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Vážení kolegovia, milí študenti!  

 

Možno prvé slová, ktoré si pred prelistovaním týchto pár strán poviete, 
budú znieť: „Načo mi je ďalší kus papiera v polici? Načo mám čítať ďalšie 
strany?“  

V reklamách nás často nútia kupovať určité výrobky na úkor ostatných. Sú 
vychvaľované, niekedy až príliš. Cieľom tohto krátkeho úvodu nie je niečo 
vnucovať. Chcem Vás pozvať k zamysleniu sa, čo by táto brožúrka vo Vašich 

rukách mohla i mala predstavovať. 

   Pre mňa, bývalého absolventa a v súčasnosti už pedagóga gymnázia, je týchto pár strán 

určitým svedectvom. A ich hodnota paradoxne stúpa postupne s plynutím času. Viem si živo 
predstaviť, že čím budem starší, tým viac ma bude zaujímať, v ktorom roku či mesiaci som 
mal takých alebo onakých kolegov či študentov. Budem sa chcieť pousmiať na tom, ako sme 
vtedy vyzerali, čo sme spolu či individuálne dokázali, kde všade sa o nás písalo či hovorilo. 

Myslím si, že sa patrí písať o úspechoch tých, ktorí sa o ne pričinili, premohli sami seba 
a čosi sebe i svojmu okoliu dokázali. 

Pozývam Vás teda, listujte, hľadajte a pozerajte na dôkazy, že naše gymnázium netvorili 
len steny, ale hlavne osobnosti, ktoré žili, tvorili a venovali významnú časť svojho života práve 
tomuto prostrediu a práve týmto ľuďom.  

 

Kežmarok august 2012                                                                          Mgr. Pavol Šoltys 
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Pedagogický zbor Gymnázia P. O. Hviezdoslava 
a zamestnanci školy 

 
 

Pedagogický zbor 
Riaditeľka školy  

Mgr. Helena Gardošová, vyučovala chémiu v kvinte a v I. B. 
Zástupkyňa riaditeľky  

RNDr. Marta Mlynarčíková, vyučovala matematiku v II. A, III. B, cvičenia z matematiky  
vo 4. ročníku. 

Ing. Daniela Čekovská, vyučovala matematiku v kvinte a oktáve, II. C a IV. A, seminár 
z matematiky v 3. a 4. ročníku, chémiu v kvarte a septime, cvičenia z chémie vo 4. ročníku. 
RNDr. Ivan Duľa, PhD., vyučoval fyziku v kvinte, septime a v II. C, seminár z fyziky  

vo 4. ročníku, matematiku v sexte, I. A a I. B. 
Mgr. Klaudia Fassingerová, vyučovala nemecký jazyk v oktáve, I. B, II. C, III. B, IV. B.  
Mgr. Mária Čarná, vyučovala nemecký jazyk v kvarte, kvinte, septime, oktáve, I. A, I. B, II. B, 

II. C, III. B, IV. A a v IV. B. 
Mgr. Dana Ferulíková, vyučovala biológiu v kvinte, sexte a v II. C, telesnú výchovu dievčat 
v kvarte, septime, II. B, III. A, IV. B. 

RNDr. Mária Hricová Bartolomejová, vyučovala anglický jazyk v kvarte, oktáve, I. B, III. A, 
IV. A. 
Mgr. Mária Jančeková, vyučovala umenie a kultúru v I. A, I. B, II. A, II. B, II. C, III. A, III. B,  

IV. A, IV. B, estetickú výchovu v kvinte a oktáve. 
Mgr. Ivana Kovalová, vyučovala francúzsky jazyk v septime, I. A, II. A, III. A, IV. A, občiansku 
náuku v III. A, III. B a IV. A, spoločenskovedný seminár vo 4. ročníku, náuku o spoločnosti 

v sexte a oktáve. 
Mgr. Otto Krajňák, vyučoval telesnú výchovu chlapcov v kvinte, sexte, septime, oktáve, I. A, 
I. B, II. A, II. B, biológiu v I. B, II. B, III. A, seminár z biológie v 3. ročníku. 

Mgr. Mária Krempaská, vyučovala nemecký jazyk v kvinte, sexte, oktáve, II. B, III. A, IV. B 
a konverzáciu v NJ vo 4. ročníku. 
Mgr. Vladimíra Mačáková, vyučovala dejepis v kvinte, sexte, septime, I. A, I. B, III. A, III. B, 

seminár z dejepisu v 3. ročníku, náuku o spoločnosti v oktáve, občiansku náuku v IV. B, 
spoločenskovedný seminár v 3. a 4. ročníku. 
Mgr. Daniela Mihóková, vyučovala matematiku v kvarte, septime, II. B, III. A, IV. B, seminár 

z matematiky vo 4. ročníku, fyziku v sexte.  
Mgr. Edita Molnárová, vyučovala nemecký jazyk v kvarte, kvinte, septime, I. A, I. B, II. B,  
IV. A. 

Mgr. Mária Morongová, vyučovala anglický jazyk v septime, oktáve, I. A, I. B, II. B, II. C,  
IV. B, konverzáciu v AJ vo 4. ročníku. 
Mgr. Ivana Navrátilová, vyučovala anglický jazyk v oktáve a IV. A. 

Mgr. Bronislava Oravcová, vyučovala geografiu v kvarte, I. B, telesnú výchovu dievčat 
v kvinte, sexte, oktáve, I. A, I. B, II. A, II. C, III. B, IV. A. 
Mgr. Gabriela Pástorová, vyučovala fyziku v kvarte, I. A, I. B, II. A, II. B, III. A, III. B, chémiu 

v sexte, I. A, seminár z chémie vo 4. ročníku, seminár a cvičenia z chémie v 3. ročníku. 
Mgr. Andrea Petrášková, vyučovala slovenský jazyk a literatúru v septime, oktáve, III. A, 
dejepis v kvarte, II. A, II. B, II. C, seminár z dejepisu vo 4. ročníku.  

Mgr. Mária Petrášková, vyučovala biológiu v kvarte, I. A, III. B, seminár z biológie  
vo 4. ročníku, chémiu v II. A, II. B, II. C, III. A, III. B. 
Mgr. Gabriela Smolková, vyučovala nemecký jazyk v kvarte, kvinte, septime, I. A, I. B, II. B, 

IV. A. 
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Mgr. Pavol Šoltys, vyučoval slovenský jazyk a literatúru v I. A, I. B, II. A, III. B, IV. B, cvičenia 

zo slovenského jazyka a literatúry vo 4. ročníku, náboženskú výchovu v kvarte, kvinte, sexte, 
I. B, a v 2. ročníku. 
Mgr. Katarína Švabyová, vyučovala anglický jazyk v kvinte, sexte, II. B, II. C, III. B, IV. B, 

konverzáciu v AJ vo 4. ročníku. 
Mgr. Mária Uličná, vyučovala anglický jazyk v kvarte, oktáve, I. B, III. A, IV. A, deskriptívnu 
geometriu vo 4. ročníku. 

Mgr. Juraj Varholák, vyučoval biológiu v septime, II. A, cvičenia z biológie vo 4. ročníku, 
telesnú výchovu chlapcov v kvarte, II. C, III. A, III. B, IV. A, IV. B.  
Mgr. Zuzana Vengliková, vyučovala anglický jazyk v kvinte, II. A, III. A, III. B, IV. A, 

konverzáciu v AJ v 3. a 4. ročníku, výchovu umením v kvarte. 
Mgr. Jozef Vlček, vyučoval geografiu v kvinte, sexte, septime, I. A, II. A, II. B, II. C, III. A,  
III. B, seminár z geografie v 3. a  4. ročníku, občiansku náuku v kvarte, etickú výchovu 

v kvarte až sexte, v 1. a 2. ročníku.  
RNDr. Anna Zubalová, vyučovala informatiku v kvarte, kvinte, sexte, I. A, I. B, II. A, II. B, II. C, 
III. A, III. B, cvičenia z informatiky vo 4. ročníku. 

Mgr. Daniela Žabková, vyučovala slovenský jazyka a literatúru v kvarte, kvinte, sexte, II. B,  
II. C, IV. A, cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry vo 4. ročníku. 
 

Externí učitelia 
Ing. Zdenka Humenská, PhD., vyučovala ekonomiku vo 4. ročníku. 
Ing. Gerhard Lang, vyučoval deskriptívnu geometriu vo 4. ročníku. 
Ing. Denisa Mačáková, vyučovala deskriptívnu geometriu vo 4. ročníku.  

Mgr. Michal Pásztor, vyučoval katolícke náboženstvo v kvinte, I. A, II. B, II. C. 
Mgr. Roman Porubän, vyučoval evanjelické náboženstvo v kvarte až sexte, v 1. a 2. ročníku. 
 

Technicko-hospodárski pracovníci 
Ing. Marta Laufová, ekonómka (do 16. 1. 2012)  

Ing. Marta Mačičáková, ekonómka (od 16. 1. 2012) 
Ľuboslava Michaláková, účtovníčka 
Michal Mocák, školník 

Dana Gahurová, Anna Girgaschová, Emília Mirgová, Mária Mocáková, Mária Nogová, 
Ružena Scholczová, upratovačky 
 

Rada školy  
Zástupcovia pedagogických. zamestnancov: Ing. Daniela Čekovská (predseda),  
Mgr. Otto Krajňák (do 1. 7. 2012)  
Zástupca nepedagogických zamestnancov: Ing. Mária Laufová (do 1. 7. 2012) 

Zástupca žiakov: Martin Vanečko 
Zástupcovia rodičov: Ing. František Tropp (do 1. 7. 2012), Ing. Ľubomír Lizák, Brigita 
Marhefková 

Zástupcovia zriaďovateľa: Mgr. Miroslav Beňko, PhDr. Milan Gacík, Ing. Miroslav Perignáth, 
JUDr. Štefan Bieľak 
Od 1. 7. nové zloženie Rady školy: RNDr. Ivan Duľa, PhD. (podpredseda, zástupca 

pedagogických. zamestnancov), Ing. Marta Mačičáková (zástupca nepedagogických 

zamestnancov), MVDr. Peter Vaľko (zástupcovia rodičov) 

 

Adresa školy: Hviezdoslavova 20, Kežmarok  

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 
 

5. september 2011 

 Slávnostné otvorenie školského roka 2011/2012. 

9. september 2011 

 Deň židovskej kultúry v Kežmarku, účasť žiakov 3. a 4. ročníka v rámci seminára 

z dejepisu pod vedením p. p. V. Mačákovej a A. Petráškovej – téma Židovské zvyky, 

holokaust. 

21. september 2011 

 Exkurzia v Podtatranskom múzeu v Poprade pod vedením p. p. V. Mačákovej v rámci 

seminára z dejepisu pre 3. a 4. ročník – téma Praveké osídlenie na Spiši. 

 Cvičenie na ochranu života a zdravia pre kvartu, kvintu, sextu, I. A, I. B, II. A, II. B, II. C. 

23. september 2011 

 Beseda o Martinovi Slivkovi. 

24. september 2011 

 Akcia „Čisté hory“ vo Vysokých Tatrách, zúčastnilo sa 13 žiakov z tried kvarta  

(T. Miškovič), II. B (M. Oravec), II. A (A. Čížik), kvinta (K. Košuthová, N. Kuzmiaková), 

sexta (M. Štefaňáková, M. Vanečko), septima (B. Bajtošová, B. Štofanová, M. Lizáková,  

M. Wetterová, M. Valigová) a z III. A (L. Varšová), pedagogický dozor: p. p. G. Pástorová, 

p. p. D. Ferulíková a p. p. A. Zubalová. Odpadky zbierali na turistickom chodníku  

z Hrebienka na Skalnaté pleso. 

29. september – 8. október 2011 

 22 žiakov sa zúčastnilo na výmennom pobyte v Ansbachu. 

30. september 2011 

 Študenti a učitelia videli divadelnú hru Ako sa vám páči v Štátnom divadle v Košiciach. 

4. október 2011 

 Zbierka pre Slobodu zvierat na našej škole. 

7. október 2011 

 Obvodné kolo v cezpoľnom behu SŠ - 2. miesto družstva chlapcov (G. Kuffa,  

D. Šromovský, Pitoňák) 

10. október 2011 

 Mestskú knižnicu v Kežmarku navštívili študenti kvinty pod vedením p. p. D. Žabkovej. 

11. október 2011 

 žiačky S. Chlebová (septima) a J. K. Knižková (septima) sa zúčastnili workshopu Mladých 

reportérov pre životné prostredie v Košiciach. 

12. október 2011 

 Študenti kvarty s p. p. D. Žabkovou a M. Uličnou videli v rámci literárnej exkurzie expozície 

v Múzeu J. Kráľa a v Tatríne v Liptovskom Mikuláši. 

13. október 2011 

 Prednáška, diskusia a minisimulácia riešenia vybranej témy z politík EÚ v rámci projektu 

„Rozhoduj o Európe„ – účasť žiakov 3. ročníka a septimy, /Babičová, Oravcová, 

Jedináková, Zemančíková, Knižková/ vedením p. p. V. Mačákovej. 

14. október 2011 
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 Mestská knižnica v Kežmarku privítala študentov I. A a I. B triedy. 

19. október 2011 

 Rodičovské združenie. 

21. október 2011 

 Prednáška s europoslancom za KDH M. Mikolášikom na tému Práca europoslancov  

vo výboroch európskeho parlamentu – účasť žiakov 3. a 4. ročníka, septimy, oktávy  

pod vedením p. p. I. Kovalovej - práca europoslancov vo výboroch európskeho parlamentu. 

 Imatrikulačný večierok pripravili žiaci septimy. 

23. október 2011 

 Obvodné kolo v stolnom tenise žiakov SŠ -1. miesto družstva chlapcov a postup  

do krajského kola (Potisk, D. Maňak, Matějovský, Kleja). 

26. október 2011 

 Beseda s Junior ambasádorkou UNICEF – účasť žiakov septimy. 

 všetky druhácke triedy dostali za úlohu na svojich triednických hodinách prejsť celý 

Kežmarok a spoznať jeho pamätihodnosti. 

28. október – 31. november 2011 

 Jesenné prázdniny. 

7. november 2011 

 so študentmi sa stretol Ing. Igor Stanek, odborník v oblasti programovania. Počas svojej 

návštevy školy, pripravil pre všetkých záujemcov prednášku na tému Windows 7 verzus 

Windows 8. Prednášky sa zúčastnili študenti z viacerých tried, prevažne I. B, III. B a sexty. 

11. november 2011 

 Stužková slávnosť IV. A v hoteli Agro vo Veľkej Lomnici. 

15. – 16. november 2011 

 N. Mačáková, K. Matalíková, R. Kačmareková z II.B a R. Kuffa z I.B sa zúčastnili 

vzdelávacieho seminára Hľadá sa aktívny žiak. 

16. november 2011 

 Klasifikačná porada za I. štvrťrok. 

18. november 2011 

 Stužková slávnosť oktávy v hoteli Agro vo Veľkej Lomnici. 

 Účasť našich študentov M. Vanečka (sexta) a B. Uhrinovej (sexta) v sprievode p. p.  

M. Goceliakovej na slávnostnej konferencii projektu Nenápadní hrdinovia vo veľkej sále 

Hotela Bôrik, ktorú otvorila predsedníčka vlády.  

22. november 2011 

 MŠ v basketbale. 

 Olympiáda vo francúzskom jazyku 2B. 

23. november 2011 

 MŠ v halovom futbale (7 tried) – prvé 3 miesta: 1. II. C, 2. sexta, 3. II. B. 

29. november 2011 

 Biblická olympiáda – školské kolo. 

30. november 2011 

 Niektorí žiaci III. A, IV. A a oktávy sa zúčastnili na súťaži v písaní esejí v učebni anglického 

a francúzskeho jazyka. Súťaž na našej škole zorganizovala a eseje do súťaže odoslala  

p. p. Z. Vengliková.  
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1. december 2011 

 Rozhlasová relácia k Svetovému dňu boja proti AIDS. 

2. december 2011 

 Natália Marhefková z kvarty sa umiestnila na siedmom mieste v obvodnom kole Olympiády 

zo slovenského jazyka v kategórii C a stala sa úspešnou riešiteľkou. 

 Stužková slávnosť IV. B v hoteli Agro vo Veľkej Lomnici. 

5. december 2011 

 V priestoroch školy sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku (OAJ) a školské 

kolo olympiády vo francúzskom jazyku (OFJ). Súťaže organizovali vyučujúce týchto 

predmetov. Do OAJ sa zapojilo 37 študentov z rôznych tried, ktorí boli rozdelení  

do kategórií 2A a 2B. V kategórii 2A zvíťazila V. Krišandová z kvinty, v kategórii 2B  

M. Lizáková zo septimy. Do OFJ sa zapojilo 16 študentov zo septimy, ktorí súťažili 

v kategórii 2B. Do krajského kola postúpila M. Lizáková zo septimy. 

6. december 2011 

 Školské kolo Matematickej olympiády kategórie A. 

8. december 2011 

 Vedomostná súťaž Expert geniality show 

9. december 2011 

 11 žiaci sa zúčastnili na školskom kole Olympiády z nemeckého jazyka, víťazky  

– M. Mačáková – kategória 2 A, M. Budzová – kategória 2 B. 

 Chemická olympiáda kategórie A. 

12. december 2011 

 Predaj vianočných pohľadníc Vianoce s UNICEF, septima 

13. december 2011 

 Dejepisná olympiáda kat. C, 7 žiakov kvarty, postupujúci – Marhefková, Kapral. 

16. december 2011 

 MŠ v basketbale (5 tried) 1. II. B, 2. septima, 3. kvinta, 4. oktáva, 5. III. A 

22. december 2011 

 Prehliadku ZUČ zorganizovala III. A pod vedením p. p. Mihókovej. 

23. december – 5. január 2011 

 Vianočné prázdniny. 

11. január 2012 

 II. rodičovské združenie. 

18. január 2012 

 V. Krišandová z kvinty a M. Lizáková zo septimy sa zúčastnili na obvodnom kole 

Olympiády v anglickom jazyku v Poprade. V. Krišandová sa umiestnila na 6. a M. Lizáková 

na 7. mieste. 

19. január 2012 

 M. Mačáková (sexta) a M. Budzová (septima) sa zúčastnili na obvodnom kole Olympiády 

z nemeckého jazyka v Poprade. 

23. január 2012 

 Prednáška o ľudských právach, SPS 3. ročník – prednáška, diskusia, hry týkajúce sa 

problematiky ľudských práv a problematiky sociálne slabších 

25. január 2012 
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 Klasifikačná porada za I. polrok. 

26. január 2012 

 Školské kolo Matematickej olympiády kategórie B, C. 

27. január 2012 

 Krajské kolo v šachu – Bardejov, 1. miesto Oliver Tropp . 

31. január 2012 

 Vydávanie výpisov známok za I. polrok. 

1. február 2012 

 Obvodné kolo v basketbale chlapcov I. miesto družstvo chlapcov (Glodžák, Drozd, Backár, 

Vanečko, Budzák, L. Špak, K. Hudáček, Lampart, Ksiažek, M. Cehula) 

 Okresné kolo Dejepisnej olympiády kat. C, N. Marhefková 6. miesto – úspešná riešiteľka. 

3. február 2012 

 Polročné prázdniny. 

7. február 2012 

 Okresné kolo Geografickej olympiády, J. Cehula – 8. miesto, úspešný riešiteľ 

 Krajské kolo olympiády ľudských práv v Prešove, Nikola Kaňuková III. A – účasť. 

8. február 2012 

 Krajské kolo v basketbale chlapcov, Svit, 3. miesto družstvo chlapcov (Glodžák, Drozd, 

Backár, Vanečko, Budzák, L. Špak, K. Hudáček, D. Maňak, Ksiažek, M. Cehula). 

9. február 2012 

 Školské kolo SOČ. 

10. február 2012 

 Krajské kolo v stolnom tenise chlapcov Šarišské Michaľany, nepostúpili sme do finálovej 

skupiny 

14. február 2012 

 Študentky IV.A Katarína Rumlová a Nikol Mištíková úspešne absolvovali skúšky DELF  

na úrovni B1 na gymnáziu oprávnenom realizovať tieto skúšky v Košiciach. 

16. február 2012 

 Obvodné kolo vo volejbale dievčat, 3. miesto družstva dievčat (Kroková, Hodorovičová, 

Garanová D. Garanová A. Svocáková, Krupeľáková, Vojtičková J.) 

17. február 2012 

 Monika Mačáková (Sx) sa zúčastnila na krajskom kole Olympiády z nemeckého jazyka  

v Prešove 

19. – 24. február 2012 

 Lyžiarsky výcvikový kurz vo Vyšných Ružbachoch pre žiakov kvinty a I. ročníka. 

21. február 2012 

 Na okresnom kole Vansovej Lomničky sa predstavili N. Kaňuková z III. A, P. Mitterová 

z III.A, L. Demková z II.C a L. Imrichová z III. B. Do krajského kola z prvého miesta 

postúpila N. Kaňuková. 

27. február – 2. marec 2012 

 Jarné prázdniny. 

9. marec 2012 

 Benedikt Nebus z kvarty postúpil zo spádového kola Hviezdoslavovho Kubína   

do obvodného kola.  
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13. marec 2012 

 EČ a PFIČ maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry. 

 Cvičenie na ochranu života a zdravia pre žiakov kvarty. 

 Po stopách holokaustu – exkurzia žiakov septimy a III. ročníka do koncentračného tábora 

v Osvienčime. 

 Športové hry pre II. ročník. 

 Jeden svet 2011 „Svet v sieti“  - účasť žiakov kvinty a I. ročníka na festivale 

dokumentárnych filmov v Strážkach. 

14. marec 2012 

 EČ a PFIČ maturitnej skúšky z cudzích jazykov. 

 Vybraní študenti videli divadelné predstavenie Hľadá sa nový manžel. 

15. marec 2012 

 EČ maturitnej skúšky z matematiky. 

16. marec 2012 

 Školské kolo Chemickej olympiády kategórie B. 

 Obvodné kolo vo volejbale chlapcov, 3. miesto družstvo chlapcov (G. Kuffa, Tomaškovič, 

Červeňák, M. Cehula, Hrebeňár, Bohony, D. Maňak, F. Baran). 

19. marec 2012 

 M. Lizáková zo septimy sa zúčastnila na krajskom kole Olympiády vo francúzskom jazyku 

v Prešove. Zvíťazila a postúpila do celoštátneho kola. 

 Matematická súťaž Matematický klokan. 

20. marec 2012 

 Družstvo v zložení V. Vaľková (II. B), D. Grigľák (II. B) a J. Brutovská (II. C) sa zúčastnilo 

okresného (dekanátneho) kola Biblickej olympiády.  

 19.03 – 20.03 sa Monika Mačáková (Sx) zúčastnila na celoštátnom kole Olympiády 

z nemeckého jazyka v Bratislave, 3. miesto. 

21. marec 2012 

 Obvodné kolo v basketbale dievčat, 1. miesto družstvo dievčat (Hencelová, Kovácsová, 

Ksiažeková, Šlebodová, Hudačeková B., Lizáková M., Demeterová, Miturová )  

22. marec 2012 

 Deň otvorených dverí – Olympizmus a olympijské športy pripravilo 14 tried našej školy. 

23. marec 2012 

 Benedikt Nebus z kvarty sa zúčastnil obvodného kola Hviezdoslavovho Kubína. 

26. marec 2012 

 Rodičovské združenie. 

27. marec 2012 

 V učebni anglického a francúzskeho jazyka sa konal workshop Mladých reportérov  

pre životné prostredie. Na workshope sa zúčastnilo 15 študentov sexty, septimy, II. A  

a III. B. Študenti pracovali pod vedením Zuzany Límovej, koordinátorky programu Mladých 

reportérov pre ŽP a Jakuba Fila, novinára. 

29. marec 2012 

 Mladí reportéri pre životné prostredie zo sexty, septimy, II. A a III. B v doprovode Zuzany 

Límovej koordinátorky programu Mladých reportérov pre ŽP a I. Kovalovej absolvovali 
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novinársky výjazd do obce Ihľany, kde ich zaujímal vzťah miestnych obyvateľov 

k životnému prostrediu. 

 Krajské kolo SOČ v Starej Ľubovni s účasťou našich študentov. 

30. marec 2012 

 Generačný dialóg - stretnutie gymnazistov so seniormi – zapojenie do projektu Úradu vlády 

SR a IUVENTY generations@schools. 

3. apríl 2012 

 Krajské kolo Dejepisnej olympiády v Prešove, Jozef Pitoňák z I. A absolvoval písomný test 

z regionálnych dejín a ústnu obhajobu historickej práce Dejiny Veľkej Moravy. 

5. – 10. apríl 2012 

 Veľkonočné prázdniny. 

12. apríl 2012 

 Krajské kolo Chemickej olympiády kategórie B vo Svite: M. Šípka - 4. miesto. 

13. apríl 2012 

 Deň narcisov – účasť na zbierke Ligy proti rakovine. 

16. – 19. apríl 2012 

 Projekt Nenápadní hrdinovia mal pokračovanie, cesta do Štrasburgu, návšteva parlamentu 

bola odmenou za umiestnenie v zlatom pásme pre M. Vanečka (sexta), B. Uhrinovú (sexta) 

a p. p. Goceliakovú, zájazd venoval europoslanec Peter Šťastný. 

17. apríl 2012 

 M. Lizáková zo septimy sa zúčastnila na celoštátnom kole Olympiády vo francúzskom 

jazyku v Bratislave, umiestnila sa na 6. mieste. 

17. - 24. apríl 2012 

 Deviati študenti septimy sa zúčastnili na výmennom pobyte vo francúzskom meste Lons-le-

Saunier. Sprevádzala ich p. p. I. Kovalová. 

19. apríl 2012 

 Školské kolo Chemickej olympiády kategórie C. 

20. apríl 2012 

 Školské kolo Chemickej olympiády kategórie Dg. 

22. apríl 2012 

 Svetový deň Zeme - rozhlasová relácia 

24. – 27. apríl 2012 

 Celoštátne kolo SOČ v Piešťanoch – reprezentovala štvorica našich gymnazistov. 

25. apríl 2012 

 Družstvo žiakov pod vedením p. p. D. Ferulíkovej sa zúčastnilo územného kola súťaže 

Družstiev prvej pomoci mladých SČK v Poprade. Naše Gymnázium reprezentovalo  

6 žiakov – M. Ksiažek /oktáva/, I. Oravcová /III. A /, L. Demková /II. C/, K. Mária 

Košuthová, K. Reľovská /kvinta/, D. Kleja /I. B/. V tvrdom zápolení o záchranu zdravia 

a života /zatiaľ len figurantov/ obsadili naši žiac i I. miesto. 

 Multimediálny antidiskriminačno-motivačný koncert TERRA MAGICA FANTASTICA. 

26. apríl 2012 

 Súťaž Mladý Európan – I. Jedináková, P. Mitterová, N. Kaňuková (III. A), 3. miesto 

v okrese. 

28. apríl 2012 
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 Na Štúrovom pere 2011 vo Zvolene získal náš časopis Stretnutia v konkurencii 87 

stredoškolských časopisov 3. miesto. Dvojdňového vyhodnotenia vo Zvolene sa zúčastnili 

J. Tomaškovičová (septima), P. Pekarčík (III. A), A. Čížik (II. A), K. Janeček (I. B) a p. p.  

A. Petrášková. 

4. máj 2012 

 V našej škole sa uskutočnil seminár pre učiteľov angličtiny pod vedením R. Čančinova 

z vydavateľstva OUP. Témou seminára bolo kreatívne vyučovanie slovnej zásoby. 

Seminára sa zúčastnilo viac ako 30 učiteľov z okresu Kežmarok. 

9. máj 2012 

 Klasifikačná porada pre IV. ročník a oktávu. 

10. máj 2012 

 Krajské kolo Chemickej olympiády kategórie C v Humennom: V. Balúchová - 3. miesto 

11. máj 2012 

 Slávnostnú rozlúčku s maturantmi pripravili p. p. M. Jančeková a Z. Vengliková. 

 Obvodné kolo v ľahkej atletike SŠ: beh na 100 m – 1. miesto G. Kuffa, R. Hodorovičová,  

2. miesto V. Vaľková; beh na 400 m - 3. miesto M. Tribula, P. Kriššáková; beh na 800 m  

– 1. miesto M. Šípka, 2. miesto N. Sperková; skok do diaľky - 1. miesto V. Vaľková; švédska 

štafeta – 3.miesto družstva. 

14. máj 2012 

 Týždeň modrého gombíka – zapojila sa septima. 

 Začiatok akademického týždňa. 

15. máj 2012 

 Beseda s MUDr. Ľubomírom Okruhlicom – septima, II. C. 

16. máj 2012 

 Študenti II. A, II. B, II. C, sexty a p. p. M. Petrášková, D. Žabková, J. Vlček a P. Šoltys sa 

vydali po stopách slovenských realistov a navštívili miesta spojené so životom a tvorbou  

P. O. Hviezdoslava a M. Kukučína – Oravské múzeum v Dolnom Kubíne a rodný dom 

v Jasenovej. 

 Krajské kolo Chemickej olympiády kategórie Dg v Prešove: Filip Košúth – 5. miesto. 

18. – 19. máj 2012 

 Exkurzia do Bratislavy a Viedne. 

21. - 24. máj 2012 

 Maturanti sa zúčastnili ústnej internej maturitnej skúšky. 

21. máj 2012 

 Vybraní študenti videli divadelné predstavenie Jánošík v MsKS v Kežmarku. 

22. - 24. máj 2012 

 Kurz Ochrany života a zdravia pre III. ročník a septimu. 

22. máj 2012 

 Psychosociálna diagnostika učenia sa pre I. ročník. 

 Židia a holokaust – vyučovanie pre kvartu a kvintu v Kežmarskom hrade. 

23. máj 2012 

 Psychosociálna diagnostika učenia sa pre I. ročník. 

 Prírodovedný deň pre II. ročník a sextu. 

24. máj 2012 
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 Vyučovanie v Múzeu meštianskej bytovej kultúry pre II. ročník a sextu. 

 Literárna a školská minulosť – vyučovanie v hrade pre I. ročník a kvintu. 

 Tvorivé dielne v Podtatranskom múzeu v Poprade pre kvartu. 

1. jún 2012 

 Stretnutie Stretnutí – oslava 40-tych narodenín časopisu kežmarských gymnazistov 

spojená s besedou s bývalými šéfredaktormi, redaktormi a grafikmi.  

 Francúzštinári robili skúšky DELF. 

6. - 8. jún 2012 

 Letná škola prírodovedného korešpondenčného seminára v Španej Doline, zúčastnilo sa 

10 našich gymnazistov. 

6. jún 2012 

 Krajské kolo v ľahkej atletike SŠ (Prešov) beh na 100m – 2. miesto R. Hodorovičová,  

4. miesto G. Kuffa; skok do diaľky – 3. miesto V. Vaľková.  

14. jún 2012 

 V rámci slávnostného otvorenia XLVII. ročníka Literárneho Kežmarku vystúpili so svojím 

programom študenti nášho gymnázia a to N. Kaňuková, S. Fedorová, P. Matava a F. 

Ščigulinský z III. A. J. Brutovská z II. C získala čestné uznanie v kategórii stredných škôl. 

15. jún 2012 

 Na našej škole sa konali skúšky DELF. Úroveň B1 úspešne obhájili dve študentky septimy 

a úroveň B2 štyri študentky, tiež zo septimy. 

 p. p Pavol Šoltys a 15 vybraných študentov sa zúčastnilo na seminári nazvanom Pocta 

jubilantom. Jednotlivé prednášky boli venované Samovi Chalupkovi, Jonášovi Záborskému 

a Danielovi G. Lichardovi.  

21. - 26. jún 2012 

 Študenti školy absolvovali poznávací zájazd do Paríža. 

25. jún 2012 

 Cvičenie na ochranu života a zdravia pre kvintu, sextu, I. a II. ročník. 

26. jún 2012 

 Študenti I. A, I. B, kvinty a p. p. D. Žabková, B. Oravcová, V. Mačáková, M. Morongová 

navštívili Literárno-hudobné múzeum v Banskej Bystrici a rodný dom J. G. Tajovského 

v Tajove.  

 Oceňovanie študentov v Prešove – V. Balúchová (Chemická olympiáda), D. Grigľák – 

(Matematická olympiáda). 

26. – 27. jún 2012 

 Kurz pohybu pobytu v prírode pre žiakov II. ročníka. 

27. jún 2012 

 Študenti J. Tomaškovičová (septima), M. Vanečko (sexta), A. Čížik (II. A) a p. p.  

A. Petrášková sa zúčastnili vyhodnotenia regionálnej súťaže O  najlepší školský časopis, 

ktorú zorganizovala Podtatranská knižnica v Poprade. Časopis Stretnutia získal 1. miesto 

v kategórii stredoškolských časopisov. 

28. jún 2012 

 Exkurzia na recyklačnú linku v Kežmarku pre žiakov kvarty. 

29. jún 2012 

 Vydávanie vysvedčení. 
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Maturitné skúšky 
 

Témy písomných maturitných skúšok (PFIČ) zo slov. jazyka a literatúry: 
1. „Budeme sa prepadať od hanby, keď si spomenieme, na čo sme sa pozerali, čo sme 

čítali a čo sme počúvali.“ Boris Filan (Diskusný príspevok o súčasných hodnotách)  

2. Nemám ju rád/rada, ale musím s ňou žiť (Charakteristika personifikovanej vlastnosti)  
3. Výdobytky modernej techniky – ovládame my ich alebo ony nás? (Úvaha) 
4. Som jednoducho smoliar (Fiktívny beletrizovaný životopis) 

PFIČ zo SJL mohli žiaci písať 150 minút, pričom mali dodržať rozsah najmenej 1,5 strany  
a najviac 3 strany formátu A4. Žiaci si mohli vybrať jednu zo štyroch ponúknutých tém 
rôznych žánrov. 

Výsledky písomnej formy internej časti (PFIČ) zo slovenského jazyka a literatúry:  
Priemerná úspešnosť na našej škole: 72,9% (81 žiakov). 
Výsledky externej časti maturitných skúšok: 

% úspešnosť/predmet MAT  SJL AJB2 NJB2 

GPOHKK 57,2% 71,6% 48,4% 45,0% 

Celkovo  50,8% 59,1% 55,4% 44,7% 

Štátne 50,6% 59,1% 55,5% 46,6% 

Súkromné 49,7% 54,2% 54,7% 32,9% 

Cirkevné 53,2% 65,4% 54,7% 40,3% 

PO kraj 54,3% 58,5% 53,8% 46,1% 

Gymnáziá 57,6% 70,7% 55,1% 43,8% 

4. A 57,8% 70,1% 48,1% - 

4. B 52,1% 73,4% - 60,3% 

Oktáva 63,0% 71,0% 49,1% - 

4. A 18 32 29 - 

4. B 13 31 - 31 

Oktáva 10 18 16 - 

 

V riadnom termíne, ktorý sa uskutočnil 13. - 16. marca 2012, sa na externej časti MS 
zúčastnilo 59 383 žiakov zo 754 škôl.  

Niektoré zistenia z celoslovenských výsledkov externej časti maturitnej skúšky 

Vyučovacie jazyky – v teste zo SLJ žiaci najlepšie riešili úlohy, ktoré sa viazali na čítanie  
s porozumením. Nižšiu priemernú úspešnosť dosiahli v jazykovej zložke, hlavne v úlohách  
o zvukovej stránke jazyka a z morfológie – určovanie slovného druhu, gramatických kategórií 

a stupňovanie prísloviek. Najnižšiu priemernú úspešnosť dosiahli v úlohách z literárnej zložky 
a hlavne pri práci s umeleckými jazykovými prostriedkami. 

Cudzie jazyky – úroveň B2 – Z analýzy dôsledkov legislatívnej zmeny, ktorá spočíva v tom, 
že všetci žiaci gymnázií maturovali z povinného CJ na úrovni B2, vyplynulo, že oproti minulým 

rokom sa výrazne zvýšil podiel maturantov, ktorí dosiahli v EČ MS v testoch z AJ úroveň B2  
a z NJ úroveň B2 priemernú úspešnosť nižšiu ako 33 %. 

Anglický jazyk: V oblasti počúvanie s porozumením boli najobťažnejšími úlohy vyžadujúce 

si zapojenie vyšších myšlienkových operácií, problematickými boli aj úlohy založené na veľmi 
podobnej výslovnosti slov, najvyššiu úspešnosť dosiahli žiaci v úlohách s jednoduchšou 
lexikou.  

V testovanej oblasti gramatika a lexika boli žiaci menej úspešní pri produkcii krátkej 

odpovede - dopĺňaním slov do kontextu, mierne lepšie výsledky boli v ich schopnosti tvoriť  
slová.  

Napokon v oblasti čítania s porozumením sa ukázalo, že žiaci sa v tejto časti kontinuálne 

zlepšujú, najväčšie problémy mali s priraďovaním viet do kontextu, kde museli okrem využitia 
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lexikálnych a gramatických vedomostí zapojiť aj vyššie myšlienkové operácie, najúspešnejší 
boli v určení správnosti a nesprávnosti výrokov a vo vyhľadávaní špecifických informácií.  

Nemecký jazyk: V oblasti počúvanie s porozumením mali žiaci problémy s úlohou na 

doplnenie požadovanej lexikálnej jednotky do zhrnutia textu, úlohy založené na priraďovaní 
počutých informácií boli pre nich primerané.  

V oblasti gramatika a lexika mali žiaci najväčšie problémy so spojkami a úlohami  

s náročnejšou slovnou zásobou, mali problémy aj s úlohami, ktoré mali náročnejší kontext   
a vyžadovali si jeho detailnejšie porozumenie.  

V čítaní s porozumením boli žiaci úspešnejší v úlohách na identifikovanie základných 
informácií, problém mali s úlohami, ktoré si vyžadovali náročnejšie myšlienkové operácie. 

Matematika – v teste z MAT žiaci dosiahli najvyššiu priemernú úspešnosť v oblastiach 
základy matematiky a kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika. Naopak najnižšiu 
priemernú úspešnosť dosiahli žiaci v stereometrii. Najväčšie rozdiely v priemernej úspešnosti 

žiakov gymnázií a stredných odborných škôl sa zaznamenali v úlohách zameraných na grafy 
a vlastnosti funkcií a tiež v úlohách zameraných na využitie analytickej geometrie v planimetrii.  

Zdroj: www.nucem.sk 

 

Predsedom školskej maturitnej komisie na našej škole bola Mgr. Zuzana Marasová. 

 

Časový harmonogram maturitnej skúšky v šk. roku 2012/2013: 

Externá časť a písomná forma internej časti: 

- 12. marec 2013 - slovenský jazyk a literatúra, 

- 13. marec 2013 - anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk 

- 14. marec 2013 - matematika 

- 16. - 19. apríl 2013 – náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti  
v závislosti od počtu prihlásených žiakov. 

Zdroj: www.nucem.sk 

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 81 žiakov maturitného ročníka 6 žiaci počas celého štúdia prospievali s vyznamenaním 

a aj na maturitnej skúške dosiahli výborný prospech. Ich mená a fotografie sú zverejnené 

v galérii absolventov vo vestibule školy. Sú to títo žiaci: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Denisa  Katarína Pavol  
Mitterová (IV. A)  Rumlová (IV. A) Štefánik (IV. A) 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marek Andrea  Lenka  
Cehula (IV. B) Čekovská (IV. B) Gondžárová (Oktáva) 
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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 Kežmarku pre školský rok 2012/2013. O štúdium  

na gymnáziu prejavilo záujem 128 žiakov. Na štúdium sa zapísalo 77 uchádzačov, ktorí boli 
prijatí bez prijímacích skúšok.  
 

Meno žiaka Základná škola Meno žiaka Základná škola 

Romana Backárová Dr. Fischera, Kežmarok Nora Krišová Dr. Fischera, Kežmarok 

Milan Bachleda Hrad. nám., Kežmarok Lucia Kromková Dr. Fischera, Kežmarok 

Klaudia Bachledová Dr. Fischera, Kežmarok Jana Krompaščíková Nižná brána, Kežmarok 

Katarína Barloková Slovenská Ves Šimon Kuffa Petržalská, Kežmarok 

Adam Bednár Hrad. nám., Kežmarok Kristína Majerčáková Lendak 

Juraj Bednarčík Nižná brána, Kežmarok Mária Majerčáková Dr. Fischera, Kežmarok 

Patrik Benyak Petržalská, Kežmarok Elena Malinová Nižná brána, Kežmarok 

Karina Bešenejová Dr. Fischera, Kežmarok Silvester Marek Dr. Fischera, Kežmarok 

Tamara Bombarová Petržalská, Kežmarok František Martinko Dr. Fischera, Kežmarok 

Adrián Brand Nižná brána, Kežmarok Veronika Mišková Moskovská, Sp. Belá 

Ľubomír Budzák Ždiar Lea Mudríková Hrad. nám., Kežmarok 

Andrej Bukovina Petržalská, Kežmarok Miroslava Navrátilová Dr. Fischera, Kežmarok 

Šimon Fedor Ľubica Kristína Obercianová Nižná brána, Kežmarok 

Michal Ferjančík Svit Filip Ogurčák Dr. Fischera, Kežmarok 

Michaela Fiasová Nižná brána, Kežmarok Natália Ondrášiková Dr. Fischera, Kežmarok 

Mária Figlárová Dr. Fischera, Kežmarok Tadeáš Onduš Nižná brána, Kežmarok 

Mária Fričová Dr. Fischera, Kežmarok Katarína Pitoňáková Podolínec 

Alexandra Gondžárová Hrad. nám., Kežmarok Frederika Plučinská Dr. Fischera, Kežmarok 

Patrik Halčin Lendak Salome Ratajová Dr. Fischera, Kežmarok 

Paulína Halčinová Lendak Tímea Schostoková Ždiar 

Lucia Harendarčíková Podolínec Roman Starinský Nižná brána, Kežmarok 

Karol Hrbček Dr. Fischera, Kežmarok Sandra Stracheová Hrad. nám., Kežmarok 

Adrián Hrebeňár Vrbov Denis Suchý Petržalská, Kežmarok 

Ján Hudaček Lendak Lucia Šmihulová Nižná brána, Kežmarok 

Ján Hudáček Lendak Tatiana Šoltýsová Dr. Fischera, Kežmarok 

Dominika Hudáčková Lendak Dávid Špak Lendak 

Dávid Hudák Hrad. nám., Kežmarok Milan Špak Hrad. nám., Kežmarok 

Barbora Irhová Hrad. nám., Kežmarok Filip Toporcer Nižná brána, Kežmarok 

Dávid Javorský Dr. Fischera, Kežmarok Alexandra Vaľková Nižná brána, Kežmarok 

Anna Kalafutová Dr. Fischera, Kežmarok Martin Vasilko Hrad. nám., Kežmarok 

Dominik Kaľavský Dr. Fischera, Kežmarok Kristína Vdovjaková Dr. Fischera, Kežmarok 

Martina Kapolková Hrad. nám., Kežmarok Emma Veselovská Dr. Fischera, Kežmarok 

Lenka Kilianová Tatranská Lomnica Filip Vojtech Petržalská, Kežmarok 

Michaela Knapiková Dr. Fischera, Kežmarok Marko Vojtičko Dr. Fischera, Kežmarok 

Nikolaj Kniha Hrad. nám., Kežmarok Martin Zastko Dr. Fischera, Kežmarok 

Slávka Kolejáková Dr. Fischera, Kežmarok Simona Zastková Hrad. nám., Kežmarok 

Sabína Komiňáková Ľubica Adrián Zavacký Dr. Fischera, Kežmarok 

Simona Komiňáková Ľubica Alexandra Živická Dr. Fischera, Kežmarok 

Barbora Kovalčíková Dr. Fischera, Kežmarok   
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Činnosť záujmových krúžkov 
 

V školskom roku 2011/2012 pracovalo na škole 20 záujmových krúžkov, ktoré viedlo  
16 učiteľov. Činnosť krúžkov sa zameriava na prípravu pre jednotlivé kolá predmetových 
olympiád, vedenie žiakov pri práci v SOČ, na prípravu pred maturitnými skúškami, ale aj  

na viaceré športové aktivity. Pracovali tieto krúžky: 

Názov krúžku Vedúci krúžku Názov krúžku Vedúci krúžku 

Nemecký jazyk Mária Čarná Volejbalový krúžok Bronislava Oravcová 
Chemický krúžok Daniela Čekovská Ochrancov zvierat a 

prírody 
Gabriela Pástorová 

Fyzikálny krúžok Ivan Duľa Fyzikálna olympiáda Gabriela Pástorová 
Futbalový krúžok Ivan Duľa Redakčný krúžok Andrea Petrášková 
Prvej pomoci Dana Ferulíková Onkologická výchova Mária Petrášková 
Športové hry Dana Ferulíková Volejbalový a tenisový Juraj Varholák 
Francúzsky jazyk Ivana Kovalová Geografický krúžok Jozef Vlček 
Basketbalový krúžok Otto Krajňák Programovanie Anna Zubalová 
Nemecký jazyk Mária Krempaská Turistický krúžok Anna Zubalová 
Origami Marta Mlynarčíková Zumba Zdenka Humenská 

 
 

Žiacka školská rada Hviezdoslavovci 
 

Školský rok 2011/2012 priniesol členom Žiackej školskej rady na našej škole množstvo 
podnetov. Jedným z nich bol aj vstup niektorých členov do študentskej organizácie – 
Študentskej únie Slovenska (ŠUS-ky). Táto organizácia pre nás pripravila 4 zaujímavé 

projekty, a to: Projekt študenti v pohybe, Fiktívna krajina, Snem a Book Swap. Pomocou 
týchto školení sme si zlepšili svoje rétorické a vyjednávacie schopnosti a zručnosti. Tie sa 
budeme snažiť priblížiť ostatným členom ŽŠR aj v budúcom školskom roku. Prvých troch akcií 

sa zúčastnili dvaja členovia rady- Katka Matalíková z II. B a Martin Vanečko zo sexty. Štvrtá 
akcia vyvrcholila na našej škole. Jej úlohou bolo zvýšiť záujem stredoškolákov o čítanie najmä 
beletrie, no i inej literatúry. Každý záujemca, ktorý sa chcel zúčastniť projektu, si doniesol do 

školy svoju obľúbenú knihu, napísal do nej meno, triedu a body, prečo sa mu daná kniha páči. 
Položil ju na pripravenú lavicu na medziposchodí pri Estetickej učebni. Iný čitateľ si ju všimol 
a opätovne on doniesol ďalšiu knihu do školy. Niektorí čitatelia nadobudli nové kontakty, našli 
si kamarátov, ktorí majú podobný vkus v literatúre.  

Ďalšia akcia, ktorej sme sa zúčastnili, bolo Školenie pre multiplikátorov Živých knižníc, ktoré 
sa uskutočnilo na jeseň 2011 na hoteli Sigord pri Prešove. Zúčastnilo sa ho 5 členov rady, 
a to: Rafael Kuffa z I. B, Katka Matalíková, Radka Kačmareková, Nika Mačáková z II. B 
a Martin Vanečko zo sexty.  

„Ako založiť a viesť ŽŠR“ – jednodňové školenie na Odbore školstva na Námestí mieru 2 

v Prešove. Poučili sme sa, ako rozširovať kruhy ŽŠR a prijímať nových členov, inšpirovali sme 
sa inými žiackymi radami a ich činnosťami, ktoré by sme mohli uskutočniť aj u nás. Zúčastnilo 
sa ho predsedníctvo našej ŽŠR a to predsedníčka Martina Lizáková zo septimy 
a podpredseda Martin Vanečko zo sexty. 

Žiacka rada prešla počas roku aj výmenou koordinátora. Pani profesorka Uličná nám 
nečakane zamaródovala a v jej pozícii ju dočasne zastúpila p. p. Žabková.  

Musím zhodnotiť, že v školskom roku 2011/2012 sa Žiacka školská rada prebudila 
z letargie, ktorá nad ňou panovala viac ako 5 rokov. Chcem poďakovať všetkým jej členom  
za ich aktivitu počas roka a zároveň požiadať všetkých, ktorí majú akýkoľvek tvorivý nápad, 

aby o tom dali vedieť našej Rade. Každý nápad je vítaný. Ak sa budete chcieť stať v budúcom 
roku členom, kľudne o tom povedzte svojmu predsedovi. Radi Vás na zasadnutí ŽŠR uvidíme 
v čo najhojnejšom počte.  

P.S.: Budúci prváci! Tešíme sa na Vás!          Za Žiacku radu Martin Vanečko, podpredseda 
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Deň otvorených dverí 

Projektový deň  
 

Olympizmus a olympijské športy! 
 

 

 

Vitajte u nás ! 

 

 

Úvodnou scénkou, ktorou sa predstavili vybraní žiaci 4. A triedy imitujúci antických bohov 
a zrod olympijskej myšlienky sa dňa 22. marca 2012 začal na našom Gymnáziu ĎEŇ 
OTVORENÝCH DVERÍ. Potešila nás hojná účasť žiakov základných škôl i širšej verejnosti. 

Zmyslom tohto podujatia bolo predstaviť hosťom našu školu, jej študijný program, priestory 

určené na výučbu a v neposlednom rade i schopnosti a zručnosti študentov pri realizácii 
ústrednej myšlienky, ktorou bol tento rok OLYMPIZMUS A  OLYMPIJSKÉ ŠPORTY.  

Študenti si vylosovali jednu zo 14 tém, na ktorých znení sa i sami podieľali. 

Pri prehliadke jednotlivých tried sa návštevníci dozvedeli o zrode olympizmu, antických 
hrách a ich športových disciplínach, o novodobom olympijskom hnutí, jeho symboloch, 
zakladateľoch a významných osobnostiach, o najúspešnejších zahraničných i slovenských 
športovcoch v histórii i súčasnosti. 

Témy sa nevyhýbali ani problémovým stránkam /OH v tieni fašizmu, terorizmu a bojkotu, 

komercionalizmu, dopingovým aféram a pod./ Zaujímavý bol i pohľad a stvárnenie budúcnosti 
OH očami študentov.  

Účastníci sa dozvedeli nielen množstvo informácií, ale sa mohli zapojiť i do aktívneho 
športovania prostredníctvom drobných súťaží alebo i riadnych športových zápolení 
prostredníctvom virtuálnej techniky. 

Príjemne padlo i úprimné privítanie a prezentácia starostlivo pripravených tém v podaní 
jednotlivých študentov. 

Prezentácia výtvarného umenia, technických zručností, využívanie informačných 

a komunikačných technológií, audiovizuálnych efektov návštevníkov presvedčili, že naši 
študenti držia krok s modernou dobou a v živote sa určite nestratia. 

Porote, ktorá mala určiť víťazov, opäť nebolo čo závidieť. Tak ako nakoniec vyriešila ten 
ťažký rébus ? 

Na prvom mieste skončila III. A, druhé miesto patrilo II. A a tretie septime.  

Aj tak som presvedčená, že víťazmi boli všetci. 

Ohlasy návštevníkov boli veľmi pozitívne a tak dúfame, že sa s mnohými žiakmi ZŠ 
budeme v budúcom školskom roku stretávať už v našich triedach. 

A len tak na okraj: môj spolužiak je majiteľom prosperujúcej firmy. Dve lukratívne pracovné 
miesta ponúkol svojím niekdajším spolužiakom zo strednej školy. Vraj potreboval zamestnať 

šikovných, spoľahlivých a pre vec zapálených ľudí. Kto vie, či si o nich neutvoril takú mienku 
práve počas prípravy nejakého DŇA OTVORENÝCH DVERI?!  

 

Mgr. Dana Ferulíková 
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PK slovenského jazyka a literatúry a výchovných 
predmetov 

 

Slovenský jazyk 
 
Školský rok 2011/2012 bol pre PK slovenského jazyka a literatúry bohatý na exkurzie, 

divadelné predstavenia, súťaže i úspechy.  

Nechýbali naše tradičné exkurzie. Prváci a žiaci kvinty navštívili Mestskú knižnicu 

v Kežmarku, Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici i pamätný dom Jozefa Gregora 
Tajovského v Tajove. Druhý ročník a sexta sa vydali po stopách realistických spisovateľov  
- Pavla Országha Hviezdoslava a Martina Kukučína. Prezreli si expozíciu venovanú básnikovi 
P. O. Hviezdoslavovi v Dolnom Kubíne a navštívili rodný dom Martina Kukučína v Jasenovej.  

Naši študenti sa zúčastnili aj rôznych súťaží. Nikola Kaňuková z III. A, Patrícia Mitterová 

z III. A, Linda Demková z II. C a Lucia Imrichová z III. B reprezentovali našu školu  
na okresnom kole Vansovej Lomničky. Do krajského kola postúpila z prvého miesta Nikola 
Kaňuková. Do okresného kola Hviezdoslavovho Kubína postúpil Benedikt Nebus z kvarty. 

V tomto školskom roku sme sa prvýkrát zúčastnili Olympiády zo slovenského jazyka a 
literatúry. Natália Marhefková z kvarty sa v tejto súťaži umiestnila na siedmom mieste a stala 
sa úspešnou riešiteľkou. V krajskom kole v literárnej časti súťaže Európy v škole získali Lýdia 

Pompová 1. miesto a Helena Lešundáková 2. miesto (obidve z III. B). Vo výtvarnej časti sa 
Jana Brutovská z II. C umiestnila na 2. mieste. Zuzana Lorková z kvarty so svojou literárnou 
prácou v obvodnom kole tej istej súťaže získala 2. miesto. Zároveň Lýdia Pompová a Zuzana 

Lorková získali čestné uznanie v celoslovenskom kole Európy v škole. Porota Lirerárneho 
Kežmarku ocenila tvorbu Jany Brutovskej a udelila jej čestné uznanie. 

Ku školskému roku patria aj divadelné predstavenia. V Štátnom divadle v Košiciach sme si 
pozreli hru z pera Viliama Shakespeara Ako sa vám páči. V Mestskom kultúrnom stredisku 
v Kežmarku sme videli hry Hľadá sa nový manžel, Uvádzačky a Jánošík. 

Časopis Stretnutia aj v tomto školskom roku obstál v silnej konkurencii 87 stredoškolských 

časopisov na celoslovenskej súťaži Štúrovo pero a získal krásne 3. miesto. Stretnutia 
zabodovali aj v regionálnej súťaži Najlepší školský časopis a redaktori si odniesli diplom 
a cenu za prvé miesto.  

Výnimočnú akciu zorganizovali redaktori časopisu Stretnutia pri príležitosti jeho 40-tych 

narodenín. Prvý jún nebol len Dňom detí, ale aj Stretnutím Stretnutí. Na časy strávené 
v časopise si prišli zaspomínať jeho tvorcovia, vďaka ktorým časopis vychádza do dnešných 
dní. Pozvanie prijali Barbora Kaprálová, Boris Švirloch, Matúš Hyžný, Alžbeta Brčiaková, 

Natália Labudová, Mária Galliková, Pavol Smoleň, Daniel Dluhý a Ján Živčák. Mali čo povedať 
dnešným študentom, lebo mnohí z nich sú veľmi úspešnými zástupcami známych médií, alebo 
sa venujú inej zaujímavej práci alebo štúdiu na vysokej škole. Všetci hodnotili svoje pôsobenie 

v Stretnutiach ako veľmi užitočné, obohacujúce a prínosné pre ich ďalšie štúdium a pracovnú 
kariéru. Pri tejto príležitosti vyšlo aj mimoriadne číslo Stretnutí.  

Verím, že aj školský rok 2012/2013 bude aspoň takým úspešným ako tento a v radoch 
študentoch sa nájdu takí, ktorí sa nebudú báť ukázať svoj talent a zapoja sa do súťaží, 
projektov, ale i do tvorenia školského časopisu Stretnutia. 

 

Mgr. Andrea Petrášková 
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PK cudzích jazykov 
 
Anglický jazyk 

 

V novembri sa 7 študentiek tretieho a štvrtého ročníka zapojilo do 18. ročníka 
celoslovenskej súťaže v písaní esejí ENGLISH ESSAY COMPETITION, ktorú organizuje 
Nadácia otvorenej spoločnosti. Zo štyroch možností si zvolili jednu tému týkajúcu sa 

aktuálnych celospoločenských otázok a vyjadrili na ňu svoj názor v práci, na napísanie ktorej 
mali dve hodiny. Odoslané eseje hodnotila odborná porota. Žiadna z našich študentiek sa žiaľ 
nedostala na stupeň víťazov, získali však neoceniteľnú skúsenosť a vyskúšali si písanie 
slohovej práce, ktorá je súčasťou internej časti maturitnej skúšky. 

V decembri sa u nás, tak ako každý rok, konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. 

Olympiáda pozostávala z dvoch častí- písomnej a ústnej. Písomná časť bola zameraná na 
gramatiku, slovnú zásobu, čítanie a počúvanie s porozumením a ústna časť testovala 
komunikačné schopnosti žiakov. Súťažilo sa v dvoch kategóriách - 2A (prvý a druhý ročník) 

a 2B (tretí a štvrtý ročník).Víťazkami sa stali Veronika Krišandová z kvinty a Martina Lizáková 
zo septimy.  

4. mája 2012 sa na našom gymnáziu konal seminár vydavateľstva Oxford pod vedením 
Mgr. Romana Čančinova. Jeho hlavným spoluorganizátorom u nás bola Mgr. Zuzana 
Vengliková. 

Seminár bol zameraný na aktívne vyučovanie slovnej zásoby v anglickom jazyku 

a zúčastnili sa ho aj učitelia z okolitých základných a stredných škôl. Okrem príjemnej 
atmosféry bol seminár plný originálnych nápadov ako žiakom zaujímavo sprostredkovať 
neznámu slovnú zásobu.  

Tento rok sa s nami rozlúčili p. Katarína Švabyová, Zuzana Vengliková, Mária Hricová 

Bartolomejová a dočasne p. Mária Uličná. Budúci školský rok privítame na našej škole 
niekoľkých nových vyučujúcich anglického jazyka. O zmenách sa samozrejme včas dozviete. 

 

Mgr. Mária Morongová, Mgr. Zuzana Vengliková 

 

 

Francúzsky jazyk 

 

Každý učiteľ to už zažil a ak 

to nezažil, raz sa mu to určite 
stane. Chuť práce, ktorá mala 
byť urobená v júni a vy ju 

robíte na konci augusta, je 
sladkokyslo-štipľavá. Ako 
nakladané uhorky, ktoré 

zajedáte feferónkou. Našťastie, 
všetko v kvalite bio. Táto chuť 
spôsobuje výpadky v pamäti 

a romantizuje obraz dávno 
odhnitého školského roka. Kto 
by jedol niečo, čo dozrelo pred 

viac ako dvoma mesiacmi? 
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Skúsim to, veď ležím tri metre od tobogánu, na papier (vlastne ani papier nemám, len účet  

za cukrovú vatu a zmrzlinu) mi špliecha voda, v ušiach zalieha od piskotu polodivých detí, 
prečo si nenaservírovať trochu podozrivý produkt? Je to také prázdninové.  

Viete, ako to bolo, veď ste tam boli tiež. Prečo treba o tom všetkom opäť písať takmer 
traktát? Pre budúce generácie? Zrejme to bude tak, pretože naše drahé Ministerstvo (bohužiaľ 

nie Ministerstvo mágie) si asi dalo za úlohu zlikvidovať každý nadpriemer v oblasti vyučovania 
takých smiešnych predmetov, ako je francúzsky jazyk. Čiže o slávnom dnešku sa naše deti už 
len dočítajú. Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna škola, kde fungovalo rozšírené vyučovanie 
francúzskeho jazyka...  

V apríli 2012 sa žiaci tejto školy (deviati statoční septimáni) vydali na stras tiplnú cestu.  

Za siedmimi horami a siedmimi dolinami našli prívetivé mestečko Lons-le-Saunier, v mestečku 
školu Lycée Jean Michel a v škole deviatich pohostinných priateľov, ktorí na seba zobrali 
úlohu ich sprievodcov a živiteľov. Naši milí septimáni dostali možnosť objaviť nepoznané 

dimenzie francúzskej kultúry, na vlastnej koži zažili mnohé faux-pas a videli niekoľko krásnych 
foyers. Rozprávali, jedli, spali, všetko po francúzsky. Princ a princezná si napriek zlej 
čarodejnici, ktorá jednému z nich na dlho začarovala jazyk, napokon porozumeli. Tu by mohol 

zazvoniť zvonec, ale rozprávka si pýta pokračovanie. Tentoraz sa na cestu vydá francúzska 
princezná so svojou suitou. 

 

Jedna cesta nestačila a tak sa v júni v peknom klimatizovanom autobuse viezli v ústrety 

dobrodružstvám štyridsiati zbojníci. Objavili rozprávkovo veľký zámok, nazreli pod sukne 
zakliatej železnej dámy, nadýchli sa tajomnej atmosféry slávnej Mony Lízy, zapálili sviečku 
Quasimodovi. Verte mi, nebolo to len tak, boli v tom čary. Ako ináč by sa tri nemenované 
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účastníčky zájazdu mohli premeniť na rozprávkovú myšku Minnie? V Paríži nič nie je 

nemožné. Ale Ali Baba tam nebol, jeho sa nepýtajte, ako to naozaj bolo. Spýtajte sa Stanuška, 
on všetko videl na vlastné oči. 

V školskom roku 2011/2012 opäť fungoval krúžok rytierov okrúhleho stola. Ešte šťastie, že 
stôl bol okrúhly. Rytieri si tak mohli krížom-krážom prehadzovať podklady potrebné  

pri príprave na veľké rytierske medzinárodne uznávané skúšky DELF. Chrabrosť, vytrvalosť, 
odvaha a ďalšie rytierske vlastnosti našich študentov zabezpečili relatívne stabilnú účasť  
na stretnutiach okrúhleho stola a všetci, ktorí sa odhodlali bojovať, nám dnes môžu pred 

nosom zamávať diplomom DELF B1 alebo B2. Ide predovšetkým o žiakov septimy, ale aj 
o dve odhodlané štvrtáčky.  

O statočných, o zbojníkoch a o rytieroch už čo-to viete, zostala nám ešte jedna víla. Martina 
Lizáková zo septimy (ach, tá septima!) tancovala za nás všetkých na plese s  názvom 
olympiáda vo francúzskom jazyku. Jej nôžky nezlomili ani jeden kvietok na školskom, ani  

na krajskom kole a tak sa prebojovala na celoštátny ples rozprávkových bytostí. Tina si 
v súťažnej časti plesu vybojovala 6. miesto. Ďakujem, Tina!  

Ešte múdre slovo na záver: vďaka vám viem, že je lepšie v škole zapaľovať oheň, ako plniť 
vedro. Kto sa pridá? 

Mgr. Ivana Kovalová 
 

Nemecký jazyk 
 

 

Oblasť cudzojazyčného vzdelávania na Slovensku prebieha v poslednom období 

významnými zmenami. 12. septembra 2007 prijala Vláda Slovenskej republiky novú 
Koncepciu vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách, ktorá sa prakticky 
aplikuje od 1. septembra 2008. Hlavným cieľom novej koncepcie je modernizácia a 
zefektívnenie vyučovania cudzích jazykov v celonárodnom meradle.  
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V tomto školskom roku maturovali žiaci prvýkrát podľa novej koncepcie s určením úrovne, 

čo nevyhovuje všetkým, nie všetci budú tento jazyk študovať či potrebovať. 31 žiakov nemalo 
teda možnosť zvoliť si jazyk ani jeho úroveň. Všetci maturovali z vyššej úrovne, čo sa 
podpísalo aj pod celkový výsledok, s ktorým nemôžeme byť spokojní. Napriek snahe 

vyučujúcich nemeckého jazyka si mnohí žiaci neuvedomovali vážnosť situácie a prípravu 
podcenili. Najväčšie nedostatky sa vyskytli v oblasti slovnej zásoby, v gramatike i komunikácii. 
V celkovom hodnotení však výsledky v nemeckom jazyku nezaostali za výsledkami 
v anglickom jazyku, a preto „strašenie“ nemeckým jazykom nepovažujem za opodstatnené. 

Oveľa úspešnejšie si počínali naši žiaci v Olympiáde z nemeckého jazyka. Na školskom 
kole sa zúčastnili 11 žiaci. Víťazky Monika Mačáková (Sx) – kategória 2 A a Michaela 
Budzová (Sp) – kategória 2 B reprezentovali školu v obvodnom kole. Monika Mačáková 

zvíťazila a po následnom víťazstve v krajskom kole postúpila do celoštátneho kola, kde sa 
umiestnila na peknom 3. mieste. Okrem tohto umiestnenia získala aj trojtýždňový jazykový 
pobyt v nemeckom meste Hammel. K dosiahnutým výsledkom jej blahoželáme a prajeme ešte 
veľa podobných úspechov. 

Na začiatku školského roka, v dňoch 29. 9. 

– 8. 10. 2012 sa 22 žiakov spolu s vedúcimi  
p. p. M. Krempaskou a M. Goceliakovou 
zúčastnilo na výmennom pobyte 

v Ansbachu. Poskytujeme niekoľko žiackych 
postrehov. 

Štvrtok 29.09.2011 – cesta do Nemecka 
(Lukáš, Matúš) 

Skoré ranné vstávanie, ale každý sa už teší 
na Nemecko. Zraz na parkovisku pri škole.  
14-hodinová cesta autobusom - dlhá a únavná. 
Niekoľko prestávok na prevetranie a 

posilnenie, počas cesty film, rozhovory, 
počúvanie hudby a pozorovanie okolitej 
krajiny. Okolo ôsmej večer konečne 
ANSBACH. 

Piatok 30.09.2011 (Frederika a Vlado) 
Ešte unavení po ceste, trochu vystresovaní, 

prichádzame ráno do školy. Okolo prechádza 

množstvo žiakov, všade počuť nemčinu a my 
sa cítime zrazu stratení. S našimi nemeckými partnermi odchádzame na vyučovanie.  
Pre niektorých z nás nuda (ak sme na tom s nemčinou slabšie), viacerých zaujalo nové 
prostredie, organizácia a obsah hodín. 

Nedeľa 02.10.2011 (Kristína) 

Tento deň bol určený individuálnemu programu v rodinách. Ako sme ho strávili?  
V nedeľu som bola na Oktoberfeste. Dovtedy som si Oktoberfest predstavovala ako kopec 

piva, klobások a hlasnej hudby pokope. Netušila som však, že je tam aj toľko kolotočov, 

horských dráh a iných atrakcií, aké som dovtedy videla len v amerických filmoch. Niektoré  
z tých atrakcií som aj vyskúšala. Ochutnala som aj typické bavorské jedlo - Bratwurst. Je to 
pečená klobáska s pečivom. Tá moja mala pol metra, no bola taká chutná, že pre mňa nebolo 
ani najmenším problémom zjesť ju celú. 

Pondelok 03.10. 2011 (Martin a Radko) 
Prebudili sme sa do pekného a slnečného dňa. Stretávame sa na stanici a po 20 minútovej 

ceste vlakom sme pri východisku našej „Wanderung“. Turistická cesta vedie cez les. Zbierame 

listy a plody stromov, konáriky kríkov pre prezentáciu nášho projektu. Prechádzame aj okolo 
poľovníckych posedov, pozorujeme okolie, fotografujeme exponáty pre prezentáciu. 
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Streda 05.10.2011 (Kristína+ Kristína) 

Ráno sa začína 
prípravou na prezentáciu 
nášho projektu o životnom 

prostredí. V počítačovej 
miestnosti Magda s Rišom 
pripravujú powerpointovú 

prezentáciu, ostatní sa 
snažia nájsť cez internet 
botanické názvy pre 

nazbierané exponáty, 
triedia fotografický materiál 
a pod. V inej triede sa 

„vyrábajú“ exponáty  
pre prezentáciu: lepíme 
listy na kartón, Kristínky sa 

trápia s kolážou o Vysokých Tatrách, pripravujú sa aj podklady pre kvíz. 

Štvrtok 06.10.2011 (Dávid, Táňa, Katka a Nika) 
Deň začína opäť vyučovacími hodinami. Snažíme sa počúvať, mnohému nerozumieme.  

A potom konečne Norimberg. Po dvoch hodinách samostatnej prehliadky či nákupov ideme 

metrom a električkou k východisku našej prechádzky so sprievodkyňami. Minulosť a 
prítomnosť mesta – dozvedáme sa ako využívali stavebný materiál, ako je to s tradíciou 
pivovarov, bitúnkov, vodou, ako sa aj dnes dá správať ekologickejšie, ochutnávame napr. 

vodu z jedného z mestských prameňov a počúvame slová sprievodkyne o tom, koľko 
jedovatých látok preniká do vody z plastových fliaš, ktoré denne kupujeme.  

Piatok 08.10.2011 (Ján, Matej) 
Náš posledný deň v Nemecku. Štyri vyučovacie hodiny, cez veľkú prestávku ešte 

„partnerské“ fotenie a ide sa do Aquelly. V aquaparku tobogan, umelé vlny, bazény  

s protiprúdom a iné atrakcie. Bolo tam perfektne, všetci sme sa zabávali, len škoda, že ten čas 
ubehol tak rýchlo. Potom sme sa všetci stretli vo vstupnej hale, ešte posledné informácie  
o odchode domov, lúčime sa a každý odchádza so svojím nemeckým partnerom. Bol to jeden 
z najkrajších dní v Nemecku . 

Sobota 08.10.2011 cesta 

domov (Samuel) 
Pre mňa sa deň začal 

trochu nezvyčajne. Totižto už 

o 00:00 som bol na nohách 
a to z predchádzajúceho dňa. 
Boli sme na oslave 

50.narodenín sestry matky 
môjho Nemca. Mal som také 
zmiešané pocity, pretože  

u nás sa na oslavách spieva, 
tancuje, zabáva a tu všetci len 
sedeli na svojich miestach a 

len sa rozprávali. Ráno sme 
sa za výdatného dažďa 
rozlúčili a tešili na spiatočnú 
cestu domov.   

Mgr. Mária Krempaská 
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Generačný dialóg 

 

30. apríla 2012 Simona a Michaela otvorili stretnutie gymnazistov so seniormi: „Rozhodli 
sme sa prijať pozvanie Úradu vlády SR a IUVENTY do projektu generations@schools, a tak 

podporiť medzigeneračnú solidaritu. Pozvali sme k nám hostí, o ktorých vieme, že sa ich 
životná aktivita nenaplnila dosiahnutím dôchodkového veku“. Naše pozvanie prijali a prišli 
medzi nás: pedagógovia: Slivia Holopová, Eduard Hagara, Milan Choma, politický väzeň Jozef 
Krajňák, docent Jozef Kredátus, lyžiar Otto Krajňák a páter Michal Zamkovský.  

„V našom veku sa málokto zamýšľa nad svojím starnutím, to, ako starnú naši rodičia a starí 
rodičia nie je témou našich rozhovorov. Neuvedomujeme si to, ale na druhej strane 
považujeme za samozrejmé, že nám kedykoľvek s čímkoľvek pomôžu, ak to potrebujeme. 

Pojem času a vlastného starnutia zatiaľ nevnímame. Snívame o budúcnosti, ale starnutie 
akosi v tom sne ešte nemáme. Vieme, že sa musíme ešte veľa učiť, aj keď to vždy otvorene 
nepripustíme. Vyhlásený projekt nás priviedol k tomu, aby sme sa zastavili a pokúsili sa využiť 
skúsenosť staršej generácie“. Aj to zaznelo v úvode. 

Príprave sme venovali niekoľko pracovných stretnutí. Snažili sme sa zoznámiť s  profilom 

pozvaných, pripraviť skupiny žiakov tak, aby si každý mohol zvoliť skupinu na diskusiu  
so seniormi, pripravili sme rámcový program.  

V úvode stretnutia sme „vyspovedali“ našich hostí, požiadali sme ich, aby sa nám 
predstavili, a potom aj zodpovedali otázku: kým sa v mladosti chceli stať a či sa im tieto 
predstavy naplnili, v akej oblasti pracovali či pracujú. 

Generačný dialóg pokračoval rozhovormi v piatich skupinách. Ukázalo sa, že naši hostia 

uvítali možnosť hovoriť s mladými ľuďmi, ochotne nielen odpovedali na ich otázky, 
prezentovali materiál, ktorý si doniesli, ale aj sami kládli otázky. Rozprúdili sa živé debaty, 
ktoré nebolo jednoduché ukončiť. 

V záverečnej časti stretnutia vystúpil za každú skupinu žiak, aby poukázal na to, o čom sa 

u nich debatovalo a čo im rozhovor priniesol. Túto možnosť využili aj hostia, pozitívne hodnotili 
užitočnosť takých rozhovorov pre obe generácie, ktoré sa stretli. Niekoľko postrehov:  
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 Myslím si, že som získala obraz o tom, ako aktívne môžu žiť starší. Mnoho z nich 

pracujú s mladými väčšinou v školskom prostredí, ale je tu aj veľa iných aktivít, 
ktorým sa venujú a tým pomáhajú mestu, ekonomike, alebo aj iným starším. 

 Zaujalo ma viacero vecí. Atmosféra bola super, priateľská, príjemná, úplne akoby 
medzi nami neboli žiadne rozdiely, ako je vek, skúsenosti. 

 Atmosféra, ktorá vládla v triede, bola super a celkovo to bolo príjemne strávené 
popoludnie. Zamyslenie, že by sme sa mali viac rozprávať so staršími ľuďmi.  

 

Aj keď išlo o výnimočné stretnutie, nebolo na pôde školy prvým. Pred viacerými rokmi  
pri výročí školy mali gymnazisti možnosť stretnúť sa na besedách s celým radom absolventov 
z rôznych oblastí života. Hlavní organizátori stretnutia so seniormi majú skúsenosť 

s generačným dialógom aj z predchádzajúcich projektov, v ktorých spracovali príbehy 
nenápadných hrdinov, svedkov predchádzajúcich desaťročí. Podujatie malo podporu vedenia 
školy, zúčastnila sa na ňom riaditeľka školy Mgr. Helena Gardošová a dve učiteľky, ktoré viedli 
žiakov aj v iných projektoch, Mária Krempaská a dôchodkyňa Mária Goceliaková. 

Mgr. Mária Krempaská 
 

Viedeň 2012  

V piatok, 18.mája, sme sa všetci skoro ráno 

stretli na parkovisku, kde hneď po príchode 
autobusu v ňom nastala bitka o miesta. Po chvíli, 
už spokojne usadení, sme sa vydali na cestu  
do Viedne. Cesta bola dlhá, ale napriek tomu 

veľmi veselá, ako to už v autobuse býva. Počas 
cesty do Viedne sa k nám pridal sprievodca, ktorý 
nás potom bleskovým tempom „spchevádzal“  

po Viedni. Navštívili sme Haus des Meeres, kde 
sme videli zvieratká všetkých druhov a 
nezabudnuteľný výhľad na Viedeň. Počas 

prehliadky mesta sme mohli vidieť Dóm svätého 
Štefana, ktorý nás oslovil svojou pompéznosťou, 
ale aj Maria-Theresien-Platz, kde sme si oddýchli 

v parku. Nevynechali sme ani parlament, 
Millenium Tower ,viedenskú štátnu operu, Chrám 
svätého Petra, kde sme si vypočuli krásne úryvky z opery, ale prešli sme sa aj po nádvorí 

Hofburgu. Mohli sme navštíviť aj múzeum cisárovnej Sissi, ktorý poskytuje návštevníkom 
pohľad do súkromného života najznámejšej panovníčky. Po tejto náročnej prehliadke 
nasledoval rozchod v ktorom sme spoznávali viedenské nákupné ulice.  

Čas sa však rýchlo krátil a my sme museli Viedeň opustiť. Nahradili sme ju ubytovňou  

v Bratislave, kde si už svoje bývanie každý spríjemnil podľa vlastnej chuti. Sobota bola opäť 
namáhavá, hlavne kvôli poriadnemu teplu. Začali sme ju 4-hodinovým flákaním sa po Eurovei, 
neskôr sme sa vrátili do autobusu a (hlavne my baby) sme sa nahodili do divadla. Ale 

nakoniec sa plány zmenili a skončili sme na námestí, kde sme mohli, väčšinou v opätkoch a 
šatách, na veľkoplošnej obrazovke sledovať hokejový zápas Slovensko-Česko, čo bola 
čerešnička na torte. 

Našlo sa len 6 ľudí, ktorí po prvej tretine do divadla predsa len išli. V Divadle Astorka Korzo 
’90 sme videli predstavenie Túlavé srdce od Mareka Maďaričana, podľa literárnej predlohy 

Jozefa Cígera Hronského, v obsadení Lukáša Latináka, Zuzany Kronerovej, Mariána Miezgu, 
Petry Vajdovej, Rebeky Polákovej či Adyho Hajdu. Toto predstavenie nám prinieslo láskavý 
humor, nežné vášne i hlbokú dojímavosť. Ale napriek všetkému sa aj v divadle niesol duch 
hokeja a pri každom góle divadlo zašumelo. 
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A tak po skvelom, ale vyčerpávajúcom víkende sme z Bratislavy dvihli kotvy a v nedeľu  
nad ránom dorazili domov. 

V. Talafová, M. Budzová 

 

 

PK dejepisu, geografie a náuky o spoločnosti 
 

 

Mladí reportéri 

Koordinátori programu Mladí reportéri pre 
životné prostredie v uplynulom školskom roku 

starostlivo pripravovali rôznorodé aktivity pre 
žiakov a učiteľov zapojených do programu. 
V septembri sa Stanka Chlebová a Júlia K. 

Knižková s vervou pustili do novinárskej práce 
na workshope v Košiciach. V novembri si sladkú 
úlohu žiačky užívala Ivana Kovalová  

na workshope vyhradenom pre učiteľov v krásnej 
Malej Fatre. Po dlhej zime prišli priamo na našu 
školu mladých reportérov a ich kamarátov 

z redakčnej rady Stretnutí zobudiť 
Zuzana 
Límová 

(koordinátork
a programu a 

novinárka) 

a Jakub Filo 
(lektor 

programu a novinár). Reportéri sa po príprave 

pod vedením odborníkov v škole vybrali  
na celodenný novinársky výjazd do obce Ihľany, 
kde videli nevídané a počuli neslýchané. 

Reportérky Tina Lizáková a Júlia K. Knižková sa 
vďaka programu pozreli na zúbky výrobe papiera v SCP Ružomberok. Program Mladých 
reportérov je zmysluplný, krásny a odvážny. Nezabudnime naň!. 

Mgr. Ivana Kovalová



Výročná správa 2011/2012 30 

 

PK matematiky, fyziky a informatiky 
 
 

EXPERT geniality show 
 

 
EXPERT geniality show je súťaž, ktorá vychádza z formátu 

mimoriadne obľúbenej súťaže Matematický klokan. Na rozdiel  
od Klokana sa však EXPERT nezameriava na matematiku, ale 
umožňuje žiakom prejaviť svoje schopnosti v  iných oblastiach: 

informatika, anglický jazyk, astronómia, fyzika, chémia, biológia, 
geografia, história a občianska náuka. 

5. ročník súťaže sa uskutočnil 8. decembra 2011. Každý žiak 
súťažil v dvoch témach, ktoré si sám vybral z ponuky. Svoju voľbu 
tém nahlásil až pri odovzdávaní testu. 

V tomto školskom roku sa na našej škole zapojilo 25 žiakov (z kvarty 1 žiak, zo sexty  

4 žiaci, zo septimy 2 žiačky, z oktávy 3 žiaci, z I. B 2 žiaci, z II. C 6 žiaci, z III. A 3 žiaci, z  III. B 
2 žiaci a zo IV. B 2 žiaci.  

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

na Slovensku. Vecnú cenu získava žiak, ktorý sa umiestnil na 1.-10. mieste na Slovensku 
v téme. Spomedzi účastníkov sa žrebuje jeden, ktorý získa notebook.  

Z 25 našich zapojených žiakov sa šestnásti stali Top expertmi v téme, traja z nich sú TOP 
experti v obidvoch témach, ktoré si vybrali. 

Úspešným žiakom blahoželáme.  

 

MATEMATICKÝ  KLOKAN 
 
 
19. marca 2012 sa  24 žiakov našej školy zapojilo do najväčšej 

matematickej súťaže na svete – Matematického klokana. Žiaci 

súťažili v kategóriách od Kadet 9 (žiaci kvarty) až po Študent G34 
(žiaci 3., 4. ročníka). 

Z jednotlivcov sa najlepšie umiestnili a diplom úspešného 

riešiteľa získali: 
Kvarta: Jakub Cehula, Filip Košúth 
Sexta: Dominik Baláž, Jakub Bartolomej Košúth 

2. A: Stanislav Vnenčák 
2. B: Dominik Grigľák 
3. A: Patrícia Mitterová 

3. B: Jozef Úroda 
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PK biológie a chémie 
 

V  školskom roku 2011/2012 si žiaci 4. ročníka štvorročného štúdia a oktávy osemročného 
štúdia mali prvýkrát možnosť zvoliť 12 hodín voliteľných predmetov v  dvoch štvorhodinových 
a dvoch dvojhodinových blokoch. Seminár z chémie (4 hod.) a cvičenia z chémie (2 hod.) si 

zvolilo 12 žiakov .Seminár mal teoretický charakter a bol zameraný na rozšírenie učiva 
a prehĺbenie už v základnej chémii prebratých tém. Cvičenia z  chémie boli sčasti teoretické, 
kde sa riešili výpočtové úlohy, názvoslovie anorganických a  organických zlúčenín, 

precvičovali sa mechanizmy reakcií v organickej chémii a na zvyšných hodinách žiaci robili 
jednoduché experimenty, z  ktorých niektoré boli súčasťou maturitných zadaní. Na maturitnej 
skúške preukázali veľmi dobré teoretické vedomosti a tiež praktické zručnosti. Seminár 

z biológie (4 hod.) a cvičenia z biológie (2 hod.) si zvolilo spolu 18 žiakov. Seminár bol 
teoretický, cvičenia mali praktické zameranie. Novinkou bola tretia otázka v rámci maturitného 
zadania .V  tejto časti maturitnej odpovede žiak prezentoval tému, ktorú si vybral na začiatku 

roka. Tieto práce mali veľmi dobrú úroveň. Biológiu ako maturitný predmet si zvolilo spolu  
18 žiakov, priemer na maturitnej skúške dosiahli 1,72.  

Názorná agitácia 

Na názornú agitáciu sa využívajú nástenky. Na jednej z nich bola venovaná pozornosť 
problémom drogovej závislosti, racionálnej výživy, prevencii onkologickým ochoreniam a 
životnému prostrediu – environmentálnej výchove. Druhá nástenka obsahovala aktuálne 

informácie o činnosti a rôznych aktivitách v rámci PK B-CH, výsledky olympiád a informácie 
o súťaži o najenvirotriedu. Na realizácii sa podieľali p. p. Petrášková, p. p. Pástorová,  
p. p. Čekovská, p. p. Varholák a študenti školy. 

Čisté hory 

Akcie „Čisté hory“ vo Vysokých 
Tatrách sa zúčastnilo 13 žiakov  

z tried kvarta (T. Miškovič), II. B  
(M. Oravec), II. A (A. Čížik), kvinta  
(K. Košuthová, N. Kuzmiaková), sexta 

(M. Štefaňáková, M. Vanečko), 
septima (B. Bajtošová, B. Štofanová, 
M. Lizáková, M. Wetterová,  

M. Valigová) a z III. A (L. Varšová), 
pedagogický dozor: p. p. Pástorová, 
p. p. Ferulíková a p. p. Zubalová. 

Odpadky sme zbierali na turistickom 
chodníku z Hrebienka na Skalnaté 
pleso. 

 

 

Svetový deň vody /22.apríl/, Zeme /23.apríl/ a boja proti AIDS /1.december/ 

Prostredníctvom školského rozhlasu sa ako každý rok aj v tomto školskom roku uskutočnili 
relácie k Svetovému dňu vody, Zeme, boji proti AIDS, ktoré pripravuje p. p. Mária Petrášková. 

Súťaže 

Súťaž o najenvirotriedu prebiehala od začiatku školského roka vo všetkých triedach. 
Hodnotila sa estetická úprava tried, počet kvetov, udržiavanie kvetov,  aktuálne nástenné 
noviny a separácia odpadu. V porote, ktorá triedy hodnotila, bol p. p. Varholák a  žiaci VII. O. 

Prvé tri miesta boli ocenené finančnou odmenou: 1. miesto suma 3,30 eur na žiaka,  
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2. a 3. miesto suma 1,80 eur na žiaka. Poradie odmenených je nasledovné: 1. miesto II. A,  
2. miesto septima, 3. miesto III. B.  

25. apríla 2012 sa družstvo žiakov pod vedením p. p.. Dany Ferulíkovej zúčastnilo 
územného kola súťaže Družstiev prvej pomoci mladých SČK v Poprade. Naše Gymnázium 
reprezentovalo šesť žiakov – Marián Ksiažek /oktáva/, Ivana Oravcová /III. A/, Linda Demková 

/II. C/, Klára Mária Košuthová, Karolína Reľovská /kvinta/, Dávid Kleja /I. B/. V tvrdom zápolení 
o záchranu zdravia a života /zatiaľ len figurantov/ obsadili naši žiaci I. miesto. 

Záujmová činnosť: 

Chemická olympiáda. V chémii v šk. r. 2011 /2012 fungoval krúžok chemickej olympiády  
v  kategórii Dg, C a B, kde sa prihlásili. Krúžok pracoval pod vedením p .p. Čekovskej.  
Na krajskom kole CHO kat. B vo Svite sa umiestnil M. Šípka na 4. mieste. Krajské kolo CHO 
kat. Dg v Prešove: Filip Košúth – 5. miesto. 

Krajské kolo CHO kat.C v Humennom: Veronika Balúchová - 3. miesto. 

Na škole pokračuje činnosť SČK formou stretnutí pod vedením p. p. Ferulíkovej, na ktorých 
sa žiaci oboznamujú s teoretickými a praktickými poznatkami v oblasti zdravotníckej výchovy.  

P. p. Petrášková viedla krúžok s  onkologickou tematikou, zameraný na prevenciu a včasné 
odhalenie týchto ochorení. 

Pomáhať opusteným a týraným zvieratám do Kežmarského útulku chodili žiaci v rámci 
krúžku „Ochrana zvierat a prírody“, ktorý viedla p. p. Pástorová, tiež sme sa na škole zúčastnili 
zbierky vyhlásenej Slobodou zvierat. Zorganizovali sme predvianočnú zbierku pre útulok  
a zúčastnili sme sa akcie „Vianoce v útulku“. 

Iné aktivity  

Na letnej škole on-line korešpondenčného prírodovedného seminára v Španej Doline  

(6. – 8. 6. 2012) sa zúčastnili žiaci VII. O (A. Jankura, K. Maguthová), ktorí riešili úlohy 
z chémie, konzultácie im poskytovala p. p. Čekovská. 

Besedy s odborníkmi: psychiater Ľ. Okruhlica – prevencia drogových závislostí.  

Exkurzie 

Recyklačná linka TSMK trieda kvarta.  

Mgr. Gabriela Pástorová 

 

 

HEURÉKA ! 

Žiaci sexty Martin Vanečko 

a Martin Šípka sa zapojili do súťaže 
vyhlásenej Goetheho Institutom 
Nemčina pre bystré hlavy. Už dlhšiu 

dobu rozmýšľali nad zostrojením 
akéhosi mechanizmu, ktorý poznali 
len na teoretickej báze z vyučovania 

a práve spomínaná súťaž bola 
podnetom na využitie ich vedomostí 

v praxi. Súťažiaci si vyberá odbor, v ktorom chce svoj výskumný projekt realizovať. Vybrať si 

môže ktorúkoľvek z prírodných vied, naši žiaci sa rozhodli pre fyziku. Podmienkou súťaže bolo 
odpovedať správne na zopár otázok v nemčine, čo obaja hravo zvládli a získali za to nákupnú 
poukážkou na knihy zo spoločnosti Martinus.sk v hodnote 40 eur. Ich výskumný projekt, 

jednoduchý elektromotor založený na elektromagnetickej indukcii, je momentálne  
vo „výberovom konaní“ a ak sa porote z Inštitútu bude zdať vhodným adeptom, budú pozvaní 
19. 4. 2012 do Bratislavy na konferenciu, na ktorej svoj vynález predvedú. V prípade výhry ich 
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čakajú 2 týždne v Nemecku na jazykovo-prírodovedne orientovanom stretnutí mládeže, kde 

navštívia výskumné ústavy, univerzitné laboratóriá a múzeá s ťažiskom na prírodné vedy 
a techniku. Týmto projektom chcú stimulovať všetkých, ktorí majú chuť objavovať nové veci 
a začať s projektovou prácou. Získajú tak skvelý pocit z úspešne vykonanej práce a možno 

darčekovú poukážku v niektorom zo slovenských kníhkupectiev. Budeme im držať palce.  
Na obrázku je pôvodná pracovná verzia elektromotora. 

Mgr. Gabriela Pástorová 

 

 

On-line korešpondenčný prírodovedný seminár (OKPS) alebo ako sme 
vyhrali druhú tortu 

 
 

Od 6. 6. do 8. 6 2012 sa desať žiakov školy zúčastnilo Letnej školy OKPS v Španej Doline. 

Predchádzala tomu celoročná práca pri riešení úloh z  chémie, matematiky alebo fyziky 
OKPS, ktorý organizujú Katedra matematiky, Katedra fyziky a Katedra chémie Univerzity 
Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

V septembri sa rozbehol nový ročník OKPS. 

Súťaž spočívala vo vyriešení úloh štyroch kôl. 
Vyriešené úlohy treba poslať s celým postupom 
riešenia. Z našej školy sa zapojili do riešenia úloh 

z matematiky Samuel Barabas z III. B, z fyziky 
Martin Šípka a Martin Vanečko, obaja žiaci sexty, 
z chémie Adam Jankura, Kristína Maguthová, 

Veronika Talafová, Katarína Tomaškovičová 
a Mária Wetterová zo septimy, Janka Ridziková 
a Linda Demková z II. C, Martin Vanečko a Martin 
Šípka zo sexty. 

Po vyhodnotení posledného kola sa v každom 

predmete stanovilo poradie. Úspešní riešitelia boli pozvaní na Letnú školu OKPS. Z našich 
študentov to boli všetci zapojení. 

Dňa 6. 6. 2012 sa početná skupina študentov a jedného učiteľa vybrala na cestu  
do Banskej Bystrice a odtiaľ do Španej Doliny. Počas Letnej školy sme boli ubytovaní 
v zrekonštruovanej budove bývalej klopačky, budovy, z ktorej  baníkov zvolávali na prácu  
do baní.  

Súčasťou Letnej školy je už tradične séria prednášok. V stredu 6. 6. poobede Letnú školu 
zahájila prednáška prof. Ľubomíra Snohu z Katedry matematiky Čiarové kódy. Nasledovala 
prednáška Mgr. Mareka Skoršepu z chémie Ako sa zráža krv. S menom tohto 

vysokoškolského učiteľa sa môžete stretnúť na obálke učebníc  chémie, pretože patrí k ich 
spoluautorom. Poslednou aktivitou prvého dňa boli zaujímavé chemické pokusy, ktoré 
predviedol Mgr. Šimon Budzák. Mimochodom je to rodák z Abrahámoviec a absolvent 
kežmarského osemročného gymnázia. 

Vo štvrtok 7. 6. doobeda boli tri prednášky. Témou prvej bol Zlatý rez, ktorou zaujal doc. 

Vladimír Janiš. Alžbeta Brišová je študentkou 4. ročníka matematiky a vystúpila s prednáškou 
o kódovaní (rodné číslo, ISBN na knihách, atď.) Veronika Brišová je študentkou 1. ročníka 
a pre účastníkov Letnej školy si pripravila sériu jednoduchých logických úloh. 



Výročná správa 2011/2012 34 

Poslednou prednáškou bola prednáška 

študentky 4. ročníka fyziky Kataríny 
Kriškovej Žiarenie. Okrem iného sme si 
mohli otestovať kvalitu UV filtra  

na slnečných okuliaroch. V popoludňajších 
hodinách sa účastníci vydali na túru  
zo Španej Doliny k hotelu na Šachtičkách. 

Tí telesne a kondične zdatní doslova 
vybehli na kopec nad hotelom a mohli si 
vychutnať pohľad na široké okolie Banskej 
Bystrice. 

Vo večerných hodinách prebehlo 
vyhodnotenie OKPS v jednotlivých 
predmetov.  

Vo fyzike obsadil Martin Vanečko 3. miesto a Martin Šípka 2. miesto. 

V chémii sa na 3. mieste s rovnakým počtom bodov umiestnila Katka Tomaškovičová  
a Adam Jankura a 2. miesto získala Veronika Talafová. Víťazkou v chémii sa stala Kristínka 
Maguthová.  

Naša škola zapojila spomedzi všetkých škôl najväčší počet žiakov a už druhýkrát získala 
ako odmenu veľkú tortu.  

Samuel Barabas spomedzi všetkých riešiteľov vyriešil úlohy prvého kola najrýchlejšie  
a správne a získal ako odmenu zmrzlinový pohár. 

V posledný deň Letnej školy sme si vypočuli prednášku Dr. rer. nat. Evgenia  
E. Kolomeitseva Pentaplexity from Pheidias and Fibonacci to Penrose tiling and quasicrystals.  

Záverečnou prednáškou bola prednáška Doc. Borisa Tomášika z fyziky o význame 
rozmerovej skúšky pri riešení úloh. 

Cesta domov bola pre časť výpravy trochu adrenalínová, ale nakoniec to všetko dobre 
dopadlo. Plní dojmov sme sa vrátili domov s predsavzatím, že na budúci rok sa opäť zapojíme 
do riešenia úloh OKPS.  

Ing. Daniela Čekovská 
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PK telesnej výchovy 
 

Výber z jednotlivých podujatí (Tréning golfu a splavovania) 
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Škola spolupracujúca s UNICEF 

 

 

 

Naša škola sa druhýkrát zapojila 
do iniciatívy Škola spolupracujúca 
s UNICEF. Získať tento titul môže 

škola, ktorá uskutoční aspoň tri  
zo štyroch aktivít.  

 

Na našej škole sa uskutočnili tri 
aktivity, všetky absolvovali žiaci 
septimy. 

 

 

1. 26. 10. 2011 navštívila našu školu Junior ambasádorka Eliška Nemčková, ktorá 
mala interaktívnu prednášku o činnosti a skúsenostiach UNICEF v rozvojových krajinách. 

2. V predvianočnom období od 12. 12. do 16. 12. 2011 sa žiaci zapojili do predaja 
vianočných pohľadníc v rámci aktivity Vianoce s UNICEF. Predaj sa uskutočnil 
v priestoroch našej školy a v uliciach mesta Kežmarok. Predalo sa 200 kusov pohľadníc. 

Na účet UNICEF bola zaslaná suma 140 eur 13. 1. 2012 a podľa zmluvy 60 eur si mohla 
zbierkujúca trieda ponechať na vlastné aktivity. Tieto peniaze boli použité na projektový 
deň. Vyúčtovanie pre UNICEF bolo zaslané 17. 4. 2012 spolu s fotografickou prílohou 
z projektového dňa.  

Predaj vianočných pohľadníc UNICEF sa uskutočnil už poslednýkrát.  

3. V dňoch od 14. 5.  

do 20. 5. 2012 sa 
uskutočnila zbierka 
Týždeň modrého 

gombíka, výťažok ktorej 
je určený na vodné 
a sanitačné programy 

pre deti v Zimbabwe. 
Dobrovoľníci zo septimy 
vykonali zbierku 

v priestoroch školy 
a v uliciach mesta 
Kežmarok. Výťažok zo 

zbierky Týždeň 
modrého gombíka 
v sume 300,39 eur bol 

25. 5. 2012 zaslaný na 
účet UNICEF. 

 

Naša škola splnila podmienky a získala už druhýkrát titul Škola spolupracujúca s UNICEF.  

 

Ing. Daniela Čekovská 
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SOČ 
 

 

V školskom roku 2011/2012 sa do školského kola Stredoškolskej odbornej činnosti 

prihlásilo 44 riešiteľov s 32 prácami v 10 odboroch. Konkrétne to bolo 9 prác v odbore 
Pedagogika, psychológia, sociológia, 7 prác v odbore Zdravotníctvo, 4 práce v odbore 
História, politológia, filozofia, právne vedy, 3 práce v odbore Stavebníctvo, interiérový dizajn, 

po 2 práce v odboroch Chémia, Potravinárstvo, Biológia, Problematika voľného času  
a po jednej práci v odboroch Informatika, Hoteliérstvo a cestovný ruch a Teória kultúry, 
umenie, umelecká, odevná tvorba. Školské kolo sa uskutočnilo 9. februára 2012.  

Do krajského kola postúpilo 13 prác 15 riešiteľov v 8 odboroch, čím sme sa stali druhou 
školou v poradí podľa počtu prihlásených prác. 

Krajské kolo sa uskutočnilo 28. marca 

2012 na SOŠ Jarmočná v Starej Ľubovni. 
Na krajskom kole sme získali dve 1., dve 
2. a dve 3. miesta, čím sme sa stali 

najúspešnejšou školou. 1. miesto a 
postup na celoštátne kolo získali Lucia 
Imrichová z 3. B s prácou Origami  

v odbore 17 Problematika voľného času a 
Dagmar Petrášková z 3. B s prácou 
Odsun Nemcov z oblasti Spiša v odbore 

13 História, politológia, filozofia, právne 
vedy. 2. miesto a postup na celoštátne 
kolo získali Klára Živčáková zo septimy  
s prácou Sprevádzanie umierajúcich  

v odbore 17 Pedagogika, psychológia a 
Veronika Talafová a Adam Jankura zo septimy s prácou Chémia vôni v odbore 03 Chémia, 
potravinárstvo. 3. miesto získali Patrícia Mačičáková z 3. A s prácou Rekonštrukcia záhrady 

rodinného domu v odbore 10 Stavebníctvo a interiérový dizajn a Patrik Pekarčík z 3. A  
s prácou Webový hotelový rezervačný systém v odbore 11 Informatika. 

Celoštátne kolo sa uskutočnilo v dňoch 24. - 27. apríla 2012 na Hotelovej akadémii 
Ľudovíta Wintera v Piešťanoch. Naši žiaci nás dôstojne reprezentovali. Lucia Imrichová 
získala na celoštátnom kole 1. miesto. Srdečne blahoželáme. 

Všetkým žiakom, ktorí sa v tomto školskom roku zapojili do SOČ a úspešne reprezentovali 

našu školu, patrí poďakovanie. Dúfame, že aj v budúcom školskom roku sa nájdu ochotní, 
zodpovední a snaživí žiaci, ktorí sa stanú riešiteľmi SOČ a dosiahnu aspoň také výsledky ako 
riešitelia v tomto školskom roku. 

 

Ing. Daniela Čekovská 

školský metodik SOČ 
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Úspechy žiakov školy  
v školskom roku 2011/2012 

 
 
 

Lucia Imrichová, III. B  
- 1. miesto v celoštátnom kole SOČ v odbore 01 Problematika 
voľného času 

- 1. miesto v krajskom kole SOČ v odbore 01 Problematika 
voľného času 

Beáta Uhrinová, Martin Vanečko, sexta 

- zlaté pásmo v celoštátnom projekte Nenápadní hrdinovia  
v zápase s komunizmom 

Časopis STRETNUTIA  

- 3. miesto v celoslovenskej stredoškolských časopisov Štúrovo 
pero 2011 

Monika Mačáková, sexta 

- 3. miesto v celoštátnom kole Olympiády v nemeckom jazyku  
v kategórii 2A 
- 1. miesto v krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku  

v kategórii 2A 
- 1. miesto v obvodnom kole Olympiády v nemeckom jazyku  
v kategórii 2A 

Oliver Tropp, kvarta 
- 5. miesto na Majstrovstvách SR mládeže  v šachu v kategórii 
chlapci do 16 rokov 
- 1. miesto v krajskom kole v šachu v kategórii chlapcov 

základných škôl 
Martina Lizáková, septima 

- 6. miesto v celoštátnom kole Olympiády vo francúzskom 

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

Dagmar Petrášková, III. B 
- 1. miesto v krajskom kole SOČ v odbore 13 História, 
politológia, filozofia, právne vedy 

Lýdia Pompová, III. B 
- 1. miesto v krajskom kole súťaže Európa v škole - literárna 
časť 

Helena Lešundáková, III. B 
- 2. miesto v krajskom kole súťaže Európa v škole - literárna 
časť 

Jana Brutovská, II. C 
- 2. miesto v krajskom kole súťaže Európa v škole - výtvarná 
časť 

Veronika Talafová, Adam Jankura, septima 
- 2. miesto v krajskom kole SOČ v odbore 03 Chémia, 
potravinárstvo 

Klára Živčáková, septima 
- 2. miesto v krajskom kole SOČ v odbore 17 Pedagogika, 
psychológia, sociológia 
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Dominik Grigľák, II. B 

- 2. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády v kateg. B 
- 5. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády v kategórii C  

Patrik Pekarčík, III. A 

- 3. miesto v krajskom kole SOČ v odbore 11 Informatika 
- 4. miesto v krajskom kole Olympiády z informatiky v kategórii A 

Patrícia Mačičáková, III. A 

- 3. miesto v krajskom kole SOČ v odbore 10 Stavebníctvo a 
interiérový dizajn 

Veronika Baluchová, kvinta 

- 3. miesto v krajskom kole Chemickej olympiády v kategórii C  
Martin Šípka, sexta 

- 4. miesto v krajskom kole Chemickej olympiády v kategórii B 

Jakub Cehula, kvarta 
- 6. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády v kateg. Z9 
- 5. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády v kat. Z9 

- 16. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády v kategórii E  
- 2. miesto v obvodnom kole Fyzikálnej olympiády v kategórii E 

Ján Štefaňák, I. B 

- 12. miesto v krajskom kole Chemickej olympiády v kategórii C  
Filip Košuth, kvarta 

- 4. miesto v obvodnom kole Fyzikálnej olympiády v kategórii E 

- 23. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády v kategórii E  
Daniel Pekarčík, kvarta 

- 5. miesto v obvodnom kole Fyzikálnej olympiády v kategórii E 

Michaela Budzová, septima 
- 4. miesto v obvodnom kole Olympiády v nemeckom jazyku  
v kategórii 2B 

Natália Marhefková, kvarta 
- 5. miesto v obvodnom kole Dejepisnej olympiády v kategórii C  

Družstvo školy - Marián Ksiažek, oktáva, Ivana Oravcová, III. A, Klára Mária 

Košuthová, kvinta, Linda Demková, II. C, Dávid Kleja, I. B, Karolína Reľovská, kvinta  
- 1. miesto v územnej súťaži Družstiev prvej pomoci mladých 
SČK stredných škôl okresu Poprad a Kežmarok 

Družstvo školy - Ivana Jedináková, Patrícia Mitterová, Nikola Kaňuková, III. A   
- 3. miesto v regionálnom kole  vedomostnej súťaže Mladý 
Európan 

Nikola Kaňuková, III. A, Patrícia Mitterová, III. A, Lucia Imrichová, III. B, Linda 
Demková, II.C 

- úspešná reprezentácia v oblastnom kole Vansovej Lomničky, 

Nikola Kaňuková postúpila na krajské kolo 
Družstvo chlapcov (Lukáš Potisk, IV. A, Dávid Maňak, septima, Dávid Kleja, I. B, 

Václav Matějovský, I. A) 

- 1. miesto v obvodnom kole v stolnom tenise chlapcov 
stredných škôl 

Družstvo chlapcov  

- 3. miesto v krajskom kole v basketbale chlapcov stred. škôl 
- 1. miesto v obvodnom kole v basketbale chlapcov stred. škôl 

Družstvo dievčat 

- 3. miesto v obvodnom kole vo volejbale dievčat stredných škôl 
Družstvo chlapcov 

- 3. miesto v obvodnom kole vo volejbale chlapcov stred. škôl 
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Veronika Vaľková, II. B 

- 3. miesto v krajskom kole v atletike - skok do diaľky  
- 1. miesto v okresnom kole v atletike - skok do diaľky 
- 2. miesto v okresnom kole v atletike - beh na 100 m 

Radka Hodorovičová, II. A 
- 2. miesto v krajskom  kole v atletike - beh na 100 m 
- 1. miesto v okresnom kole v atletike - beh na 100 m 

Gregor Kuffa, III. A 
- 1. miesto v okresnom kole v atletike - beh na 100 m 

Nikoleta Sperková, sexta 

- 2. miesto v okresnom kole v atletike - beh na 800 m 
Matúš Tribula, II. B 

- 3. miesto v okresnom kole v atletike - beh na 100 m 

Paula Kriššáková, II. C 
- 3. miesto v okresnom kole v atletike - beh na 400 m 

Družstvo školy 

- 3. miesto v okresnom kole v atletike - švédska štafeta 
  
EXPERT geniality show 

 
Naši Experti sú:  
 

Meno a priezvisko Trieda Expert na 
Miesto 
v rámci 

SR 
Expert na 

Miesto 
v SR 

Celkové 
umiest. 

Matej Sedlák I. B Astronómia 94.       

Martin Šípka sexta Anglický jazyk 22. Tajomstvá 

prírody 

6. 8. 

Dominik Baláž sexta Tajomstvá 
prírody 

21.       

Marián Ksiažek oktáva Anglický jazyk 8. Tajomstvá 
prírody 

15. 7. 

Jana Brutovská  I. C Astronómia 45.       

Ľuboš Wiesner oktáva Astronómia 69.       

Daniel Pribulla oktáva Tajomstvá 

prírody 

4.       

Jakub Vaľko II. C Dejiny a 
spoločnosť 

16.       

Viktória Zummerová septima Astronómia 71.       

Dávid Ľ. Godiška III. B Astronómia 24.       

Pavol Matava III. A Astronómia 44.       

Samuel Solus III. A Astronómia 41.       

Marek Cehula IV. B Astronómia 63. Tajomstvá 

prírody 

31.   

Rudolf Semaňák II. C Dejiny a 

spoločnosť 

44.       

Karin Račeková II. C  Tajomstvá 
prírody 

46.       

Martin Vanečko sexta Dejiny a 
spoločnosť 

79.       
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MATEMATICKÝ  KLOKAN 

 
Najúspešnejší boli Dominik Grigľák (percentil 99,8 %), Jakub Cehula (percentil 98,7 

%) a Stanislav Vnenčák (percentil 98,1 %), ktorí  vo svojej kategórii patria medzi 5% 

najúspešnejších riešiteľov.  
  
ON-LINE  KOREŠPONDENČNÝ  PRÍRODOVEDNÝ  SEMINÁR 

Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici organizuje niekoľko rokov on-line 
prírodovedný korešpondenčný seminár (OKPS). Už po tretíkrát sa zapojili aj žiaci našej školy 
a dosiahli vynikajúce výsledky, na základe ktorých boli všetci riešitelia pozvaní na Letnú školu 

OKPS v Španej Doline v dňoch 6. - 8. júna 2012. 
Úlohy OKPS v tomto školskom roku riešilo týchto 10 žiakov:  
Samuel Barabas – matematika – žiak III. B, 

Martin Šípka a Martin Vanečko – chémia a fyzika- žiaci sexty, 
Linda Demková a Jana Ridziková- chémia- žiačky II. C, 
Adam Jankura, Kristína Maguthová, Veronika Talafová, Katarína Tomaškovičová a Mária 

Wetterová – chémia- žiaci septimy. 
V rámci Letnej školy boli vyhlásené výsledky v jednotlivých predmetoch. 
Vo fyzike sa Martin Šípka umiestnil na 2. mieste a Martin Vanečko na 3. mieste.  

V chémii sa Kristína Maguthová umiestnila na 1. mieste, Veronika Talafová na 2. mieste  
a s rovnakým počtom bodov na 3. mieste sa umiestnili Adam Jankura a Katarína 
Tomaškovičová . 

Naviac Samuel Barabas získal mimoriadnu cenu (zmrzlinový pohár) za najrýchlejšie  
a správne vyriešenie úloh prvej série spomedzi všetkých riešiteľov a zo všetkých odborov.  

Ako škola sme získali sladkú odmenu (veľkú tortu) za najviac zapojených žiakov. 
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Ponuka voliteľných predmetov na šk. r. 2012/2013 
 

Žiaci štvorročného aj osemročného štúdia majú možnosť posilniť si niektorý z vyučovacích 
predmetov povinne voliteľnými predmetmi. V VII. O a treťom ročníku sú to dva dvojhodinové 
predmety, v VIII. O a štvrtom ročníku 2 štvorhodinové predmety a 3 dvojhodinové predmety. 

Podmienky pre voľbu viacerých povinne voliteľných predmetov zohľadňujú nový model 
maturitnej skúšky.  

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

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

žiak si volí  

dva 2-hodinové predmety 

žiak si volí  

dva 4-hodinové predmety 

žiak si volí  

tri 2-hodinové predmety 

(sk. – počet skupín, ž. – počet žiakov) 

Seminár z matem. - 2 sk. - 37 ž. Seminár z matem. - 2 sk. - 34 ž. Konverzácia v AJ - 3 sk. - 45 ž. 

Seminár z chémie - 1 sk. - 19 ž. Spol.-ved. seminár - 1 sk. - 32 ž. Cvičenia z matem. - 1 sk. - 20 ž. 

Seminár z biológie - 1 sk. - 27 ž. Seminár z biológie - 1 sk. - 32 ž. Cvičenia z biológie - 1 sk - 17 ž. 

Spol.-ved. seminár - 1 sk. - 17 ž. Seminár z dejepisu - 1 sk. - 17 ž. Cvičenia z chémie - 2 sk. - 24 ž. 

Konverzácia v NJ - 2 sk. - 26 ž. Seminár z chémie - 1 sk. – 23 ž. Cvičenia z informatiky - 1 sk. - 16 
ž. Sem. a cvič. z fyziky - 1 sk. - 9 ž. Seminár z geografie - 1 sk. - 14 ž. Cvičenia zo SJL - 2 sk. - 56 ž. 

Konverzácia v AJ - 2 sk. - 37 ž. Konverzácia v AJ - 1 sk. - 17 ž. Deskriptívna geom. - 1 sk. - 11 ž. 

 Seminár z informatiky - 1 sk. - 13ž. Ekonomika - 1 sk. - 18 ž. 

  Konverzácia v NJ - 2 sk. - 26 ž. 

  Estetická výchova - 1 sk. - 24 ž. 

  Konverzácia vo FJ - 1 sk.- 16 ž. 

 

Organizácia školského roka 2012/2013 
Školský rok sa začína 1. septembra 2012. Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 

2012 (pondelok). Školské vyučovanie v 1. polroku školského roka sa končí 31. januára 2013 
(štvrtok). 

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2013 (pondelok) a končí sa  
28. júna 2013 (piatok). 

Prázdniny v školskom roku 2012/2013: 
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Zoznam žiakov podľa tried 

(Fotografie tried zhotovila žiačka Martina Lizáková) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Kvarta 
Triedna učiteľka: Mgr. Mária Uličná  

(od 13. 12. 2012 triedna učiteľka Mgr. Dana Ferulíková) 
 
 

 
 

* žiak prospel na konci školského roka s vyznamenaním 

1. Viliam Baláž * 14. Lea Lapšanská * 
2. Lukáš Bednarčík 15. Zuzana Lorková * 
3. Jakub Cehula * 16. Samuel Mačák 

4. Mária Cehuľová 17. Natália Marhefková * 
5. Martina Džubanová  18. Tomáš Miškovič * 
6. Bibiána Chrenková * 19. Benedikt Nebus 

7. Ľuboš Jankura * 20. Daniel Pekarčík * 
8. Radovan Kapral * 21. Andrea Pitoňáková 
9. Ján Koščák 22. Kristián Repaský 

10. Igor Koššar 23. Gabriela Scherfelová 
11. Filip Košuth 24. Adam Štefanik 
12. Karin Kovalská * 25. Dávid Zummer 

13. Jakub Kurila *  
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Kvinta 
Triedna učiteľka: Mgr. Vladimíra Mačáková 
 

 

 

 
 
• do 1. 2. 2012 

 

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 Ružbaská * 

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

11. Samuel Knižka 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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Sexta 
Triedna učiteľka: Mgr. Daniela Žabková 
 

 

 

 
 
 

1. Dominik Baláž  12. Monika Mačáková * 

2. Gabriela Baluchová 13. Peter Maguth  
3. Richard Bohony  14. Zdislava Melníková *  
4. Magdaléna Dzinová 15. Patrícia Multáňová   

5. Bronislava Gondžárová 16. Diana Ordzovenská 
6. Patrik Hrebeňár  17. Nikoleta Sperková  
7. Laura Kleinová * 18. Katarína Suchá   

8. Jakub Bartolomej Košuth 19. Martin Šípka * 
9. Zdenko Kovalčík  20. Mária Štefaňáková 
10. Lívia Kruliacová  21. Beáta Uhrinová *  

11. Alžbeta Labusová  22. Martin Vanečko *  
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Septima 
Triedna učiteľka: Mgr. Andrea Petrášková 
 

 

 

 
 

1. Barbora Bajtošová * 16. Simona Oravcová  

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

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

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

11. Veronika Ksiažeková *  26. Mária Valigová  
12. Martina Lizáková * 27. Mária Wetterová  
13. Kristína Maguthová * 28. Henrieta Zemančíková  

14. Dávid Maňak  29. Viktória Zummerová 
15. Paula Mazureková 30. Klára Živčáková  
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Oktáva 
Triedna učiteľka: Ing. Daniela Čekovská 
 

 

 
 
 

 
 

1. Matej Cehula * 10. Michal Paják * 

2. Lenka Gondžárová * 11. Barbora Petrovová 
3. Daniel Chlebo 12. Slávka Pribilovičová  
4. Lukáš Kobza 13. Daniel Pribulla *  

5. Marián Ksiažek * 14. Vladimír Siráň 
6. Patrícia Kurucová * 15. Tomáš Trgala 
7. Marek Lizoň * 16. Ľuboš Wiesner 

8. Magdaléna Marhefková * 17. Martin Zahurák 
9. Mária Odumorková 18. Natália Zastková * 
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I. A 
Triedna učiteľka: Mgr. Mária Morongová 
 

 

 

 
 
 

 
 

1. Klaudia Bátorová  13. Tomáš Lizák   

2. Monika Bőhmerová * 14. Václav Matějovský   
3. Denisa Brežinová  15. Jozef Nebus  
4. Michal Dinda  16. Silvia Pavligová  

5. Marek Figlár  17. Jozef Pitoňák  
6. Martin Hanigovský   18. Simona Putovná  
7. Radovan Heldák  19. Lívia Reľovská   

8. Kristián Hudáček  20. Ľudmila Richweissová * 
9. Barbora Hudačeková  21. Martin Selvek *  
10. Natália Chovaňáková  22. Miriam Šlebodová  

11. Anna Kriššáková  23. Ester Víznerová * 
12. Ivana Lapšanská   
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I. B 
Triedna učiteľka: Mgr. Bronislava Oravcová 

 

 

 

 
 

1. Barbora Barteková  13. Nikolas Kuruc 

2. Kristína Demetrová  14. Daniel Lampart  
3. Simona Gáborčíková * 15. Michal Maňak  
4. Michal Griglak   16. Natália Paugschová  

5. Kamil Janeček * 17. Daniel Psonák  
6. Barbora Janíková * 18. Viktória Ružbaská  
7. Tomáš Jendrejčák  19. Matej Sedlák * 

8. Matúš Kalafut * 20. Adriana Scholtzová  
9. Sabína Kilárová  21. Dominik Sulák   
10. Dávid Kleja * 22. Ján Štefaňák * 

11. Nikola Knapiková * 23. Ján Vnenčák * 
12. Rafael Kuffa *  
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II. A 
Triedna učiteľka: Mgr. Ivana Kovalová 
 

 

 

 
 
 

 

1. Tatiana Bednárová 10. Kristína Kroková * 

2. Adam Čížik 11. Daniela Mačičáková * 
3. Alexandra Figurová 12. Matúš Madeja  
4. Laura Gallyová 13. Richard Mištík 

5. Kristína Gurníková * 14. Andrea Nagyová *  
6. Radka Hodorovičová 15. Ján Pirožek  
7. Kristína Holovová 16. Simona Ugrayová * 

8. Andrea Kolejáková * 17. Barbora Vasičáková 
9. Lucia Korfantová * 18. Stanislav Vnenčák * 
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II. B 
Triedny učiteľ: Mgr. Jozef Vlček  
 

 
 

 

 
 

1. Ivan Bartek  16. Patrícia Mirgová 

2. Kristína Božeková 17. Natália Neupauerová 
3. Miroslava Božeková 18. Michal Oravec * 
4. Klaudia Budzáková 19. Michaela Pisarčíková 

5. Ľudmila Dziaková 20. Patrik Pomorský 
6. Monika Fričová 21. Lukáš Pompa 
7. Dominik Grigľák * 22. Mária Reľovská * 

8. Dominika Halčinová 23. Tomáš Šimšaj 
9. Radka Kačmareková 24. Lukáš Špak 
10. Peter Kiska 25. Vladimír Špak 

11. Monika Krempaská 26. Andrea Štecová 
12. Andrea Lopatovská 27. Matúš Tribula 
13. Nikola Mačáková 28. Marián Valenčík 

14. Katarína Matalíková 29. Veronika Vaľková * 
15. Dávid Michalík 30. Zuzana Veštúrova 
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II. C 
Triedna učiteľka: Mgr. Mária Petrášková 
 

 
 

 

 
• do 30. 11. 2011 
•• zahraničné štúdium

1. Jana Brutovská * 15. Adrián Mrázik 

2. Linda Demková * 16. Daniel Neupauer 
3. Lenka Gärtnerová * 17. Jakub Neupauer 
4. Denis Grotkovský *  18. Dominika Nováková * 

5. Dávid Hotáry 19. Samuel Ogurčák 
6. Norbert Hudáček 20. Lucia Pitoňáková 
7. Ján Janík * 21. Karina Račeková * 

8. Frederika Knapíková 22. Ján Repčák  
9. Samuel Kolodzej 23. Jana Ridziková * 
10. Magdaléna Kovalčíková  24. Tomáš Rušin 

11. Paulína Kriššáková * 25. Rudolf Semaňák  
12. Lenka Mačáková • 26. Silvia Schmidtová 
13. Tomáš Michaliček 27. Lukáš Tomaškovič 

14. Nina Modlová •• 28. Jakub Vaľko * 
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III. A 
Triedna učiteľka: Mgr. Daniela Mihóková 
 

 

 
 
 

 

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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III. B 
Triedny učiteľ: Mgr. Pavol Šoltys 
 

 

 

 
 

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. Dávid-Ľudovít Godiška 21. Jana Slavkovská 
7. Kristína Heilandová * 22. Romana Sosková * 

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

11. Stanislav Kačmarik 26. Marek Šelep 
12. Miriama Kočová 27. Daniel Šromovský 
13. Katarína Koščáková 28. Jozef Úroda  

14. Katarína Krupeľáková 29. Jaroslava Vojtičková 
15. Tatiana Lajošová * 30. Filip Zemančík 
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IV. A 
Triedna učiteľka: RNDr. Anna Zubalová 
 

 

 
 

1. Adrián Backár 17. Alexandra Králová 

2. Viktor Bednár  18. Andrej Lešundák 
3. Richard Deák 19. Andrea Marhefková * 
4. Dominika Fedorová 20. Nikol Mištíková  

5. Zdenka Frindtová 21. Denisa Mitterová * 
6. Claudia Galambošová 22. Veronika Petreková 
7. Juliána Gemzová 23. Mária Pirožeková 

8. Dominik Glevaňák 24. Lukáš Potisk  
9. Mária Grichová 25. Katarína Rumlová * 
10. Petra Hardoňová * 26. Dávid Starovič 

11. Kristína Chomišáková 27. Denis Szentivanyi  
12. Andrea Chudiková  28. Pavol Šatala * 
13. Tatiana Kantorková  29. Bibiána Šavelová  

14. Patrik Kaňuk 30. Jana Špirková 
15. Zuzana Kolejáková  31. Pavol Štefánik * 
16. Ivan Krajňák 32. Barbora Zemančíková 
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IV. B 
Triedna učiteľka: Mgr. Gabriela Pástorová 
 

 

 

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. Alžbeta 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   


