maturitné skúšky 
 
Témy písomných maturitných skúšok (PFI Č) zo slov. jazyka a literatúry: 
1. „Myslíte, že v horách je vzduch bez chemikálií, keď komíny sú vysoké? A ste si istí, že 

voda z prameňa je pramenitá?“ J. Zambor (Úvaha) 
2. Ťapákovci v nás a okolo nás (Diskusný príspevok) 
3. Odišiel/odišla som, hoci som mal/mala zostať (Rozprávanie) 
4. Aj zima má svoje čaro (Umelecký opis) 
Priebeh písomných maturitných skúšok (PFI Č) zo slov. jazyka a literatúry: 
V pondelok 17. marca 2009 sa externým testom a slohovou prácou zo slovenčiny začala 

maturitná skúška pre viac ako 60 tisíc študentov. Externý test začali písať o 9.45 hod. a mali 
naň 90 minút. Po prestávke začali písať písomnú formu internej časti. V prípade vyučovacích 
jazykov bol začiatok stanovený na 12.45 hod. a žiaci mohli slohovú prácu písať 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. 

Témy pre písomné práce z vyučovacích jazykov boli vyžrebované za prítomnosti notára o 
12.15 hod. a vyhlásené prostredníctvom Slovenského rozhlasu a celkovo 18 internetových 
stránok (www.minedu.sk, www.nucem.sk, www.statpedu.sk, www.modernaskola.sk, 
www.rozhlas.sk, ako aj stránok krajských školských úradov a školských výpočtových stredísk). 

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.  

Predsedom školskej maturitnej komisie na našej škole bola RNDr. Ľubica Semanová. 
Výsledky písomnej (PFI Č) zo slovenského jazyka a literatúry:  
Priemerná úspešnosť na našej škole: 77,5% (89 žiakov). 
 
Výsledky externej časti maturitných skúšok: 

% úspešnos ť/predmet MAT  SJL  AJB2  AJB1 NJB2  NJB1  FJB2  FJB1  

GPOHKK 54,8% 77,5% 58,4% 63,9% 76,8% 74,5% 67,8% 48,3% 
Celkovo  51,2% 62,9% 65,1% 50,1% 67,3% 44,2% 72,6% 40,6% 
Štátne 51,2% 62,9% 65,0% 50,4% 67,9% 44,1% 72,6% 40,2% 
Súkromné 41,5% 56,5% 64,5% 43,6% 55,6% 43,5% - 40,6% 
Cirkevné 53,6% 70,2% 65,8% 54,5% 65,1% 48,8% 72,5% 54,2% 
PO kraj 52,8% 63,1% 64,8% 49,4% 75,5% 46,3% 64,9% 46,2% 
Gymnáziá 56,0% 74,3% 66,0% 63,0% 68,1% 63,1% 73,4% 48,8% 
4. A 61,5% 76,9% 48,9% 65,8%  65,6%   
4. B 50,0% 78,5% 69,7% 62,8% 83,6% 79,0%   
Oktáva 53,9% 76,9% 81,7% 62,9% 70,0%  68,7% 48,3% 
4. A 11 31 11 14  6   
4. B 14 34 3 16 3 12   
Oktáva 10 24 3 9 3  5 4 
 
V dňoch 17. marca 2009 – 20. marca 2009 sa uskutočnil riadny termín externej časti a 

písomnej formy internej časti maturitnej skúšky. Riadneho termínu maturitnej skúšky sa 
zúčastnilo spolu 60 732 maturantov. Vo vybraných školách sa realizovalo na vzorke 791 
žiakov testovanie on-line formou z predmetov matematika a anglický jazyk. V dňoch 28. apríla 
2009 – 4. mája 2009 sa pre žiakov, ktorí sa z vážnych dôvodov nemohli zúčastniť riadneho 
termínu EČ a PFIČ MS, konala náhradná maturitná skúška. Žiakov, ktorí sa zúčastnili 
náhradnej maturitnej skúšky, bolo spolu 100. 
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Jednotné, štátom zadané testy, písali všetci maturanti v rovnaký čas. V prípade cudzích 
jazykov zodpovedajú obsahom a úrovňou náročnosti úrovni B2 alebo úrovni B1 Spoločného 
európskeho referenčného rámca Rady Európy. 

Slovenský jazyk a literatúra - 90 minútový test (40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s 
krátkou odpoveďou). Matematika - 120 minútový test (20 úloh s krátkou odpoveďou, 10 úloh s 
výberom odpovede). Anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk - 120 minútový test 
(úroveň B2; 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou) alebo 100 minútový 
test (úroveň B1; 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou). Skúška mala tri 
časti - čítanie s porozumením, gramatika a lexika a počúvanie s porozumením. 

Vyučovacie jazyky - Horšie výsledky mali žiaci v úlohách, kde treba uplatniť vyššie 
myšlienkové operácie a čítanie s porozumením pri práci s odborným alebo publicistickým 
textom; úlohy, ktoré sa viažu na literárne texty, žiakom nerobili väčšie problémy. 

Cudzie jazyky - Najnižšiu úspešnosť dosiahli všeobecne žiaci v časti testu čítanie s 
porozumením. V počúvaní s porozumením bolo zaznamenané mierne zlepšenie. - Medzi 
jednotlivými úrovňami cudzích jazykov sa prejavili výraznejšie rozdiely v prospech vyššej 
úrovne - v anglickom jazyku dosiahli maturanti v úrovni B2 65,1 %, v úrovni B1 50,1 %, 
v nemeckom jazyku v úrovni B2 67,3 %, v úrovni B1 44,2 %. - V oboch úrovniach angličtiny 
boli chlapci lepší ako dievčatá - B1: 50,0 %/49,9 %, B2: 67,0 %/63,8 %. - V nemčine boli 
chlapci lepší na úrovni B2: 70,3 %/65,9 %, na úrovni B1 boli lepšie dievčatá: 45,9 %/42,3 %. 

Matematika - Najnižšiu úspešnosť dosiahli žiaci v úlohách z reálneho života, ktoré 
predpokladali správne prečítanie a pochopenie textu, problém bol v zlej interpretácii zadania. - 
S nižšou úspešnosťou riešili žiaci napr. príklady z geometrie, ktoré si vyžadujú objavenie 
stratégie riešenia alebo vyčítanie informácií z nákresov; typické zbierkové príklady dosiahli 
predpokladanú optimálnu úspešnosť. - V priemernej úspešnosti sa dievčatá takmer vyrovnali 
chlapcom, keď test napísali na 50,3 % oproti 51,5 % v prípade chlapcov. 

 
Ústne maturitné skúšky (interná časť) 
Žiak môže konať maturitnú skúšku iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných 

vyučovacích predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy, a v ktorých sa vzdelával. 
Maturanti mohli maturovať zo štyroch predmetov, z nich slovenčina a cudzí jazyk boli povinné 
pre všetkých. Tretí predmet si maturanti mohli vybrať zo skupiny prírodovedných, 
spoločenskovedných alebo ostatných predmetov (okrem cudzieho jazyka), v ktorom mal žiak 
celkovú týždennú hodinovú dotáciu najmenej 6 hodín. Ako štvrtý predmet si mohli žiaci vybrať 
už aj ďalší cudzí jazyk.  

Od 18. mája do 5. júna 2009 približne 61 700 maturantov na zhruba 755 stredných školách 
skladalo ústne maturity. V tomto roku boli zrušené úrovne náročnosti A a B vo všetkých 
predmetoch, s výnimkou povinného cudzieho jazyka, kde si žiaci ešte mohli zvoliť jednu 
z dvoch úrovní. Maturanti 
mali na odpoveď jednotne 
20 minút. Pred predmetovou 
maturitnou komisiou si 
vyžrebovali jedno zo 
schválených maturitných 
zadaní. Ústna odpoveď bola 
verejná. V jednom dni mohla 
predmetová maturitná 
komisia vyskúšať najviac 24 
žiakov. Žiak mohol vykonať 
ústnu formu internej časti 
maturitnej skúšky bez 
ohľadu na výsledok externej 
časti a písomnej formy 
internej časti maturitnej 
skúšky.  
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Pri celkovom hodnotení sa brala do úvahy najmä ústna odpoveď. Ak ju žiak zvládol na 
úrovni prospechu 3 a lepšie, výsledky externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej 
skúšky sa nezohľadňovali a žiak z daného predmetu úspešne zmaturoval. Ak z ústnej 
odpovede dosiahol prospech 4, na úspešné zmaturovanie musel dosiahnuť v písomnej forme 
internej časti maturitnej skúšky viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne v externej 
časti viac ako 33 % z celkového počtu bodov. Ak má predmet len externú časť, platí rovnako 
podmienka minimálne 33 % úspešnosti. V prípade, že predmet nemá ani externú časť, na 
úspešné zmaturovanie stačí dosiahnuť z ústnej odpovede prospech nie horší ako 4. 

 
Časový harmonogram maturitnej skúšky v šk. roku 2009/2010:  

• 30. september 2009 – najneskorší termín, dokedy si musia maturanti zvoliť predmety, 
z ktorých chcú maturovať a nahlásiť úroveň náročnosti spolu so špeciálnymi potrebami. 

• 15. október 2009 – najneskorší termín, dokedy môže žiak písomne oznámiť triednemu 
učiteľovi zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb. 

• 31. január 2010 – najneskorší termín, dokedy môže riaditeľ školy v osobitných prípadoch, 
najmä ak ide o žiaka, ktorý má dlhodobý pobyt v zahraničí alebo mu to nedovoľuje jeho 
zdravotný stav, povoliť iný termín na zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciál. potrieb. 

• Externá časť a písomná forma internej časti: 
- 16. marec 2010 - slovenský jazyk a literatúra, 
- 17. marec 2010 - anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk 
- 18. marec 2010 - matematika 

 
Galéria absolventov 

 
Z 89 žiakov maturitného ročníka 10 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: 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Zuzana Brigita Alexandra Nikola Simona 
Maľaková (oktáva) Marhefková (oktáva) Hužiková (4. B) Milková (4. B) Nováková (4. B) 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Andrea Alžbeta Mária Lucia Jana 
Bobulská (4. A) Br čiaková (4. A) Krolaková (4. A) Špaková (4. A) Vojti čková (4. A) 
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Ako chcú ďalej naši maturanti študova ť? 
 
Podobne ako v minulých rokoch si od novembra maturanti volia svoje ďalšie štúdiá, niektorí 

sú už rozhodnutí viac rokov, iní zase až v maturitnom ročníku začínajú uvažovať čo ďalej. A to 
je pomerne neskoro. Preto potom aj výber štúdia na vysoké školy nie je veľmi dobre 
premyslený. Častokrát nepomôžu ani besedy, ktoré každoročne organizujeme v spolupráci s 
niektorými vysokými školami, ani rozhovory s bývalými študentmi v rámci triednických hodín, 
ani rady výchovného poradcu, starších kamarátov, či priania rodičov, alebo nejaká módna vlna 
povolania, kde sa práve dobre zarába. 

Prvé štatistiky, ktoré sme robili v januári, sa niekedy veľmi zmenia a výber vysokoškolského 
štúdia je úplne iný v júni. Toto tiež nie je veľmi dobré svedectvo, pretože je jasné, že kdesi sa 
stala chyba vo výbere voliteľných predmetov, keď ešte stále niektorí hľadajú únik a nemyslia 
na to, že si môžu svoje voľby škôl posilniť ich výberom aj zvýhodneným počtom hodín. 
Upozorňujeme na to preto, aby sme mladších prinútili rozmýšľať skôr, čo a ako ďalej. 

V školskom roku 2008/2009 maturovalo 89 študentov, z ktorých si ďalšie štúdium volilo 87, 
2 študenti nechcú pokračovať v štúdiu. Umiestnených a zistených máme zatiaľ 58 študentov: 
10 na technických smeroch štúdia, 6 na rôznych fakultách ekonomického smeru, 10 na 
filozofických a pedagogických fakultách, 3 na lekárskej fakulte, 10 na ostatných humanitne 
zameraných školách, na prírodovedeckých fakultách budú študovať 5, architektúru si zvolili 3, 
právo 2, FTVŠ 1, rovnako ako Akadémiu policajného zboru a na VŠMU po dvoch študentoch. 
Každoročne máme aj študentov, ktorí sa rozhodli pokračovať v štúdiu v Čechách, máme 6. 

V tomto školskom roku ostáva ešte pomerne veľký počet nezistených - 29 študentov a 
predpokladáme, že toto číslo bude koncom októbra, keď sa začne nový akademický rok, iné. 
Určite ste sa dopočuli alebo čítali, že vláda chce zvýšiť počet vysokoškolákov o 5000. Inou 
novinkou je akreditácia vysokých škôl a s tým súvisiace členenie na univerzity, vysoké školy a 
odborné, čo by budúcoroční maturanti mali sledovať. 

Našim budúcim vysokoškolákom prajeme úspešný vstup do nového prostredia, štúdia a 
budúcoročným maturantom dobrú voľbu. 

Mgr. Mária Jančeková 
výchovný poradca 
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Prijímacie skúšky  
 
 
 
 

V zmysle platnej legislatívy a po prerokovaní na pedagogickej rade a Rade školy, riaditeľka 
školy zverejnila podmienky prijímacieho konania do 1. ročníka štvorro čného štúdia  na 
Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Kežmarku pre školský rok 2009/2010. O štúdium na 
gymnáziu prejavilo záujem 121 žiakov. Na štúdium sa zapísalo 60 uchádzačov, ktorí boli 
prijatí bez prijímacích skúšok.  

 
 
 

 
Meno žiaka Základná škola Meno žiaka Základná škola 

Balabas Matúš Ľubica Labusová Ivana J. M. Petzvala, Sp. Belá 
Barabas Samuel Slovenská Ves Lešundáková Helena J. M. Petzvala, Sp. Belá 
Bednárová Nikola Hrad. nám., Kežmarok Mačičáková Patrícia Dr. Fischera, Kežmarok 
Bobulský Maroš Podolínec Matava Pavol Podolínec 
Bohunčáková Anna Liptovská Teplička Mitterová Patrícia Dr. Fischera, Kežmarok 
Drozd Slavomír Dr. Fischera, Kežmarok Mitura Bystrík Štefánikova, Sp. Belá 
Fábryová Ivana Dr. Fischera, Kežmarok Miturová Mária Dr. Fischera, Kežmarok 
Fecková Barbora Komenského 2, Svit Nitranská Lýdia Podolínec 
Fedorová Simona Krížová Ves Oravcová Ivana J. M. Petzvala, Sp. Belá 
Filiačová Mária Podolínec Pekarčík Patrik Dr. Fischera, Kežmarok 
Funket Anton Sv. kríža, Kežmarok Petrášková Dagmar Hrad. nám., Kežmarok 
Garanová Alena Nižná brána, Kežmarok Pisarčík František Slovenská Ves 
Godiška Dávid-Ľudovít Komenského 2, Svit Pompová Lýdia J. M. Petzvala, Sp. Belá 
Heilandová Krístína J. M. Petzvala, Sp. Belá Reznická Alenka Dr. Fischera, Kežmarok 
Holovová Dominika Sv. kríža, Kežmarok Scholtzová Michaela Štefánikova, Sp. Belá 
Horvathová Timea Hrad. nám., Kežmarok Slavkovská Jana Jarná 13, Poprad 
Hudáčeková Lucia Lendak Solus Samuel J. M. Petzvala, Sp. Belá 
Imrichová Lucia Veľká Lomnica Sosková Romana Dr. Fischera, Kežmarok 
Jakub Samuel Sv. kríža, Kežmarok Starinská Denisa Dr. Fischera, Kežmarok 
Janiglošová Lucia Ľubica Starinský Erik Sv. kríža, Kežmarok 
Jankurová Bibiána Ľubica Svocáková Dominika Dr. Fischera, Kežmarok 
Jedináková Ivana Kežmarok Ščigulinský Filip Štefánikova, Sp. Belá 
Kačmarik Stanislav Slovenská Ves Šelep Marek Štefánikova, Sp. Belá 
Kaňuková Nikola Štefánikova, Sp. Belá Šmáliková Vladimíra Veľká Lomnica 
Kočová Miriam Huncovce Šromovský Daniel Dr. Fischera, Kežmarok 
Kormaník Matúš Podolínec Úroda Jozef Slovenská Ves 
Koščáková Katarína Lendak Varšová Lenka Sv. kríža, Kežmarok 
Kovácsová Karolína Ul. Mieru 134, Svit Vojtičková Jaroslava Dr. Fischera, Kežmarok 
Krupeľáková Katarína Sv. kríža, Kežmarok Zednikovičová Sabína J. M. Petzvala, Sp. Belá 
Kuffa Gregor Sv. kríža, Kežmarok Zemančík Filip Hrad. nám., Kežmarok 
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ČINNOSŤ ZÁUJMOVÝCH KRÚŽKOV 
 

 
 
V školskom roku 2008/2009 pracovalo na škole 30 

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

 
 

 
Názov krúžku Vedúci krúžku Názov krúžku Vedúci krúžku 

Chemický Daniela Čekovská Dejepisný Vladimíra Mačáková 
Futbalový Ivan Duľa Matematický Daniela Mihóková 
Fyzikálny (1., 2., 3. roč.) Ivan Duľa Matematický Marta Mlynarčíková 
Fyzikálny (kvarta) Ivan Duľa Internetový Marta Mlynarčíková 
Internetový Claudia Fassingerová Chemický Gabriela Pástorová 
Prvej pomoci Dana Ferulíková Internetový Gabriela Pástorová 
Športové hry Dana Ferulíková Redakčný Andrea Petrášková 
Internetový Helena Gardošová Redakčný Adriana Hromádková 
Šachový Eduard Hagara Nemecký jazyk Gabriela Smolková 
Stolnotenisový Eduard Hagara Internetový Gabriela Smolková 
Matematicko-fyzikálny Eduard Hagara Tenisový Juraj Varholák 
Sjl – maturitný Oľga Kormanová Internetový Jozef Vlček 
Ruský jazyk Oľga Kormanová Geografický Jozef Vlček 
Basketbalový Otto Krajňák Turistický Anna Zubalová 
Nemecký jazyk Mária Krempaská Internetový Anna Zubalová 
 
 
 
 

PK slovenského jazyka a literatúry a výchovných 
predmetov 

 
 

Slovenský jazyk 
 
Učitelia slovenského jazyka a literatúry sa okrem povinností vyplývajúcich z úväzkov 

v školskom roku 2008/09 venovali hlavne dvom oblastiam.  
Zmenila sa koncepcia vyučovania slovenského jazyka a literatúry. Žiaci prvého ročníka mali 

posilnený o jednu hodinu slovenský jazyk. Vyučovanie literatúry, ktorá sa viac ako 100 rokov 
učila chronologicky, teda postupne po jednotlivých obdobiach od najstarších dôb po 
súčasnosť, sa mení. Princípom je teraz nie čas, ale žáner, útvar. To znamená, že v rámci 
žánru sa preberajú jeho znaky, predstavitelia, ale aj historický vývoj. Prehlbuje sa vyučovanie 
jazyka nielen teoreticky, ale hlavne prakticky. Prvý rok takejto koncepcie vyučovania máme za 
sebou a čakáme netrpezlivo ohlasy odbornej aj laickej verejnosti či to bol správny krok. 

Na našu vzácnu školskú knižnicu sme dostali grant, ktorý sme využili na elektronizáciu 
inventára a nákup kníh. Najskôr prebehla elektronizácia, kúpili sme do knižnice nový počítač 
a skener, takže teraz požičiavanie a vracanie kníh prebieha zoskenovaním cez čiarový kód, 
máme presný prehľad o pohybe kníh, o ich celkovom počte, o čitateľoch. Inventár knižnice je 
dostupný na internete a teda požičiavať si môžu nielen naši študenti, ale aj cudzí čitatelia. 
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Zložitejšie to bolo s nákupom kníh, bola to ťažká a zároveň radostná úloha. Na nákup sme 
mali obmedzený čas a nie všetky knihy boli dostupné, veľa kníh sa nám nepodarilo kúpiť 
k nášmu sklamaniu vôbec, lebo neprebehla ich reedícia. Pri výbere kníh sme sa riadili hlavne 
tým, aby bol dostatok kníh na tzv. odporúčané čítanie, ďalej sme kupovali novinky slovenskej 
a svetovej literatúry a encyklopédie, splnili sme aj požiadavky iných predmetových komisií na 
odbornú literatúru. Spomedzi všetkých nakúpených kníh odporúčam prísť si polistovať 
v piatich dieloch našej prvej veľkej encyklopédie Beliany. 
Časovo najnáročnejšia bola posledná úloha, ktorú sme si pridali: obaliť knihy a vybaviť ich 

čiarovým kódom. K jej splneniu sme prizvali všetkých žiakov a učiteľov školy, ktorým touto 
cestou ďakujeme! Zvlášť sa zaangažovala kvarta s triednou p. prof. A. Petráškovou. Napriek 
všeobecnej pomoci sme termín do Vianoc nestihli. Teraz je situácia taká, že všetky knihy majú 
svoj kód a slovenská literatúra je komplet v novom šate a čaká vás, svojich čitateľov. 

A na záver sa chcem poďakovať mojim kolegom slovenčinárom za spoluprácu. Keďže 
budem pracovať na znížený úväzok, knižnicu som odovzdala kolegovi P. Šoltýsovi 
a predmetovú komisiu povedie kolegyňa A. Petrášková. Prajem im, aby do práce 
v predmetovej komisii vnášali nové nápady a svoj mladý elán. 

 
Mgr. Oľga Kormanová 

 
Časopis Stretnutia 

 
V školskom roku 2008/2009 Stretnutia zostali verné tradícii a vyšli päťkrát do roka na 40 

stranách a v náklade 350 kusov, pričom jedno číslo stálo 83 centov (25 Sk). Redakčnú radu, 
ktorá sa stretávala raz za týždeň, tvorilo 33 žiakov. Zodpovednou profesorkou bola, je 
a dúfame, že aj bude Mgr. Andrea Petrášková, šéfredaktorkou bola Alžbeta Brčiaková zo 4. A 
a o grafiku sa staral Pavol Smoleň z 3. B. Redakčný krúžok pre najmladších novinárov prímy 
až kvarty viedla profesorka Adriana Hromádková. Časopis bol ponúkaný aj širšej verejnosti, 
a to prostredníctvom Mestskej knižnice v Kežmarku a kníhkupectva Alter Ego. Tlač 
zabezpečovala Tlačiareň Kežmarok, spol. s.r.o.  

Čo sa súťaží a ocenení týka, Stretnutia sa zúčastnili 
súťaže Proslavis, ktorej vyhodnotenie sa konalo 
v októbri 2008 v Žiline a prinieslo mu tretie miesto 
spomedzi 90 prihlásených stredoškolských časopisov, 
predbehli ho Kanál z Námestova (2. miesto) a Nový 
Blesk z Trnavy (1. miesto). 

Vyhodnotenie snáď najočakávanejšej 
a najobávanejšej novinárskej súťaže Štúrovo pero sa 
konalo v apríli 2009. V tomto 14. ročníku sa v našej 
kategórii, čiže stredoškolské časopisy, zúčastnilo 76 
časopisov z celého Slovenska. Každoročne je na 
vyhodnotenie prizvaných i pár zaujímavých hostí, 
ktorým môžu nádejní mladí novinári klásť otázky. 
Tentoraz boli spovedaní Tibor Búza - riaditeľ Centra 
spravodajstva a publicistiky TV Markíza, Zuzana Krútka 
- predsedníčka Slovenského syndikátu novinárov, 
JUDr. Miroslav Lajčák - minister zahraničných vecí SR, 
Ing. Václav Mika - generálny riaditeľ TV Markíza. 
Pozvaných bolo ešte mnoho ďalších hostí. V porote sa 
udiala menšia zmena. Na jej čele bol ako vždy Mgr. 
Pavol Vitko, člen predstavenstva Slovenského 

syndikátu novinárov, šéfredaktor časopisu OBRANA, ďalej ako najvtipnejší porotca zostal Mgr. 
Patrik Herman, redaktor Televízie Markíza no a zmenou bola Mgr. Eva Bachletová, PhD. z 
katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty UK, nová členka poroty oproti minulému roku, ktorá 
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vystriedala  Doc. PhDr. Jána Sanda, CSc. Stretnutia ani tentoraz neobišli naprázdno a dostali 
tretiu cenu Markízy, ktorá bola spojená s finančnou prémiou 35 eur.  

V piatom, júlovom čísle časopis zaznamenal výrazný prerod v grafike a chystá aj obsahové 
zmeny. S odchodom štvrtákov a oktavánov odišla aj značná časť redakčnej rady, preto 
nádejou pre časopis je nová redakčná rada s novou krvou, novými nápadmi a novým duchom, 
aby tak časopis nezastal vo vývoji, ale aby napredoval k špičke, a to aj vďaka novému 
šéfredaktorovi Jánovi Živčákovi zo septimy a aby ste mu vy, čitatelia, zachovali priazeň a mali 
ho radi ako neobvyklú súčasť nášho gymnázia, veď koniec-koncov Stretnutia sú jediný školský 
časopis v Kežmarku! 

Alžbeta Brčiaková 
 

Estetická výchova  
 
Umenie je veža, na ktorú môžeme vyjsť,  
ale nemožno tam vyskočiť. 
 
V súvislosti so školstvom sa čoraz viac spomína humanizácia ako opozícia technizácie, 

ktorá prevláda, a preto sa zdá, že systematicky vytláča zo škôl predmety humanitného 
charakteru. Na našej škole to už však niekoľko rokov neplatí, pretože každoročne sa u nás 
maturuje aj z estetiky. Sme zmámi vysokou a prepracovanou štruktúrou hodín estetiky. 
Učitelia nášho kraja sa radi chodia pozerať na maturitné skúšky a veríme, že si možno aj berú 
príklad. 

V tomto školskom roku maturovalo z tohto predmetu 12 žiakov, 2 zo 4. A, 2 zo 4. B 
a zvyšok z oktávy prevažne takých, ktorí si svoje ďalšie vzdelávanie volia v hraniciach 
umeleckých smerov, architektúry, ale aj manažmentu, dokumentárnej fotografie, záhradnej 
architektúry, či cudzích jazykov, dejepisu, slovenského jazyka a literatúry. 

Žiaci sa veľmi precízne, dôkladne a detailne pripravovali na seminároch na pomerne 
rozsiahle otázky z estetiky a umenia, preukázali svoju rozhľadenosť nielen historickú, dokázali 
svoje estetické cítenie a vkus a predovšetkým dobrú orientáciu v dnešnom zložitom 
umeleckom dianí a kultúrnej sfére vôbec. Ostatne o ich výsledkoch sa môžete dozvedieť viac 
v štatistikách na inom mieste. Veľké množstvo hodín sme zamerali v učebnom procese na 
živú kultúru – to sú také prejavy kultúry a mimoumeleckého estetična, ktoré síce obklopujú 
dnešných mladých ľudí, ale tí si s týmto bez výchovy a istej sumy vedomostí sami neporadia. 
Pri svojich odpovediach žiaci – maturanti preukazovali nielen vzdelávaciu zložku, ktorá je 
nasmerovaná k hromadeniu vecných poznatkov, ale koncepcia odpovedí bola postavená skôr 
k zážitkovosti a interpretácii diania okolo seba. Ak sa nám len trochu podaril hlavný cieľ - 
pomôcť chápať umelecké a estetické javy ako nevyhnutnú súčasť života, prítomnú pri 
prekonávaní prekážok, poznávaní seba samého i prostredia, v ktorom žijeme, sme spokojní. 

 
Mgr. Mária Jančeková 

 
Hudobná výchova 

 
„Slávici z lavice“  – v Centre voľného času v Kežmarku sa 30. 4. 2009 konalo obvodné 

kolo tejto tradičnej súťaže v interpretácii populárnej piesne. Za našu školu súťažila Viktória 
Petrasová z kvarty, ktorá v rámci 3. kategórie obsadila vo veľmi silnej konkurencii pekné 3. 
miesto. Blahoželáme a prajeme jej veľa ďalších speváckych úspechov. 

 
Mgr. Gabriela Smolková 
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PK cudzích jazykov 
 
Anglický jazyk 

 
Školský rok 2008/2009 sa začal pre Predmetovú komisiu cudzích jazykov s viacerými 

zmenami. Medzi vyučujúcimi anglického jazyka sme prijali nové mladé sily - p. p. Máriu 
Morongovú a p. p. Evu Cimbalistovú. Svoj prvý rok na našej škole zvládli úspešne a tešíme 
sa, že sa s nimi stretneme aj ten nasledujúci školský rok. 

Divadelné predstavenie v Prešove 
13. novembra 2008 sa naši štvrtáci zúčastnili anglického divadelného  predstavenia 

v Prešove. Išlo o čiernobielu komédiu THE CANTERVILLE GHOST, ktorú napísal známy 
anglický spisovateľ Oscar Wilde. Pre všetkých, ktorí sme sa predstavenia zúčastnili, to bol 
príjemný umelecký zážitok. 

Olympiáda v anglickom jazyku 
Tak ako je to na našej škole zvykom, v decembri sa konalo školské kolo olympiády cudzích 

jazykov. Záujemcov bolo naozaj dosť, aj keď nám v anglickom jazyku absentovali žiaci 
mladších ročníkov, najmä z osemročného gymnázia. Týmto by sme ich chceli povzbudiť 
a podporiť, aby sa ďalšej olympiády zúčastnili. Na olympiáde sa súťažilo 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. Víťazov spolu s ich ďalšími úspechmi 
nájdete v zozname. 

Kurz English In Action Week 
Prvý februárový týždeň sa naši študenti 

zúčastnili kurzu s názvom English In Action 
Week, ktorý viedla kanadská lektorka 
Jennifer de Lasala. Obsahom kurzu bolo 
pripraviť žiakov na ústnu maturitnú skúšku 
a rozšíriť ich schopnosti hovoriť v cudzom 
jazyku. Kurz prebiehal v hodinových 
blokoch, v závere študenti získali certifikát 
o absolvovaní konverzačného kurzu. Boli 
sme potešení  návštevou milej lektorky a čo 
bolo najdôležitejšie, študenti získali novú 
skúsenosť a veríme, že aj nové poznatky, 
ktoré v budúcnosti využijú. Bol to veľmi 
úspešný a motivačný týždeň. 

Budúci školský rok nás čaká množstvo 
nových plánov, akcií a projektov. Dúfame, že toho stihneme čo najviac. 

 
Mgr. Mária Šoltésová 

 
Francúzsky jazyk 
 
Zájazd do Paríža 
Školský rok 2008/2009 začala 20-členná skupina žiakov – francúzštinárov sprevádzaná 

pani prof. Pintekovou a pani prof. Kovalovou poznávacím zájazdom do Paríža. Program 
zájazdu a skvelý sprievodca nám naozaj umožnili spoznať mnohé historické a kultúrne 
pamiatky, múzeá a typické zákutia metropoly Francúzska. Nádherne jesenné počasie 
a kozmopolitná atmosféra dodali nášmu pobytu ten správny šmrnc. 

Olympiáda vo francúzskom jazyku 
Obdobie končiacej sa zimy patrí tradične olympiáde vo francúzskom jazyku. Tento rok nás 

na krajskom kole reprezentovali dve stálice francúzštinárskeho neba – Andrea Lizáková 
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(oktáva) a Ján Živčák (sexta). Pridala sa vychádzajúca hviezdička Barbora Bajtošová (kvarta). 
Vo všetkých troch prípadoch boli výsledky skvelé a skutočnosť, že by stačilo málo a mohli by 
sme mať opäť zástupcu na celoštátnom kole, určite bude hnacím motorom pre všetkých 
nádejných olympionikov v nasledujúcom školskom roku. 

Projekt s holandskými študentmi 
V priebehu niekoľkých mesiacov uplynulého školského roka mali žiaci kvarty príležitosť 

zapojiť sa do projektu s holandskými študentmi. Naši žiaci a ich korešpondenční partneri si 
vymieňali e-maily a videá. Projekt žiakom umožnil komunikovať v reálnom kontexte a verím, 
že ich obohatil o príjemné pocity z nadväzovania a upevňovania priateľstiev. 

Skúšky DELF 
V kalendári nechýbali ani v uplynulom školskom roku kontakty s Francúzskou alianciou 

(návšteva atašé pre spoluprácu v oblasti jazyka pána G. Braulta, spoločná návšteva 
Francúzskej aliancie v Poprade) a skúšky DELF. V januári boli testovaní žiaci sexty, septimy 
a oktávy, v júni žiaci kvarty. Veľmi dobré výsledky našich študentov a neustála snaha 
francúzskej strany o objektivitu hodnotenia a primeranú pripravenosť testovania prispievajú 
k dobrému menu našej školy. Rozšírené vyučovanie francúzskeho jazyka a možnosť 
testovania DELF dokazujú, že francúzština má na našej škole hoci malé, ale pevné miesto. 
Verím, že túto pozíciu neohrozí reforma školstva, ani iné objektívne fenomény. 

Parlons français ensemble! 
Mgr. Ivana Kovalová 

 
Nemecký jazyk 
 

Oslavy školy v Bernau 
V dňoch 1. 9. - 6. 9. 2008 sa skupina žiakov spolu s pani riaditeľkou Gardošovou a p. 

učiteľkami Krempaskou a Goceliakovou zúčastnili na pozvanie partnerskej školy barnim-
gymnasium v Bernau na oslavách 10. výročia založenia školy. Program, ktorý pripravila 
partnerská škola, bol pútavý a zaujímavý. Výlet do Berlína bol pre mnohých žiakov ohromným 
zážitkom. Vyvrcholením boli samotné oslavy, ktoré mali oficiálny priebeh. Do programu 
prispeli aj naši žiaci spoločným spevom s nemeckými žiakmi a latinsko-americkým tancom. 
Druhú časť tvorili neformálne oslavy, ktoré pripravili žiaci gymnázia. Nechýbali rôzne hádanky, 
atrakcie, jedlá domácej kuchyne. Na spiatočnej ceste sa celá skupina zastavila v Drážďanoch. 
Aj keď bol program časovo náročný, žiaci si odniesli príjemné zážitky. 

Olympiáda v nemeckom jazyku 
V decembri sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Žiaci súťažili v troch 

kategóriách 2A (12 žiakov), 2B (9 žiakov), 2E (8 žiakov). Po prvej časti (čítanie 
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s porozumením, počúvanie a gramatické štruktúry) postúpilo do druhej časti (opis obrázku 
a konverzácia na danú tému) 6 žiakov z každej kategórie. Na základe rozhodnutia poroty 
reprezentovali Monika Mačáková (T) v kategórii 2E a Juraj Griger (Sp) v kategórii 2B našu 
školu v ďalších kolách. Monika Mačáková obsadila prvé miesto v okresnom kole, druhé miesto 
v obvodnom kole a štvrté miesto v krajskom kole. Juraj Griger obsadil tretie miesto 
v obvodnom kole. 

Výmenný pobyt v Ansbachu 
V dňoch 26. 2 – 7. 3. 2009 sa uskutočnil 

výmenný pobyt žiakov a učiteľov z  
partnerskej školy Theresien-Gymnasium 
z Ansbachu Tento výmenný pobyt v sebe 
nesie už 15-ročnú tradíciu.  Cieľom projektu 
je okrem vzájomného zbližovania kultúr 
zdokonaľovanie nemeckého jazyka našich 
žiakov. 17 žiakov našej školy ubytovalo vo 
svojich rodinách nemeckých žiakov.  
Dorozumievanie prebiehalo výlučne 
v nemeckom jazyku. Žiaci boli nútení 

rozprávať po nemecky. Zahraničným žiakom sme 
počas 10 dní priblížili krásy nášho regiónu 
a samozrejme nechýbala ani výborná lyžovačka 
v neďaleko ležiacich lyžiarskych centrách.  

Keďže je to výmenný pobyt, skupina žiakov 
odcestuje v septembri do nemeckého Ansbachu, kde 
strávia10 dní. Z pohľadu učiteľov hodnotíme tento 
pobyt veľmi pozitívne. Mnohí žiaci tak mali prvý 
kontakt s „Muttersprachler-om“ (človekom, ktorého 
materinským jazykom je nemčina). 

 
Mgr. Mária Krempaská 

 
Europeans for Peace  

 
Na pozvanie vyhlasovateľov medzinárodného 

mládežníckeho projektu v rámci programu Europeans for 
Peace strávila šesťčlenná skupina z Gymnázia P. O. 
Hviezdoslava v Kežmarku štyri dni od 14. do 17. februára 
2009 v Berlíne. Nadácia „Erinnerung, Verantwortung und 
Zukunft“ ocenila vo februári na slávnostnom zhromaždení päť 
najlepších projektov Europeans for Peace ročníka 2007/2008. 
Prácu ocenených projektových skupín z Poľska, Izraela, 

Kirgizska, Slovenska a Nemecka predstavili pri slávnostnom akte 16. februára 2009 
v Akadémii vied krátkymi filmovými portrétmi. Projekty sa tematicky orientovali na odpoveď na 
otázku: „Ktorí muži a ženy sa s odvahou postavili na obranu ľudskosti, za mier a na ochranu 
ľudských práv napriek vojne a diktatúram?“ V Berlíne prevzali zástupcovia projektových 
skupín z rúk Güntera Saathofa, predsedu nadácie „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“, 
ocenenie a zároveň aj šek na 2 000 eur, určený na ďalší rozvoj partnerskej spolupráce. 
V slávnostnom príhovore Marianne Heuwagen, riaditeľka kancelárie Human Rights Watch, 
zdôraznila význam kooperácie mladých ľudí v otázkach dejín a ľudských práv. Popri 
slávnostnom odovzdávaní cien bola vrcholom pobytu v Berlíne účasť na work-shope, ktorého 
mottom bolo: Zažiť dejiny v Berlíne, v rámci ktorého sme navštívili centrum dokumentácie 
nútených prác v Berlíne-Schöneweide.  
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Projektový rok predstavoval 
pre gymnazistov cestu za 
svedkami čias nielen v 
uliciach Kežmarku, ale aj do 
Ihlian, Popradu, Klčova, 
Spišskej Kapituly, Jurgowa, 
Bratislavy a prostredníctvom 
internetu do Liptovského 
Mikuláša, Košíc, Wiesbadenu, 
Yad Vashem v Izraeli, cestu, 
ktorá bola naplnená stretnutiami 
a poznávaním minulosti. Aj 
týmto spôsobom sa chcem 
v mene celej projektovej skupiny 
poďakovať za pomoc, ktorú nám 
poskytli všetci, ktorých sme 

oslovili, i za sprístupnenie dobových dokumentov. Bez ich ochoty a porozumenia by sme 
neboli dosiahli úspech: byť zo 45 projektov medzi piatimi najlepšími. 

 
Mária Goceliaková 

 
 

PK dejepisu, geografie a náuky o spolo čnosti 
 
Projekt Krajiny Európy pod jednou strechou  
(Bez občianky, či pasu) 
 
Áno, Slovensko je členom Európskej únie, ale ruku na srdce, poznáte kultúru ostatných 

členských štátov? Žiadne nekončiace výklady učiteľov alebo zapísané zošity poznámkami 
o európskych krajinách s kŕčom v ruke. Spoznávať a učiť sa predsa dá aj inak. Náš gympel 
otvoril nielen svoju starobylú bránu, ale aj dvere všetkých tried. Zapálení študenti, triedy 
prerobené na nepoznanie, prekvapení učitelia a vyše 600 návštevníkov. Veru, aj mne to 
zobralo dych... Krajiny Európy pod jednou strechou. 

Ak by som to nezažila, neverila by som. Niektoré triedy sa pripravovali na tento projekt aj 
zopár týždňov, iné si to nechali na poslednú chvíľu. Tak či onak, večer pred dňom „D“ to 
v škole riadne vrelo. Nikto sa predsa nechcel nechať zahanbiť. Ak vidíte svoj „úbohý“ plagátik 
a vedľa v triede visia obrovské nápisy a 3–D projekty, zrazu neviete, kde sa to vaše 
sebavedomie podelo, a tak sa snažíte zachrániť, čo sa dá. A študenti tentoraz vydali zo seba 
maximum. 

19. február 2009 určite nebol obyčajným dňom. Ráno to v triedach len tak šumelo, 
doťahovali sa posledné detaily. Oficiálne otvorenie sa začalo o deviatej hodine v telocvični T1, 
kde sa zhromaždili zástupcovia jednotlivých tried. Počas dvoch minút, ktoré mala každá trieda 
k dispozícii, sa snažili študenti zaujať svojou prezentáciou o danej európskej krajine. Cieľ bol 



Výročná správa 2008/2009 26

jasný. Prilákať čo najviac návštevníkov do svojej triedy a získať ich hlasy. Veď kto by nechcel 
vyhrať? A čo by to bola za súťaž bez porotcov? Osemčlennú porotu tvorili: Ing. Michal 
Perignáth – prednosta Mestského úradu Kežmarok, Ing. Gabriela Bodnárová – vedúca 
oddelenia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, Alžbeta Dudášová – riaditeľka Mestskej 
knižnice v Kežmarku, Beáta Uhrínová –  z Rady rodičov, redaktorka KTV Beáta Oravcová, 

naša pani riaditeľka Helena Gardošová a nakoniec bývalé profesorky gymnázia – Mária 
Goceliaková a Mária Kendrová. Porota to väčšinou máva ťažké a ani v tomto prípade im to 
naši študenti svojou originalitou a sviežimi nápadmi vôbec neuľahčili. A pravdaže nezostali len 
pri slovách. Po prekročení prahu triedy ste sa akoby zázračne presunuli do inej krajiny. Mohli 
ste ochutnať výborné grécke šaláty, pokochať sa pamiatkami Paríža, zatancovať si v rytme 
flamenca v Španielsku, či ocitnúť sa v ríši rozprávok bratov Grimmovcov v Nemecku. Alebo 
ste mohli navštíviť Slovinsko, či odskočiť si do fínskej sauny a dať si kalakukko. Dúfam, že 
pred vstupom na Cyprus ste si zobrali plávacie koleso („to, aby ste sa netopili“ – nariaďovali 
primáni). Pokojne sa vám mohlo stať, že ste mamku našli vylihovať na pláži na Malte, ocko sa 
zase nevedel vynadívať na šikmú vežu v Pize v Taliansku a vaši starí rodičia chodili po 
pamiatkach a zoznamovali sa so škriatkami v Írsku. Deviataci z okolitých škôl, príbuzní, 
obyvatelia Kežmarku i okolitých miest, Kežmarská televízia. Chodby gymnázia nezostali 
prázdne.  

Projekt Krajiny Európy pod jednou strechou trval až do piatej večer, keď sa všetci študenti 
presunuli do telocvične na vyhlásenie výsledkov. Tu musím vyzdvihnúť pracovitosť študentov 
z nižších ročníkov, ktorí boli po celom dni veľmi unavení, ledva stáli na nohách, ale aj napriek 
tomu sa nevzdali. Rodinná atmosféra, smiech žiakov sediacich na zemi, očakávanie víťaza. 
Nakoniec cenu poroty získala 4. B, ktorá prezentovala Španielsko, cenu divákov dostala 2. A s 
Belgickom a mimoriadnu cenu poroty si odniesla 3. B s všeobecne obľúbenou Maltou. Tí, čo 
nevyhrali, neboli sklamaní. Práve naopak. Keď som odchádzala z telocvične s ostatnými 
študentmi, cítila som sa hrdá, že som sa tohto projektu mohla zúčastniť. „Škoda, že sa to už 
skončilo,“ počula som malú primánku. „Bolo to super, vedel si, že našu triedu pochválila 
matikárka? Aj oco vravel, že také niečo ešte nezažil,“ horúčkovito sa zase rozprávali dvaja 
chlapci. Myslím, že projekt dopadol nad očakávania. Nielen preto, že jednotlivé prezentácie 
boli kreatívne. Solidarita, radosť z príprav i prezentovania školy spájala všetkých študentov. 
A tak to má byť. 

 
Mária Galliková 
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PK biológie a chémie 
 

Podľa nového školského vzdelávacieho 
programu sa obidva predmety v osemročnom 
gymnaziálnom štúdiu začínajú vyučovať už 
v príme, kde majú žiaci možnosť získať 
a utvrdiť si základné vedomosti pomocou 
jednoduchých experimentov. Súčasťou 
vyučovania predmetov biológia a chémia 
v štvorročnom aj osemročnom štúdiu sú 
voliteľné predmety cvičenia z chémie 
(biológie) a seminár z chémie (biológie). Tieto 
predmety si žiaci volia v 3. a vo 4. ročníku 

štvorročného gymnázia (v septime a oktáve osemročného gymnázia). Voliteľný predmet 
cvičenia je zameraný vo väčšej miere na realizáciu praktických úloh a rozvíjanie manuálnych 
zručností, na schopnosť žiakov vedieť navrhnúť metódu a uskutočniť pokus na overenie istého 
javu. Dôležitou úlohou tohto predmetu je naučiť žiakov pracovať v tíme, vyhodnotiť výsledky 
získané experimentom, formulovať správne závery a vedieť ich prezentovať. Z jednotlivých 
prác žiaci zapisujú laboratórny protokol. Predmet seminár je teoretického charakteru. 
Poskytuje možnosť prehĺbenia a lepšieho pochopenia v povinnej chémii prebraných 
náročnejších tematických celkov, zameriava sa na riešenie problémových úloh a testov, 
vypracovanie referátov a projektov,  ktoré žiaci prezentujú na hodinách a vyjadrujú sa k danej 
problematike. Na obidvoch predmetoch je možnosť pracovať s počítačom, internetom 
a dataprojektorom. 

Na názornú agitáciu sa využívajú nástenky. Na jednej z nich bola venovaná pozornosť 
problémom drogovej závislosti, racionálnej výživy, prevencii onkologických ochorení 
a ochrane životného prostredia – enviromentálnej výchove. Druhá nástenka obsahovala 
aktuálne informácie o činnosti a rôznych aktivitách v rámci PK B-CH, výsledky olympiád 
a priebežné výsledky hodnotenia tried v súťaži o najenvirotriedu. Na realizácii sa podieľali p. p. 
Petrášková, p. p. Pástorová, p. p. Čekovská, p. p. Varholák a študenti školy. 
Čisté hory 
Na našej škole je už niekoľkoročnou tradíciou účasť na akcii „Čisté hory“. Na podujatí 

„Čisté hory“  sa 18. 10. 2008 zúčastnili žiaci 1. B a sexty s p. profesorkou G. Pástorovou. 
Záujmová činnos ť 
V záujmovej činnosti sa učitelia venovali talentovaným 

žiakom. V chémii v šk. r. 2008/2009 fungoval krúžok 
chemickej olympiády v kat. C, kde sa prihlásilo spolu 10 
žiakov kvinty, 1. A a 1. B triedy. Krúžok pracoval pod 
vedením p. p. Pástorovej. CHO kat. B viedla p. p. 
Čekovská, počet zapojených žiakov bol 9. Krajské kolo 
v tejto kategórii sa uskutočnilo 24. 4. 2009 vo Svite. Žiačka 
B. Špaková zo sexty obsadila 6. miesto a žiak J. Živčák 
z tej istej triedy 7. miesto. Úlohy školského kola ChO kat. 
A  riešili 2 žiačky zo septimy, krajského kola sa 
nezúčastnili. V kat. Dg sa zapojili do riešenia úloh 12 žiaci z 
kvarty. Krúžok viedla p. prof. Čekovská. 14. mája 2009 sa 
uskutočnilo krajské kolo chemickej olympiády kat. C. 

v Humennom. Žiak M. Ksiažek z kvinty sa umiestnil na 5. mieste, žiak M. Paják z kvinty 
a Neuwithová z 1. B sú úspešní riešitelia v tej istej kategórii. 29. mája 2009 sa uskutočnilo 
krajské kolo chemickej olympiády kat. Dg. v  Prešove. Žiačka V. Ksiažeková z kvarty obsadila 
3. miesto, ostatní 4 žiaci sú úspešní riešitelia. 
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Obvodné kolo biologickej olympiády v kat. E-zoológia sa uskutočnilo dňa 15. 4. 2009 na ZŠ 
Dr. Fischera v Kežmarku. Žiačka B. Štofanová obsadila 5. miesto.Žiačke sa venovala p. prof. 
M .Petrášková. 

Prostredníctvom školského rozhlasu sa uskutočnili relácie k Svetovému dňu vody, Zeme, 
boja proti AIDS, ktoré pripravuje p. prof. M. Petrášková. 

Súťaž o najenvirotriedu 
Súťaž prebiehala od začiatku školského roka vo všetkých triedach. Hodnotila sa estetická 

úprava tried, počet kvetov, udržiavanie kvetov, aktuálne nástenné noviny a separácia odpadu. 
V porote, ktorá triedy hodnotila bol p. p. Varholák, p. p. Petrášková a žiak M. Valiga zo 
septimy. Prvé tri miesta boli ocenené finančnou odmenou 1. miesto 3,30 eur na žiaka, 2. a 3. 
miesto 1,65 eur na žiaka. Poradie odmenených je nasledovné: 1. miesto 1. B , 2. miesto 2. B, 
3. miesto 3.B. 

Súťaž prvej pomoci mladých 
Na škole pokračuje činnosť SČK formou stretnutí pod vedením p. p. Ferulíkovej, na ktorých 

sa žiaci oboznamujú s teoretickými a praktickými poznatkami v oblasti zdravotníckej výchovy. 
V máji sa uskutočnila oblastná súťaž zdravotníckych hliadok, na ktorej sa družstvo našej školy 
umiestnilo na 1. mieste. 

Ostatné aktivity žiakov 
V korešpondenčnej súťaži časopisu „Mladý vedec“ obsadil M Štancel 80. miesto a získal 

vecnú cenu. 
Dňa 28. 1. 2009 sa pod vedením p. prof. Pástorovej, p. prof. Čekovskej, žiakov kvinty a 1. 

ročníka ,ktorí navštevujú krúžok chemickej olympiády, uskutočnila akcia „Popoludnie zábavnej 
chémie“. Mladí chemici pripravili pre záujemcov predovšetkým z nižších ročníkov zaujímavé 
chemické pokusy. Efektné pokusy sa prítomným veľmi páčili. Dúfame, že raz z nich vyrastú 
chemickí bádatelia. 

Mgr. Gabriela Pástorová 
 

PK telesnej výchovy 
 
Významný pilier zdravotného stavu 

žiakov predstavuje telesná kondícia – 
telesná zdatnosť. Takmer 20 rokov 
učitelia TV zisťujú na tunajšej škole 
telesnú zdatnosť všetkých cvičiacich 
žiakov školy pomocou veľmi spoľahlivého 
signifikantného testu autora Moravca. Je 
to test všeobecnej pohybovej výkonnosti 
(skrátene test VPV), ktorý pomocou 
špeciálnej veličiny – staniny, stanoví 
úroveň VPV žiaka, triedy i školy. Do 
stanín sa premietajú výkony v teste sily, 
rýchlosti, obratnosti a vytrvalosti a ich 
suma udáva podľa škály úroveň zdatnosti 
v deviatich pásmach od úrovne 
vynikajúca (30-36 stanín) cez priemernú (19-22 stanín) až po nedostatočnú (0-11 stanín). Stav 
od r. 2003 ukazuje graf. Z grafu je zrejmé, že kým dievčatá školy boli oproti chlapcom v r. 
2003 jasne zdatnejšie (24,7 oproti 25,4 st.), v r. 2009 je situácia obrátená, chlapci sú zdatnejší 
ako dievčatá (24,4 oproti 23,0 st.) Z grafu sa dá vyčítať, že úroveň zdatnosti žiakov má vcelku 
klesajúcu tendenciu (graf s pomenovaním trend), a to z úrovne 25,0 st. v r. 2003 poklesla na 
úroveň 23,7 st. v r. 2009. Slovným hodnotením z úrovne veľmi dobrej na úroveň 
nadpriemernú. Dá sa predpokladať, že klesajúcu tendenciu podporí aj zníženie počtu hodín 
povinnej TV z 3 na 2 hodiny od šk. r. 2008/2009. 

Mgr. Juraj Varholák 

Trend 



Výročná správa 2008/2009 29

PK matematiky, fyziky a informatiky 
 
EXPERT geniality show 
 

V minulom školskom roku sa uskutočnil 1. ročník novej 
celoslovenskej žiackej súťaže EXPERT – geniality show. Zúčastnilo sa 
jej 5 568 žiakov zo 441 základných a stredných škôl. Ohlasy boli veľmi 
priaznivé a súťaž si hneď na začiatku našla svojich priaznivcov. 
EXPERT vychádza z formátu mimoriadne obľúbenej súťaže 
Matematický klokan, ktorá je so svojimi 85 – 90 tisíc účastníkmi 
najväčšou žiackou súťažou na Slovensku. Na rozdiel od Klokana sa 
však EXPERT nezameriava na matematiku, ale umožňuje žiakom 
prejaviť svoje schopnosti v mnohých iných oblastiach. Tento typ súťaží 

je obľúbený všade vo svete: ide o jednorazovú akciu, ktorá si nevyžaduje dlhodobú prípravu, 
súťažné otázky majú podobu testu s výberom odpovede, sú pre žiakov zaujímavé a zábavné 
a zámerne nie sú príliš vedecké, aby boli dostupné širokej skupine žiakov. 

2. ročník súťaže sa uskutočnil 16. decembra 2008. Súťaž bola určená pre žiakov 6. - 9. 
ročníka ZŠ, sekundy – sexty 8-ročných gymnázií a  žiakom 1. a 2. ročníka stredných škôl. 
Každý žiak súťažil v dvoch témach, ktoré si sám vybral z ponuky. Svoju voľbu tém nahlásil až 
pri odovzdávaní testu. 

V tomto školskom roku sa na našej škole zapojilo 33 žiakov (zo sekundy 1 žiačka, z tercie 2 
žiaci, z kvarty 4 žiačky, z kvinty 5 žiaci, zo sexty 7 žiaci, z 1. A  3 žiaci, z 1. B 9 žiakov a z   
2. A 2 žiaci). 

Súťažiaci zo sekundy a tercie mali možnosť vybrať si dve témy zo 4 ponúkaných: 
Angličtina, Svet umenia, Bity a bajty a Svet okolo nás. Súťažiaci z kvarty mali na výber 
z týchto tém: Angličtina, Svet umenia, Bity a bajty, Dejiny a Svet okolo nás. Najstarší účastníci 
mali na výber tieto témy: Angličtina, Svet umenia, Bity a bajty, Dejiny, Ako funguje svet a 
Planéta Zem. 

Každá téma sa osobitne hodnotí a zostavuje sa rebríček súťažiacich v  témach 
v jednotlivých vekových kategóriách a nakoniec aj celkové poradie. Diplom „Expert na ...“ 
získava žiak, ktorý sa umiestnil v celkovom poradí v téme na 1.-100. mieste na Slovensku. 
Vecnú cenu získava žiak, ktorý sa umiestnil na 1.-10. mieste na Slovensku v téme.  

Naši Experti sú:  Martin Vane čko  – tercia – expert na Svet okolo nás – 21. miesto v SR  
  Barbora Štofanová  – kvarta- expert na Svet okolo nás – 24. miesto v SR 

 Martin Zahurák  – kvinta – expert na Ako funguje svet – 9. miesto v SR 
(vecná cena) 

  Pavol Šatala  – 1. A – expert na Bity a bajty – 21. miesto v SR a 
expert na Ako funguje svet – 82. miesto v SR 

  Barbora Špaková  – sexta- expert na Dejiny – 61. miesto v SR 
expert na Svet umenia – 46. miesto v SR 

  Marek Cehula  – 1. B – expert na Ako funguje svet – 41. miesto v SR 
  Filip Neupauer  – sexta- expert na Ako funguje svet – 43. miesto v SR 

Patrik Gallik  – sexta – expert na Bity a bajty – 11. miesto v SR 
V celkovom hodnotení sa najlepšie umiestnil Martin Zahurák z kvinty na 101. mieste z 1903 

súťažiacich. 
A na inšpiráciu niekoľko úloh z tohtoročných testov: 
 
EXPERT 8,9 téma Svet umenia:  
Jednou z najznámejších sôch sveta je Socha slobody v New Yorku. Čo drží táto ženská 

postava v rukách: 
a) Meč a putá     b) Putá a pochodeň     c) Pochodeň a knihu     d) Knihu a meč 
 
EXPERT 6,7 téma Bity a bajty: 
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Ktorý z uvedených softvérov nie je textovým editorom? 
a) OpenOffice Writer     b) Adobe Acrobat     c) Microsoft Word     d) NotePad 
 
EXPERT G12 téma Ako funguje svet: 
Máme tri uzavreté skúmavky. V prvej je 10 mólov vodíka, v druhej 10 mólov vody a v tretej 

sú železné piliny obsahujúce 10 mólov železa. V ktorej skúmavke je najviac častíc príslušnej 
látky? 

a) v prvej   b) v druhej   c) v tretej   d) vo všetkých troch skúmavkách je rovnaký počet častíc 
 
Matematický KLOKAN 
 

Matematický klokan je najväčšia medzinárodná žiacka súťaž na 
svete. Je určená všetkým priateľom matematiky a logického myslenia 
na základných aj stredných školách. Súťaž vznikla vo Francúzsku v 
roku 1991 a postupne sa rozšírila do väčšiny európskych krajín. Prečo 
sa volá Klokan? Pretože bola inšpirovaná austrálskou matematickou 
súťažou AMC (Australian Mathematics Competition). Súťaž pozostáva 
z jediného testu, ktorý píšu v rovnakom čase viac ako štyri milióny 
žiakov v takmer 40 krajinách sveta. 

26. marca 2009 sa 57 žiakov našej školy zapojilo do tejto 
matematickej súťaže. Žiaci súťažili v kategóriách od Školák 5 (žiaci prímy) až po Študent 
G34(žiaci 3., 4. ročníka, septimy a oktávy). 

Z jednotlivcov sa najlepšie umiestnili a diplom úspešného riešiteľa získali: 
príma: Filip Košúth, Jakub Cehula   
sekunda: Klára Mária Košúthová   
tercia: Jakub Bartolomej Košúth, Dominik Baláž  
kvarta: Barbora Štofanová  
kvinta: Matej Cehula  
sexta: Dávid Kruliac  
septima: Magdaléna Sopková, Martin Valiga  
oktáva: Simona Dulíková  
2. B : Miloš Kruk, Pavol Lisý, Peter Hrábek, Ján Kapolka  
Najúspešnejší boli J. B. Košúth  z tercie, M. Kruk  a J. Kapolka  z 2. B, ktorí sa vo svojej 

kategórii umiestnili medzi 5% najúspešnejších riešiteľov vo svojej kategórii. 
 
MAKS 
 

MAKS je veľká matematická súťaž pre všetkých, ktorým to páli. 
MAKS je v mnohom odlišný od ostatných matematických súťaží. Nie je 
nudný, nie je ani ťažký, a rozhodne nie je určený iba matematickým 
talentom. Naopak! MAKS je zábavný, súťažné úlohy sú pomerne 
ľahké a zapojiť sa môže každý, kto chce iným ukázať, že nie je celkom 
„vymletý". V školskom roku 2008/09 sa našlo takmer 19 000 žiakov, 
ktorým riešenie matematických hlavolamov prináša radosť, vzrušenie 
a pocit uspokojenia. 

MAKS nie je žiadny novorodenec - tento školský rok prebehol už 
jeho 16. ročník. Do súťaže sa zapojilo 15 žiakov našej školy. Tí najúspešnejší si aj tento rok 
prevzali hodnotné ceny. 

 
Úspešným žiakom blahoželáme. Všetci tí, ktorí tento rok neuspeli, sa môžu v budúcom roku 

pokúsiť o zlepšenie a tí, ktorí tento rok zaváhali a nesúťažili, sa môžu zapojiť na budúci rok. 
 

Ing. Daniela Čekovská, Mgr. Daniela Mihóková 
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Ocenenia pre pedagógov i žiakov 
Učiteľ múdrosti pre región 

 
V piatok 26. júna Prešovský samosprávny kraj po 

prvýkrát ocenil najúspešnejších pedagogických 
pracovníkov a žiakov stredných škôl v pôsobnosti 
PSK. Celkom 19 pedagógov z celého kraja si prevzalo 
plaketu Jána Amosa Komenského – Sophista pro 

regione – Učiteľ múdrosti pre región. „Snažili sme sa výber ocenených pripraviť maximálne 
transparentne a zodpovedne. Návrhy na ocenenie posielali riaditelia škôl a o ocenení 
rozhodovali členovia územnej školskej rady,“ vysvetlil Peter Chudík, predseda Prešovského 
samosprávneho kraja. Ocenenia majú úzku súvislosť s regiónom – Ján Ámos Komenský 
navštívil a krátko pôsobil aj v meste Prešov. 

Ocenená bola aj učiteľka slovenčiny a estetiky na našom gymnáziu Mgr. Mária Jan čeková . 
Pod jej vedením žiaci dosiahli úspechy 
v súťažiach Európa v škole, Hviezdoslavov 
Kubín či Vansovej Lomnička. Venuje sa aj 
netradičným formám vyučovania. „V školstve 
pracujem už 35 rokov a veľmi sa tomuto 
oceneniu teším,“ povedala po slávnostnom 
akte ocenená. 

Celé podujatie bolo zároveň veľkou 
oslavou školstva, a preto v programe na 
veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského 
vystúpili dievčenský spevácky zbor 
Gaudeamus pri Pedagogickej a sociálnej 
akadémii v Prešove, gitarový orchester 
žiakov Gymnázia J. A. Raymana v Prešove 
a tanečný klub Tília z Lipian.  

 
 

Cena Slovak Telekom 
Notebook pre školu za ví ťazstvo v sú ťaži Cena Slovak Telekom 

 
2. decembra 2008 bol v Bratislave vyhodnotený  3. ročník súťaže  Cena Slovak Telekom, 

ktorá je určená pre pedagógov základných, stredných a špeciálnych škôl. Predmetom súťaže 
je písomné spracovanie vlastných metodických skúseností z využívania informačno–
komunikačných technológií (ďalej IKT) vo svojom vyučovacom neinformatickom predmete, 
ktoré je možné ďalej využívať a uplatniť vo vzdelávacom procese v školách. V 3. ročníku 
súťaže bolo možné prihlásiť aj schválený školský vzdelávací program pre jednotlivé 
neinformatické predmety s využitím IKT, ako aj spoločné projekty učiteľov a žiakov. Prvýkrát 
boli hodnotené aj školy na základe počtu zapojených a úspešných pedagógov danej školy, 
prihlásených do všetkých troch ročníkov súťaže v rokoch 2006,2007,2008.  

  
V kategórii stredných škôl zvíťazila naša škola a ako cenu sme získali notebook, ktorý určite 

prispeje k ďalšiemu zefektívneniu používania IKT vo vyučovaní.  
  
Podľa propozícií súťaže k tomuto úspechu prispeli títo pedagógovia a žiaci školy: 
  
RNDr. Marta Mlynarčíková – 2. miesto v r. 2006 za prácu Dynamická a interaktívna 

matematika   
(6 bodov) 
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 RNDr. Ivan Duľa, PhD. – 3. miesto v r. 2008 za prácu Príprava žiakov na riešenie úloh 
fyzikálnej olympiády kategórie D prostredníctvom dištančného kurzu   

(4 body) 
  
Mgr. Pavol Šoltýs – účasť v r. 2008 s prácou  Využívanie výpočtovej techniky v predmete 

slovenský jazyk a literatúra  
(1 bod) 
  
RNDr. Marta Mlynarčíková, Barbora Kuffová – žiačka 4. A, Miroslava Špirková – žiačka 4. A 

– účasť v r. 2008 s prácou FUNKCIE – elektronická zbierka úloh  
(1 bod) 
  
Všetky súťažné práce sú prístupné vo virtuálnej knižnici na stránke www.cenast.sk, ktorá 

obsahuje už 539 podnetných námetov na spestrenie vyučovania. 
 

RNDr. Marta Mlynarčíková 
 
 
 

Úspechy žiakov školy v školskom roku 2008/2010 
 
 
 

ŠPECIFICKÉ SÚŤAŽE 
 
 
Barbora Kuffová, 4. A, Miroslava Špirková, 4. A  

- cena rektora Technickej univerzity v Košiciach za prácu 
FUNKCIE - elektronická zbierka úloh v 5- ročníku súťaže "E-
learning v praxi" konanej v rámci medzinárodnej konferencie 
ICETA 2008, konanej 11. - 13. septembra 2008 v Starej Lesnej 

 
Projekt Odpor a ob čianska angažovanos ť  proti diktatúram 

- naša škola je spolu s partnerom projektu (Barnim-Gymnázium 
Bernau, Nemecko) nositeľom ceny 2007/2008 v programe 
podpory pre medzinárodné školské a mládežnícke projekty 
Europeans for Peace  (14. - 17. 2. 2009 v Berlíne prevzali 
zástupcovia projektových skupín ocenenie a zároveň šek na 
2000 eur, určený na ďalší rozvoj partnerskej spolupráce.) 

 
Družstvo školy (Monika Orov číková, Leo Košúth, Jozef Osvald, Sp) 

- 1. miesto v celoslovenskom finále súťaže STUDENT 
EUROPEAN PARLIAMENT 

 
Časopis Stretnutia   - 3. miesto v celoslovenskej súťaži školských časopisov 

Proslavis  
  
Patrik Gallik, Sx   - víťaz celoslovenskej súťaže Informatický bobor v kategórii 

Juniori 
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Leo Košúth, Sp, Monika Orov číková, Sp, Radka Szucsová, Sp  
- 1. miesto v krajskom semifinále vedomostnej súťaže 
„STUDENT EUROPEAN PARLAMENT“  
- postup do celoštátneho finále  

 
Mária Galliková, Ok   - 2. miesto v celoslovenskej literárnej súťaži Dni Janka Kráľa 

v Zlatých Moravciach 
- 1. miesto v krajskom kole literárnej súťaže „Európa v škole“ 

  
Zuzana Maľáková, Ok  - 3. miesto v celoslovenskej literárnej súťaži Dni Janka Kráľa 

v Zlatých Moravciach 
  
Zdenko Koval čík, T  - 1. miesto v medzinárodnej výtvarnej súťaži VIANOČNÁ 

POHĽADNICA v III. vekovej kategórii – kresba 
 
Daniel Dluhý   - cena poroty v krajskom kole výtvarnej súťaže "Európa v škole" 
 
 

SOČ 
 
 
Brigita Marhefková, Ok - 1. miesto v obvodnom kole SOČ v odbore Zdravotníctvo  

- 2. miesto v krajskom kole SOČ v odbore Zdravotníctvo 
 

Samuel Bodnár, 3. A, Vladimír Zori čák, 3. A  
- 1. miesto v obvodnom kole SOČ v odbore Pedagogika, 
psychológia, sociológia 
- 1. miesto v krajskom kole SOČ v odbore Pedagogika, 
psychológia, sociológia 
 

Martin Valiga, Sp  - 3. miesto v krajskom kole SOČ v odbore Elektrotechnika, 
energetika, elektronika 

 
Leo Košúth, Sp, Filip Trembá č, Sp  

- 3. miesto v obvodnom kole SOČ v odbore História, politológia, 
filozofia, právne vedy 

 
 

PREDMETOVÉ OLYMPIÁDY 
 
 
Tomáš Bobovský, 4. B - 1. miesto v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku 

- 3. miesto v obvodnom kole olympiády v anglickom jazyku 
- 5. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku 

 
Andrea Lizáková, Ok  - 1. miesto v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku 
 
Patrik Tomaškovi č, 2. A  - 2. miesto v okresnom kole olympiády v anglickom jazyku 
 
Andrea Lizáková, Ok  - 2. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku – 

kategória 2B 
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Barbora Bajtošová, K -  2. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku – 
kategória 2E 

  
Ján Živ čák, Sx  - 2. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku – 

kategória 2A 
  
Monika Ma čáková, T - 1. miesto v okresnom kole olympiády v nemeckom jazyku  

– kategória 2E 
- 2. miesto v obvodnom kole olympiády v nemeckom jazyku 

 – kategória 2E 
- 4. miesto v krajskom kole olympiády v nemeckom jazyku  

 – kategória 2E 
  
Juraj Griger, Sp  - 3. miesto v obvodnom kole olympiády v nemeckom jazyku  

– kategória 2B 
 
Leo Košúth, Sp  - 2. miesto v krajskom kole olympiády ľudských práv, postup na 

celoštátne kolo 
  
Lucia Čekovská, 3. B  - 2. miesto v krajskom kole geografickej olympiády v kategórii A 

- 3. miesto v celoštátnom kole 
  
Barbora Štofanová, K  - 2. miesto v obvodnom kole geografickej olympiády  

– kategória F 
- 12. miesto v krajskom kole geografickej olympiády  
– kategória F 

  
Martin Vane čko, T  - 2. miesto v obvodnom kole geografickej olympiády  

– kategória G 
- 17. miesto v krajskom kole geografickej olympiády  
– kategória G 

 
Jakub Bartolomej Košúth, T - 2. miesto v okresnom kole matematickej olympiády  

– kategória Z7 
  
Jakub Cehula, P  - 4. miesto v okresnom kole Pytagoriády – kategória P5 
  
Matej Sch ın, S   - 3. miesto v okresnom kole Pytagoriády – kategória P6 
  
Pavol Šatala, 1. A - 2. miesto v krajskom kolo olympiády z informatiky v kategórii B 
 
Lukáš Tropp, 2. A  - 8. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády – kategória C 
 
Veronika Ksiažeková, K  - 3. miesto v krajskom kole chemickej olympiády – kategória Dg 
 
Kristína  Maguthová, K  - 6. miesto v krajskom kole chemickej olympiády – kategória B 
  
Marián Ksiažek, Kvi  - 5. miesto v krajskom kole chemickej olympiády – kategória C 
  
Barbora Špaková, Sx  - 6. miesto v krajskom kole chemickej olympiády – kategória B 
  
Ján Živ čák, Sx   - 7. miesto v krajskom kole chemickej olympiády – kategória B 
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ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE 
 
Juraj Griger, Sp, Radka Brita ňáková,1. B  

- 2. miesto na majstrovstvách SR v latinskoamerických tancoch 
– kategória Mládež, postup na majstrovstvá sveta v Šanghaji 
- 6. miesto na majstrovstvách Slovenska v štandardných 
tancoch – kategória Mládež 

 
Oliver Tropp, S   - 1. miesto v okresnom kole v šachu ZŠ chlapcov 

- 1. miesto v krajskom kole v šachu ZŠ chlapcov 
- 3. miesto na majstrovstvách SR v šachu ZŠ chlapcov 
- 4. miesto na majstrovstvách SR v rapid šachu 

 
Tomáš Andráš, 4. A - 1. miesto v okresnom kole v šachu SŠ chlapcov 

- 2. miesto v krajskom kole v šachu SŠ chlapcov 
- 6. miesto na majstrovstvách SR v šachu SŠ chlapcov 

 
Adela Pito ňáková, 4. A  - 2. miesto v okresnom kole v šachu SŠ dievčat 

- 3. miesto v krajskom kole v šachu SŠ dievčat 
- 5. miesto na majstrovstvách SR v šachu SŠ dievčat  

 
Lukáš Tropp, 2. A  - 2. miesto v okresnom kole v šachu SŠ chlapcov 

- 4. miesto v krajskom kole v šachu SŠ chlapcov 
 

Družstvo školy - Tomáš Andráš, 4. A,  Adela Pito ňáková, 4. A 
- 1. miesto v okresnom kole v šachu SŠ  
- 1. miesto v krajskom kole v šachu SŠ 
- 3. miesto na majstrovstvách SR v šachu SŠ  

 
Družstvo školy - Dávid Ma ňák, K, Lukáš Potisk, 1. A, Marcel Krempaský, 3. B, Matúš 
Novotný, 4. A  - 2. miesto v okresnom kole v stolnom tenise chlapcov SŠ 

 
Družstvo diev čat  - 1. miesto v okresnom kole v basketbale SŠ 
Družstvo chlapcov - 2. miesto v okresnom kole v basketbale SŠ 
 
Družstvo školy   - 1. miesto v mix volejbale – Dni športu mesta Kežmarok 
  
Družstvo školy   - 2. miesto v štafete 4x60m  – Dni športu mesta Kežmarok 
  
Peter Tomko, 3. B  - 1. miesto v skoku do diaľky – Dni športu mesta Kežmarok 
  
Kristína Jakubová, Sp  - 1. miesto v skoku do diaľky – Dni športu mesta Kežmarok 

- 1. miesto v behu na 100 m – Dni športu mesta Kežmarok 
  
Jana Tomasová, 2. B  - 2. miesto vo vrhu guľou – Dni športu mesta Kežmarok 
 
Lenka Dluhá, 2. B  - 1. miesto v kategórii juniorky na Majstrovstvách okresu 

základných a stredných škôl v zjazdovom lyžovaní 
  
Vladimír Kiska, Kvi - 2. miesto v kategórii žiaci na Majstrovstvách okresu 

základných a stredných škôl v zjazdovom lyžovaní 
  
Dominik Ogur čák, 3. A  - 3. miesto v kategórii juniori na Majstrovstvách okresu 

základných a stredných škôl v zjazdovom lyžovaní 



Výročná správa 2008/2009 36

Ponuka volite ľných predmetov na šk. r. 2009/2010 
 
Žiaci štvorročného aj osemročného štúdia majú možnosť posilniť si niektorý z vyučovacích 

predmetov povinne voliteľnými predmetmi, 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.  

Z ponuky, ktorá bola rovnaká pre všetky ročníky, sa žiaci rozhodli pre tieto predmety: 
 

Tretí ro čník a septima Štvrtý ro čník a oktáva 

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

Konverzácia v AJ -3sk-50ž Konverzácia v AJ -4sk-64ž 
Konverzácia v NJ -2sk-35ž Konverzácia v NJ -1sk-21ž 
Konverzácia vo FJ -1sk-15ž Konverzácia vo FJ -1sk-16ž 
Seminár z dejepisu -1sk-21ž Seminár z dejepisu -1sk-22ž 
Spol.-ved. seminár -2sk-35ž Spol.-ved. seminár. -3sk-43ž 
Estetická výchova -1sk-14ž Estetická výchova -1sk-12ž 
Seminár z matem. -2sk-29ž Seminár z matem. -2sk-32ž 
Seminár z geografie -2sk-26ž Seminár z geografie -2sk-26ž 
Cvičenia z fyziky -1sk-14ž Seminár z fyziky -1sk-12ž 
Seminár z chémie -1sk-12ž Seminár z chémie -1sk-8ž (s 3. roč.) 
Seminár z biológie -1sk-9ž (so 4. roč.) Seminár z biológie -1sk-10ž 
Informatika -1sk-13ž Informatika -1sk-9ž 

 

Organizácia školského roka 2009/2010 
 

Škol. rok sa začína 1. septembra 2009. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2009 
(streda). Školské vyučovanie v 1. polroku školského roka sa končí 29. januára 2010 (piatok). 
Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční najskôr 22. januára 2010.  

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 2. februára 2010 (utorok) a končí sa 30. 
júna 2010 (streda). Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční najskôr 21. júna 2010. 
 
Prázdniny v školskom roku 2009/2010: 
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Zoznam žiakov pod ľa tried 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príma 
Triedny u čiteľ: Mgr. Mária Pinteková 
 
 

 
 

1. Viliam Baláž * 14. Lea Lapšanská * 
2. Lukáš Bednarčík 15. Zuzana Lorková 
3. Jakub Cehula * 16. Samuel Mačák * 
4. Mária Cehuľová 17. Natália Marhefková * 
5. Martina Džubanová * 18. Tomáš Miškovič 
6. Bibiána Chrenková * 19. Benedikt Nebus 
7. Ľuboš Jankura 20. Daniel Pekarčík * 
8. Radovan Kapral * 21. Andrea Pitoňáková 
9. Ján Koščák 22. Kristián Repaský 
10. Igor Koššar 23. Gabriela Scherfelová 
11. Filip Košuth * 24. Adam Štefanik 
12. Karin Kovalská * 25. Dávid Zummer * 
13. Jakub Kurila *  
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Sekunda 
Triedna u čiteľka: Mgr. Vladimíra Ma čáková 
 
 

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

1. Veronika Baluchová * 16. Radko Olekšák 
2. Filip Baran 17. Jakub Paják * 
3. Martin Baran 18. Zuzana Potaniecová 
4. Peter Bednarčík 19. Karolína Reľovská * 
5. Frederika Fodorová 20. Matej Rúra 
6. Dávid Girgáš 21. Loriána Ružbaská * 
7. Klaudia Gurgoľová * 22. Matej Schön *  
8. Dávid Hovanec 23. Paulína Slodičáková * 
9. Ján Jeleň 24. Marcel Suchanovský 
10. Samuel Knižka 25. Jana Špaková * 
11. Klára - Mária Košuthová * 26. Oliver Tropp 
12. Veronika Krišandová * 27. Mariana Zavacká 
13. Natália Kuzmiaková * 28. Dominika Zemanová 
14. Viktória Lechová 29. Nikola Zichačková 
15. Edita Mlaková *  
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Tercia 
Triedna u čiteľka: Mgr. Mária Petrášková 
 
 

 
 
 
 
• do 31. 1. 2009 

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

 
 
 

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

 
 
 
 
• do 11. 11. 2008 
•• zahrani čné štúdium

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

 
 
 
 
 

1. Ida Angelovičová 13. Silvia Ogurčáková 
2. Monika Duľová 14. Urban Petra 
3. Simona Fejerčáková * 15. Lívia Piervolová * 
4. Veronika Fričová * 16. Filip Reľovský 
5. Patrik Gallik * 17. Klaudia Rozgonyiová * 
6. Veronika Kavalcová 18. Barbora Špaková * 
7. Matúš Korfant  19. Mojmír Václav 
8. Dávid Kruliac 20. Simona Vasičáková * 
9. Diana Kušmireková 21. Mária Vrábliková * 
10. Magda Mačuteková 22. Adam Zavacký 
11. Nikola Mazurková 23. Denis Závacký  
12. Filip Neupauer 24. Ján Živčák * 
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Septima 
Triedny u čiteľ: RNDr. Ivan Du ľa, PhD. 
 
 

 
 
 
 
•• zahrani čné štúdium  

1. Barbora Danielčáková 16. Monika Orovčíková 
2. Marianna Galliková 17. Jozef Osvald * 
3. Zuzana Glatzová 18. Lenka Paterová 
4. Juraj Griger 19. Monika Petrasová •• 
5. Dávid Heldák 20. Františka Petrová 
6. Žofia Hencelová * 21. Broňa Plučinská 
7. Kristína Jakubová 22. Dominik Selep 
8. Martin Kalata 23. Magdaléna Sopková * 
9. Lukáš Koč 24. Maroš Strišovský 
10. Leo Košuth *  25. Radka Szücsová 
11. Denis Kušmírek •• 26. Monika Śatalová * 
12. Barbora Maková * 27. Jozef Śulej 
13. Lucia Mészárosová •• 28. Filip Trembáč * 
14. Natália Neuwirthová * 29. Martin Valiga * 
15. Soňa Olekšáková •• 30. Barbora Valigová 
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Oktáva 
Triedna u čiteľka: Mgr. Mária Jan čeková 
 
 

 
 
 
 
 

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



Výročná správa 2008/2009 45

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. A 
Triedny u čiteľ: Mgr. Mária Šoltésová 
 
 

 
 

1. Adrián Backár 17. Andrej Lešundák 
2. Viktor Bednár 18. Andrea Marhefková * 
3. Richard Deák 19. Nikol Mištíková 
4. Dominika Fedorová 20. Denisa Mitterová * 
5. Zdenka Frindtová 21. Veronika Petreková 
6. Claudia Galambošová 22. Mária Pirožeková 
7. Juliána Gemzová 23. Lukáš Potisk 
8. Dominik Glevaňák 24. Katarína Rumlová * 
9. Mária Grichová 25. Dávid Starovič 
10. Petra Hardoňová * 26. Denis Szentivanyi 
11. Andrea Chudiková 27. Pavol Šatala * 
12. Tatiana Kantorková 28. Bibiána Šavelová 
13. Patrik Kaňuk 29. Jana Špirková * 
14. Zuzana Kolejáková 30. Pavol Štefánik * 
15. Ivan Krajňák 31. Barbora Zemančíková 
16. Alexandra Králová 32. Michal Zoričák 
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1. B 
Triedny u čiteľ: Mgr. Gabriela Pástorová 
 
 

 
 

1. Gabriela Briatková 17. Mária Miturová * 
2. Radka Britaňáková 18. Laura Neuwirthová * 
3. Miriama Budzáková 19. Veronika Ondrášiková * 
4. Marek Cehula * 20. Paulína Orinčáková 
5. Andrea Čekovská * 21. Viktória Petrasová 
6. Branislav Dlugoš 22. Petra Petrovská 
7. Dagmar Garanová 23. Patrik Pitoňák 
8. Šimon Gurgoľ 24. Slavomír Romaňák 
9. Martin Halčin 25. Patrik Skurka 
10. Jana Hanisková 26. Adam Slávik 
11. Alžbeta Hrebeňárová * 27. Anna Suchanovská * 
12. Eva Hrebeňárová 28. Lenka Szekélyová 
13. Alexandra Hudačeková 29. Jana Šmihulová 
14. Lívia Jaseňáková 30. Barbora Špinková 
15. Dušana Kvetková 31. Patrícia Vojtičková 
16. Michal Malina 32. Beáta Zastková 
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2. A 
Triedna u čiteľka: RNDr. Anna Zubalová 

 
 

 
 
• do 31. 1. 2009 

1. Petronela Budzáková 18. Martina Marhefková 
2. Ivo Celar 19. Martin Mitura 
3. Dominika Galliková 20. Jozef Neupauer 
4. Jozef Gancarčik 21. Beáta Oravcová 
5. Martina Guľašiová 22. Peter Pix 
6. Radka Hardoňová  23. Barbora Ridziková * 
7. Michal Homza 24. Martin Schnelly • 
8. Alexandra Hudáčová 25. Zuzana Šimová 
9. Veronika Jakubcová 26. Michaela Tabáková * 
10. Miroslav Jurčo 27. Patrik Tomaškovič 
11. Lukáš Kapolka 28. Veronika Trembáčová 
12. Patrícia Kleinová * 29. Lukáš Tropp 
13. Denisa Klimková 30. Barbora Vaľková 
14. Karina Krisztová 31. Katarína Vartášová 
15. Martin Krok * 32. Dávid Vereš 
16. Stanislava Labusová 33. Veronika Vojtaššáková 
17. Eva Lojeková 34. Daša Vojtechová 
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2. B 
Triedna u čiteľka: Mgr. Mária Krempaská 
 
 

 
•• zahrani čné štúdium 
« študentka zo zahrani čia 

1. Marcela Adamjaková 18. Miloš Kruk 
2. Zuzana Barloková 19. Sabína Kvetková •• 
3. Simona Bohonyová  20. Peter Labuda 
4. Mirjam Bosch « 21. Anna Lesná 
5. Zuzana Brejčáková * 22. Pavol Lisý 
6. Simona Brežinová 23. Daniela Majerčáková * 
7. Martina Cehulová * 24. Katarína Michaličková 
8. Michaela Ćesánková 25. Andrej Mitura 
9. Júlia Dluhá * 26. Matej Mikolajčík 
10. Lenka Dluhá 27. Matúš Pojedinec 
11. Peter Hrábek 28. Zuzana Reščáková 
12. Jana Hudačeková 29. Matej Rezničák 
13. Terézia Hudáčková 30. František Siska 
14. Ján Kapolka 31. Tomáš Sudor 
15. Samuel Kovalčík 32. Nóra Šugareková 
16. Veronika Kovalčíková 33. Jana Tomasová 
17. Lívia Kredatusová 34. Veronika Zummerová 
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3. A 
Triedny u čiteľ: Mgr. Jozef Vl ček 
 
 

 
 
 
 
 
•• zahrani čné štúdium  

1. Miroslava Bartošová *  14. Lucia Mareková *  
2. Samuel Bodnár *  15. Dominik Ogurčák  
3. Magdaléna Bonková  16. Alexandra Oroszová  
4. Dušan Deák  17. Barbora Oroszová  
5. Jana Dziaková  18. Silvia Palušáková  
6. Nikola Gurgoľová  19. Klaudia Rišianová  
7. Lucia Heldáková  20. Dominika Semaňáková  
8. Barbora Hoffmannová •• 21. Viktória Sobeková  
9. Lucia Hrebeňárová *  22. Anna Šimoňáková  
10. Kristína Jakubčová  23. Barbora Vdovjaková  
11. Juraj Kantorek  24. Bibiána Veselá  
12. Mária Krullová *   25. Martin Vilk  
13. Lenka Lenkavská * 26. Vladimír Zoričák 
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3. B 
Triedna u čiteľka: Mgr. Bronislava Oravcová 
 
 

 
 

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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4. A 
Triedna u čiteľka: Mgr. O ľga Kormanová 
 
 

 

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



Výročná správa 2008/2009 52

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. B 
Triedna u čiteľka: Mgr. Daniela Mihóková 
 
 

 

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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