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Váţení kolegovia, milí študenti,  

 

Drţíte v rukách ďalšie číslo výročnej správy, ktorú naša škola vydáva kaţdý 
rok. Slúţi na ohliadnutie sa za uplynulým rokom, na zhodnotenie, čo sa 

podarilo a čo nie. Jej dôleţitou súčasťou sú úspechy, ktoré dosiahli študenti 
so svojimi pedagógmi. Za zmienku stojí aj vznik kalendária, ktoré sa zapĺňa 
počas celého školského roka. Redakčná rada precízne zapisuje všetky akcie 

a udalosti školy, aby nič nevypadlo z jej histórie, teda školské aj mimoškolské 
aktivity. Kaţdý z vás si nájde svoje meno v zoznamoch tried, prípadne 

v rubrikách úspechov zo školských olympiád, športových či iných súťaţí. A kaţdý sa nájde 

v hromadných či individuálnych fotografiách našej správy. Tak do hľadania a do videnia 
budúci školský rok! P. S. A nezabudnite si správy odkladať, budete sa môcť v budúcnosti 
pochváliť svojim ratolestiam: bol som keţmarský gymnazista! a doloţiť to týmto dokumentom. 

 
 
Keţmarok august 2010                                                                          Mgr. Oľga Kormanová 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Historický sprievod pri príleţitosti 740. výročia Keţmarku 
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Pedagogický zbor Gymnázia P. O. Hviezdoslava 
a zamestnanci školy 

 
 

Pedagogický zbor 
Riaditeľka školy  

Mgr. Helena Gardošová, vyučovala chémiu v III. O a v 2. B 
Zástupkyňa riaditeľky  

RNDr. Marta Mlynarčíková, vyučovala matematiku v 1. B, 4. B a seminár z matematiky  
vo 4. ročníku 

Mgr. Adriana Beňková (Hromádková), vyučovala spoločenskovedný seminár v 3. a 4. 
ročníku, občiansku náuku v II. O, VI. O, VIII. O, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B 
Mgr. Eva Cimbalistová, vyučovala anglický jazyk v V. O, VIII. O, 1. A, 4. B 

Ing. Daniela Čekovská, vyučovala matematiku v VI. O, VII. O, 2. A, 4. A, chémiu v II. O, V. O, 
VII. O 
RNDr. Ivan Duľa, PhD., vyučoval matematiku v VIII. O, 3. B, fyziku v V. O, 1. A, 2. A, 3. A, 

cvičenia z fyziky v 3. ročníku, seminár z fyziky vo 4. ročníku 
Mgr. Claudia Fassingerová, vyučovala nemecký jazyk v VI. O, 1. B, 2. B, 3. A, 4. B  
Mgr. Dana Ferulíková, vyučovala biológiu v VII. O, VIII. O, telesnú výchovu dievčat  

v II. O, V. O, VI. O, VII. O, 2. B, 3. B, 4. A 
Mgr. Eduard Hagara, vyučoval fyziku v III. O, IV. O, VI. O, 1. B, 4. A, 4. B, seminár 
z matematiky v 3. ročníku, techniku v II. O 

Mgr. Mária Jančeková, vyučovala slovenský jazyk a literatúru v VII. O, 2. A, 3. B, estetickú 
výchovu v V. O, v 1., 2., 3. a 4. ročníku, umenie a kultúru v 1. A, 1. B., 2. A a 2. B 
Mgr. Oľga Kormanová, vyučovala slovenský jazyk a literatúru v III. O, IV. O, VIII. O a 4. B 

Mgr. Ivana Kovalová, vyučovala francúzsky jazyk v V. O, VII. O, VIII. O, 1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 
konverzáciu vo FJ v V. O, VII. O, VIII. O 
Mgr. Otto Krajňák, vyučoval telesnú výchovu chlapcov v II. O, III. O, IV. O, V. O, VI. O, VII. O, 

VIII. O, 3. A, 3. B, telesnú výchovu dievčat v 1. B, 2. A, biológiu v 1. A 
Mgr. Mária Krempaská, vyučovala nemecký jazyk v IV. O, 3. B, 4. A a konverzáciu v NJ  
v 3. a 4. ročníku 

Mgr. Vladimíra Mačáková, vyučovala dejepis v II. O, III. O, IV. O, V. O, VI. O, 1. A, 1. B, 2. A, 
2. B,  seminár z dejepisu v 3. ročníku, spoločenskovedný seminár vo 4. ročníku  
Mgr. Daniela Mihóková, vyučovala matematiku v V. O, IV. O, 1. A, 2. B, seminár 

z matematiky v 3. ročníku, fyziku v VIII. O a 3. B, informatiku v II. O, IV. O  
Mgr. Edita Molnárová, vyučovala nemecký jazyk v II. O, V. O, VII. O, VIII. O, 2. A, geografiu 
v II. O, etickú výchovu v II. O, IV. O, V. O, VI. O, 1. a 2. ročníku  

Mgr. Mária Morongová, vyučovala anglický jazyk v II. O, III. O, V. O, 2. B, 4. A, konverzáciu 
v AJ v 3. ročníku 
Mgr. Bronislava Oravcová, vyučovala geografiu v VIII. O, 4. B, seminár z geografie  

v 3. a 4. ročníku, telesnú výchovu dievčat v III. O, IV. O, VIII. O, 1. A, 3. A, 4. B 
Mgr. Gabriela Pástorová, vyučovala chémiu v VI. O, 1. B, 2. A, 3. A, 3. B, fyziku v II. O,  
VII. O a 2. B, seminár z chémie v 3. a 4. ročníku 

Mgr. Andrea Petrášková, vyučovala slovenský jazyk a literatúru v II. O, V. O, VI. O, 1. A, 
dejepis v VII. O, 3. A, 3. B, seminár z dejepisu vo 4. ročníku  
Mgr. Mária Petrášková, vyučovala biológiu v II. O, V. O, 1. B, 2. B, 3. B, 4. A, 4. B, chémiu 

v IV. O a 1. A 
Mgr. Mária Pješčáková (Šoltésová), vyučovala anglický jazyk v II. O, IV. O, VI. O, 1. B, 2. A, 
konverzáciu v AJ vo 4. ročníku 

Mgr. Gabriela Smolková, vyučovala nemecký jazyk v III. O, VI. O, 1. A, 2. B, hudobnú 
výchovu v II. O, III. O, IV. O 
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Mgr. Pavol Šoltýs, vyučoval slovenský jazyk a literatúru v 1. B, 2. B, 3. A a 4. A, náboţenskú 

výchovu v II. O, III. O, IV. O, VI. O, 1. A, 1. B, 2. A a 2. B 
Mgr. Katarína Švabyová, vyučovala anglický jazyk v IV. O, VII. O, 1. B, 2. B, 3. A, 4. A, 
konverzáciu v AJ v 3. a 4. ročníku 

Mgr. Mária Uličná (Pinteková), vyučovala matematiku v II. O, III. O, anglický jazyk v VI. O, 
VII. O, 3. A, 3. B, konverzáciu v AJ vo 4. ročníku 
Mgr. Juraj Varholák, vyučoval biológiu v III. O, VI. O, 2. A, 3. A, seminár z biológie  

v 3. a 4. ročníku, telesnú výchovu chlapcov v 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 4. A, 4. B  
Mgr. Jozef Vlček, vyučoval geografiu v III. O, IV. O, V. O, VI. O, VII. O, 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 
4. A, seminár z geografie v 3. a 4. ročníku, biológiu v IV. O 

RNDr. Anna Zubalová, vyučovala informatiku v II. O, IV. O, V. O, VI. O, 1. A, 1. B, 2. A,  
2. B, 3. a 4. roč., matematiku v 3. A 
 

 
 

Externí učitelia 
Mgr. Štefan Machaj, vyučoval katolícke náboţenstvo v IV. O, V. O a 1. A, 2. A, 2. B 

Mgr. Roman Porubän, vyučoval evanjelické náboţenstvo v II. O aţ VI. O, v 1. a 2. ročníku 
Jana Vaksmundská, vyučovala výtvarnú výchovu v II. O a III. O 
 

 
 

Technicko-hospodárski pracovníci 
Ing. Marta Laufová, ekonómka 

Ľuboslava Michaláková, účtovníčka 
Michal Mocák, školník 
Klára Faronová, Dana Gahurová, Anna Girgaschová, Emília Mirgová, Ruţena 
Scholczová, upratovačky 

 
 
 

Rada školy  
Zástupcovia pedagogických. zamestnancov: Ing. Daniela Čekovská (predseda),  
Mgr. Oto Krajňák 
Zástupca nepedagogických zamestnancov: Mária Terešáková (do 4. 2. 2010),  

Ing. Mária Laufová – od 4. 2. 2010 (tajomník) 
Zástupca ţiakov: Ţofia Hencelová (do 20. 5. 2010), Martin Vanečko (od 20. 5. 2010) 
Zástupcovia rodičov: Ing. František Tropp (podpredseda), Ing. Gabriela Bodnárová  

(do 19. 5. 2010), Ing. Ľubomír Lizák (od 19. 5. 2010), Brigita Marhefková  
Zástupcovia zriaďovateľa: Mgr. Miroslav Beňko, PhDr. František Godla (do 3. 3. 2010), 
PhDr. Milan Gacík (od 3. 3. 2010), Ing. Miroslav Perignáth, Ing. Ján Soliar (do 3. 3. 2010), 

JUDr. Štefan Bieľak (od 3. 3. 2010) 
 

 

 

Adresa školy: Hviezdoslavova 20, Keţmarok  

Telefón: +42152/4523032  

Webová adresa: http://gympohkk.edupage.org  

Email školy: skola@gpohkk.edu.sk 

mailto:skola@gpohkk.edu.sk
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Z kroniky školy 
 

september 

 ţiaci 1. ročníka navštívili Mestskú kniţnicu v Keţmarku  

2. september 2009 

 slávnostné otvorenie školského roka 2009/2010, kultúrny program so ţiakmi pripravila  

p. p. Jančeková 

8. september 2009 

 v biologickej učebni v rámci výchovy k manţelstvu a rodičovstvu absolvovali dievčatá  

1. roč. a V. O program S tebou o tebe s p. Čolákovou 

12. september 2009 

 študenti nášho gymnázia R. Britaňáková z 2. B a J. Griger z VIII. O sa zúčastnili  

na Majstrovstvách sveta v latinskoamerických tancoch v Číne 

14. september 2009 

 študenti 3. ročníka v rámci seminára z dejepisu absolvovali exkurziu do Podtatranského 

múzea v Poprade, kde si pozreli expozíciu praveku a Keltov 

16. september 2009 

 p. p. zabezpečila prednášku pracovníkov Inštitútu národného vzdelávania, ktorí oboznámili 

maturantov s moţnosťami štúdia u nás i v zahraničí 

18. september 2009 

 študenti a učitelia školy boli na divadelnom predstavení Obchodník s daţďom v Štátnom 

divadle v Košiciach 

22. – 26. september 2009 

 18 našich študentov sa spoločne so študentmi Gymnázia D. Tatarku v Poprade vybralo 

spoznávať Londýn 

24. september 2009 

 na organizácii historického sprievodu pri príleţitosti osláv 740. výročia udelenia práv mestu 

Keţmarok sa podieľali aj ţiaci nášho gymnázia pod vedením p. p. Jančekovej,  

p. p. Ferulíkovej, p. p. Oravcovej, p. p. Pješčákovej 

24. september – 3. október 2009 

 20 študentov nášho gymnázia bolo na výmennom pobyte v partnerskej škole v Ansbachu 

25. september 2009 

 prebehla teoretická výučba na tému Ochrana ţivota a zdravia a účelové cvičenie  

na ochranu človeka a prírody ţiakov II. O aţ VI. O, 1. ročníka a 2. ročníka 

26. september 2009 

 akcie  Čisté hory sa zúčastnili ţiaci 2. B a VII. O, IV. O  a VI. O pod vedením  

p. p. Krempaskej, p. p. Čekovskej a p. p. Pástorovej 

29. september 2009 

 konala sa slávnostná akadémia gymnazistov pri príleţitosti osláv 740. výročia udelenia 

práv mestu Keţmarok, ktorú so ţiakmi pripravila p. p. O. Kormanová 

1. október 2009 

 na okresnom kole SASŠ v cezpoľnom behu obsadilo druţstvo chlapcov 2. miesto 
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 štvrtáci – seminaristi spoločenskovedného seminára sa zúčastnili na besede 

s expremiérom Mikulášom Dzurindom, ktorý navštívil našu školu 

4. október 2009 

 zbierka pri príleţitosti Dňa zvierat  

5. – 9. október 2009 

 p. p. M. Petrášková v rámci týţdňa boja proti rakovine pripravila prednášky o faktoroch 

ovplyvňujúcich vznik rakoviny 

12. október 2009 

 na našom gymnáziu sa konal Deň otvorených dverí a projekt Ako chutí Európa, ako chutí 

PSK; hlavní organizátori z radov učiteľov boli p. p. Mlynarčíková, p. p. Jančeková,  

p. p. A. Petrášková, p. p. Mihóková 

13. október 2009 

 ţiaci niţšieho gymnázia M. Vanečko, M. Schön, K. - M. Košuthová, N. Marhefková obsadili 

2. miesto v historickej súťaţi (740. výročie Keţmarku) 

14. október 2009 

 ţiaci 3. ročníka a VII. O boli na literárnej exkurzii v Dolnom Kubíne a v Jasenovej  

 ţiaci vyššieho gymnázia L. Jaseňáková, M. Cehula, D. Chlebo obsadili 2. miesto 

v historickej súťaţi (740. výročie Keţmarku) 

 v súťaţi Najlepší školský časopis Podtatranskej kniţnice Poprad získal 1. miesto školský 

časopis Stretnutia 

20. október 2009 

 ţiaci IV. O boli na exkurzii v Liptovskom Mikuláši, kde navštívili Literárne múzeum J. Kráľa, 

Tatrín a rodný dom M. Rázusa 

21. október 2009 

 1. rodičovské zdruţenie 

23. október 2009 

 v súťaţi Pro Slavis 2009 bol v Ţiline za 2. miesto ocenený školský časopis Stretnutia 

29. – 30. október 2009 

 jesenné prázdniny 

6. november 2009 

 ţiaci VII. O pod vedením p. p. Ferulíkovej pripravili imatrikulačný večierok 

6. – 9. november 2009 

 viacerí učitelia našej školy sa zúčastnili na školení z anglického jazyka v Hrabušiciach 

11. november 2009 

 na okresnom kole v šachu ZŠ, ktoré sa konalo v Keţmarku, obsadili O. Tropp 1. miesto,  

J. Košuth 3. miesto, druţstvo nášho gymnázia skončilo na 3. mieste 

11. – 13. november 2009 

 na našej škole boli vyhlásené chrípkové prázdniny 

12. november 2009 

 na okresnom kole v šachu SŠ, ktoré sa konalo v Keţmarku obsadili L. Hudáčeková  

1. miesto, V. Šmáliková 2. miesto, L. Tropp 1. miesto a naše gymnázium bolo prvé medzi 

školami 

13. november 2009 

 stuţková slávnosť 4. A v hoteli Satel v Poprade 
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18. november 2009 

 klasifikačná porada za 1. štvrťrok 

 pracovníci Chemicko-technologickej fakulty v Bratislave v estetickej učebni pripravili 

prezentáciu pre ţiakov 3. a 4. roč. 

20. november 2009 

 prevaţná časť ţiakov si v keţmarskom kine Iskra pozrela netradične spracované divadelné 

predstavenie Statky-zmätky 

20. – 21. november 2009 

 na našom gymnáziu sa konalo školenie učiteľov o pouţívaní interaktívnej tabule, na ktorom 

sa zúčastnili viacerí učitelia školy 

21. november 2009 

 stuţková slávnosť 4. B v hoteli International vo Veľkej Lomnici 

24. november 2009 

 na krajskom kole študentov stredných a základných škôl v šachu, ktoré sa konalo 

v Bardejove, zvíťazil O. Tropp, L. Hudačeková bola šiesta 

25. november 2009 

 študenti Masarykovej univerzity Brno prezentovali v biologickej učebni štúdium  

na jednotlivých fakultách pre ţiakov 3. a 4. roč.  

 dotazníkovou metódou sa uskutočnil na triednických hodinách vo všetkých triedach okrem 

VII. O a VIII. O (v týchto triedach to bolo 9. 12. 2009) prieskum, zameraný na zistenie 

úrovne informovanosti študentov o drogách, ich dostupnosti, cenách a konzumácii 

27. november 2009 

 stuţková slávnosť VIII. O v hoteli Agro vo Veľkej Lomnici 

1. december 2009 

 ţiaci školy si prostredníctvom rozhlasovej relácie vypočuli príspevok o ochrane  

pred závaţným ochorením AIDS v rámci Svetového dňa boja proti AIDS, reláciu pripravila 

p. p. M. Petrášková 

 školské kolo matematickej olympiády - kategória A 

2. december 2009 

 konala sa prekladateľská súťaţ v angličtine, nemčine a francúzštine 

7. december 2009 

 študentská konferencia v Bratislave Nenápadní hrdinovia 

8. december 2009 

 školské kolo olympiády v anglickom jazyku 

9. december 2009 

 v spolupráci s Filmovým klubom, ktorý pracuje na škole pod vedením p. p. Beňkovej, sa 

uskutočnilo premietanie dokumentárneho filmu Katka o pohnutom ţivotnom osude 

narkomanky, po skončení premietania nasledovala beseda s podp. Jozefom Štefaňákom, 

zástupcom náčelníka Mestskej polície Vysoké Tatry 

10. december 2009 

 p. p. Jančeková prezentovala štúdium na našom gymnáziu v rámci rodičovského zdruţenia 

na Hradnej škole v Keţmarku 

 17 ţiakov školy sa zapojilo do súťaţe Expert geniality show  

 školské kolo olympiády v nemeckom jazyku 
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 školské kolo olympiády ľudských práv 

12. december 2009 

 školské kolo geografickej olympiády pre ţiakov II. O, III. O a IV. O., do okresného kola 

postúpili J. Cehula, M. Schön, M. Vanečko, J. B. Košuth 

14. december 

 školské kolo olympiády v anglickom jazyku 

15. december 2009 

 školské kolo dejepisnej olympiády (zloţené z 3 častí: učivo pre príslušný ročník, zámorské 

objavy, región Keţmarok; do obvodného kola postúpili dvaja ţiaci z kaţdej triedy  

– II. O, III. O, IV. O) 

16. december 2009 

 školské kolo Pytagoriády P6, P7 (ţiaci II. O a III. O) 

18. december 2009 

 ţiaci VII. O riešili úlohy školského kola chemickej olympiády v kat. A 

22. december 2009 

 konala sa Zučka, celoškolská prehliadka talentov našich ţiakov, organizačne zabezpečila 

3. A a p. p. Zubalová 

23. december 2009 – 10. január 2010 

 vianočné prázdniny 

11. január 2010 

 nástup do školy 

12. január 2010 

 na krajskom kole olympiády z informatiky skončil P. Šatala z 2. A prvý, P. Pekarčík z 1. A 

bol tretí 

13. január 2010 

 2. rodičovské zdruţenie (konzultačné) 

18. január 2010 

 skúšky DELF B1 z francúzskeho jazyka 

19. január 2010 

 skúšky DELF B2 z francúzskeho jazyka 

 na obvodnom kole olympiády vo francúzskom jazyku kateg. 1. B skončila L. Ruţbaská  

z II. O štvrtá 

20. január 2010 

 na okresnom kole SASŠ v basketbale dievčat obsadilo druţstvo dievčat nášho gymnázia  

1. miesto 

21. január 2010 

 M. Mačáková zo IV. O zvíťazila v okresnom kole olympiády v nemeckom jazyku 

 školské kolo matematickej olympiády v kategórii B, C 

26. január 2010 

 klasifikačná porada za 1. polrok 

27. január 2010 

 našu školu navštívil redaktor Podtatranských novín Boris Švirloch 

 na obvodnom kole matematickej olympiády kateg. Z9 reprezentoval J. B. Košuth  

zo IV. O (8. miesto) 
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29. január 2010 

 polročné vysvedčenie 

február 2010 

 študenti francúzskeho jazyka sa zúčastnili na prednáške Thomasa Laurenta – odborného 

asistenta na Prešovskej univerzite 

 vo finále halového futbalu zvíťazila 4. A 

1. február 2010 

 polročné prázdniny 

3. február 2010 

 na krajskom kole SASŠ v basketbale dievčat v Poprade sa zúčastnilo druţstvo dievčat 

nášho gymnázia 

4. február 2010 

 na obvodnom kole dejepisnej olympiády ţiakov II. O aţ IV. O si 2. miestom vybojovala 

postup na krajské kolo N. Marhefková z II. O, J. B. Košuth zo IV. O bol štvrtý 

 na okresnom kole SASŠ v basketbale chlapcov obsadilo druţstvo chlapcov nášho 

gymnázia 2. miesto 

5. február 2010 

 predmetová komisia biológie a chémie zorganizovala besedu s bývalými ţiakmi školy, ktorí 

sa prišli so záujemcami o štúdium medicíny z radov našich súčasných ţiakov podeliť so 

svojimi skúsenosťami zo štúdia na lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach (J. Bajaj) a na 1. LF 

Karlovej univerzity v Prahe (B. Marhefková) 

7. február 2010 

 ţiaci VIII. O M. Orovčíková, L. Košuth a J. Osvald sa zúčastnili poznávacieho pobytu 

v Štrasburgu, kde navštívili Európsky parlament a osobne sa stretli s poslancami; pobyt bol 

výhrou z celoštátneho kola súťaţe Študentský európsky parlament 

7. – 12. február 2010 

 ţiaci 1. roč. a V. O absolvovali lyţiarsky výcvik vo Vyšných Ruţbachoch 

9. február 2010 

 krajské kolo olympiády ľudských práv, M. Pojedinec z 3. B skončil deviaty 

10. február 2010 

 na obvodnom kole geografickej olympiády reprezentovali ţiaci IV. O M. Vanečko  

(4. miesto) a J. B. Košuth (13. miesto) a J. Cehula z II. O (7. miesto) 

11. február 2010 

 krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku, M. Mačáková zo IV. O skončila prvá 

15. – 19. február 2010 

 jarné prázdniny 

22. február 2010 

 J. Ţivčák z VII. O, A. Mitura z 3. B, S. Breţinová z 3. B, T. Hudačeková z 3. B a L. Paterová 

z VIII. O sa zúčastnili oblastného kola súťaţe Európa v škole, na celoslovenské kolo 

postúpil J. Ţivčák; študenti sa pripravovali pod vedením p. p. Jančekovej 

25. február 2010 

 konali sa školské majstrovstvá okresu Keţmarok v zjazdovom lyţovaní a snowboarde, 

v lyţovaní zvíťazila L. Dluhá z 3. B, D. Krajcárovou zo IV. O bola druhá, D. Ogurčák  

zo 4. A skončil tretí; v snowboarde obsadil M. Vilk 2. miesto a F. Baran z III. O bol tretí 
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 konala sa školská prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) 

2. marec 2009 

 ţiaci 2. A a 2. B absolvovali psychologický asertívny výcvik na riešenie kolektívnych 

problémov pod vedením psychológov z okresnej poradne 

8. marec 

 na majstrovstvách školy vo volejbale zvíťazila 3. A pred 3. B a 2. B 

9. marec 

 na majstrovstvách školy v basketbale zvíťazila 3. A pred 1. A a VIII. O 

 na krajskom kole olympiády vo franc. jazyku reprezentovali J. Ţivčák (získal 1. miesto)  

a M. Lizáková (4. miesto) 

10. marec 2010 

 v rámci hodín umenia a kultúry p. p. M. Jančeková navštívila so ţiakmi výstavu Insitná 

tvorba Miroslava Potomu vo výstavnej sieni Barónka v Keţmarku  

 na literárnej súťaţi Vansovej Lomnička z okresného kola postúpili K. Vartášová,  

D. Vojtechová z III. A, Z. Barloková z III. B, Z. Glatzová z VIII. O 

 na krajskom kole geografickej olympiády v Prešove obsadila L. Čekovská zo 4. B 2. miesto 

12. marec 2010 

 ţiaci K. Rumlová (II. A) a M. Ksiaţek (VI. O) riešili úlohy školského kola chemickej 

olympiády v kategórii B , postúpili na krajské kolo 

 na ZŠ sv. Kríţa v Keţmarku reprezentovalo našu školu 3-členné druţstvo starších ţiakov 

(A. Chudíková, J. Šmihulová a V. Ksiaţeková) na dekanátnom (okresnom kole) biblickej 

olympiády, obsadili 4. miesto 

16. marec 2010 

 maturanti absolvovali písomnú maturitnú skúšku zo slovenského jazyka 

 ţiaci vybraných tried boli na divadelnom predstavení Ľstivý Odyseus v MKS Keţmarok 

17. marec 2010 

 maturanti absolvovali externú časť maturity z cudzích jazykov 

 ţiaci 3. ročníka a VII. O navštívili koncentračný tábor v Osvienčime 

 ţiaci 2. A a 2. B absolvovali psychologický asertívny výcvik na riešenie kolektívnych 

problémov pod vedením psychológov z okresnej poradne  

 ţiaci 1. roč., p. p. Jančeková a p. p. Morongová navštívili múzeum v Stráţkach, videli film 

so ţidovskou tematikou pod názvom Sedem sviec a absolvovali prehliadku kaštieľa 

18. marec 2010 

 maturanti absolvovali externú časť maturity z matematiky 

22. marec 2010  

 41 ţiakov školy sa zapojilo do najväčšej matematickej súťaţe na svete – Matematického 

klokana 

24. marec 2010 

 otvorenie 2. ročníka súťaţe Nenápadní hrdinovia Ústavom pamäti národa v Podolínci  

25. marec 2010 

 na okresnom kole vo volejbale chlapcov SŠ obsadilo druţstvo našej školy 2. miesto, 

organizátorom bola naša škola 

26. marec 2010 

 slávnostná pedagogická rada ku Dňu učiteľov 
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27. marec 2010 

 na literárnej súťaţi Vansovej Lomnička sa na krajskom kole zúčastnili K. Vartášová,  

D. Vojtechová z III. A, Z. Barloková z III. B, Z. Glatzová z VIII. O 

29. marec 2010 

 p. kaplán Š. Machaj a p. p. P. Šoltýs zorganizovali so ţiakmi v rámci hodín náboţenskej 

výchovy kríţovú cestu v Bazilike sv. Kríţa v Keţmarku  

30. marec 2010  

 na krajskom kole SOČ sa ţiačky B. Špaková a S. Fejerčáková z triedy VII. O s prácou  

na tému Vitamín C v odbore 03: chémia, potravinárstvo umiestnili na 3. mieste  

na Hotelovej akadémii v Keţmarku, J. Ţivčák zo VII. O obsadil 1. miesto 

 na okresnom kole vo volejbale dievčat SŠ obsadilo druţstvo našej školy 1. miesto 

a postúpilo na krajské kolo, organizátorom bola naša škola 

 na krajskom kole matematickej olympiády kateg. C reprezentovali P. Pekarčík z 1. A  

a D. Starinská z 1. B 

31. marec 2010 

 v rámci filmového klubu, ktorý pracuje na našej škole pod vedením p. p. Beňkovej, sa 

uskutočnilo premietanie filmu s horolezeckou tematikou Progression, po skončení 

premietania nasledovala beseda s p. Jozefom Hyţným, skúseným horolezcom 

apríl 2010 

 študenti francúzskeho jazyka sa zúčastnili na prednáške Pierra Guilhaume – lektora  

na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici 

1. – 6. apríl 2010 

 veľkonočné prázdniny 

7. apríl 2010 

 skúsenosti z pobytov v zahraničí alebo prečo sa učíme cudzie jazyky (prezentácia 

projektov štúdia v zahraničí) 

9. apríl 2010 

 ţiaci 4. ročníkov a VIII. O sa zúčastnili na diskusii s bývalou poslankyňou Európskeho 

parlamentu Zitou Pleščinskou 

12. apríl 2010 

 na obvodnom kole Pytagoriády kategórie P6 reprezentovali ţiaci II. O F. Košuth (4. miesto) 

a J. Cehula (6. miesto) 

14. apríl 2010 

 v biologickej olympiáde kat. E sa ţiak II. O  B. Nebus umiestnil v súťaţi pod názvom Poznaj 

a chráň v obvodnom kole na 7. mieste 

15. apríl 2010 

 seminaristi z estetiky pod vedením p. p. Jančekovej absolvovali exkurziu  

do Reštaurátorských dielní v Levoči 

16. apríl 2010 

 zbierka Ligy proti rakovine Deň narcisov 

 škol. kolo chemickej olympiády kategórie Dg M. Vanečko zo IV. O postúpil na krajské kolo 

16. – 18. apríl 2010 

 na celoštátnom kole geografickej olympiády v Belušských Slatinách obsadila L. Čekovská 

zo 4. B 2. miesto s prácou Francúzske zámorské departmenty – exotické kúsky EÚ 
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17. apríl 2010 

 uskutočnila sa relácia prostredníctvom školského rozhlasu na tému zdravie v rámci 

Svetového dňa zdravia, pripravila p. p. Petrášková 

18. – 19. apríl 2010 

 na celoštátnom kole olympiády vo francúzskom jazyku získal J. Ţivčák zo VII. O 2. miesto 

20. apríl 2010 

 ţiaci 3. B Z. Brejčáková, M. Pojedinec a J. Hudačeková obsadili 5. miesto vo vedomostnej 

súťaţi Mladý Európan 

 na krajskom kole vo volejbale dievčat SŠ v Starej Ľubovni sa zúčastnilo druţstvo našej 

školy 

21. apríl 2010 

 3. rodičovské zdruţenie 

 na besede s MUDr. Ľubomírom Okruhlicom PhD., riaditeľom Centra pre liečbu drogových 

závislostí v Bratislave, sa zúčastnili ţiaci II. B a VII. O triedy 

 ţiaci 2. B absolvovali psychologický asertívny výcvik na riešenie kolektívnych problémov 

pod vedením psychológov z okresnej poradne 

 ţiaci 4. roč. a VIII. O absolvovali poučenie o moţnostiach zamestnania sa a brigád 

v zahraničí po štúdiu na strednej škole, ktoré prezentovali pracovníci Úradu práce 

v Keţmarku v estetickej učebni 

22. apríl 2010 

 uskutočnila sa relácia cez školský rozhlas na tému Zem v rámci Svetového dňa Zeme, 

pripravila p. p. Petrášková 

 ţiaci K. Rumlová (II. A) a M. Ksiaţek (VI. O) boli pozvaní na krajské kolo chemickej 

olympiády v kategórii B, kde M. Ksiaţek (VI. O) obsadil 4. miesto a K. Rumlová (II. A) bola 

úspešná riešiteľka 

23. apríl 2010 

 v súťaţi Štúrovo pero 2009 bol vo Zvolene za 3. miesto ocenený časopis Stretnutia 

 12 ţiakov z V. O riešilo úlohy školského kola chemickej olympiády v kategórii C, na krajské 

kolo postúpili 3 ţiaci A. Jankura, K. Maguthová, V. Ksiaţeková 

28. apríl 2010 

 ţiaci 2. A absolvovali psychologický asertívny výcvik na riešenie kolektívnych problémov 

pod vedením psychológov z okresnej poradne 

 ţiaci 3. roč. a VII. O absolvovali poučenie o moţnostiach zamestnania sa a brigád 

v zahraničí počas štúdia, ktoré prezentovali pracovníci Úradu práce v Keţmarku 

v estetickej učebni 

29. apríl 2010 

 seminaristi z estetiky boli na exkurzii v reštaurátorských dielňach v Levoči 

máj 2010 

 v oblastnej súťaţi zdravotníckych hliadok sa druţstvo našej školy v zloţení B. Špaková,  

F. Neupauer, M. Ksiaţek, M. Vrábliková, S. Fejerčáková a K. Ţivčáková umiestnilo  

na 1. mieste 

4. máj 2010 

 študenti francúzskeho jazyka sa zúčastnili na prednáške veľvyslanca Francúzskej republiky 

na Slovensku – Henryho Cuny 
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 ţiaci vybraných tried boli na predstavení Od antiky po realizmus v MKS Keţmarok 

5. máj 2010 

 klasifikačná porada pre 4. ročník 

6. máj 2010 

 na krajskom kole chemickej olympiády kategórie Dg sa ţiak M. Vanečko zo IV. O umiestnil 

ako úspešný riešiteľ na 7. mieste 

7. máj 2010  

 na okresnom kole vo futbale obsadilo druţstvo našej školy 2. miesto 

 slávnostnú rozlúčku so štvrtákmi pripravili p. p. Jančeková, p. p. Beňková a p. p. Smolková 

10. máj 2010 

 pijímacie skúšky 

10. - 14. máj 2010 

 akademický týţdeň maturantov 

11. máj 2010  

 na obvodnom kole v atletike ZŠ zvíťazila M. Lizáková z V. O 

12. máj 2010  

 ţiaci 2. ročníka a VI. O boli na literárnej exkurzii v Dolnom Kubíne a v Jasenovej  

 v Bratislave sa konalo slávnostné vyhodnotenie súťaţe Európa v škole v Bratislave, ţiak 

VII. O J. Ţivčák bol ocenený ako víťaz celoslovenského kola 

 na krajskom kole chem. olympiády kategórie C sa všetci 3 zúčastnení ţiaci stali úspešnými 

riešiteľmi (A. Jankura 12. miesto, K. Maguthová 15. miesto a V. Ksiaţeková 16. miesto) 

14. - 15. máj 2010 

 na exkurzii do hlavného mesta Rakúska Viedne sa zúčastnilo 47 ţiakov z prvých a druhých 

ročníkov spolu s niektorými ţiakmi zo  IV. O, V. O, VI. O a dve vyučujúce pani profesorka 

Fassingerová a pani profesorka Mlynarčíková 

14. - 18. máj 2010 

 ţiaci III. O absolvovali plavecký kurz v Drienici 

17. máj 2010 

 ţiaci 2. A a 2. B absolvovali psychologický asertívny výcvik na riešenie kolektívnych 

problémov pod vedením psychológov z okresnej poradne 

 ţiaci VI. O boli na exkurzii s p. p. Čekovskou 

17. - 19. máj 2010 

 kurz ochrany človeka a prírody pre ţiakov VII. 0, 3. A a 3. B 

17. - 20. máj 2010 

 maturanti sa zúčastnili ústnej internej maturitnej skúšky 

18. máj 2010  

 ţiaci IV. O M. Filipská, D. Krajcárová a M. Štefaňáková obsadili 6. miesto v súťaţi 

Podtatranského múzea v Poprade s názvom Medzníky 2. svetovej vojny 

 ţiaci 1. roč. a V. O boli na exkurzii v Podtatranskom múzeu na výstave Vedecká hračka 

19. máj 2010 

 ţiaci školy sa zúčastnili na výchovnom programe Čo je veľa, to je veľa 

20. máj 2010 

 kurz ochrany človeka a prírody pre ţiakov II. O aţ IV. O 

 športový deň pre ţiakov II. O aţ IV. O 
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 prírodovedný deň (PFUPJŠ KE) pre ţiakov 2. roč. a VI. O 

21. máj 2010 

 na našej škole sa uskutočnil prieskum Úradu verejného zdravotníctva 

26. máj 2010 

 ţiaci 3. ročníkov a VII. O sa zúčastnili na diskusii s poslankyňou Európskeho parlamentu 

Monikou Flašíkovou - Beňovou 

27. máj 2010  

 na obvodnom kole v atletike SŠ boli úspešní viacerí ţiaci školy, 1. miesto v behu na 100 m 

získala A. Hrebeňárová z 2. B, vo vrhu guľou zvíťazil A. Backár z 2. A 

31. máj – 1. jún 2010 

 p. kaplán Š. Machaj pozval v rámci hodín náboţenskej výchovy misionárov, ktorí ţiakom 

predstavili prezentáciu Z misií z Afriky 

1. jún 2010 

 ţiaci 3. A boli na exkurzii v TANAPe 

4. jún 2010 

 pri rozsiahlych záplavách bola značne poškodená aj školská telocvičňa T2 

7. jún 2010 

 zápis študentov do 1. ročníka 

10. jún 2010 

 trojčlenné druţstvá tried II. O, III. O a IV. O súťaţili v rámci akcie Chémia súťaţne, ktorú 

pripravila p. p. Čekovská, víťazom sa stala trieda III. O  

11. – 18. jún 2010 

 návšteva nemeckých študentov z Bernau 

16. jún 2010 

 uskutočnil sa výchovný koncert, usporiadala ho hudobná agentúra Valentína Čekovského  

z Bratislavy, ktorý ako hudobník – gitarista účinkoval spolu so svojím spoločníkom 

16. - 18. jún 2010 

 na letnej škole prírodovedných predmetov v rekreačnom stredisku Králiky pri Banskej 

Bystrici sa zúčastnila ţiačka IV. A Lucia Hrebeňárová, ktorá riešila dištančnou formou 

úlohy z chémie na UMB v Banskej Bystrici, kde získala 1. miesto a vecný dar 

17. jún 2010 

 uskutočnilo sa slávnostné otvorenie výstavy v rámci projektu Socializmus s ľudskou tvárou 

 konalo sa slávnostné vyhodnotenie súťaţe Literárny Keţmarok, J. Ţivčák zo VII. O sa 

získal 2. miesto v kategórii poézia 

 kultúrny program na Literárny Keţmarok pripravila so ţiakmi našej školy  

p. p. M. Jančeková 

18. jún 2010 

 p. p. A. Petrášková a vybraní študenti sa zúčastnili na seminári o ţivote a tvorbe  

M. Kukučína v rámci Literárneho Keţmarku 

 Prešovský samosprávny kraj ocenil najúspešnejších ţiakov stredných škôl v pôsobnosti 

PSK, ocenený bol aj J. Ţivčák zo VII. O 

22., 24. - 25. jún 2010 

 ţiaci 2. A a 2. B absolvovali kurz pohybu a pobytu v prírode 
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23. jún 2010 

 klasifikačná porada za 2. polrok 

24. – 25. jún 2010 

 školské výlety 

28. jún 2010 

 spoločný koncert skupiny pre keţmarské školy na amfiteátri navštívili ţiaci 3. roč. a VII. O 

28. – 30. jún 2010 

 ţiaci VII. O M. Špaková a J. Ţivčák sa zúčastnili letnej školy chémie na katedre 

potravinárskej chémie chemickotechnologickej fakulty SVŠT 

29. jún 2010 

 v súťaţi Najlepší školský časopis bol za 1. miesto ocenený v Podtatranskej kniţnici 

v Poprade školský časopis Stretnutia 

 účelové cvičenie na ochranu človeka a prírody ţiakov V. O, VI. O, 1. a 2. ročníka 

30. jún 2010 

 rozdávanie vysvedčení 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

ČINNOSŤ ZÁUJMOVÝCH KRÚŢKOV 
 

V školskom roku 2009/2010 pracovalo na škole  

22 záujmových krúţkov, ktoré viedlo 19 učiteľov. Činnosť 
krúţkov sa zameriava na prípravu pre jednotlivé kolá 
predmetových olympiád, vedenie ţiakov pri práci v SOČ,  

na prípravu pred maturitnými skúškami, ale aj na viaceré 
športové aktivity. Pracovali tieto krúţky: 

 

Názov krúţku Vedúci krúţku Názov krúţku Vedúci krúţku 

Filmový klub Adriana Beňková Fyzikálny Daniela Mihóková 
Redakčný Adriana Beňková Anglický jazyk Mária Morongová 
Anglický jazyk Eva Cimbalistová  Volejbalový Bronislava Oravcová 
Chemický 2 CHO kat. A, C Daniela Čekovská Chemický 1 CHO kat. 

B 
Gabriela Pástorová 

Futbalový Ivan Duľa Turistický Gabriela Pástorová 
Prvej pomoci Dana Ferulíková Redakčný Andrea Petrášková 
Športové hry Dana Ferulíková Anglický jazyk Mária Pješčáková 
Šachový Eduard Hagara Tenisový Juraj Varholák 
Literárny Oľga Kormanová Geografický Jozef Vlček 
Basketbalový Otto Krajňák Základy podnikania Anna Zubalová 
Nemecký jazyk Mária Krempaská Turistický Anna Zubalová 
Projektový Mária Krempaská Informatický Anna Zubalová 
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Maturitné skúšky 
 

Témy písomných maturitných skúšok (PFIČ) zo slov. jazyka a literatúry: 
1. Úroveň spoločnosti sa posudzuje podľa toho, ako sa dokáţe správať voči svojim 

najbezbrannejším (Diskusný príspevok)  

2. Môj svet (Umelecký opis školy) 
3. Bol by Holden Caulfield prototyp mladého rebela aj dnes? (Úvaha)  
4. Hovoria o mne... (Charakteristika osoby) 

Priebeh písomných maturitných skúšok (PFIČ) zo slov. jazyka a literatúry: 
Spolu 62 331  maturantov začalo o 9:45 h vypĺňať testy externej časti maturitnej skúšky 

zo slovenčiny. Na riešenie testu mali maturanti 90 minút. O 12:20 h. boli v Slovenskom 

rozhlase vyţrebované a vyhlásené 4 témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, 
ktoré boli následne zverejnené na 17 internetových stránkach. Ţiaci mali 150 minút  
na napísanie slohovej práce na jednu vybranú tému. Maturant ju mal spracovať v rozsahu 

1,5 – 3 strany formátu A4. Pri písaní mohli študenti pouţívať aj Pravidlá slovenského 
pravopisu, Krátky slovník slovenského jazyka a iné schválené príručky.  

O 14:00 h. boli na internetových stránkach zverejnené kľúče správnych odpovedí k úlohám 

s krátkou odpoveďou externých testov. Následne sa pod odborným dohľadom predsedov 
predmetových maturitných komisií vykonávalo v školách hodnotenie úloh s krátkou 
odpoveďou testov externej časti.  

Slohové práce z vyučovacích a cudzích jazykov hodnotili učitelia na školách. Externá časť 
bola vyhodnocovaná centrálne Štátnym pedagogickým ústavom. Vo výsledkoch bola uvedená 
úspešnosť ţiaka 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. Učitelia cudzích jazykov 
hodnotili pozitívne jednotný výber tém pre obe úrovne vo všetkých cudzích jazykoch. 

Predsedom školskej maturitnej komisie na našej škole bola Mgr. Eva Ďaďovská. 
Výsledky písomnej (PFIČ) zo slovenského jazyka a literatúry:  
Priemerná úspešnosť na našej škole: 80,09% (87 ţiakov). 

 
Výsledky externej časti maturitných skúšok: 

% úspešnosť/predmet MAT  SJL AJB2 AJB1 NJB2 NJB1 FJB2 FJB1 

GPOHKK 65,2% 
 

72,8% 73,2%
66,3% 

66,3% 53,3% 67,5% 75,6% - 

Celkovo  59,0% 60,6% 70,3% 54,2% 58,5% 49,7% 64,5% 46,8% 

Štátne 59,5% 60,6% 70,4% 54,2% 59,2% 49,4% 65,3% 46,8% 

Súkromné 49,6% 55,6% 65,4% 50,2% 58,7% 50,0% - 40,6% 

Cirkevné 57,1% 66,4% 71,8% 58,9% 54,0% 56,5% 59,9% 60,0% 

PO kraj 64,3% 60,9% 71,5% 52,7% 68,6% 51,6% 69,1% 50,6% 

Gymnáziá 64,4% 70,2% 71,0% 67,6% 59,7% 64,8% 65,6% 53,2% 

4. A 63,3% 75,0% 54,2% 68,1% - 81,7% - - 

4. B 62,2% 72,3% - 64,4% - 61,7% - - 

VIII. O 74,9% 71,5% 75,9% 66,5% 53,3% 46,7% 75,6% - 

4. A 7 26 1 19 - 6 - - 

4. B 9 31 - 20 - 11 - - 

VIII. O 4 30 7 12 1 1 3 - 

 
V riadnom termíne, ktorý sa uskutočnil 16. - 19. marca 2010, sa na externej časti MS 

zúčastnilo 62 159 ţiakov zo 756 škôl. Náhradný termín v dňoch 27. - 29. apríla 2010 
absolvovalo 104 ţiakov. Do maturity on-line sa zapojilo 37 stredných škôl,  pričom z 
matematiky maturovalo týmto spôsobom  736 ţiakov a z anglického jazyka na úrovni B1 716 

ţiakov. 
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Rovnako ako pri Testovaní 9 sa ukázalo, ţe ţiaci majú problém s porozumením textu 

a pochopením úlohy. Riešením je zlepšenie čítania a počúvania s porozumením textu  
a komunikatívnej zloţky vo vyučovacom procese. 

Úspešnosť ţiakov gymnázií na MS vo všetkých predmetoch bola vyššia ako v stredných 

odborných školách a konzervatóriách. 
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. 
Niektoré zistenia z výsledkov externej časti maturitnej skúšky 
Vyučovacie jazyky - ţiaci riešili úspešne úlohy, ktoré sa viaţu na čítanie s porozumením 

umeleckého textu, horšie výsledky dosahovali pri porozumení odborných a publicistických 
textov, v úlohách zameraných na pravopis a uplatnenie vyšších myšlienkových operácií. Ţiaci 
boli úspešnejší v literatúre a v otázkach, ktoré vyţadujú naučené vedomosti, menej úspešní sú 

pri riešení úloh, kde musia o textoch premýšľať, porozumieť im a svoje vedomosti uplatniť. 
Cudzie jazyky – úroveň B1 - v najfrekventovanejších cudzích jazykoch (AJ, NJ, RJ, FJ) boli 

ţiaci najúspešnejší v zručnosti počúvanie s porozumením, najviac problémov im robilo čítanie 

s porozumením. Vo všetkých cudzích jazykoch sa potvrdilo, ţe ţiaci majú relatívne dobre 
rozvinutú gramatickú a lexikálnu kompetenciu. 

Cudzie jazyky – úroveň B2 - úspešnosť vo všetkých cudzích jazykoch bola veľmi dobrá, 

keďţe túto úroveň si volia výborní ţiaci. Ţiaci boli výrazne úspešnejší v čítaní s porozumením 
(v porovnaní s úrovňou B1), pozorovať aj silnejšiu gramatickú a lexikálnu kompetenciu. 

Matematika - najniţšiu úspešnosť dosiahli ţiaci v úlohách, v ktorých bol potrebný výpočet  

s vyuţitím premenných, prípadne parametrov. Tieto úlohy vykázali aj vysoké percento 
neriešenosti. S niţšou úspešnosťou riešili ţiaci úlohy z analytickej geometrie a stereometrie, 
ktoré vyţadovali matematizáciu úlohy podľa údajov získaných z náčrtu. Predpokladanú 

úspešnosť dosiahli ţiaci v úlohách z tých oblastí matematiky, v ktorých mohli vyuţiť 
jednoduchý krátky výpočet alebo jednoduchú aplikáciu algoritmu. 

 

Ústne maturitné skúšky (interná časť) 
Ţiak mohol 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 ţiak 

celkovú týţdennú hodinovú dotáciu najmenej 6 hodín. Ako štvrtý predmet si mohli ţiaci vybrať 
uţ aj ďalší cudzí jazyk. Ţiak mohol dobrovoľne vykonať maturitnú skúšku aj z ďalších 
predmetov.  

Od 17. mája do 4. júna 2010 vyše 62 300 maturantov na 756 stredných školách skladalo 
ústne maturity. V povinnom cudzom jazyku si ţiaci mohli zvoliť jednu z dvoch úrovní 
náročnosti A a B. Maturanti mali na odpoveď jednotne 20 minút. Pred predmetovou maturitnou 

komisiou si vyţrebovali jedno zo schválených maturitných zadaní. Ústna odpoveď bola 
verejná. V jednom dni mohla predmetová maturitná komisia vyskúšať najviac 24 ţiakov. Ţiak 
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 ţiak zvládol  

na úrovni prospechu 3 a lepšie, výsledky externej časti a písomnej formy internej časti 
maturitnej skúšky sa nezohľadňovali a ţiak 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 mal predmet len externú 
časť (matematika), platila rovnako podmienka minimálne 33 % úspešnosti. V prípade, ţe 

predmet nemal ani externú časť, na úspešné zmaturovanie stač ilo dosiahnuť z ústnej 
odpovede prospech nie horší ako 4. 

 

 

Časový harmonogram maturitnej skúšky v šk. roku 2010/2011:  

 30. september 2010 – najneskorší termín, dokedy si musia maturanti zvoliť predmety, 

z ktorých chcú maturovať a nahlásiť úroveň náročnosti spolu so špeciálnymi potrebami. 

 15. október 2010 – najneskorší termín, dokedy môţe ţiak písomne oznámiť triednemu 

učiteľovi zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb. 

 31. január 2010 – najneskorší termín, dokedy môţe riaditeľ školy v osobitných prípadoch, 
najmä ak ide o ţiaka, 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: 

- 15. marec 2010 - slovenský jazyk a literatúra, 
- 16. marec 2010 - anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk 

- 17. marec 2010 - matematika 
- 14. - 19. apríl 2011 – náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti  
v závislosti od počtu ţiakov prihlásených na náhradný termín v školách, ktoré určia krajské 

školské úrady. 

http://www.modernaskola.sk/directories/file-upload/Stredne-skoly/Maturita/2008/SJL-a-SJSL.doc
http://www.modernaskola.sk/directories/file-upload/Stredne-skoly/Maturita/2008/Aj.doc
http://www.modernaskola.sk/directories/file-upload/Stredne-skoly/Maturita/2008/NJ.doc
http://www.modernaskola.sk/directories/file-upload/Stredne-skoly/Maturita/2008/Mat.doc
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Galéria absolventov 
 

 
Z 87 ţiakov maturitného ročníka 12 ţiaci 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 ţiaci: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Samuel Lucia Lucia Lucia  
Bodnár (4. A) Hrebeňárová (4. A) Mareková (4. A) Čekovská (4. B) 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Veronika Stanislav Ţofia Natália  
Dziaková (4. B) Pitoniak (4. B) Hencelová (VIII. O) Neuwirthová (VIII. O) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Jozef Monika Filip Martin  
Osvald (VIII. O) Šatalová (VIII. O) Trembáč (VIII. O) Valiga (VIII. O) 
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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 štvorročného štúdia  
na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Keţmarku pre školský rok 2010/2011. O štúdium  

na gymnáziu prejavilo záujem 121 ţiakov. Na štúdium sa zapísalo 77 uchádzačov, ktorí boli 
prijatí bez prijímacích skúšok.  
 

Meno ţiaka Základná škola Meno ţiaka Základná škola 

Dárius Balasko Komenského, Poprad Tomáš Michaliček Dr. Fischera, Keţmarok 

Ivan Bartek Dr. Fischera, Keţmarok Dávid Michalik Dr. Fischera, Keţmarok 

Tatiana Bednárová Dr. Fischera, Keţmarok Patrícia Mirgová Dr. Fischera, Keţmarok 

Kristína Boţeková Dr. Fischera, Keţmarok Richard Mištík Dr. Fischera, Keţmarok 

Miroslava Boţeková Dr. Fischera, Keţmarok Nina Modlová Hrad. nám., Keţmarok 

Jana Brutovská Dr. Fischera, Keţmarok Adrián Mrázik Dr. Fischera, Keţmarok 

Klaudia Budzáková Ţdiar Andrea Nagyová Dr. Fischera, Keţmarok 

Adam Čiţík Jarná, Poprad Daniel Neupauer Dr. Fischera, Keţmarok 

Linda Demková Hrad. nám., Keţmarok Jakub Neupauer Lendak 

Ľudmila Dziaková Podolínec Natália Neupauerová Dr. Fischera, Keţmarok 

Alexandra Figurová Dr. Fischera, Keţmarok Dominika Nováková Dr. Fischera, Keţmarok 

Monika Fričová Dr. Fischera, Keţmarok Samuel Ogurčák Dr. Fischera, Keţmarok 

Laura Gallyová Dr. Fischera, Keţmarok Michal Oravec Moskovská, Sp. Belá 

Lenka Gärtnerová Dr. Fischera, Keţmarok Ján Piroţek Dr. Fischera, Keţmarok 

Dominik Grigľák Dr. Fischera, Keţmarok Michaela Pisarčíková Dr. Fischera, Keţmarok 

Denis Grotkovský Dr. Fischera, Keţmarok Lucia Pitoňáková Niţná brána, Keţmarok 

Kristína Gurníková Hrad. nám., Keţmarok Patrik Pomorský Dr. Fischera, Keţmarok 

Dominika Halčinová Lendak Lukáš Pompa Poprad-Veľká 

Radka Hodorovičová Niţná brána, Keţmarok Karina Račeková Dr. Fischera, Keţmarok 

Kristína Holovová Hrad. nám., Keţmarok Mária Reľovská Podolínec 

Dávid Hotáry Dr. Fischera, Keţmarok Ján Repčák Dr. Fischera, Keţmarok 

Norbert Hudáček Lendak Jana Ridziková Dr. Fischera, Keţmarok 

Ján Janík Dr. Fischera, Keţmarok Tomáš Rušin Dr. Fischera, Keţmarok 

Radka Kačmareková Dr. Fischera, Keţmarok Rudolf Semaňák Dr. Fischera, Keţmarok 

Peter Kiska Moskovská, Sp. Belá Silvia Schmidtová Ľubica 

Frederika Knapíková Dr. Fischera, Keţmarok Tomáš Šimšaj Petrţalská, Keţmarok 

Andrea Kolejáková Dr. Fischera, Keţmarok Lukáš Špak Lendak 

Samuel Kolodzej Dr. Fischera, Keţmarok Vladimír Špak Lendak 

Lucia Korfantová Dr. Fischera, Keţmarok Andrea Štecová Dr. Fischera, Keţmarok 

Magdaléna Kovalčíková Niţná brána, Keţmarok Lukáš Tomaškovič Ľubica 

Monika Krempaská Moskovská, Sp. Belá Matúš Tribula Huncovce 

Paulína Kriššáková Dr. Fischera, Keţmarok Simona Ugrayová Dr. Fischera, Keţmarok 

Kristína Kroková Hrad. nám., Keţmarok Marián Valenčík Dr. Fischera, Keţmarok 

Andrea Lopatovská Podolínec Jakub Vaľko Dr. Fischera, Keţmarok 

Lenka Mačáková Niţná brána, Keţmarok Veronika Vaľková Dr. Fischera, Keţmarok 

Nikola Mačáková Slovenská Ves Barbora Vasičáková Hrad. nám., Keţmarok 

Daniela Mačičáková Hrad. nám., Keţmarok Zuzana Veštúrová Dr. Fischera, Keţmarok 

Matúš Madeja Dr. Fischera, Keţmarok Stanislav Vnenčák Vrbov 

Katarína Matalíková Dr. Fischera, Keţmarok   
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 Projekt Krajiny Európy pod jednou strechou 
Deň otvorených dverí   
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PK slovenského jazyka a literatúry a výchovných 
predmetov 

 
 

Slovenský jazyk 
 

Slovenský jazyk je povinným maturitným 

predmetom, čo prácu slovenčinárom veľmi 
sťaţuje. Snaţíme sa presvedčiť vás študentov, aké 
dôleţité je čítanie a ţe tú a tú knihu sa oplatí 

prečítať, aj keď má nálepku povinná. Čítanie 
ovplyvňuje váš pravopis i vyjadrovanie. Podľa nás 
správne písanie a pekné vyjadrovanie sú 

fantastickou devízou kaţdého človeka, ktoré sa 
naplno prejavili pri prezentáciách, obhajobách prác 
SOČ, kde sme zaznamenali výrazné úspechy. 

Svoje vyjadrovacie a komunikačné schopnosti 
ste vyuţili uţ na začiatku školského roku, keď sme uţ po druhýkrát zorganizovali projektový 
deň spojený s dňom otvorených dverí tentoraz pod názvom Ako chutí Európa, ako chutí 

Prešovský kraj. Táto akcia bola organizovaná v spolupráci s Prešovským samosprávnym 
krajom ako súčasť OPEN DAYS 2009. Tentokrát sme prezentovali 11 krajín a okresy PSK. 
Naša škola sa zmenila na malú cestovnú kanceláriu, ktorá ponúkala mnoţstvo lákadiel. Tento 

deň bol obrovským záţitkom nielen pre nás, ale aj pre 2000 návštevníkov, ktorí našu školu 
navštívili. Uvedomujem si, ţe kaţdá jedna trieda išla do projektu s jediným cieľom a to vyhrať. 
Ale ako to v súťaţiach býva, vyhrať môţe len jeden, v našom prípade to boli tri triedy,  

a to 3. A, 4. A a 4. B. Kaţdá jedna z prezentácii však bola ocenená. Klobúk dolu pred 
všetkými, zhostili ste sa toho výborne, priniesli ste úţasné nápady a dokázali ste z kaţdej 
krajiny vybrať to naj. Hoci prišlo aj sklamanie, ţe ste neboli medzi víťazmi, predsa len ste 

zvíťazili, zvíťazili ste sami nad sebou, objavili ste v sebe i v triede mnohé skryté talenty, ktoré 
sa práve v tento deň naplno prejavili. 

Tento školský rok nechýbali ani tradičné 

exkurzie. Konkrétne prváci navštívili Mestskú 
kniţnicu v Keţmarku, kde sa oboznámili 
s kniţničným systémom, zdrojmi informácii 

a spôsobom hľadania a vypoţičiavania kníh. 
Druháci a ţiaci VI. O sa vydali po stopách  
P. O. Hviezdoslava. Pozreli si expozícii venovanú 

tomuto básnikovi v Dolnom Kubíne a neobišli ani 
hájovňu pod Babou horou. Ţiaci IV. O sa zase 
vybrali do Liptovského Mikuláša, kde navštívili 

Múzeum J. Kráľa, Tatrín a rodný dom Martina 
Rázusa. 

Zaznamenali sme aj úspechy v súťaţiach. Konkrétne v súťaţi Európa v škole sa J. Ţivčák 

stal víťazom celoslovenského kola. Študentky K. Vartášová, D. Vojtechová, Z. Barloková,  
Z. Glatzová postúpili v recitačnej súťaţi Vansovej Lomničky do krajského kola. Darilo sa aj 
nášmu školskému časopisu, ale o tom hovorí špeciálny príspevok v tejto výročnej správe. 

Verím, ţe aj školský rok 2010/2011 bude aspoň takým úspešným ako tento. Je to len  
na vás, milí študenti. Nebojte sa zapojiť do jednotlivých súťaţí, ak máte talent, tak ho ukáţte. 
O tom, ţe na našej škole je veľa talentovaných ţiakov, nás presvedčila slávnostná akadémia 

pri príleţitosti osláv udelenia mestských práv mestu Keţmarok, európsky projekt i Zučka. 
 

Mgr. Andrea Petrášková 
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Kaţdý rok divadlo 
 

K pekným tradíciám našej školy patrí kaţdoročná návšteva divadelného predstavenia 
v Štátnom divadle v Košiciach. Ísť do divadla znamená pripraviť sa na menší výlet, pekne sa 
obliecť, slovenčinári informujú o diele a autorovi buď na hodine slovenčiny, alebo 

prostredníctvom školského rozhlasu, prípadne plagátom. Potom nasleduje samotné divadlo 
a potom hurá do ulíc, obchodov a reštaurácií. A na druhý deň „recenzia“ na hodine slovenčiny, 
cibrí sa na nej kritické myslenie. Myslím, ţe je sa kaţdý rok na čo tešiť.  

Výber predstavení nie je náhodný, vţdy sa rozhodujeme podľa ţánru, alebo máme šťastie, 
ţe je k dispozícii predstavenie, s ktorým v košickom divadle hosťuje iné slovenské divadlo. 
Tak sa nám podarilo vidieť tragikomédiu so spevmi Silvia, v ktorej bol zobrazený svet ľudí 

očami psíka. Hosťovalo nitrianske Divadlo A. Bagara. S obavami sme objednávali operetu 
Modrá ruţa, nevedeli sme, ako mladé publikum príjme tento ţáner – predchodcu muzikálu. 

Odozva bola výborná, myslím, ţe k tomu prispel aj fakt, ţe predstavenie bolo veľmi výstavné. 

Pri výbere myslíme aj na to, aby sme pomohli pri výuke, a tak sa v našom programe ocitlo aj 
niekoľko titulov z našej klasiky. Videli sme napr.: komédiu Ţenský zákon a tragédiu Bačova 
ţena a v keţmarskej kaske sme videli aj satiru Čaj u pána senátora. Uţ dávnejšie sme 

absolvovali aj commediu dell arte Sluha dvoch pánov a muzikál Na skle maľované. U našich 

študentov sa s veľkým ohlasom stretol moderný balet na hudbu Pink Floyd, dokonca potom 
v programe stuţkovej jedno číslo bolo inšpirované práve týmto predstavením, bol to 

nezabudnuteľný tanec s PET fľašami. Došlo aj na anglickú klasiku. Videli sme Shakespearovu 
tragédiu Richard III., ale aj konverzačnú komédiu, kde základ hry tvorila tradičná divadelná 

zápletka, keď sa niekto vydáva za niekoho iného, z čoho vzniká veľa komických situácií. 
Zvlášť, keď sa muţ preoblečie za ţenu, ako to bolo v hre Charleyho teta alebo Chrobák 
v hlave. V činohre Obchodník s daţďom nám autor pripomenul, aké je dôleţité v ţivote 

snívať, veriť svojmu snu a on sa splní.  
Budúci školský rok vás čaká tieţ pekný záţitok, uvidíte slávnu Carmen, nie ako operu,  

ale ako tanečné predstavenie. Bude to pekný záţitok, umocnený popularitou tanca všeobecne 
a zosilnený krásnou hudbou. Uţite si to!  

Mgr. Oľga Kormanová 

 
 

Časopis Stretnutia 
 

Okrem novej grafiky sa navonok na našom dlhoročnom 
spoločníkovi – časopise Stretnutia, v školskom roku 2009/2010 nič 

nezmenilo. Vychádzal v náklade 350 kusov, jedno číslo stálo 1 €, 
zachovali sme priazeň Tlačiarni Keţmarok, spol. s.r.o., počet strán 
sa zasekol na štyridsiatich. Celkovo sme pripravili šesť čísel, päť 

klasických a jedno špeciálne – k výročiu zaloţenia mesta 
Keţmarok. Redakčnú radu tvorilo oficiálne 30 ţiakov, piatkové 
stretnutia sa nám zachovali v nezmenenej podobe. Zodpovednými 

profesorkami boli Andrea Petrášková a Adriana Beňková (teraz uţ 
Beňková), šéfredaktorom sa stal Ján Ţivčák zo VII. O. Obec 
grafikov sa rozšírila o troch ţiakov, Patrika Gallika  

zo VII. O, Patrika Pekarčíka a Matúša Kormaníka z 1. A. Širšia 
verejnosť sa k časopisu mohla aj naďalej dostať cez Mestskú 
kniţnicu či kníhkupectvo Alter Ego. 

Ako po minulé roky, aj v uplynulom školskom roku sa časopis 
Stretnutia zúčastnil viacerých novinárskych súťaţí. Prvou z nich bola regionálna súťaţ 
o najlepší stredoškolský časopis. Porota v zloţení Ján Petrík, Pavol Hudák a Marek Vnenčák 

nám udelila prvé miesto a označila nás za časopis bez akejkoľvek blízkej konkurencie. Druhou 
uţ tradičný Proslavis, ktorý nám opäť priniesol druhé miesto spred dvoch rokov.  
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No jednoznačne najpríjemnejším prekvapením bolo slávnostné vyhodnotenie Štúrovho pera. 

Po dvoch dňoch vo Zvolene (23. - 24. 4. 2010) sme si do Keţmarku hrdo odniesli diplom 
a finančnú odmenu za tretie miesto v celkovom poradí. Časopisy hodnotila porota v zloţení 
Mgr. Patrik Herman, Mgr. Pavol Vitko a doc. PhDr. Ján Sand, CSc. Ani tohto roku sa 

slávnostné vyhodnotenie neobišlo bez nových 
vtipov, uţitočných skúseností a poučení o tom, 
ako zlepšiť kvalitu nášho časopisu. 

Napriek tomu, ţe nás opustilo pár naozaj 
dobrých redaktorov, nezúfame si a trúfame si 
ešte ďalej, neţ kam sme sa zatiaľ dostali. 

Veríme, ţe s novými prváckymi triedami prídu 
aj nové posily, ktoré potiahnu náš časopis  
na oveľa vyššiu úroveň. A tak si snáď  

po niekoľkých rokoch, keď uţ budem náš 
časopis čítať ako ex(šéf)redaktor, poviem: 
„Stretnutia skutočne stáli za všetky stretnutia.“ 

Ján Ţivčák 
 

Literárny Keţmarok je konečne aj náš 
 

Pri 45. výročí Literárneho Keţmarku, ktorý bol venovaný tvorbe a literárnej  
i osvetovej činnosti Martina Kukučína, sme zaznamenali dve veľké víťazstvá. 

To prvé bolo, keď práce do literárnej súťaţe poslalo aţ 7 ţiakov našej školy a to druhé, 

významnejšie, keď sa študent VII. O Ján Ţivčák umiestnil v tretej kategórii – poézia  
na 2. mieste tejto celoslovenskej literárnej súťaţe. 

Veríme, ţe v budúcnosti budeme v tejto tendencii účastníkov a víťazov pokračovať. 

 
Mgr. Mária Jančeková 
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Predmet Umenie a kultúra 
 
Patrí do rovnomennej oblasti Umenie a Kultúra. Vyučuje sa v 1. - 4. ročníku sekundárneho 

vzdelávania. Nadväzuje na predmet výchova umením v tej istej oblasti, ktorá sa vyučuje  

v 8. a 9. ročníku, u nás na osemročnom gymnáziu v III. O a IV. O niţšieho sekundárneho 
vzdelávania. Predmet sa rozvíja vo viacerých témach, podporuje samostatné postoje 
k súčasnej kultúrnej ponuke, k móde a k subkultúram, tradičným hodnotám vlastnej kultúry, 

podnecuje kritické myslenie vo vzťahu k mediálnej ponuke a k iným súčasným kultúrnym 
procesom. Vedie ţiakov k tomu, aby vyjadrovali svoje záţitky a predstavy vizuálne, zvukovo, 
pohybom a slovom. Za podstatné povaţujem, ţe sa ţiaci naučia prezentovať svoje názory, 

vytvárať pojmové mapy aj s grafickým znázornením vzťahov medzi termínmi, udalosťami, 
faktami, dátumami a pod. Predmet je klasifikovaný a v kaţdom ročníku sú tematické celky 
v učebných osnovách plánované na 30 hodín. V tretej O a štvrtej O sú tematické celky 
v učebných osnovách plánované na 15 hodín. Od školského roku 2010/2011 sa budú tretiaci 

po prvýkrát stretávať s týmto novým predmetom a ţiaci vyšších tried uţ aj ako tretiaci.  
Na našej škole doţíva ešte aj predchádzajúca koncepcia školstva, preto v piatej O predmet 

bude fungovať ako estetická výchova v tradičnom slova zmysle a vo štvrtých triedach 

vyššieho gymnázia je dvojhodinový voliteľný seminár estetická výchova.  
V školskom roku 2009/2010 maturovalo z predmetu estetická výchova 12 ţiakov 

s priemerom 1,67. 

Tento predmet rozvíja osobnosť ţiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície, fantázie 
i analytického myslenia a poznanie estetických pojmov a estetických názorov bude 
vyvrcholením získaných vedomostí a zručností maturanta gymnázia. 

V školskom roku 2010/2011 bude posledných 12 seminaristov z predmetu estetická 
výchova maturovať. V minulom školskom roku sa nám podarilo niekoľko aktivít, na ktoré sme 
pyšní. Exkurzia po Historickej ceste v Keţmarku. Cieľom bolo spoznať historické stavebné 

slohy realizované v prostredí vlastného regiónu. Druhým vydareným podujatím bola návšteva 
reštaurátorských dielní v Levoči. Keţmarský oltár z Baziliky sv. Kríţa opravujú reštaurátori 
z Levoče, a tak mali študenti jedinečnú moţnosť vidieť oltár rozobratý, spoznať všetky 

techniky a procesy reštaurovania. Rovnako zaujímavá bola aj druhá časť našej exkurzie  
v  reštaurátorských dielňach, kde dávajú do pôvodného stavu staré tlače a knihy. Moţno si 
niektorí zo zúčastnených naozaj za svoje ďalšie štúdium zvolia umenovedu alebo priamo 

reštaurovanie, pretoţe bezprostredne po exkurzii všetci tvrdili, ţe výber štúdia bude 
reštaurátorstvo umeleckých diel. 

Mgr. Mária Jančeková 
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Hudobná výchova 
 

V tomto školskom roku sa v 1. A triede zišlo viacero šikovných hudobníkov. Netrvalo dlho 
a vzniklo malé hudobné zoskupenie gitaristov (Pavol Matava a Gregor Kuffa) a speváčok 
(Lucia Hudačeková, Lucia Janiglošová, Simona Fedorová a Nikola Kaňuková) s občasnou 

výpomocou Iva Krajňáka z 2. A (spev) a Patrika Pitoňáka z 2. B (hra na bongo), ktoré spestrilo 
svojimi vystúpeniami uţ niekoľko školských podujatí. Prvé vystúpenie sa konalo na námestí 
počas vianočných trhov, neskôr sme si ich mohli vypočuť na kultúrnom vystúpení v rámci 

oslavy Dňa učiteľov. V rámci spoločného nemecko – slovenského projektu vystúpili  
na vernisáţi výstavy Socializmus s ľudskou tvárou? a na otvorení Literárneho Keţmarku. 

V repertoári majú populárne slovenské, české a anglické piesne. Veríme, ţe sa im bude  

po hudobnej stránke dariť aj v ďalších ročníkoch a prajeme veľa úspechov pri výbere 
repertoáru a zdokonaľovaní inštrumentálnych a speváckych zručností. 

Výrazným hudobným záţitkom bol jediný výchovný koncert v tomto školskom roku, ktorý 

sa uskutočnil 16. júna. Usporiadala ho hudobná agentúra Valentína Čekovského z Bratislavy, 
ktorý ako hudobník – gitarista účinkoval spolu so svojím spoločníkom. Koncert bol zameraný 
na prezentáciu ţánrov rockovej hudby, ktorá bola spojená s hovoreným slovom 

o najdôleţitejších ţivotných hodnotách, ktoré moţno získať aj prostredníctvom školy. 
 

Mgr. Gabriela Smolková 

 

PK cudzích jazykov 
 
Anglický jazyk a francúzsky jazyk 

 
 
Exkurzia do Londýna 

Krátko po začiatku šk. 
roka 2009/2010, od 22. do 
26. septembra 2009, sa 18 

našich študentov spoločne 
so študentmi Gymnázia  
D. Tatarku v Poprade vybrali 

spoznávať Londýn. Aj vďaka 
netypicky krásnemu 
anglickému počasiu sme si 

mohli spoločne vychutnať 
najznámejšie pamätihodnosti 
a atrakcie. Naša potulka 

začala symbolicky odbíjaním 
hodín známych ako Big-Ben, 
a teda aj Britským 

parlamentom, pokračovala 
okolo sídla premiéra aţ  
ku Národnej galérii  

na Trafalgar Square. Deň sme zavŕšili únavným výstupom na Greenwich, kde sme si 
vychutnali teplé nápoje na nultom poludníku.  

Druhý deň sme odštartovali úchvatným výhľadom z Londýnskeho oka a krátko pred 

obedom sme sa ponáhľali k sídlu kráľovnej - Buckinghamskému palácu obzrieť si výmenu 
stráţí. Odtiaľ naše kroky smerovali do Britského múzea, kde si prišli na svoje milovníci histórie 
a kde sme mohli so zatajeným dychom sledovať významné artefakty akým je aj doska Rosetta 
vďaka ktorej je rozlúštené hieroglyfické písmo. Milovníci alebo skôr milovníčky nákupov sa 
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potom rozbehli po svetoznámej Oxford street, aby si zakúpili drobnosť, s ktorou by sa mohli 

doma pochváliť.  

Tretí a zároveň posledný deň sme prebádali hneď niekoľko múzeí; Tower v spojení s Tower 
Bridge, Natural History Museum, neskôr sa jedna skupina vybrala do St. Paul’s Cathedral,  iná 

ďalej za históriou a poniektorí sa vybrali do Harrods nadýchať sa atmosféry nákupov  
vo veľkom. Krátko pred odchodom sme si stihli zapózovať pri voskových figurínach u  Madame 
Tussauds.  

Unavení, ale šťastní sme sa tešili na moment, keď uzrieme naše Tatry a vytŕčajúce hlavy 
našich príbuzných v čakajúcom dave na parkovisku. Okrem plnej karty fotiek sme si doniesli aj 
plnú pamäť rôznych obrazov Londýna, medzi ktorými sa dodnes vynárajú spomienky  

na anglické rodiny, ktoré nám poskytli nocľah, ich „iné“ príbytky ako aj typickú anglickú stravu.  
Súťaţe 
Aj počas tohto roka sme zorganizovali niekoľko súťaţí ako Súťaţ v preklade a kaţdoročne 

sa konajúcu olympiádu anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka.  
Ďalšie podujatia 
Nedá nám nespomenúť popoludnie s názvom „Prečo sa učiť cudzie jazyky“. Naši 

študenti študujúci v zahraničí sa s nami podelili o svoje skúsenosti.  
Aj na budúci školský rok nás čaká mnoţstvo nových plánov, akcií a projektov. Dúfame, ţe 

toho stihneme čo najviac. 
Mgr. Mária Pješčáková, Mgr. Mária Uličná 

 
 

Francúzsky jazyk 
 
 
Skúšky DELF 

V školskom roku 2009/2010 sa francúzština vyučovala ako prvý cudzí jazyk v rozšírenej 
forme v triedach V. O, VII. O, VIII. O a ako druhý cudzí jazyk v triedach I. A aţ IV. A. 
Rozšírená forma vyučovania francúzskeho jazyka a zmluva našej školy s Francúzskou 

alianciou v Košiciach umoţňujú našim ţiakom zapísať sa na skúšky DELF, ktoré sa 
na úrovniach B1 a B2 uskutočnili v januári 2010. Ţiaci nášho gymnázia boli mimoriadne 
úspešní najmä v náročnejšej úrovni B2 a diplom DELF im môţe poslúţiť ako náhrada 

maturitnej skúšky. 
V marci sa Martina Lizáková (V. O) a Ján Ţivčák (VII. O) zúčastnili na krajskom kole 

Olympiády vo francúzskom jazyku v Prešove. M. Lizáková vo svojej kategórii obsadila  

4. miesto a J. Ţivčák z 1. miesta postúpil na celoštátne kolo, kde dosiahol skvelý výsledok 
v podobe 2. miesta. 

Prednášky a diskusie 

Moţnosti komunikovať so skutočným rodeným frankofónom sú v našich podmienkach 
obmedzené, no nie úplne nulové. V máji 2010 
sa nám dostalo cti privítať na pôde nášho 

gymnázia veľvyslanca Francúzskej republiky na 
Slovensku, pána Henryho Cunyho 
s manţelkou. So ţiakmi diskutoval na tému 

významu francúzskeho jazyka vo svete. V apríli 
sa konala prednáška – Pierra Guilhaume – 

lektora na Univerzite Mateja Bela v Banskej 

Bystrici – prednáška bola spojená s ukáţkami 
a diskusiou na tému „Čierny humor v médiách“. 
Thomas Laurent, francúzsky lektor, ktorý našu 

školu navštívil vo februári, pracoval so ţiakmi 
na typických chybách v písomnom prejave. 

Mgr. Ivana Kovalová 
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Nemecký jazyk 
 

 
Súčasťou aktivít vo vyučovaní nemeckého jazyka je kaţdoročná olympiáda. Nebolo tomu 

ináč ani v tomto školskom roku. V decembri sa niektorí ţiaci zapojili do súťaţe.  

Je chvályhodné, ţe aj takýmto spôsobom vyjadrujú záujem o nemecký jazyk. Ţiaci súťaţili 
v troch kategóriách. V kategórii 1C (ţiaci osemročného gymnázia II. O – IV. O) súťaţili 5 ţiaci, 
v kategórii 2A (1. – 2. ročník, V. O – VI. O) 6 ţiaci a v kategórii 2B (3. – 4. ročník, VII. O – VIII. 

O) 6 ţiaci. Jednotlivé úlohy, ktoré riešili, preverili ich zručnosti, akými sú čítanie, počúvanie  
a hovorenie. Nevyhli sa ani gramatickým úlohám. Kým prvá testová časť preverila ich 
schopnosti pri porozumení textov a gramatické znalosti, v druhej ústnej časti sa kládol dôraz 

na komunikáciu, kreativitu, pohotovosť reakcií. V školskom kole zvíťazili v 1C Monika 
Mačáková (IV. O), 2A Gabriela Briatková (II. B) a 2B Juraj Griger (VIII. O). Uvedení ţiaci 
reprezentovali školu v obvodnom kole. Najviac sa darilo Monike Mačákovej, ktorá zvíťazila aj 

v krajskom kole a postúpila do celoštátneho kola. Pre zmätky, ktoré sprevádzali odchod 
súťaţiacich za Prešovský samosprávny kraj do Bratislavy, sa tohto kola nezúčastnila.  
Jej neúčasť nás veľmi mrzí, pretoţe takáto príleţitosť sa nenaskytne kaţdý rok.  

Monika Mačáková reprezentovala školu aj v recitácii nemeckej prózy a poézie. V obvodnom 
kole skončila na druhom mieste. 

Mgr. Mária Krempaská 

 

Priateľ a nepriateľ v médiách 
 
„Socializmus s ľudskou tvárou?“ Nemeckí a slovenskí gymnazisti analyzujú obraz priateľa 

a nepriateľa v médiách 1968 – 2009. Tejto téme sa venovali v medzinárodnom projekte 
Europeans for Peace v  školskom roku 2009/20010 ţiaci dvoch gymnázií- barnimgymnázia  
v Bernau pri Berlíne a P. O. Hviezdoslava v Keţmarku. Projekt podporuje nadácia 
„Erinnerung, Verantwortung und Zukunft a organizačne riadi Mitost v Berlíne.“  

Projektovú skupinu Gymnázia P. O. Hviezdoslava tvorilo 10 dievčat, jeden chlapec z 3. B 
a dve dievčatá z 2. B. Účasť v projekte predstavovala pravidelnú krúţkovú činnosť v piatok 
popoludní, ale aj veľa času pri zhromaţďovaní materiálu a za počítačom. Projekt stavia na 

generačnom dialógu, dôleţité boli preto stretnutia s MUDr. R. Podhájeckým, Ing. J. Soliarom, 
podplukovníkom L. Kopčíkom, rozhovory s nimi o auguste 1968, stretnutie s doc.  
J. Kredatusom, ktorý viedol v auguste 1968 v Poprade vysielanie Severovýchodné Slovensko.  

Štyri dievčatá z projektovej skupiny sa v Bratislave stretli 
s Marinou Čarnogurskou, sinologičkou, ktorá v 68. roku 
študovala v Prahe, s MUDr. Pavlom Dubčekom, najstarším 

synom Alexandra Dubčeka, s profesorom Ivanom Laluhom, 
blízkym spolupracovníkom Alexandra Dubčeka, navštívili 
pamätnú izbu v ZŠ A. Dubčeka Majerníkova a pamätné miesta 

späté s rokom 1968 v Bratislave.  
Dokumentačný materiál pre projekt sme 

získali z dobovej tlače v archíve Ústavu pamäti 

národa v Bratislave, cenný materiál zo zbierok prof.  
Ivana Laluhu, od učiteľa Oswalda Mayera zo Spišskej 
Belej ap. Hľadali sme informácie, články v novinách 

a na internete, fotografie. Vyhľadávali sme osobnosti, ktoré 
intenzívne preţívali toto obdobie a organizovali 
stretnutia s nimi, zapojili ich do našej ankety.  

Kontakty so ţiakmi partnerskej školy sme uskutočňovali pomocou projektového fóra, 
(http://www.iphpbb.com/board/fs-73768740nx114328.html). Na stretnutiach sme získané 
informácie a materiál, hodnotili, pripravovali materiál pre výstavu a film, vyhodnocovali anketu.  
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Vyvrcholením bola výstava, v ktorej sme predstavili 

výsledky celoročnej práce. Uskutočnila sa počas pobytu 
v partnerskej škole v oboch mestách, v máji v Bernau, v júni 
v Keţmarku. Jej súčasťou bolo aj premietanie 

dokumentárneho filmu, ktorý spracovali ţiaci.  
Spracovali sme mnoţstvo získaných informácií  

a  materiálu, v dokumentoch sme hľadali odpoveď na tému 

projektu: Priateľ a nepriateľ v médiách. Obraz priateľa 
a nepriateľa sme prezentovali v našej výstave na osobnosti 
Alexandra Dubčeka, citátoch z tlače z roku 1968 a z obdobia 

normalizácie a po roku 1989. Materiál prináša potvrdenie 
toho, ako sa dá ovplyvniť médiami prístup k človeku, ktorý sa 
stáva z jedného dňa na druhý z priateľa národa nepriateľom 

štátu a strany. Netrúfame si robiť všeobecne platné uzávery, 
ale to, čo sme čítali a počuli, nám dovoľuje mať vlastnú 
mienku: ak ju v demokracii médiá formujú, v prípade 

Alexandra Dubčeka je tu pred nami obraz veľkého človeka, 
Európana, ktorého uznáva svet- tak o ňom hovoria tí, ktorí 

zaţili jeho časy, a potom sú tu tí, ktorí ho nepoznali a nechcú ho poznať, sú mladší 

a zaznávajú ho, stačí im na to skutočnosť, ţe bol komunistom. 
Silnou motiváciou pre účasť v projekte je týţdenný výmenný pobyt bez osobitných 

finančných nákladov, moţnosť spoznávať Berlín a vyskúšať si svoju školskú nemčinu 

v rodinnom prostredí partnerov. 
Baša a Sára, účastníčky projektu, v závere prejavu pri 

otvorení výstavy v Keţmarku povedali: „Pri práci na našom 

projekte sme si uvedomili, ţe históriu nemoţno chápať len 
prostredníctvom suchých čísel a faktov. Musíme sa o ňu 
zaujímať a rozprávať sa s ľuďmi, ktorí udalosti roku 1968 

preţili. V tom vidíme zmysel našich stretnutí a rozhovorov so 
svedkami doby: v šanci, ktorú máme, počúvať ich a aţ na 
základe všetkých zdrojov vytvoriť si vlastný názor.“ 

Pre gymnazistov je to uţ druhá účasť v projekte Europeans for Peace. Medzinárodná 

komisia schválila aj zámer pre ďalší školský rok, keď sa projekt bude venovať problematike 
z oblasti ľudských práv. Úspech v prvom roku projektu zaväzuje a motivuje, ale nebol by 

moţný bez spolupráce s tými, ktorí nám 
pomohli, či uţ ide o PhDr. Jána Ondriaša, 
podpredsedu správnej rady ÚPN 

v Bratislave, prof. Ivana Laluhu, MUDr. 
Pavla Dubčeka, alebo Mgr. Eriku 
Cintulovú, riaditeľku Múzea v Keţmarku, 

Beátu Oravcovú z Keţmarskej televízie, 
vedenie Gymnázia P. O. Hviezdoslava 

a v prvom rade všetkých našich svedkov čias, 98 účastníkov ankety a mnohých ďalších. 

Neľutovali čas a umoţnili nám naplniť myšlienku projektu. 
Mária Goceliaková, Mgr. Mária Krempaská (vedúce projektu) 
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Viedeň 
 

Predmetová komisia nemeckého jazyka uţ tradične usporadúva exkurziu do hlavného 
mesta Rakúska Viedne. Tohtoročná exkurzia sa uskutočnila v dňoch 14. a 15. mája. Na nej sa 
zúčastnilo 47 ţiakov z prvých a druhých ročníkov, spolu s niektorými ţiakmi z  IV. O, V. O,  

VI. O a dve vyučujúce pani profesorka Fassingerová a pani zástupkyňa Mlynarčíková. 
Navštívili sme Bratislavu a jej okolie, nákupné centrá a vo večerných hodinách sme sa 
zúčastnili na divadelnom predstavení „Tolstoj a peniaze“ od známeho reţiséra Jána Nováka 

v divadle Astorka Korzo 90. Bol to pútavý a napínavý pohľad na nepoznaný súkromný ţivot 
Leva Nikolajeviča Tolstého i jeho manţelky Sofie a ich deti spolu s blízkymi priateľmi.  
Na druhý deň sme spoznali veľmi vtipnú a milú sprievodkyňu Gabrielu Puškarevovú, s ktorou 

sme sa vybrali do Viedne. Navštívili sme Stephans dom, Schőnbrunn, Viedenskú jazdeckú 
školu, dom slávneho architekta F. Hundertwassera a iné pamätihodnosti tejto známej 
starodávnej metropoly na  Dunaji. Počasie nám počas týchto dní prialo, aj keď nás mierny 

dáţď občas schladil, ale ani to nás neodradilo, aby sme si náš výlet poriadne vychutnali.  
 

Hela Lešundáková 

 
 

PK dejepisu, geografie a náuky o spoločnosti 
 
Filmový klub Filmárik a Filmuška 
 
Filmový klub na našej škole funguje uţ druhý školský rok. Stále sa rozrastá o nových členov 

i divákov. Novým lídrom v tomto školskom roku sa stala Laura Neuwirthová. Náš filmový klub 

sa svojím pôsobením zapojil do medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet. 
Tento festival funguje pod organizáciou Človek v ohrození, ktorá posiela filmy na stredné 
školy. 

Ţiakom sa snaţíme prostredníctvom premietaných filmov priblíţiť problémy dnešného 
sveta. 

Organizácia Jeden svet ponúkla lídrom filmových klubov i školenia, na ktorých sa mohli 

dozvedieť niečo nové o svete filmov.  
Mgr. Adriana Beňková, Zuzana Glatzová 

 

Exkurzia do Osvienčimu 
 
Uţ po piatykrát vyučujúci dejepisu zorganizovali 

exkurziu do koncentračného tábora Osvienčim, ktorú 

nazvali Po stopách holokaustu. Súčasťou učebných 
osnov tretieho ročníka je učivo o druhej svetovej vojne 

a holokauste 

a z toho dôvodu 
bola naplánovaná 
táto exkurzia. 

Priniesla študentom viac informácií o danej 
problematike názornou formou. Študenti spoznali 
mnoţstvo ľudských osudov, ktoré na nich hlboko 

zapôsobili. Ako hovorí stará ľudová múdrosť: „Je lepšie 
raz vidieť, ako stokrát počuť“. V prípade miesta, akým je 
Osvienčim, to platí dvojnásobne.  

Mgr. Vladimíra Mačáková 
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PK biológie a chémie 
 

 
Planéta vedomostí 

Na vyučovacích hodinách biológie a chémie 

bola klasická forma  vyučovania obohatená 
o vyuţívanie digitálneho obsahu „Planéty 
vedomostí „.Prístupové heslo na prácu s týmto 

produktom škola získala na základe prihlásenia sa 
do súťaţe o najlepšiu prípadovú štúdiu na tému 
„Popis rôznych moţnosti vyuţívania Planéty 

vedomostí na našej škole“ ,ktorej súčasťou bola 
videonahrávka z vyučovacej hodiny 
a vypracovanie metodiky tejto vyučovacej hodiny. 

Jednotlivé témy výukového softvéru sú 
spracované na  profesionálnej  úrovni. Pre ţiakov 
motivačne pôsobia názorné videá, simulácie 

rôznych situácií, ktoré sa v  podmienkach školy 
nedajú realizovať, ako aj vhodne zvolené interaktívne cvičenia. Na skúseností s  pouţívaním 
tohto softvéru a jeho hodnotenia vyjadrili svoj názor jednak učitelia, ale i  ţiaci.  

Vyjadrenia učiteľov: 
Helena Gardošová (vyučujúca chémie) 

Výukový softvér na Planéte vedomostí hodnotím ako najlepší, s akým som doteraz 

pracovala a bola by som veľmi rada, keby som ho mala k dispozícii aj naďalej. Som 
presvedčená, keďţe som si prezrela aj mnoho lekcií, ktoré som momentálne k vyučovaniu 
nepotrebovala, ţe by jeho zakúpenie pre školy a ďalšie dopĺňanie bolo dobrou investíciou.  

Daniela Čekovská (vyučujúca chémie) 

Práca s výukovým programom sa ţiakom páčila bez ohľadu na vek. Ţiaci oceňoval i 
názornosť  animácií a videonahrávok. Páčila sa im moţnosť hneď  

otestovať získané vedomosti. Z pozície učiteľa hodnotím pouţívanie výukového programu 
veľmi kladne. Program ponúka širokú škálu vyuţitia. Vyuţívala som ho pri výklade učiva, jeho 
precvičovaní, pri opakovaní na nasledujúcej vyučovacej hodine a pri overovaní vedomostí. 

Osvedčilo sa mi vyuţitie programu nie na celej vyučovacej hodine, ale iba v jej jednej časti.  
Juraj Varholák (vyučujúci biológie) 

Vyuţíval softvér na hodinách biológie v VI. O osemročného gymnázia a na hodinách 

seminára z biológie vo 4. ročníku. Zhodnotil vyuţívanie softvéru nasledovne:  
1. Dobrý prehľad a vhodné témy, korešpondujúce s obsahom učiva ŠVP. 
2. Vhodný pomer statických obrázkov a videa 

3. Moţnosť vyuţitia pre kontrolu pochopenia látky a hodnotenia   ţiakov, pruţné   
a presné 

4. Vyváţený, krátky, ale dostatočný čas pre video, ideálny pre názornú dynamiku 

biologických dejov 
Mária Petrášková (vyučujúca biológie) 

Vyuţila lekcie :ZŠ, SŠ v triedach 4. A, B Pečeň, ţlčník a dýchacia sústava človeka, v 2. B 

v téme Rozmnoţovanie rastlín - rodozmena a v II. O v téme Rastliny (fyziológia - fotosyntéza, 
dýchanie).Jej hodnotenie vyuţitia tohto obsahu učiva je pozitívne. 

Gabriela Pástorová (vyučujúca  chémie) 

Porovnaním odpovedí  ţiakov pri skúšaní, ktorí pracovali s počítačovou formou výučby 
v porovnaní so ţiakmi, ktorí prebrali učivo klasickou formou vyučovania je vo väčšine prípadov 
vidieť výrazný rozdiel v lepšej  kvalite osvojených vedomostí. Tento výukový softvér je niečo, 

čo našim hodinám môţe výrazne pomôcť pri skvalitňovaní vyučovacieho procesu a k zvýšeniu 
motivácie ţiakov získavať vedomosti nie z prinútenia, ale z vlastnej potreby .V tomto zmysle 
sa vyjadrujú i samotní ţiaci. 
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Žiacka anketa.  

V 7 triedach sme sa ţiakov pýtali na ich názor na digitálny obsah vzdelávania. Na anketové 
otázky odpovedalo 200 ţiakov. Otázky: 

1. Ako hodnotíte digitálny obsah vzdelávania 

Planéty vedomostí z vášho    pohľadu? Napíšte 
klady a zápory. 

2. Privítali by ste vyuţívanie tohto softvéru 

i v budúcnosti? 
Výsledky ankety: Nakoľko v ankete boli 

otvorené otázky, do grafov sme vybrali 

najčastejšie sa vyskytujúce odpovede.  
  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Ocenenie 

Na základe ohodnotenia príspevkov z jednotlivých škôl odbornou komisiou naša škola 
získala v kategórii stredné školy 2. miesto a moţnosť vyuţívať tento softvér bezplatne ďalších 
6 mesiacov 

Názorná  agitácia 
Na názornú agitáciu sa vyuţívajú nástenky. Na jednej z nich bola venovaná 

pozornosť problémom drogovej závislosti, racionálnej výţivy, prevencii onkologickým 

ochoreniam a ţivotnému prostrediu – environmentálnej výchove. Druhá nástenka obsahovala 
aktuálne informácie o činnosti a rôznych aktivitách v rámci PK B-CH, výsledky olympiád 
a informácie o súťaţi o najenvirotriedu. Na realizácii sa podieľali p. Petrášková, p. Pástorová, 

p. Čekovská, p.  Varholák a študenti školy. 
Svetový  deň vody /22. apríl /, Zeme /23. apríl/ a boja proti AIDS /1. december/ 
Prostredníctvom školského rozhlasu sa uskutočnili relácie k Svetovému dňu vody, Zeme, 

boji proti AIDS, ktoré pripravuje p. prof. M. Petrášková. 
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Čisté hory 

Akcie  Čisté  hory  sa zúčastnili ţiaci  
2. B  a VII. O, IV. O  a VI. O pod vedením 
p. p. Krempaskej, p. p. Čekovskej a p. p. 

Pástorovej. Odpadky zbierali ţiaci na trase 
Starý Smokovec - Zamkovského chata. 

Súťaţe 

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

tried, počet kvetov, udrţiavanie kvetov 
,aktuálne nástenné noviny a separácia 
odpadu. V porote, ktorá triedy hodnotila bol 

p. Varholák a ţiaci L. Hrebeňárová,  
L. Mareková a V. Sobeková. Prvé tri miesta 
boli ocenené finančnou odmenou 1. miesto 

suma 3,30 eur na ţiaka, 2. a3. miesto suma 1,80 eur na ţiaka. Poradie odmenených je 
nasledovné: 1. miesto 2. B, 2. miesto 3. B, 3. miesto IV. O.  

Na krajskom kole SOČ sa ţiačky Špaková a Fejerčáková z triedy VII. O s prácou na tému 

Vitamíny v ţivote človeka so zameraním na vitamín C v odbore 03:chémia, potravinárstvo 
umiestnili na 3. mieste. 

V apríli sa uskutočnila oblastná súťaţ 

zdravotníckych hliadok, na ktorej sa druţstvo 
našej školy v zloţení B. Špaková, F. Neupauer, 
M. Ksiaţek, M. Vrábliková, S. Fejerčáková  

a K. Ţivčáková umiestnilo na 1. mieste 
10. júna 2010 trojčlenné  druţstvá tried II. O, 

III. O a IV. O súťaţili v rámci akcie Chémia 

súťaţne, ktorú pripravila p. p. Čekovská. 
Víťaznou sa stala trieda III. O. 

Záujmová  činnosť 

V záujmovej  činnosti sa učitelia venovali talentovaným ţiakom. 
V chémii v šk. r. 2009 /2010  fungoval  krúţok chemickej olympiády v kategórii C, kde sa 

prihlásilo  12  ţiakov z V. O. Krúţok pracoval pod vedením p. p. Čekovskej. krúţok chemickej 

olympiády kategórie B viedla p  p.  Pástorová, zapojení boli 2 ţiaci. Krajské kolo v tejto 
kategórii sa uskutočnilo 22. 4. 2009 vo Svite. Ţiačka  
K. Rumlová z II. A bola úspešná riešiteľka a ţiak  

M. Ksiaţek sa umiestnil na 4. mieste v tejto kategórii. 
Úlohy školského kola CHO kategórii. A  riešili 2 ţiačky 
z VIII. O, krajského kola sa nezúčastnili. V kategórii. Dg 

sa zapojil do riešenia úloh 1 ţiak zo IV. O M. Vanečko. 
Konzultácie mu poskytovala  p. Čekovská. Dňa 6. mája 
2010 na krajskom  kole chemickej olympiády kategórie 

Dg sa tento ţiak umiestnil ako úspešný riešiteľ na 7.  
mieste. 

13. mája 2009 sa uskutočnilo krajské kolo chemickej olympiády kat. C. v Humennom, kde 

sa všetci traja zúčastnení  ţiaci stali  úspešnými riešiteľmi (Jankura 2. miesto, Maguthová 15. 
miesto a Ksiaţeková 16. miesto). 

V  biologickej olympiáde kategórie E sa ţiak II. O  B. Nebus 14. 4. 2010 umiestnil v súťaţi 

pod názvom  Poznaj a chráň v obvodnom kole na 7. mieste. 
Na škole pokračuje činnosť SČK formou stretnutí pod vedením p. Ferulíkovej ,na ktorých sa 

ţiaci oboznamujú s teoretickými a praktickými poznatkami v oblasti zdravotníckej výchovy.  

P. Petrášková viedla krúţok s  onkologickou tematikou, zameraný na prevenciu a včasné 
odhalenie týchto ochorení. 
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Iné  aktivity  

Predmetová komisia biológie a chémie 
zorganizovala besedu s bývalými ţiakmi školy, 
ktorí sa prišli so záujemcami o štúdium medicíny 

z radov našich súčasných ţiakov podeliť so svojimi 
skúsenosťami zo štúdia na lekárskej fakulte UPJŠ 
v Košiciach (J. Bajajom) a na 1. LF Karlovej 

univerzity v Prahe (B. Marhefkovou). 
Na letnej škole prírodovedných predmetov 

v rekreačnom stredisku Králiky pri Banskej Bystrici 

sa zúčastnila ţiačka IV. A Lucia Hrebeňárová, 
ktorá riešila dištančnou formou úlohy z chémie na UMB v Banskej Bystrici, kde získala  
1. miesto a vecný dar. Ako pedagogický dozor bola na tomto podujatí p. p. Čekovská. 

Program a odborné aktivity tohto podujatia vysoko ohodnotili  ţiaci aj zúčastnení učitelia. 
V dňoch 28. 6. - 30. 6. 2010 sa ţiaci VII. O M. Špaková a J. Ţivčák zúčastnili letnej školy 

chémie na katedre potravinárskej chémie Chemickotechnologickej fakulty SVŠT. 

Exkurzie 
Prehliadku hasičskej techniky na hasičskom záchrannom zbore v Keţmarku absolvovali 

ţiaci II. O. 
Mgr. Gabriela Pástorová 

 
 

Práca koordinátora prevencie drogových závislostí v šk. roku 2009/2010 
 
 
Učiteľ spolu s rodinným prostredím veľmi výrazne vstupuje do procesu vzniku a formovania 

postojov a názorov mladého človeka. Týka sa to aj problematiky prevencie sociálno-
patologických javov, medzi ktoré patrí uţívanie drog legálnych aj nelegálnych. Na Slovensku 

pred niekoľkými rokmi problém nelegálnych drog nebol taký výrazný. Otvorením sa svetu sme 
sa otvorili aj svetu drog. K fajčeniu a konzumácii alkoholu pribudli mnohé ďalšie nelegálne 
drogy. Čoraz viac mladých ľudí prepadá týmto neduhom, pričom najrizikovejšou skupinou je 

mládeţ od 14 do 24 rokov. Kaţdý deň prichádzajú učitelia do styku s touto skupinou, a práve 
oni majú veľkú šancu zapojiť sa do prevencie drogových závislostí. Svojimi vedomosťami, 
informáciami a prístupom môţu ţiakom podať pravdivý obraz o drogách a ich pôsobení. Proti 

drogám neexistuje očkovacia látka, iba dôsledná prevencia. Na škole uţ niekoľko rokov 
pôsobí koordinátor prevencie drogových závislostí, ktorý koordinuje prácu celého 
pedagogického kolektívu v oblasti prevencie, zabezpečuje organizovanie rôznych 

preventívnych aktivít, zabezpečuje spoluprácu s políciou, lekármi, psychológmi. 
 V šk. roku 2009/2010 sa uskutočnili v oblasti prevencie drogových závislostí tieto akcie: 
1. Uskutočnil sa dotazníkovou metódou na triednických hodinách 25. 11. 2009 vo všetkých 

triedach okrem VII. O a VIII. O (v týchto triedach to bolo 9. 12. 2009) prieskum, zameraný  
na zistenie úrovne informovanosti našich študentov o drogách, ich dostupnosti, cenách 
a konzumácii. Výsledky boli štatisticky spracované a v stručnej podobe boli zverejnené 

v školskom časopise Stretnutia. Prieskum potvrdil, ţe naši študenti sú informovaní o drogovej 
scéne vo svojom okolí, mnohí z nich poznajú človeka, ktorý drogy distribuuje, poznajú ceny 
drog a poznajú rovesníkov, ktorí fajčia, pijú alkoholické nápoje a uţívajú nelegálne drogy. 

2. 9. 12. 2009 sa v spolupráci s Filmovým klubom, ktorý pracuje na našej škole pod 
vedením p. p. Beňkovej, uskutočnilo premietanie dokumentárneho filmu Katka o pohnutom 
ţivotnom osude narkomanky. Po skončení premietania nasledovala beseda s podp. Jozefom 

Štefaňákom, zástupcom náčelníka Mestskej polície Vysoké Tatry. P. Štefaňák informoval 
študentov o drogovej scéne pod Tatrami, vysvetlil niektoré momenty z filmu a odpovedal  
na otázky študentov k danej problematike. 
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3. V priebehu mesiaca november a december prebiehalo v triede VII. O v rámci 

vyučovacích hodín chémie spoločné čítanie knihy V sedemnástke narkomanom od Anatola 
Feida. Čítanie knihy nasledovalo po prebraní učiva o alkaloidoch, z ktorých mnohé sú drogy. 
Po dočítaní knihy nasledovala beseda so ţiakmi k prečítanej knihe, vyučujúca sa snaţila 

odpovedať na otázky študentov. 
4. Dňa 21. 4. 2010 sa uskutočnila beseda s MUDr. Ľubomírom Okruhlicom PhD., riaditeľom 

Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave. Besedy sa zúčastnili ţiaci II. B a VII. O 

triedy. Na úvod besedy Mgr. Michaela Tejová, spolupracovníčka p. Okruhlicu, krátkou 
prezentáciou priblíţila študentom problematiku drog. Po prezentácii nasledovali súťaţe medzi  
chlapcami a dievčatami, ktoré moderoval p. Okruhlica a doplnil súťaţné otázky  vysvetlením 

pojmov a moţných situácií. V závere besedy odpovedal na mnohé otázky študentov.  
5. Počas celého školského roka sa uskutočnili viaceré individuálne pohovory so študentmi, 

u ktorých bolo zistené fajčenie. Na všetkých školských akciách (večierky, výlety, exkurzie) 

bola zo strany vyučujúcich zabezpečená dôsledná kontrola, aby sa zabránilo konzumácii 
alkoholu a iných drog a fajčeniu. V priebehu celého školského roka sa monitoroval moţný 
výskyt drog v škole a jej okolí. Bol zabezpečený kontakt na políciu s moţnosťou dôslednej 

kontroly všetkých ţiakov školy a všetkých školských priestorov. 
Ing. Daniela Čekovská 

koordinátor prevencie drogových závislostí 

 
 

PK matematiky, fyziky a informatiky 
 

 

EXPERT geniality show 
 

EXPERT geniality show je nová súťaţ, ktorá vychádza 
z formátu mimoriadne obľúbenej súťaţe Matematický klokan, 
ktorá je so svojimi 85 – 90 tisíc účastníkmi najväčšou ţiackou 

súťaţou na Slovensku. Na rozdiel od Klokana sa však EXPERT 
nezameriava na matematiku, ale umoţňuje ţiakom prejaviť svoje 
schopnosti v mnohých iných oblastiach. Tento typ súťaţí je 

obľúbený všade vo svete: ide o jednorazovú akciu, ktorá si 
nevyţaduje dlhodobú prípravu, súťaţné otázky majú podobu 
testu s výberom odpovede, sú pre ţiakov zaujímavé a zábavné 

a zámerne nie sú príliš vedecké, aby boli dostupné širokej 
skupine ţiakov. 

3. ročník súťaţe sa uskutočnil 10. decembra 2009. Súťaţ bola určená pre ţiakov 6. - 9. 
ročníka ZŠ a pre ţiakov všetkých ročníkov stredných škôl a osemročných gymnázií. Kaţdý 

ţiak súťaţil v dvoch témach, ktoré si sám vybral z ponuky. Svoju voľbu tém nahlásil aţ  
pri odovzdávaní testu. 

V tomto školskom roku sa na našej škole zapojilo 17 ţiakov (z II. O 1 ţiak, z IV. O 2 ţiaci, 

z V. O 5 ţiakov, zo VI. O 2 ţiaci, z 1. A 2 ţiaci, z 2. B 4 ţiaci a 1 ţiačka zo 4. B.) 
Ţiaci z prvých štyroch ročníkov osemročného gymnázia mali na výber tieto témy: Anglický 

jazyk, Dejiny, Bity a bajty, Svet umenia a Tajomstvá prírody. Študenti SŠ mali ponúknuté tieto 

témy: Anglický jazyk, Dejiny, Bity a bajty, Ako funguje svet a Planéta Zem. 

Kaţdá téma sa osobitne hodnotí a zostavuje sa rebríček súťaţiacich v  témach 
v jednotlivých vekových kategóriách a nakoniec aj celkové poradie. Diplom „Expert na...“ 

získava ţiak, ktorý sa umiestnil v celkovom poradí v téme na 1. - 100. mieste na Slovensku. 
Vecnú cenu získava ţiak, ktorý sa umiestnil na 1. - 10. mieste na Slovensku v téme. 
Spomedzi účastníkov sa ţrebuje jeden, ktorý získa dvojtýţdňový jazykový pobyt v Anglicku. 
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Naši Experti sú: 
Meno a priezvisko   Trieda           Expert na               Miesto v SR        Expert na                  Miesto v SR     Celk. 
Martin Vanečko IV. O Tajomstvá prírody 85. Dejiny  100. 145. 
Barbora Štofanová V. O Planéta Zem  64.    
Veronika Ksiaţeková V. O Planéta Zem  99.    
Marián Ksiaţek VI. O Ako funguje svet 3. Anglický jazyk 48. 35. 
Martin Zahurák VI. O Ako funguje svet 42. Planéta Zem  25. 45. 
Marek Cehula 2. B Ako funguje svet 10. Planéta Zem  92. 68. 
Michal Malina 2. B Ako funguje svet 29. Planéta Zem  42. 46. 
Andrea Čekovská 2. B Planéta Zem  91.    
Samuel Solus 1. A Planéta Zem  95. Dejiny  72. 124. 
Lucia Čekovská 4. B Planéta Zem  9.    

 

Matematický KLOKAN 
 

Je to najväčšia matematická súťaţ na svete aj na Slovensku.  
Je určená všetkým priateľom matematiky a logického myslenia  
na základných a stredných školách. Súťaţ pozostáva z testu, ktorý 

píše v rovnakom čase viac ako 5 miliónov ţiakov v krajinách celého 
sveta. V roku 2009 riešilo jej úlohy viac ako 5,5 milióna ţiakov zo 46 
krajín sveta. Na Slovensku súťaţilo v marci 2010 53 408 ţiakov  

z 1 226 škôl!. 
22. marca 2010 sa aj 41 ţiakov našej školy zapojilo do najväčšej 

matematickej súťaţe na svete – Matematického klokana. Ţiaci súťaţili 

v kategóriách od Benjamín 7 (ţiaci II. O) aţ po Študent G 34 (ţiaci 3. ročníka a VII. O). 
Z jednotlivcov sa najlepšie umiestnili a diplom úspešného riešiteľa získali:  
II. O: Daniel Pekarčík, Jakub Cehula, Filip Košúth, IV. O: Jakub Bartolomej Košúth, 

Dominik Baláţ, V. O: Barbora Štofanová, VI. O: Marián Ksiaţek, 1. A: Pavol Matava, 
Patrik Pekarčík, 2. A: Pavol Šatala, 2. B: Marek Cehula 

 

MAKS 
 

MAKS je veľká matematická súťaţ pre všetkých, ktorým to páli. 
MAKS je v mnohom odlišný od ostatných matematických súťaţí. Nie je 
nudný, nie je ani ťaţký, a rozhodne nie je určený iba matematickým 

talentom. Napríklad voliteľné úlohy, zaujímavosti z histórie, 
matematické hry. V tomto školskom roku sa riešilo tieto zaujímavé 
úlohy 15 ţiakov, niektorí ako súťaţné dvojice a niektorí individuálne. 

Najlepšie sa umiestnili, osvedčenie o svojej genialite a ceny získali: 
Jakub Cehula z II. O, Dominik Baláţ a Jakub Bartolomej Košuth 
zo IV. O. 

Mgr. Daniela Mihóková 

 
 

CASCADE projekty 2010 
 
Cascade projekty 2010 je celoslovenská súťaţ prezentácií pre tímy študentov 1. aţ 3. 

ročníka strednej školy. Tímy (2 alebo 3 študenti) podporované svojimi učiteľmi a fyzikmi  

z Masterclasses si pripravia krátku prezentáciu z elementárnych častíc (18 – 22 min), ktorú 
prednesú pred obecenstvom na vlastnej škole a z vystúpenia urobia videozáznam. Kaţdý člen 
tímu musí prispieť do projektu/prezentácie významným spôsobom. Prezentácie 

s videozáznamom sú posúdené tímom fyzikov a štyri najlepšie tímy sú pozvané na veľké 
finále, ktoré sa koná na gymnáziu v Sučanoch, kde si zopakujú svoje prezentácie  
pred porotou a pozvaným obecenstvom. 
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V tomto školskom roku sa  

do domáceho kola zapojilo  
17 druţstiev z celého Slovenska, 
medzi nimi aj dva tímy z našej školy. 

Prvý tvorili ţiaci 2. A triedy v zloţení 
Andrea Chudiková, Lukáš Potisk 
a Pavol Šatala s témou projektu  

- Urýchľovače častíc. Druhý tvorili 
ţiaci 3. B triedy v zloţení Zuzana 
Reščáková, Peter Hrábek a Barbora 

Hoffmannová  s témou projektu - Sú 
v našom svete viac ako tri rozmery? 

Do celoslovenského finále 

postúpilo aj jedno druţstvo z našej 
školy - druţstvo ţiakov z 2. A.  

Do finále postúpili aj druţstvá z gymnázia z Brezna, z gymnázia G. J. Raymanna z Prešova 

a domáce druţstvo z gymnázia zo Sučian. Naše druţstvo podalo výborný výkon. Prezentácia 
bola pútavá, vyuţili rôzne animácie, hlasovacie zariadenie, vyjadrovanie bolo kultivované  
a odborne správne. Porota nemala k prezentácii ţiadne výhrady (na rozdiel od ostatných). 

Napriek tomu obsadili „aţ tretie“ miesto. Aj obecenstvo bolo iného názoru, kaţdý (okrem 
poroty) si myslel, ţe naše druţstvo zvíťazí. 

Týmto sa chcem poďakovať tímu z 3. B za ich aktívnu účasť v súťaţi a tímu z 2. A za pekný 

úspech a vzornú reprezentáciu školy. 
RNDr. Ivan Duľa, PhD. 

 

Okná do modernej fyziky 
 
Okná do modernej fyziky je dištančný kurz na popularizáciu časticovej fyziky. Bol určený 

pre nadšencov modernej fyziky a konal sa od 1. 3. do 2. 6. 2010. Kurz zostavili pracovníci 

Ústavu fyzikálnych vied, Katedry jadrovej fyziky a subjadrovej fyziky UPJŠ v Košiciach.  
Do tohto kurzu sa prihlásilo 23 študentov nášho gymnázia.  

Cieľom kurzu bolo prostredníctvom deviatich samostatných častí priblíţiť tie oblasti fyziky, 

ktorými sa v škole podrobnejšie nevenujeme. Účastníci sa zaoberali elementárnymi časticami, 
z ktorých sa skladá svet, silami, ktoré medzi nimi pôsobia, a tieţ spôsobmi, ako ich môţeme 
študovať. Na konci kaţdého modulu bol test, ktorým si mohli overiť, ako sme zvládli danú 

tému.  
Súčasťou kurzu boli aj dve prezenčné stretnutia, na ktorých sa osobne stretli naši ţiaci 

s autormi kurzu. Prvé stretnutie sa odohralo na našej škole a jeho obsahom bola praktická 

časť. Úlohou bolo analyzovať 1000 prípadov z experimentu OPAL na urýchľovači LEP 
(CERN).  

Druhé prezenčné stretnutie sa konalo na Prírodovedeckej fakulte univerzity P. J. Šafárika 

v Košiciach. Tu mala kaţdá dvojica študentov prezentáciu na jednu z vopred určených tém. 
Odborná porota odmenila päť najlepších dvojíc. Prvé miesto bolo ocenené týţdňovým 
pobytom v CERNe vo Švajčiarsku. Napriek veľkej konkurencii naši ţiaci obsadili hneď dve 

ocenené miesta, Barbora Hoffmannová a Katarína Michaličková sa umiestnili na výbornom  
4. mieste a Lukáš Tropp s Michalom Homzom obsadili 5. miesto. Aj prítomné publikum mohlo 
odovzdať svoj hlas. Toto ocenenie získala dvojica z nášho gymnázia, konkrétne Lukáš Tropp 

a Michal Homza. Na záver zúčastnení ţiaci dostali certifikáty za absolvovanie kurzu.  
Vďaka tomuto kurzu si študenti rozšírili popularizačnou formou vedomosti z fyziky 

elementárnych častíc, vyskúšali si prezentovať práce pred väčším publikom a získali nové 

skúsenosti. 
Zuzana Reščáková 

RNDr. Ivan Duľa, PhD. 
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Ocenenia pre pedagógov i ţiakov 
 

 

Modernizácia vyučovacieho procesu s vyuţitím IKT 
a úspechy školy v tejto oblasti 

 

 
Školský rok 2009/2010 môţeme veľmi pozitívne hodnotiť aj z hľadiska modernizácie 

vyučovacieho procesu s vyuţitím informačno-komunikačných technológií. V novembri 2009 

absolvovali 20 učitelia školy aktualizačné vzdelávanie Moderné technológie, ktoré bolo 
zamerané na vyuţívanie interaktívnej tabule vo vyučovaní. Poznatky a zručnosti, ktoré učitelia 
na tomto vzdelávaní získali mohli hneď vyuţiť v praxi, pretoţe škola získala z tohto 

vzdelávacieho projektu aj kvalitnú interaktívnu tabuľu. Ďalšiu interaktívnu tabuľu sme zakúpili 
z vlastných finančných prostriedkov. Obidve tabule boli intenzívne vyuţívané vo všetkých 
vyučovacích predmetoch. Zlepšilo sa vybavenie školy aj ďalšou výpočtovou technikou – 

pribudli nové počítače, notebooky, dataprojektory... zakúpené z vlastných prostriedkov alebo 
dodané škole v rámci vzdelávacích projektov Modernizácia vzdelávacieho procesu  
na stredných školách (zúčastňujú sa ho 3 učitelia, ako lektori pracujú 2 učitelia) a Ďalšie 

vzdelávanie učiteľov informatiky (absolvovala ho 1 učiteľka). 
Skúsenosti z pouţívania moderných IKT vo vyučovaní 

sme vyuţili aj v rôznych súťaţiach. Po vlaňajšom 

výraznom úspechu školy v 3. ročníku súťaţe Cena 
Slovak Telekom, v ktorej sa naša škola umiestnila  
na 1. mieste v kategórii stredných škôl, sme ani  

vo 4. ročníku súťaţe neobišli naprázdno. Práca RNDr. 
Marty Mlynarčíkovej Výučbový hypertext FUNKCIE a jeho 
vyuţitie pri blended learnigu získala v kategórii stredných 

škôl čestné uznanie. Viac informácií o súťaţi a jej 
výsledkoch ako aj kniţnica všetkých prác je na webovej 
stránke www.cenast.sk. 

V súťaži o najlepšiu prípadovú štúdiu:  Planéta vedomostí a jej využitie na našej 
škole,  do ktorej sa zapojilo viac ako 200 škôl z celého Slovenska, získala naša škola  
2. miesto v kategórii stredných škôl. V súťaţi išlo o vypracovanie prípadovej štúdie 

zameranej na vyuţitie nového produktu Planéta vedomostí  vo vyučovacom procese, ktorej 
súčasťou boli aj videonahrávky z vyučovacích hodín, spracované metodiky týchto hodín  
(II. O - fyzika - Ohmov zákon - p. prof. Mgr. Gabriela Pástorová, IV. B - matematika -  Objemy 

rotačných telies - p. prof. RNDr. Marta Mlynarčíková) ako aj názory a pripomienky učiteľov  
a ţiakov na výučbový obsah Planéty vedomostí v jednotlivých prírodovedných predmetoch. 
Ceny ktoré sme v súťaţi získali (výučbové programy, iPod, flexi kamera, ... ), budú vyuţité  

na skvalitnenie vyučovania. 
Oficiálne výsledky súťaţe sú na webovej stránke: http://www.planetavedomosti.sk/novinka-

vitazi-sutaze.html 

Zostrih videí z vyučovacích hodín si môţete pozrieť na webovej stránke: 
http://www.planetavedomosti.sk/videogaleria/planeta-vedomosti-sutaz.html?page=2 

 

 

Ţiak roka 2010 
 
V piatok 18. júna sa v Prešovskom samosprávnom kraji uskutočnilo slávnostné ukončenie 

školského roka. Pri tejto príleţitosti samosprávny kraj po druhýkrát ocenil najúspešnejších 
pedagogických pracovníkov a ţiakov stredných škôl v pôsobnosti PSK. 

http://www.cenast.sk/
http://www.planetavedomosti.sk/novinka-vitazi-sutaze.html
http://www.planetavedomosti.sk/novinka-vitazi-sutaze.html
http://www.planetavedomosti.sk/videogaleria/planeta-vedomosti-sutaz.html?page=2
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O ocenení študentov rozhodovala komisia zloţená zo zástupcov odboru školstva PSK.  

Zo 62 návrhov bolo 20 študentov v tomto školskom roku ocenených plaketou Lux Mentium – 
Svetlo poznania.  

Ocenený bol aj Ján Živčák – výborný všestranný  

a angaţovaný študent Gymnázia Pavla Országha 
Hviezdoslava v Kežmarku. Počas doterajšieho štúdia 
na škole dosiahol najvýraznejšie úspechy v krajskom 

kole olympiády vo francúzskom jazyku – 1. miesto  
a 2. miesto v celoštátnom kole kategória 2B, ďalej  
1. miesto v krajskom kole SOČ v odbore „Teória kultúry, 

umenie, umelecká a odevná tvorba“, 1. miesto  
v krajskom kole a víťazstvo v celoštátnom kole súťaţe 
„Európa v škole“ (literárna časť) a 3. miesto  

v celoslovenskej súťaţi Štúrovo pero 2009 v hlavnej 
kategórii stredoškolské časopisy.  

http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/posobnost-

psk/medialna-komunikacia/tlacove-spravy/tlacove-
spravy-2010/ocenenia-pedagogov-ziakov.html 

 

 

SOČ 
 
Stredoškolská odborná činnosť je súťaţ stredoškolákov, ktorá na rozdiel od iných 

vedomostných súťaţí - napr. predmetových olympiád, nie je zaloţená na okamţitom výkone 
ţiaka. Je to dlhodobá činnosť, ktorej výsledkom je odborná práca na ľubovoľnú tému, ktorú je 
potrebné zaradiť do niektorého z vyhlásených súťaţných odborov. Na školských, krajských 

a celoštátnych prehliadkach SOČ potom autori obhajujú výsledky svojej práce pred odbornou 
komisiou, ktorá potom na základe kvality obhajoby a písomného spracovania témy určuje 
poradie prác a najlepšie z nich podľa postupového kľúča postupujú do vyšších kôl. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/posobnost-psk/medialna-komunikacia/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2010/ocenenia-pedagogov-ziakov.html
http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/posobnost-psk/medialna-komunikacia/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2010/ocenenia-pedagogov-ziakov.html
http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/posobnost-psk/medialna-komunikacia/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2010/ocenenia-pedagogov-ziakov.html
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V školskej prehliadke SOČ sa na našej škole tradične najviac prezentujú so svojimi prácami 
ţiaci 3. ročníka štvorročného štúdia a 7. ročníka osemročného štúdia. Bolo tomu tak aj v tomto 
školskom roku – 20 ţiakov obhajovalo 14 prác v ôsmich súťaţných odboroch. Všetky práce 

mali dobrú úroveň, ale postupový kľúč neumoţnil všetkým postup do krajského kola, pretoţe 
v odbore História, politológia, filozofia, právne vedy sme mali aţ 4 práce, v odbore 
Pedagogika, psychológia, sociológia 3 práce, v ostatných odboroch 2 alebo 1 prácu.  

Do krajského kola mohli z kaţdého odboru postúpiť najviac dve práce, preto našu školu 
v tomto kole reprezentovali ţiaci s 11 prácami. V krajskom kole sa najviac darilo J. Ţivčákovi 
zo VII. O, ktorý v odbore Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba s prácou Orientálne 

poviedky lorda Byrona obsadil 1. miesto a postúpil na celoštátne kolo. B. Špaková  
a S. Fejerčáková  s prácou Vplyv vitamínov na ţivot človeka obsadili v odbore Chémia, 
potravinárstvo 3. miesto. 

 
 

Číslo Mená autorov Trieda Názov práce 

odboru    

01 Veronika Fričová VII. O Výtvarná parafráza, dotváranie 

02 Andrej Mitura III. B 
MAC OS X SNOW LEOPARD a balík aplikácií 

iLive 

03 Barbora Špaková, Simona Fejerčáková VII. O Vplyv vitamínov na ţivot človeka ... 

04 Radka Hardoňová III. A Zloţenie potravy 

06 Mária Vrábliková VII. O Vplyv krvných skupín na ţivot ľudí 

13 Dominika Semaňáková IV. A Nezlomilo ich väzenie 

13 
Michaela Česánková, Zuzana 

Barloková 
III. B Černovská tragédia očami rodákov a umelcov 

13 Simona Breţinová, Jana Hudačeková III. B Odkaz roku 1968 našej generácii 

13 Karin Krisztová, Beáta Oravcová III. A Globálna podpora ľudských práv vo vzťahu k EÚ 

16 Ján Ţivčák VII. O Orientálne poviedky lorda Byrona ... 

16 Daša Vojtechová III. A Videoklip - umenie alebo experiment? 

17 
Katarína Vartášová, Stanislava 

Labusová 
III. A Vplyv spoločnosti na mentálne postihnuté deti 

17 Jozef Neupauer III. A Reklama, jej vplyv a vyuţívané metódy 

17 Eva Lojeková, Veronika Jakubcová III. A Asertivita 

 

 
Veríme, ţe na úspechy SOČ-károv 

nadviaţeme aj v budúcich školských 

rokoch. Nakoľko ide o dlhodobú činnosť, 
vybrať si tému, študovať odbornú 
literatúru, zhromaţďovať materiály, 

realizovať experimenty a ankety treba 
začať čo najskôr, aby ste sa vo februári 
mohli zaradiť medzi účastníkov ďalšieho 

ročníka školskej prehliadky SOČ. 
Inšpiráciu ako aj všetky potrebné 
materiály o odboroch SOČ a poţiadavkách na písomné spracovanie témy nájdete  

na nasledujúcich internetových stránkach:  
http://siov.sk, http://www.soc.vadium.sk/, http://gympohkk.edupage.org – v module SOČ 

a iné súťaţe, http://www.gpohkk.edu.sk/~mlynarcikova/soc_eucys_amavet.html.  

http://siov.sk/
http://www.soc.vadium.sk/
http://gympohkk.edupage.org/
http://www.gpohkk.edu.sk/~mlynarcikova/soc_eucys_amavet.html
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Úspechy ţiakov školy v školskom roku 2009/2010 
 

SOČ 
 

Ján Ţivčák, VII. O - 1. miesto v krajskom kole SOČ v odbore Teória kultúry, 

umenie, umelecká a odevná tvorba 
 
Simona Fejerčáková, Barbora Špaková,  VII. O 

- 3. miesto v krajskom kole SOČ v odbore Chémia, 
potravinárstvo 

 

PREDMETOVÉ OLYMPIÁDY 
 

Ján Ţivčák, VII. O - 1. miesto v krajskom kole Olympiády vo francúzskom jazyku 

v kategórii 2B 
- 2. miesto v celoslovenskom kole Olympiády  
vo francúzskom jazyku v kategórii 2B 

 
Lucia Čekovská, IV. B - 2. miesto v krajskom kole Geografickej olympiády v kategórii A 

- 2. miesto v celoslovenskom kole Geografickej olympiády 

v kategórii A 
 

Monika Mačáková, IV. O - 1. miesto v obvodnom kole Olympiády v nemeckom jazyku  

v kategórii 2E 
- 1. miesto v krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku  
v kategórii 2E 

 
Pavol Šatala, II. A  - 1. miesto v krajskom kole Olympiády v informatike v kateg. B 

 

Patrik Pekarčík, I. A - 3. miesto v krajskom kolo Olympiády v informatike v kateg. B 
- 12. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády v kateg. C 

 

Martina Lizáková, V. O - 4. miesto v krajskom kole Olympiáda vo francúzskom jazyku  
v kategórii 2A 

 

Marián Ksiaţek, VI. O - 4. miesto v krajskom kole Chemickej olympiády v kategórii B 
 

Martin Vanečko, IV. O - 7. miesto v krajskom kole Chemickej olympiády v kategórii DG 

- 4. miesto v obvodnom kole Geografickej olympiády v kateg. F 
 

Katarína Rumlová, II. A - 9. miesto v krajskom kole Chemickej olympiády v kategórii B 

 
Denisa Starinská, I. B - 12. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády v kateg. C 

 

Jakub Bartolomej Košuth, IV. O  
- 4. miesto v obvodnom kole Dejepisnej olympiády v kategórii C 
- 8. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády v kateg Z9 

- 13. miesto v obvodnom kole Geografickej olympiády v kateg. F 
 

Natália Marhefková, II. O - 2. miesto v obvodnom kole Dejepisnej olympiády v kategórii E 

 
Loriána Ruţbaská, III. O - 4. miesto v obvodnom kole Olympiády v anglickom jazyku  

v kategórii 1B 
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Jakub Cehula, II. O - 7. miesto v obvodnom kole Geografickej olympiády v kateg. H 
 

ŠPECIFICKÉ SÚŤAŢE 

 
Ján Ţivčák, VII. O - plaketa Lux Mentium – Svetlo poznania (plaketu získalo  

20 najúspešnejších ţiakov kraja na podujatí Pedagóg a ţiak 

roka 2010, ktoré organizoval PSK) 
- 1. miesto v krajskom kole súťaţe Európa v škole – literár. časť 
- 1. miesto v celoslovenskom kole súťaţe Európa v škole – 

literárna časť 
- 2. miesto v celoslovenskej literárnej súťaţi Literárny 
Keţmarok v III. kategórii (POÉZIA- stredné školy) 

 
Dominika Semaňáková, IV. A 

- 3. miesto v celoštátnom projekte Nenápadní hrdinovia  

v zápase s komunizmom (1945-1967), ktorý organizoval  
Ústav pamäti národa a Konfederácia politických väzňov  
- autori najlepších prác budú odmenení  výletom  

do Európskeho parlamentu v Štrasburgu 
 

Školský časopis STRETNUTIA 

- 3. miesto v celoslovenskej súťaţi ŠTÚROVO PERO 2009 
v hlavnej kategórii stredoškolské časopisy 
- 2. miesto v celoslovenskej súťaţi stredoškolských 

časopisov PROSLAVIS 
- 1. miesto v súťaţi Podtatranskej kniţnice Poprad Najlepší 
školský časopis 

 
Andrea Chudíková, Lukáš Potisk, Pavol Šatala, II. A  

- 3. miesto v národnom finále súťaţe Cascade projekty 2010 

- prezentácie fyzikálnych projektov 
 

Marián Ksiaţek, VI. O - 3. miesto v SR v téme Ako funguje svet v súťaţi EXPERT 

geniality show pre študentov SŠ 
 

Lucia Čekovská, IV. B - 9. miesto v SR v téme Planéta Zem v súťaţi EXPERT 

geniality show pre študentov SŠ 
 

Marek Cehula, II. B - 10. miesto v SR v téme Ako funguje svet v súťaţi EXPERT 

geniality show pre študentov SŠ 
 

Michal Malina, Marek Cehula, Andrea Čekovská, II. B, Martin Zahurák, VI. O, Barbora 

Štofanová, Veronika Ksiaţeková, V. O, Samuel Solus, I. A 
- umiestnenie v prvej stovke v SR v niektorej téme v súťaţi 
EXPERT geniality show 

 
Michal Malina, II. B, Martin Zahurák, VI. O,  Marek Cehula, II. B, Marián Ksiaţek, VI. O 

- umiestnenie v prvej stovke v SR v celkovom poradí  

zo všetkých tém v súťaţi EXPERT geniality show  
 

Peter Bednarčík, III. O - 1. miesto v obvodnom kole súťaţe Európa v škole – výtvarné 

práce III. kategória 
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Daniel Pekarčík, II. O - 2. miesto v obvodnom kole súťaţe Európa v škole – výtvarné 

práce II. kategória 
 

Zuzana Barloková, III. B - 1. miesto v okresnom kole Vansovej Lomničky - próza 

 
Katarína Vartášová, III. A - 1. miesto v okresnom kole Vansovej Lomničky - próza 

 

Daša Vojtechová, III. A - 1. miesto v okresnom kole Vansovej Lomničky - poézia 
  
Zuzana Glatzová, VIII. O - 1. miesto v okresnom kole Vansovej Lomničky - poézia 

 
Monika Mačáková, IV. O - 2. miesto v okresnom kole v prednese prózy v nemeckom 

jazyku v kategórii 8. a 9. ročník  ZŠ a zodpovedajúce roč. OGY 

 
Simona Fejerčáková, Barbora Špaková, Mária Vrábliková, Filip Neupauer,  
Klára Ţivčáková, Marián Ksiaţek  

- 1. miesto v územnej súťaţi druţstiev prvej pomoci SČK 
 
Filip Košuth, II. O  - 4. miesto v okresnom kole Pytagoriády v kategórii P6 

 
Jakub Cehula, II. O - 6. miesto v okresnom kole Pytagoriády v kategórii P6 

 

ŠPORTOVÉ SÚŤAŢE 
 

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

- 1. miesto v krajskom kole v šachu ZŠ chlapcov 
- 7. miesto na majstrovstvách SR v šachu ZŠ chlapcov 

 

Lucia Hudáčeková, I. A - 1. miesto v okresnom kole v šachu SŠ dievčat 
 
Vladimíra Šmáliková, I. A - 2. miesto v okresnom kole v šachu SŠ dievčat 

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

Jakub Bartolomej Košuth, IV. O 
- 3. miesto v okresnom kole v šachu ZŠ chlapcov 

 

Lenka Dluhá, III. B  - 1. miesto v okresnom kole v zjazdovom lyţovaní 
 
Daniela Krajcárová, IV. O - 2. miesto v okresnom kole v zjazdovom lyţovaní 

 
Dominik Ogurčák, IV. A - 3. miesto v okresnom kole v zjazdovom lyţovaní 
 

Martin Vilk, IV. A  - 2. miesto v okresnom kole v snowbordingu 
 
Filip Baran, III. O  - 3. miesto v okresnom kole v snowbordingu 

 
Martina Lizáková, V. O - 1. miesto v skoku do diaľky v okresnom kole ľahkej atletiky 

ţiačok ZŠ 

 
Adrián Backár, II. A - 1. miesto vo vrhu guľou v okresnom kole ľahkej atletiky  

ţiakov SŠ 
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Alţbeta Hrebeňárová, II. B - 1. miesto v behu na 100 m v okresnom kole ľahkej atletiky 

ţiačok SŠ 
 
Patrik Tomaškovič, III. A - 2. miesto v skoku do diaľky v okresnom kole ľahkej atletiky 

ţiakov SŠ 
 

Miroslav Jurčo, III. A - 2. miesto vo vrhu guľou v okresnom kole ľahkej atletiky  

ţiakov SŠ 
 

Jana Tomasová, III. B - 2. miesto vo vrhu guľou v okresnom kole ľahkej atletiky  

ţiačok SŠ 
 

Simona Fejerčáková, VII. O - 2. miesto v behu na  400 m v okresnom kole ľahkej atletiky 

ţiačok SŠ 
 

Magdaléna Mačuteková, VII. O 

- 3. miesto v behu na  400 m v okresnom kole ľahkej atletiky 
ţiačok SŠ 

 

Matej Mikolajčík, III. B - 3. miesto v behu na  800 m v okresnom kole ľahkej atletiky 
ţiakov SŠ 

 

Adam Zavacký, VII. O - 3. miesto v behu na  1500 m v okresnom kole ľahkej atletiky 
ţiakov SŠ 

 

Paulína Orinčáková, II. B - 3. miesto v behu na  200 m v okresnom kole ľahkej atletiky 
ţiačok SŠ 

 

Simona Vasičáková, VII. O - 3. miesto v skoku do diaľky v okresnom kole ľahkej atletiky 
ţiačok SŠ 

 

Druţstvo školy - 2. miesto v švédskej štafete v okresnom kole ľahkej atletiky 
ţiakov SŠ 

 

Druţstvo dievčat (Barbora Oroszová - IV. A, Martina Cehulová - III. B, Silvia Palušáková 
- IV. A, Ţofia Hencelová - VIII. O, Lenka Hencelová - V. O,  Daniela Majerčáková - III. B, 
Kristína Jankurová - IV. B, Lenka Potaniecová - IV. B, Karolína Kovácsová - II. A) 

- 1. miesto v okresnom kole v basketbale SŠ dievčat 
 
Druţstvo chlapcov - 2. miesto v okresnom kole v basketbale SŠ chlapcov 

 
Druţstvo dievčat  - 1. miesto v okresnom kole vo volejbale SŠ dievčat 
 

Druţstvo chlapcov - 2. miesto v okresnom kole vo volejbale SŠ chlapcov 
 
Druţstvo chlapcov (Ľuboš Potisk - II. A, Patrik Kaňuk - II. A, Dávid Maňak - V. O,  

Marcel Krempaský 4. B) 
- 1. miesto v okresnom kole v stolnom tenise  SŠ chlapcov 

 

Druţstvo chlapcov - 2. miesto v majstrovstvách okresu v cezpoľnom behu 
 
Druţstvo školy  - 1. miesto v okresnom kole v šachu SŠ 

 
Druţstvo školy  - 3. miesto v okresnom kole v šachu ZŠ 
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Ponuka voliteľných predmetov na šk. r. 2010/2011 
 

Ţiaci štvorročného aj osemročného štúdia majú moţnosť posilniť si niektorý z vyučovacích 
predmetov povinne voliteľnými predmetmi, v VII. O a treťom ročníku jeden, v VIII. O a štvrtom 
ročníku tri. Podmienky pre voľbu viacerých povinne voliteľných predmetov zohľadňujú nový 

model maturitnej skúšky.  
Z ponuky, ktorá bola rovnaká pre všetky ročníky, sa ţiaci rozhodli pre tieto predmety: 
 

Tretí ročník a VII. O Štvrtý ročník a VIII. O 

ţiak si volí 1 predmet ţiak si volí 3 predmety 

(sk – počet skupín, ţ – počet ţiakov) 

Spol.-ved. seminár - 1 sk - 14 ţ Konverzácia v AJ – 3 sk – 53 ţ 

Seminár z matem. - 2 sk - 41ţ Konverzácia v NJ – 2 sk- 32 ţ 

Cvičenia z chémie - 1 sk - 8 ţ Konverzácia vo FJ – 1 sk - 13 ţ 

Cvičenia z biológie - 1 sk - 9 ţ Seminár z dejepisu - 1 sk - 18 ţ 

 Spol.-ved. seminár. – 2 sk – 34 ţ 

 Estetická výchova – 1 sk – 12 ţ 

 Seminár z matem. – 2 sk – 31 ţ 

 Seminár z geografie – 2 sk – 24 ţ 

 Seminár z fyziky - 1 sk - 14 ţ 

 Seminár z chémie – 1 sk – 11 ţ 

 Seminár z biológie – 1 sk – 11 ţ 

 Informatika - 1 sk - 11 ţ 

 

Organizácia školského roka 2010/2011 
 

Školský rok sa začína 1. septembra 2010. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 

2010 (štvrtok). Školské vyučovanie v 1. polroku školského roka sa končí 31. januára 2011 
(pondelok). Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční najskôr 24. januára 2011.  

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2011 (utorok) a končí sa 30. 

júna 2011 (štvrtok). Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční najskôr 22. júna 2011. 
 
Prázdniny v školskom roku 2010/2011: 

Prázdniny 
Posledný deň 
vyučovania 

pred začiatkom 
prázdnin 

Termín prázdnin 
Začiatok vyučovania 

po prázdninách 

jesenné 
28. október 2010 

(štvrtok) 

 

29. október – 
2. november 2010 

 

3. november 2010 
(streda) 

 
vianočné 

22. december 2010 
(streda) 

 
 

23. december 
2010 – 7. január 

2011 
 
 

10. január 2011 
(pondelok) 

 
polročné 

28. január 2011 
(piatok) 

 
 

31. január 2011 
(pondelok) 

 
 
 

1. február 2011 
(utorok) 

 
 

jarné 

Banskobystrický kraj, 
Ţilinský kraj,  

Trenčiansky kraj 

11. február 2011 
(piatok) 

14. február – 
18. február 2011 

21. február 2011 
(pondelok) 

Bratislavský kraj, 
Nitriansky kraj, 

Trnavský kraj 

18. február 2011 
(piatok) 

21. február – 

25. február 2011 

28. február 2011 
(pondelok) 

Košický kraj, 

Prešovský kraj 
25. február 2011 

(piatok) 
28. február – 

4. marec 2011 
7. marec 2011 

(pondelok) 

veľkonočné 
20. apríl 2011 (streda) 

 

21. apríl – 

26. apríl 2011 
 

27. apríl 2011  
(streda) 

 
letné 

30. jún 2011 (štvrtok) 
 

 

1. júl – 
2. september 2011 

 

5. september 2011 
(pondelok) 
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Zoznam ţiakov podľa tried 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

II. O 
Triedna učiteľka: Mgr. Mária Uličná 
 

 

 

 
 
* ţiak prospel na konci školského roka s vyznamenaním 

1. Viliam Baláţ * 14. Lea Lapšanská * 
2. Lukáš Bednarčík 15. Zuzana Lorková 

3. Jakub Cehula * 16. Samuel Mačák * 
4. Mária Cehuľová 17. Natália Marhefková * 
5. Martina Dţubanová * 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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III. O 
Triedna učiteľka: Mgr. Vladimíra Mačáková 
 

 

 

 
 
 

•• zahraničné štúdium 

1. Veronika Baluchová * 16. Edita Mlaková * 

2. Filip Baran 17. Radko Olekšák 
3. Martin Baran 18. Jakub Paják * 
4. Peter Bednarčík 19. Zuzana Potaniecová 

5. Frederika Fodorová 20. Karolína Reľovská 
6. Daniel Galovič  21. Matej Rúra 
7. Dávid Girgáš 22. Loriána Ruţbaská * 

8. Klaudia Gurgoľová * 23. Matej Schön *  
9. Dávid Hovanec 24. Paulína Slodičáková 
10. Ján Jeleň 25. Marcel Suchanovský 

11. Samuel Kniţka 26. Jana Špaková 
12. Klára - Mária Košuthová * 27. Oliver Tropp 
13. Veronika Krišandová * 28. Mariana Zavacká 

14. Natália Kuzmiaková 29. Dominika Zemanová 
15. Viktória Lechová 30. Nikola Zichačková 
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IV. O 
Triedna učiteľka: Mgr. Mária Petrášková 
 

 

 

 
 
 

1. Dominik Baláţ  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. Patrik Novák * 
7. Bronislava Gondţárová  22. Diana Ordzovenská 

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. Alţbeta Labusová *   



Výročná správa 2009/2010 49 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

V. O 
Triedna učiteľka: Mgr. Andrea Petrášková 
 

 

 

 
 

1. Barbora Bajtošová 16. Simona Oravcová  

2. Nikodém Budzák  17. Viktória Petrasová  
3. Michaela Budzová  18. Patrícia Pohorelská  
4. Viliam Červeňák  19. Jana Selepová 

5. Ján Glodţák  20. Maroš Špak 
6. Mária Hangurbadţová  21. Barbora Štofanová 
7. Lenka Hencelová * 22. Veronika Talafová * 

8. Stanislava Chlebová 23. Jana Tomaškovičová * 
9. Adam Jankura * 24. Katarína Tomaškovičová * 
10. Júlia Klaudia Kniţková  25. Radka Tomečková  

11. Veronika Ksiaţeková *  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 Ţivčáková  
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VI. O 
Triedna učiteľka: Ing. Daniela Čekovská 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
• od 1. 9. 2009 
•• od 2. 10. 2009 

••• zahraničné štúdium 

1. Matej Cehula 11. Mária Odumorková 

2. Lenka Gondţárová * 12. Michal Paják 
3. Daniel Chlebo 13. Barbora Petrovová 
4. Lukáš Kobza 14. Slávka Pribilovičová  

5. Artur Košuth ••• 15. Daniel Pribulla  
6. Marián Ksiaţek * 16. Vladimír Siráň •• 
7. Patrícia Kurucová * 17. Tomáš Trgala 

8. Marek Lizoň 18. Ľuboš Wiesner 
9. Magdaléna Marhefková 19. Martin Zahurák 
10. Alena Nováková * • 20. Natália Zastková * 
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VII. O 
Triedna učiteľka: Mgr. Dana Ferulíková 
 

 

 

 
 
 

 
 
• zahraničné štúdium 

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 Ţivčák * 
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VIII. O 
Triedny učiteľ: RNDr. Ivan Duľa, PhD. 
 

 

 

 
 
 

•• zahraničné 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. Ţofia 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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1. A 
Triedna učiteľka: Mgr. Eva Cimbalistová 
 

 

 
 
 

• od 1. 2. 2010 

1. Romana Babičová • 17. Ivana Labusová  

2. Maroš Bobulský *  18. Patrícia Mačičáková  
3. Slavomír Drozd  19. Pavol Matava  
4. Barbora Fecková  20. Patrícia Mitterová  

5. Simona Fedorová  21. Bystrík Mitura  
6. Mária Filiačová *  22. Lýdia Nitranská  
7. Alena Garanová  23. Ivana Oravcová  

8. Dominika Holovová  24. Patrik Pekarčík  
9. Lucia Hudáčeková  25. Alena Reznická  
10. Samuel Jakub  26. Michaela Scholtzová  

11. Lucia Janiglošová  27. Samuel Solus *  
12. Ivana Jedináková  28. Filip Ščigulinský  
13. Nikola Kaňuková *  29. Vladimíra Šmáliková  

14. Matúš Kormaník  30. Lenka Varšová  
15. Karolína Kovácsová  31. Sabína Zednikovičová *  
16. Gregor Kuffa   
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1. B 
Triedny učiteľ: Mgr. Pavol Šoltýs 
 

 

 

 
 

1. Matúš Balabas *  16. Helena Lešundáková 

2. Samuel Barabas  17. Mária Miturová 
3. Nikola Bednárová *  18. Dagmar Petrášková * 
4. Anna Bohunčáková  19. František Pisarčík 

5. Ivana Fábryová  20. Lýdia Pompová * 
6. Anton Funket 21. Jana Slavkovská 
7. Dávid-Ľudovít Godiška 22. Romana Sosková * 

8. Kristína Heilandová * 23. Denisa Starinská * 
9. Tímea Horvathová * 24. Erik Starinský 
10. Lucia Imrichová 25. Dominika Svocáková 

11. Bibiána Jankurová 26. Marek Šelep * 
12. Stanislav Kačmarik 27. Daniel Šromovský * 
13. Miriama Kočová 28. Jozef Úroda * 

14. Katarína Koščáková 29. Jaroslava Vojtičková * 
15. Katarína Krupeľáková 30. Filip Zemančík 
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2. A 
Triedna učiteľka: Mgr. Mária Pješčáková 
 

 

 
 

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 Piroţeková 
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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2. B 
Triedna učiteľka: Mgr. Gabriela Pástorová 
 

 

 
 
 

• zahraničné štúdium 

1. Gabriela Briatková 17. Laura Neuwirthová * 

2. Radka Britaňáková 18. Veronika Ondrášiková * 
3. Miriama Budzáková 19. Paulína Orinčáková 
4. Marek Cehula * 20. Viktória Petrasová 

5. Andrea Čekovská * 21. Petra Petrovská 
6. Branislav Dlugoš 22. Patrik Pitoňák 
7. Dagmar Garanová 23. Slavomír Romaňák 

8. Martin Halčin 24. Patrik Skurka 
9. Jana Hanisková 25. Adam Slávik 
10. Alţbeta Hrebeňárová * 26. Anna Suchanovská 

11. Eva Hrebeňárová 27. Lenka Szekélyová 
12. Alexandra Hudačeková 28. Jana Šmihulová 
13. Lívia Jaseňáková 29. Barbora Špinková 

14. Dušana Kvetková • 30. Patrícia Vojtičková 
15. Michal Malina 31. Beáta Zastková 
16. Mária Miturová *  
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3. A 
Triedna učiteľka: RNDr. Anna Zubalová 

 

 

 

 
 

1. Petronela Budzáková 16. Eva Lojeková 

2. Dominika Galliková 17. Martina Marhefková 
3. Jozef Gancarčik 18. Martin Mitura 
4. Martina Guľašiová 19. Jozef Neupauer 

5. Radka Hardoňová  20. Beáta Oravcová 
6. Michal Homza 21. Peter Pix 
7. Alexandra Hudáčová 22. Barbora Ridziková * 

8. Veronika Jakubcová 23. Zuzana Šimová 
9. Miroslav Jurčo 24. Michaela Tabáková 
10. Lukáš Kapolka 25. Patrik Tomaškovič 

11. Patrícia Kleinová 26. Veronika Trembáčová 
12. Denisa Klimková 27. Lukáš Tropp 
13. Karina Krisztová 28. Katarína Vartášová 

14. Martin Krok 29. Veronika Vojtaššáková 
15. Stanislava Labusová 30. Daša Vojtechová 
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3. B 
Triedna učiteľka: Mgr. Mária Krempaská 
 

 

 
 

1. Marcela Adamjaková 18. Miloš Kruk 

2. Zuzana Barloková 19. Sabína Kvetková 
3. Simona Bohonyová  20. Peter Labuda 
4. Zuzana Brejčáková * 21. Anna Lesná 

5. Simona Breţinová 22. Pavol Lisý 
6. Martina Cehulová * 23. Daniela Majerčáková * 
7. Michaela Ćesánková 24. Katarína Michaličková 

8. Júlia Dluhá * 25. Andrej Mitura 
9. Lenka Dluhá 26. Matej Mikolajčík 
10. Barbora Hoffmannová 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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4. A 
Triedny učiteľ: Mgr. Jozef Vlček 
 

 

 
 
 

 

1. Miroslava Bartošová  14. Dominik Ogurčák  

2. Samuel Bodnár *  15. Alexandra Oroszová  
3. Magdaléna Bonková  16. Barbora Oroszová  
4. Dušan Deák  17. Silvia Palušáková  

5. Jana Dziaková  18. Miroslava Petrasová 
6. Nikola Gurgoľová *  19. Klaudia Rišianová  
7. Lucia Heldáková  20. Dominika Semaňáková  

8. Lucia Hrebeňárová *  21. Viktória Sobeková  
9. Kristína Jakubčová  22. Anna Šimoňáková  
10. Juraj Kantorek  23. Barbora Vdovjaková  

11. Mária Krullová   24. Bibiána Veselá  
12. Lenka Lenkavská 25. Martin Vilk  
13. Lucia Mareková * 26. Vladimír Zoričák 
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4. B 
Triedna učiteľka: Mgr. Bronislava Oravcová 
 

 

 
 
 

1. Dávid Bátor  17. Mária Michaláková  

2. František Bizovský *  18. Matúš Michaliček  
3. Lucia Čekovská *  19. Lucia Neuszerová  
4. Veronika Dziaková *  20. Simona Ovčariková *  

5. Veronika Gurecková 21. Ivana Pekarčíková  
6. Kristína Jankurová  22. Klaudia Pisarčíková  
7. Jana Javorská  23. Patrícia Pitoňáková  

8. Denisa Jurišicová  24. Stanislav Pitoniak *  
9. Viktória Kisková  25. Lenka Potaniecová  
10. Lukáš Kormoš 26. Lukáš Scholtz  

11. Marcel Krempaský 27. Lívia Sisková  
12. Mária Krušinská  28. Pavol Smoleň  
13. Stanislav Kušmírek  29. Peter Tomko  

14. Dušan Maľák  30. Jozef Zoričák  
15. Martina Marhefková  31. Cecília Zummerová  
16. Katarína Mesarčíková *  


