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Vážení kolegovia, milí študenti!  

 

Opäť Vás pozývam prelistovať útlu brožúru s možno trochu strohým 
názvom Výročná správa. Ako už z neho vyplýva, ide o akési „zmapovanie“ 

ďalšieho roka, ktorý sme spolu prežili. Ako sa na správnu „mapu“ patrí, 
obsahuje rôzne typy zobrazení, legendy. Fotografické zábery a tabuľkové 
prehľady sú zväčša dopĺňané komentármi. Teda správu môžeme skutočne 
obrazne označiť za akúsi „mapu“, príp. „atlas“. 

Najdôležitejšie je však to, že ide o mapovanie najrôznejších aktivít na škole, ktorá 
v uplynulom školskom roku poznačila životy všetkých nás zainteresovaných.  
Pre prichádzajúcich prvákov a učiteľov je zase malým odrazom toho, čím všetkým ich môže 
toto prostredie ovplyvniť smerom do budúcna.  

Výročná správa je samozrejme určená aj všetkým ostatným, ktorí možno nie sú s touto 

školou priamo spojení. Veď to dobré, o čom správa „hovorí“, môže pozitívnym spôsobom 
zasiahnuť aj ďalších. 

Verím, že si v tomto ročníku nájde každý čitateľ, príp. „listovateľ“ minimálne to, čo hľadá 
a možno aj niečo navyše. Prajem príjemné „stretnutie“ s ďalším rokom Gymnázia  
P. O. Hviezdoslava v Kežmarku! 

 

Kežmarok august 2013                                                                          Mgr. Pavol Šoltys 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



Výročná správa 2012/2013 

 
2 

Pedagogický zbor Gymnázia P. O. Hviezdoslava 
a zamestnanci školy 

 
 

Pedagogický zbor 
Riaditeľka školy  

Mgr. Helena Gardošová, vyučovala chémiu v sexte a v II. B. 
Zástupkyňa riaditeľky  

RNDr. Marta Mlynarčíková, vyučovala matematiku v III. A, IV. B, seminár z matematiky  
v 3. a 4. ročníku. 

PhDr. Veronika Balážová, vyučovala anglický jazyk v sexte, I. A, III. B, IV. A, IV. B, 
konverzáciu v AJ vo 4. ročníku. 
Ing. Daniela Čekovská, vyučovala matematiku v sexte, I. B, I. C, III. C, chémiu v II. A, 

seminár z chémie v 3. a 4. ročníku. 
RNDr. Ivan Duľa, PhD., vyučoval fyziku v sexte, I. A, III. C, seminár z matematiky  
v 3. ročníku, cvičenia z matematiky vo 4. ročníku, matematiku v septime, II. A a II. B. 

Mgr. Klaudia Fassingerová, vyučovala nemecký jazyk v kvinte, I. C, II. B, III. C, IV. B, 
konverzáciu v NJ v 3. ročníku. 
Mgr. Dana Ferulíková, vyučovala biológiu v kvinte, sexte, septime, I. A, I. B, II. A, III. C, 

telesnú výchovu dievčat v kvinte, oktáve, I. A, III. B. 
Mgr. Oľga Gallová, vyučovala dejepis v sexte, septime, I. A, I. B, II. A, II. B. 
Mgr. Lucia Hartingerová, vyučovala umenie a kultúru v II. A, II. B, III. A, III. B, III. C, IV. A,  

IV. B, estetickú výchovu v oktáve, anglický jazyk v I. B, estetiku vo 4. ročníku. 
Mgr. Edita Hrušková Molnárová, vyučovala nemecký jazyk v kvinte, sexte, I. C, II. A, II. B, 
III. B, IV. A, konverzáciu v NJ v 3. ročníku. 

Mgr. Ivana Kovalová, vyučovala francúzsky jazyk v oktáve, I. A, II. A, III. A, IV. A, občiansku 
náuku v III. A, IV. A a IV. B, spoločenskovedný seminár v 3. ročníku, náuku o spoločnosti 
v septime, oktáve, konverzáciu vo FJ vo 4. ročníku. 

Mgr. Otto Krajňák, vyučoval telesnú výchovu chlapcov v sexte, septime, oktáve, II. A, II. B, 
III. A, III. B, IV. B, biológiu v I. C, II. B, III. B, cvičenia z biológie vo 4. ročníku. 
Mgr. Mária Krempaská, vyučovala nemecký jazyk v sexte, septime, oktáve, I. B, III. B 

a konverzáciu v NJ vo 4. ročníku. 
Mgr. Vladimíra Mačáková, vyučovala dejepis v sexte, septime, I. A, I. B, II. A, II. B, náuku 
o spoločnosti v sexte, oktáve, občiansku náuku v III. B, III. C, spoločenskovedný seminár  

vo 4. ročníku. 
Mgr. Valéria Jackulíková, vyučovala náuku o spoločnosti v sexte, občiansku náuku v III. B, 
III. C, spoločenskovedný seminár vo 4. ročníku. 

Mgr. Daniela Mihóková, vyučovala matematiku v kvinte, oktáve, I. A, III. B, IV. A, seminár 
z matematiky vo 4. ročníku, informatiku v I. B, I. C. 
Mgr. Mária Morongová, vyučovala anglický jazyk v oktáve, II. A, II. B, III. B, III. C, 

konverzáciu v AJ vo 4. ročníku. 
Mgr. Bronislava Oravcová, vyučovala geografiu v II. B, III. C, telesnú výchovu dievčat  
v sexte, septime, I. B, I. C, II. A, II. B, III. A, III. C, IV. A, IV. B. 

Mgr. Gabriela Pástorová, vyučovala fyziku v kvinte, septime, I. B, I. C, II. A, II. B, III. A, III. B, 
cvičenia z chémie vo 4. ročníku, seminár a cvičenia z fyziky v 3. ročníku. 
Mgr. Andrea Petrášková, vyučovala slovenský jazyk a literatúru v oktáve, I. B, IV. A, dejepis 

v kvinte, I. C, III. A, III. B, III. C, seminár z dejepisu vo 4. ročníku.  
Mgr. Mária Pješčáková, vyučovala anglický jazyk v kvinte, septime, III. C, IV. A, konverzáciu 
v AJ v 3. ročníku, anglický jazyk a konverzáciu vo 4. ročníku. 

Mgr. Mária Petrášková, seminár z biológie v 3. a 4. ročníku, chémiu v kvinte, septime, I. A,  
I. B, I. C, III. A, III. B, III. C. 
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Mgr. Pavol Šoltys, vyučoval slovenský jazyk a literatúru v II. A, II. B, III. A, III. B, IV. B, 

cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry vo 4. ročníku, náboženskú výchovu v kvinte, sexte, 
I. A, I. B, I. C a v II. B. 
Mgr. Mária Uličná, vyučovala anglický jazyk v kvinte, sexte, septime, I. C, II. B, III. A, 

konverzáciu v AJ v 3. ročníku. 
Mgr. Juraj Varholák, vyučoval biológiu v III. A, telesnú výchovu chlapcov v kvinte, I. B, I. C, 
III. C, IV. A.  

Mgr. Jozef Vlček, vyučoval geografiu v kvinte, sexte, septime, I. A, I. B, I. C, II. A, III. A, III. B, 
seminár z geografie vo 4. ročníku, umenie a kultúru kvinte, I. A, I. B, I.C, etickú výchovu 
v kvinte až sexte, v 1. a 2. ročníku. 

RNDr. Anna Zubalová, vyučovala informatiku v kvinte, sexte, I. A, I. B, I. C, II. A, II. B, III. A, 
III. B, III. C, cvičenia z informatiky vo 4. ročníku, seminár z informatiky vo 4. ročníku. 
Mgr. Daniela Žabková, vyučovala slovenský jazyk a literatúru v kvinte, sexte, septime, I. A,  

I. C, III. C, cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry vo 4. ročníku. 
 
 

Externí učitelia 
Ing. Marta Mačičáková, vyučovala ekonomiku vo 4. ročníku. 
Ing. Denisa Mačáková, vyučovala deskriptívnu geometriu vo 4. ročníku.  
Mgr. Michal Pásztor, vyučoval katolícke náboženstvo v sexte, I. B, II. A. 

 
 
 

Technicko-hospodárski pracovníci 
Ing. Marta Mačičáková, ekonómka 
Ľuboslava Michaláková, účtovníčka 
Michal Mocák, školník 
Anna Girgaschová, Emília Mirgová, Mária Mocáková, Mária Nogová, Ružena 

Scholczová, upratovačky 
 
 

Rada školy  
Zástupcovia pedagogických. zamestnancov: Ing. Daniela Čekovská (predseda),  
RNDr. Ivan Duľa, PhD. (podpredseda) 
Zástupca nepedagogických zamestnancov: Ing. Marta Mačičáková 

Zástupca žiakov: Martin Vanečko 
Zástupcovia rodičov: MVDr. Peter Vaľko (podpredseda), Ing. Ľubomír Lizák, Brigita 
Marhefková  

Zástupcovia zriaďovateľa: Mgr. Miroslav Beňko, PhDr. Milan Gacík, Ing. Miroslav Perignáth, 
JUDr. Štefan Bieľak 

 

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 
 

3. september 2012 

 Slávnostné otvorenie školského roka 2012/2013. 

7. september 2012 

 Deň Židovskej kultúry v Kežmarku, seminaristi IV. ročníka, prednášky, prezentácie 

o židovských zvykoch, holokauste, koncentračných táboroch, židovskej kultúre 

v Kežmarku. 

14. – 21. september 2012 

 1. projektové stretnutie so žiakmi z BARNIM-GYMNASIUM Bernau v rámci programu 

Mládež v akcii. 

21. september 2012 

 V. Talafová a A. Jankura z oktávy sa zúčastnili Krajského festivalu vedy a techniky 

v Levoči s prácou Chémia vôní, kde získali 1. miesto a postúpili na celoštátny festival. 

 Exkurzia do Štátneho archívu v Poprade, seminaristi IV. ročníka, práca archivára. 

 Lenka Wildnerová (absolventka našej školy) diskutovala s návštevníkmi krúžku 

francúzskeho jazyka a inými žiakmi o výhodách a nevýhodách štúdia vo Francúzsku 

a v Spojených štátoch amerických. Diskusia sa konala v oktáve. 

24. – 28. september 2012 

 Zástupkyňa časopisu Stretnutia, J. Tomaškovičová, navštívila Európsky parlament 

v Bruseli. 

26. september 2012 

 P. p. Mária Petrášková zorganizovala finančnú zbierku Biela pastelka na pomoc nevidiacim 

a slabozrakým. Vyzbieralo sa 140€. 

29. september 2012 

 Uskutočnila sa akcia Čisté hory. Počet žiakov školy bol 19. Pedagogický dozor vykonávali 

p. p. Pástorová a p. p. Zubalová. Odpadky zbierali na turistickom chodníku z Hrebienka  

na Téryho chatu. 

3. október 2012 

 Študenti I. A, I. C a kvinty navštívili Mestskú knižnicu v Kežmarku. 

 Pod vedením p. p. Pástorovej sa uskutočnila finančná zbierka na pomoc opusteným 

a týraným zvieratám. Finančný zisk 155€ bol poukázaný na účet Slobody zvierat. 

4. október 2012 

 Učitelia a študenti si pozreli muzikál Quo vadis v Divadle J. Záborského v Prešove. 

5. október 2012 

 Okresné kolo v cezpoľnom behu - 1. miesto družstvo dievčat (Sperková, Fodorová, 

Selepová), 2. miesto Sperková, 2. miesto družstvo chlapcov (Šípka, Kuffa G., Ščigulinský), 

2. miesto Šípka, 3. miesto Fodorová.  

 Cvičenie na ochranu života a zdravia pre 1., 2. ročník, kvintu a sextu. 

10. október 2012 

 Krajské kolo v cezpoľnom behu - 6. miesto družstvo dievčat (Sperková, Fodorová, 

Selepová).  

 Rodičovské združenie. 



Výročná správa 2012/2013 

 
5 

 Vybraní maturanti boli testovaní NÚCEMom. 

11. október 2012 

 Zapojili sme sa do zbierky Ligy pre duševné zdravie. 

12. október 2012 

 Mestskú knižnicu v Kežmarku navštívili študenti I. B. 

 46 žiakov školy navštívilo exkurziu Human Body v Bratislave. 

18. október 2012 

 Predstavili sme sa na burze stredných škôl. 

19. – 26. október 2012 

 13 žiaci sa zúčastnili na 2. projektovom stretnutí v Bernau v rámci programu Mládež 

v akcii. 

23. október 2012 

 Dvaja žiaci oktávy (Barbora Bajtošová, Adam Jankura) sa zúčastnili na skúškach DELF  

na úrovni B2 (DELF - diplom potvrdzujúci znalosť francúzskeho jazyka) v Košiciach. 

24. október 2012 

 Dotazníkovou metódou sa na triednických hodinách v 1. A, 1. B, 1. C a kvinte uskutočnil 

prieskum, zameraný na zistenie úrovne informovanosti našich študentov o drogách, ich 
dostupnosti, cenách a konzumácii a o trávení voľného času, o vzťahoch v triede a celkovej 
atmosfére v škole. 

26. október 2012 

 Žiaci chemického krúžku sa zúčastnili chemického popoludnia s Mgr. Šimonom Budzákom, 

PhD. z katedry chémie Prírodovedeckej fakulty UMB v Banskej Bystrici, ktorý predviedol 

niekoľko zaujímavých pokusov. 

29. október 2012 

 MŠ v stolnom tenise dievčat - 1. Janíková, 2. Miturová, 3. Garanová, 4. Jankurová. 

31. október – 2. november 2012 

 Jesenné prázdniny. 

5. november 2012 

 Žiaci 2. A, 3. B a seminára z biológie 3. a 4. ročníka sa zúčastnili prednášky o zdravom 

životnom štýle, ktorú pripravili bývalé žiačky školy Barbora Špaková a Dáša Vojtechová, 

v súčasnosti poslucháčky Lekárskej fakulty v Martine.  

8. november 2012 

 V. Talafová a A. Jankura sa zúčastnili celoštátneho festivalu vedy a techniky v Bratislave. 

9. november 2012 

 V telocvični T2 sa konal imatrikulačný večierok. 

12. november 2012 

 250 žiakov 1. - 3. ročníka sa zúčastnilo multimediálneho protidrogovo-motivačného 

koncertu „Vzdušné zámky“. 

14. november 2012 

 Okresné kolo vo futsale - 2. miesto družstvo chlapcov (Budzák, Hotáry, Hrebeňár, 

Hudaček, Kovalčík, Repčák, Vaľko, Solus, Toporcer). 

 Klasifikačná porada za I. štvrťrok. 
15. november 2012 

 MŠ v halovom futbale - 1. - 1. B, 2. - 3. B, 3. - 4. A, 4. - septima. 
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16. november 2012 

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

17. november 2012 

 Stužková slávnosť IV. A v Reštaurácii v Mlyne v Spišskej Belej. 

21. november 2012 

 MŠ v stolnom tenise chlapcov - 1. Matějovský, 2. Maňak, 3. Kleja, 4. Heldák. 

22. november 2012 

 Skupina žiakov oktávy a III. A sa zúčastnila na výstave fotografií francúzskeho fotografa 

Yanna Arthus-Bertranda spojenej s prednáškou vo francúzskom jazyku na tému 

biodiverzita a energia. Prednášala Aurore Pascot. Skupinu žiakov sprevádzala  

p. p. I. Kovalová.  

27. november 2012 

 Počas štrajku zamestnancov školstva sa na našej škole konala súťaž v preklade Juvenes 

Translatores. Z angličtiny prekladali Martin Šípka a Martin Vanečko, z nemčiny Monika 

Mačáková a z francúzštiny Barbora Bajtošová a Martina Lizáková. Práca Moniky 

Mačákovej bola ocenená ďakovným listom.  

1. december 2012 

 Stužková slávnosť oktávy v hoteli Agro vo Veľkej Lomnici. 

3. december 2012 

 Rozhlasová relácia k Svetovému dňu boja proti AIDS. 

4. december 2012 

 Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. 

5. december 2012 

 Uskutočnil sa 6. ročník súťaže EXPERT geniality show, na našej škole sa zapojilo  

24 žiakov. Najväčší úspech zaznamenali Martin Šípka zo septimy, ktorý sa v téme 

Tajomstvá prírody umiestnil v rámci SR na 1. mieste a Martin Vanečko zo septimy, ktorý sa 

umiestnil v obidvoch témach na výbornom mieste a v celkovom poradí patrí do TOP 10  

v SR vo svojej vekovej kategórii. 

7. december 2012 

 S Tebou o Tebe – výchovný program pre 1. ročník a kvintu. 

 Školské kolo Chemickej olympiády kat. A. 

11. december 2012 

 MŠ v basketbale - 1. - 3. B, 2. - oktáva, 3. - septima, 4. - sexta, 5. - 4. A, 6. - 1. B, 7. - 2. B, 

8. - 2. A. 

 Matematická olympiáda kategórie A – školské kolo. 

12. december 2012 

 Anglická olympiáda – školské kolo. 

14. december 2012 

 V priestoroch chemického laboratória sa uskutočnilo chemické dopoludnie pre žiakov  

1. a 2. ročníka našej školy a žiakov 9. ročníka zo Základnej školy Dr. D. Fischera 

v Kežmarku. Akcia bola podporená projektom Komprax, Národným projektom Iuventy. 

Návštevníci si mohli pozrieť 10 efektných pokusov, ako napr. horiace a tajné písmo, 

amoniaková fontána, blesky pod vodou. 
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21. december 2012 

 Prehliadku ZUČ zorganizovala III. B pod vedením p. p. J. Vlčka. 

24. december 2012 – 7. január 2013 

 Vianočné prázdniny. 
9. január 2013 

 II. rodičovské združenie. 

22. január 2013 

 Okresné kolo v stolnom tenise družstiev - 1. družstvo chlapcov, 3. družstvo dievčat. 

23. január 2013 

 Monika Mačáková (septima), Dávid Hovanec (sexta) sa zúčastnili na obvodnom kole 

Olympiády v nemeckom jazyku v Poprade. 

24. január 2013 

 Školské kolo Matematickej olympiády kategórie B, C. 

28. január 2013 

 Klasifikačná porada za I. polrok. 
31. január 2013 

 Vydávanie výpisov známok za 1. polrok.  

31. január – 9. február 2013 

 Výmenný pobyt 17 žiakov z Theresien-Gymnasium z Ansbachu. 

1. február 2013 

 Polročné prázdniny. 
4. február 2013 

 M. Uličná a L. Hartingerová sprevádzali skupinu žiakov tretieho ročníka na divadelné 

predstavenie v anglickom jazyku Oliver Twist v Košiciach. 

5. február 2013 

 Žiaci 1. A mali počas vyučovacej hodiny francúzskeho jazyka možnosť diskutovať  

s francúzskou študentkou Caroline.  

6. február 2013 

 Okresné kolo v basketbale chlapcov - 1. družstvo chlapcov. 

 Prednáška Tolerancia a kríza v Európe. 

8. február 2013 

 Natália Marhefková z kvinty sa umiestnila v krajskom kole Olympiády zo slovenského 

jazyka v kategórii B na 13. mieste. 

14. február 2013 

 Monika Mačáková (septima) a Dávid Hovanec (sexta) sa zúčastnili na krajskom kole 

Olympiády v nemeckom jazyku v Poprade. 

18. – 22. február 2013 

 Jarné prázdniny. 
24. február – 1. marec 2012 

 Lyžiarsky výcvikový kurz pre 1. ročník. 

26. február 2013 

 Uskutočnila sa školská prehliadka SOČ, v ktorej bolo odprezentovaných 22 prác od 36 

autorov. 
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 Okresného kola Vansovej Lomničky sa zúčastnili Nikola Kaňuková zo IV. A, Barbora 

Hudačeková z II. A, Lucia Imrichová zo IV. B. Do krajského kola z prvého miesta postúpila 
Nikola Kaňuková a Barbora Hudačeková. 

27. február 2013 

 Krajské kolo v stolnom tenise chlapcov Šarišské Michaľany - 3. družstvo chlapcov. 

4. marec 2013 

 MŠ v tenise - 1. Špak, 2. Hrebeňár. 

5. marec 2013 

 MŠ vo volejbale - 1. - 4. A, 2. - 4. B, 3. - 3. C. 

12. marec 2013 

 EČ a PFIČ maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry. 

 Študenti prvých ročníkov a kvinty sa zúčastnili exkurzie do Banskej Bystrice a Tajova.  

V Banskej Bystrici navštívili Literárne a hudobné múzeum a v Tajove rodný dom  

J. G. Tajovského. 

 Exkurzia do Osvienčimu, žiaci III. ročníka, septimy, po stopách holokaustu. 

13. marec 2013 

 EČ a PFIČ maturitnej skúšky z cudzích jazykov. 

 Vybraní študenti videli predstavenie Pani učiteľke z lásky z produkcie Divadla Maska.  

Hra bola venovaná učiteľom, pre ktorých je ich práca poslaním.  

14. marec 2013 

 Okresné kolo vo volejbale chlapcov - 1. družstvo chlapcov (Kovalčík, Špak M., Kuffa G., 

Tomaškovič, Šípka, Bohony, Budzák, Červeňák, Hrebeňár, Jankura). 

 EČ maturitnej skúšky z matematiky. 

 Prednáška Deň obličiek. 

15. marec 2013 

 Nastala kalamitná situácia – snehová víchrica. 

18. marec 2013 

 Redakčná rada časopisu Stretnutia zorganizovala besedu s Pavlom Vitkom  

- šéfredaktorom vojenského časopisu OBRANA, a hlavným štátnym radcom 

Komunikačného odboru Kancelárie ministra obrany Slovenskej republiky.  

 Monika Mačáková (septima) a Dávid Hovanec (sexta) sa zúčastnili na celoštátnom kole 

Olympiády v nemeckom jazyku v Bratislave. 

 Školské kolo Chemickej olympiády kategórie B. 

19. marec 2013 

 M. Lizáková z oktávy reprezentovala našu školu na krajskom kole Olympiády  

vo francúzskom jazyku v Prešove. Súťažila v kategórii 2B. Umiestnila sa na prvom mieste 

a postúpila na celoštátne kolo. 

 Okresné kolo vo volejbale dievčat - 1. družstvo dievčat (Garanová, Hodorovičová, 

Kapolková, Krišová, Kromková, Mudríková, Račeková, Ridziková, Budzáková).  

20. marec 2013 

 Deň otvorených dverí. 

 Projekty žiakov III. C, II. B z geografie boli umiestnené v učebni estetiky. 
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21. marec 2013 

 Družstvo v zložení Radovan Heldák (II. A), Dávid Kleja (II. B), Jozef Pitoňák (II. A)  získalo 

3. miesto v okresnom kole Biblickej olympiády. 

 Na okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína sa umiestnila Sandra Stracheová (I. C)  

na 1. mieste v kategórii próza a Simona Zastková (I. A) v kategórii poézia. Obidve postúpili 

na krajské kolo, v ktorom sa neumiestnili. 

 Žiaci oktávy a III. A sa zúčastnili na prezentácii francúzskej vysokej školy Sciences Po. 

Školu predstavil riaditeľ campusu v Dijone, pán Lukáš Macek. Prezentácia sa konala 

v učebni estetiky. 

25. marec 2013 

 20 žiakov našej školy sa zapojilo do najväčšej matematickej súťaže na svete  

– Matematického klokana. 

28. marec – 2. apríl 2013 

 Veľkonočné prázdniny. 
4. apríl 2013 

 Krajské kolo dejepisnej olympiády, A. Kalafutová – I. C, 7. miesto. 

5. apríl 2013 

 Krajská prehliadka SOČ v Starej Ľubovni. 

10. apríl 2013 

 Krajské kolo Matematickej olympiády kategórie B, C v Poprade. 

11. apríl 2013 

 D. Kleja, J. Štefaňák, obaja z 2. B a Veronika Balúchová zo sexty sa zúčastnili krajského 

kola Chemickej olympiády kategórie B vo Svite. Všetci sa stali úspešnými riešiteľmi,  

D. Kleja obsadil 5. miesto. 

12. apríl 2013 

 Deň narcisov – účasť na zbierke Ligy proti rakovine. 

16. apríl 2013 

 M. Lizáková reprezentovala školu na celoslovenskom kole Olympiády vo francúzskom 

jazyku v Bratislave. Umiestnila sa na 7. priečke.  

17. apríl 2013 

 Klasifikačná porada za III. štvrťrok. 

 III. rodičovské združenie. 
19. apríl 2013 

 Mladý Európan – regionálne kolo, M. Dzinová (septima), G. Baluchová (septima), A. Čížik 

(III. A), Poprad, 6. miesto. 

 Krajské kolo vo volejbale dievčat - 2. družstvo dievčat. 

 Našu školu opätovne navštívil Bc. Miroslav Schlesinger, výkonný riaditeľ občianskeho 

združenia Spoločne proti kriminalite. Počítačovej kriminalite sa venoval v rámci svojej 

prednášky pre žiakov 3. ročníka a septimy. 

 Školské kolo Chemickej olympiády kategórie C. 

19. - 21. apríl 2013 

 Študentka V. Mišková sa zúčastnila na mediálnom projekte Predajme sa! Stredoškolskej 

Študentskej únie Slovenska. 

22. apríl 2013 

 Rozhlasová relácia pri príležitosti Svetového dňa Zeme. 



Výročná správa 2012/2013 

 
10 

24. – 27. apríl 2013 

 Celoštátne kolo prehliadky SOČ v Nových Zámkoch, zúčastnili sa 3 naši žiaci (M. Vanečko, 

L. Korfantová a S. Ugrayová). 

26. apríl 2013 

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

Družstiev prvej pomoci mladých SČK v Poprade. Reprezentovalo 6 žiakov  

– K. Živčáková (oktáva), K. M. Košuthová, N. Kuzmiaková (sexta), K. Reľovská (sexta),  

D. Kleja (2. B ) a D. Kaľavský (1. B). Obsadili I. miesto. 

26. – 27. apríl 2013 

 65 žiakov a p. p. Fassingerová, p. p. M. Petrášková a p. p. Krempaská sa zúčastnili  

na zájazde do Viedne. 

27. apríl 2013 

 Na Štúrovom pere 2012 vo Zvolene získal náš časopis Stretnutia v konkurencii  

84 stredoškolských časopisov 2. miesto. Dvojdňového vyhodnotenia vo Zvolene sa 

zúčastnili Jana Tomaškovičová (oktáva), Patrik Pekarčík (IV. A), Gabriela Baluchová 

(septima), Adam Čížik (III. A), Kamil Janeček (II. B) a p. p. A. Petrášková. Adam Čižik 

získal prémiu Literárneho fondu v kategórii novinárskych príspevkov stredoškolákov.  

30. apríl 2013 

 Krajské kolo v basketbale chlapcov (nepostúpili sme do finálovej skupiny). 

2. – 3. máj 2013 

 Modelový Európsky parlament – regionálne kolo, N. Sperková, M. Vanečko (septima),  

K. Kroková (III. A), R. Semaňák, J. Neupauer (III. C), do celoštátneho kola postúpili  

– M. Vanečko, R. Semaňák, J. Neupauer. 

9. máj 2013 

 A. Bukovina z 1. A a F. Košúth z kvinty sa zúčastnili krajského kola Chemickej olympiády 

kategórie C v Humennom. Obidvaja sa stali úspešnými riešiteľmi. 

 Klasifikačná porada pre IV. ročník a oktávu. 
10. máj 2013 

 Slávnostnú rozlúčku s maturantmi pripravili p. p. D. Žabková a p. p. A. Petrášková. 

13. máj 2013 

 Začiatok akademického týždňa. 

 Prijímacie skúšky – I. termín. 
14. máj 2013 

 II. A, II. B a sexta sa vydali po stopách realistických spisovateľov. Pozreli si expozíciu  

približujúcu život a tvorbu P. O. Hviezdoslava v Oravskom múzeu v Dolnom Kubíne, rodný 

dom M. Kukučína v Jasenovej a expozíciu Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy v Oravskej 

Polhore. 

16. máj 2013 

 Prijímacie skúšky – II. termín. 

 Testovanie z nemeckého jazyka – NÚCEMom. 

20. - 23. máj 2013 

 Maturanti sa zúčastnili ústnej internej maturitnej skúšky. 

21. - 23. máj 2013 

 Kurz Ochrany života a zdravia pre III. ročník a septimu. 
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20. máj 2013 

 Študenti videli veselohru J. Palárika Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch v podaní 

hercov Spišského divadla v Mestskom kultúrnom stredisku v Kežmarku.  

21. máj 2013 

 Prírodovedný deň pre 2. ročník a sextu. 

 Psychosociálny výcvik pre 1. ročník a kvintu. 

22. máj 2013 

 Vybraní študenti si pozreli inscenáciu Neprebudený popradského divadla Commedia. 

23. máj 2013 

 Okresné kolo v ľahkej atletike - 1. Fiasová beh na 800m, 1. Hodorovičová beh na 100m,  

1. Mačáková beh na 400m, 1. Vaľková skok do diaľky, 1. Kuffa beh na 100m, 1. Šípka beh  

na 400m, 2. Kapolková vrh guľou, 2. Vaľková beh na 100m, 2. Sperková beh na 800m,  

2. Tribula beh na 100m, 2. Tribula beh na 400m, 3. Kuffa G. skok do diaľky, 3. Baláž D. 

beh na 1500m. 

 Psychosociálny výcvik pre 1. ročník a kvintu. 

 Vyučovanie v kežmarskom hrade pre 2. ročník a sextu. 

31. máj 2013 

 Francúzska študentka Caroline sa aktívne zapojila do vyučovania francúzštiny v I. A  

a v II. A. 

5. jún 2013 

 Na pôde Obvodného úradu v Prešove pracovníci odboru školstva ocenili študentov 

stredných škôl aj žiakov základných škôl za celoročné úspechy. Ocenení boli žiaci, ktorí sa 

umiestnili na 1. – 3. mieste v krajských kolách predmetových olympiád, SOČ  a iných 

súťaží. Naša škola získala až 10 ocenení, čo je najvyšší počet ocenení zo všetkých škôl 

nášho podtatranského regiónu a patríme aj medzi  najlepšie školy v celom PSK. 

12. jún 2013 

 Krajské kolo v ľahkej atletike - 1. Kuffa beh na 100m, 1. Tribula beh na 200m,  

2. Hodorovičová beh na 100m, 2. Šípka beh na 800m. 

13. jún 2013 

 Na slávnostnom otvorení XLVIII. ročníka Literárneho Kežmarku vystúpila Barbora 

Hudačeková z II. A s básňou Ferka Urbánka Slovenčina. Jana Brutovská z III. C bola 

ocenená čestným uznaním v III. kategórii.  

13. – 22. jún 2013 

 19 žiakov sa zúčastnilo na výmennom pobyte v Ansbachu. 

14. jún 2013 

 Na seminári Literárneho Kežmarku, ktorý bol venovaný 630. výročiu kežmarského školstva 

a 170. výročiu spisovnej slovenčiny, vystúpili študenti Martin Vanečko (septima), Filip 

Vojtech (I. B), Samuel Mačák (kvinta), Benedikt Nebus (kvinta) a Tomáš Miškovič (kvinta) 

s hrou Nory Baráthovej.  

 V priestoroch biologickej učebne sa uskutočnila beseda s bývalými žiakmi školy, ktorí 

v súčasnosti študujú na lekárskych fakultách v Čechách alebo na Slovensku. 
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16. – 20. jún 2013 

 Fakulta jadrová a fyzikálne inžinierska ČVUT v Prahe organizovala 15. ročník tradičnej 

akcie Týždeň vedy. D. Grigľák z III. B, M. Šípka a M. Vanečko zo septimy dostali 

prostredníctvom projektu Cascade 2013 možnosť zúčastniť sa. 

20. jún 2013 

 M-SR v ľahkej atletike - 2. Kuffa G. ako člen štafety prešovského kraja 4x100m, 3. Kuffa G. 

beh na 200m, 4. Kuffa G. beh na 100m. 

21. jún 2013 

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

 Klasifikačná porada. 

24. – 25. jún 2013 

 Kurz pohybu a pobytu v prírode pre 2. ročník. 

 Školské výlety. 

26. jún 2013 

 Študenti Jana Tomaškovičová (oktáva), Gabriela Baluchová (septima), Magdaléna Dzinová 

(septima), Adam Čížik (III. A) a p. p. Andrea 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 2013 

 Vydávanie vysvedčení. 
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Maturitné skúšky 
 

Témy písomných maturitných skúšok (PFIČ) zo slov. jazyka a literatúry: 
1. Sociálna internetová sieť – náš sluha či pán? (Úvaha). 
2. Kam len oko dovidí... (Umelecký opis Slovenska). 

3. I malé meškanie môže spôsobiť veľké problémy (Rozprávanie). 
4. „Kto teba, pes, smie nazvať psom? Ty si môj priateľ milý. Dobre by bolo, keby ťa dejiny 

pochopili.“ Ján Smrek (Diskusný príspevok o spolužití človeka a zvieraťa). 

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 (PFIČ) zo slovenského jazyka a literatúry:  
Priemerná úspešnosť na našej škole: 75,05% (91 žiakov). 
Výsledky externej časti maturitných skúšok: 

% úspešnosť/predmet MAT  SJL AJB2 NJB2 
FRJ 

GPOHKK 60,9% 74,1% 55,7% 43,4% 46,7% 

Celkovo  50,9% 61,8% 63,2% 44,5% 54,3% 

Štátne 50,8% 61,6% 63,5% 45,0% - 

Súkromné 49,4% 58,4% 62,4% 38,1% - 

Cirkevné 53,0% 68,6% 61,7% 44,3% - 

PO kraj 52,5% 61,9% 61,3% 46,6% - 

Gymnáziá 58,0% 72,8% - - - 

4. A 56,19% 73,39% 53,28% - - 

4. B 78,01 73,81% 56,53% 38,12% - 

Oktáva 49,26% 75,21% 61,65% 56,09% 46,68% 

4. A 14 ž. 31 ž. 30 ž. 0 ž. 0 ž. 

4. B 10 ž. 30 ž. 13 ž. 17 ž. 0 ž.  

Oktáva 9 ž.  30 ž. 10 ž. 7 ž. 8 ž. 

 

V riadnom termíne, ktorý sa uskutočnil 12. - 18. marca 2013, sa na externej časti MS 
zúčastnilo 56 253 žiakov zo 751 škôl.  

Niektoré zistenia z celoslovenských výsledkov externej časti maturitnej skúšky 

Vyučovacie jazyky – Čítanie s porozumením (69,4%): V úlohách na čítanie  

s porozumením dosiahli žiaci najvyššiu úspešnosť v porovnaní s ostatnými sledovanými 
oblasťami, úspešnejší boli v úlohách vyžadujúcich porozumenie umeleckému textu ako  
v úlohách zameraných na prácu s odborným textom, úlohy zamerané na prácu  
s nesúvislým textom zvládli žiaci na dobrej úrovni.  

Jazyková zložka (59,0%): Vyššiu úspešnosť dosiahli žiaci v úlohách zameraných  

na vedomosti z lexikológie, nižšiu úspešnosť dosiahli žiaci v úlohách zameraných  
na vedomosti zo syntaxe a morfológie.  

Literárna zložka (49,3%): Vyššiu úspešnosť dosiahli žiaci pri jednoduchých úlohách  
z literárnej teórie, napr. pri určovaní rýmu, žiaci boli menej úspešnejší v oblasti literárnej 

histórie, ťažkosti im robila problematika povinného diela, identifikácia literárneho smeru, 
tiež sa menej orientovali v aplikácii literárnovedných termínov.  

Anglický jazyk – úroveň B2 – Počúvanie s porozumením (70,8%): Žiaci mali problémy  
so zachytením informácií obsahujúcich náročnejšiu lexiku alebo zložitejšie gramatické 
štruktúry, so zachytením dvoch po sebe nasledujúcich informácií potrebných pre správne 

riešenie alebo s identifikovaním informácií, ktoré sa v nahrávke nevyskytovali. Žiaci veľmi 
úspešne riešili položky zamerané na zachytenie hlavnej informácie, a to najmä také, ktoré 
vyžadovali zapojenie len nižších myšlienkových operácií.  
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Gramatika a lexika (54,3%): Žiaci dosiahli nižšiu úspešnosť v úlohách vyžadujúcich si 

produkciu krátkej odpovede. Väčšie problémy boli s predložkovými väzbami, ustálenými 
slovnými spojeniami ale aj s niektorými spôsobmi tvorenia slov (pomocou predpôn alebo 
zmenou v kmeni slova). Žiaci lepšie zvládli úlohy s výberom odpovede zamerané  

na jednoduchšiu gramatiku (zámená, vyjadrenie množstva, prítomný čas priebehový) alebo 
jednoduchšiu lexiku.  

Čítanie s porozumením (64,5%): Najproblematickejšie bolo pre žiakov doplnenie slov 
do zhrnutia textu. Horšie riešenými boli aj niektoré položky zamerané na priraďovanie viet  

do kontextu – hľadanie logických súvislostí v rámci textu s využitím lexikálnych  
a gramatických vedomostí. Na druhej strane sa ukázalo, že žiaci efektívne riešili niektoré 
úlohy na určenie správnosti a nesprávnosti výrokov.  

Nemecký jazyk – úroveň B2 – Počúvanie s porozumením (46,7%): Pre žiakov boli 
najťažšie úlohy, ktoré vyžadovali zapojenie vyšších myšlienkových operácií. Vyššiu 
úspešnosť riešenia dosiahli žiaci pri úlohách s jednoduchšou lexikou.  

Gramatika a lexika (46,1%): Žiaci najlepšie zvládli úlohy s možnosťou výberu odpovede. 
Naďalej im spôsobujú problémy úlohy s dopĺňaním slov, resp. ich častí do kontextu. Žiaci 
zaostávali aj pri úlohách s výberom krátkej odpovede z definovanej banky slov.  

Čítanie s porozumením (40,7%): Žiaci najlepšie zvládli úlohy zamerané na hľadanie 
špecifickej informácie a úlohy, pri ktorých mali určiť pravdivosť, resp. nepravdivosť 

daného tvrdenia. Najväčšie problémy mali pri úlohách v zhrnutí textu, kde na základe 
prečítaného mali do kontextu doplniť chýbajúce slová, pričom okrem využitia lexikálnych  
a gramatických vedomostí museli zapojiť aj vyššie myšlienkové operácie.  

Matematika – Najvyššiu obťažnosť dosiahli úlohy vyžadujúce jednoduchý výpočet 

matematickým aparátom osvojeným na úrovni nižšieho stredného vzdelávania. Úloha  
s najnižšou obťažnosťou bola kombinatorická úloha, ktorá vyžadovala preskúmanie 
viacerých možností a nedala sa vypočítať iba dosadením do vybraného vzťahu. Obťažnosť 
niektorých úloh bola ovplyvnená nepozorným čítaním zadania, najmä v skupine v teste 

celkove úspešnejších žiakov. Úlohu zrejme počítali správne, ale vybrali odpoveď, ktorá 
nezodpovedala formulácii zadania. Približne tretina žiakov, najmä v teste celkove 
úspešnejších, nemá dôsledne osvojený pojem monotónnosti funkcie.  

Zdroj: www.nucem.sk 

Predsedom školskej maturitnej komisie na našej škole bola RNDr. Eva Labusová. 
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Galéria absolventov 
 

Z 91 žiakov maturitného ročníka 9 žiaci počas celého štúdia prospievali s vyznamenaním 
a aj na maturitnej skúške dosiahli výborný prospech. Ich mená a fotografie sú zverejnené 
v galérii absolventov vo vestibule školy. Sú to títo žiaci: 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nikola Tatiana Lenka  
 Kaňuková (IV. A) Lajošová (IV. B) Hencelová (Oktáva) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 Adam  Veronika Martina  

 Jankura (Oktáva) Ksiažeková (Oktáva) Lizáková (Oktáva) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kristína Veronika Jana 
 Maguthová (Oktáva) Talafová (Oktáva) Tomaškovičová (Oktáva) 
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Prijímacie skúšky 
 

 
V zmysle platnej legislatívy a po prerokovaní na pedagogickej rade a v Rade školy 

riaditeľka školy zverejnila podmienky prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného 

štúdia na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Kežmarku pre školský rok 2013/2014. Na štúdium  
na gymnáziu sa zapísalo 60 uchádzačov.  
 

 
 

Meno žiaka Základná škola Meno žiaka Základná škola 

Natália Abtová Dr. Fischera, Kežmarok Tatiana Kurtá Dr. Fischera, Kežmarok 

Adam Bajus Dr. Fischera, Kežmarok Adrián Libiak Ľubica 

Zuzana Simona Batoryová Lendak Ivana Lučanská Dr. Fischera, Kežmarok 

Tibor Budzák Lendak Valentína Mačičáková Dr. Fischera, Kežmarok 

Eva Budzáková Lendak Monika Matalíková Dr. Fischera, Kežmarok 

Stanislava Gallschneiderová Nižná brána, Kežmarok Laura Matejková Dr. Fischera, Kežmarok 

Zuzana Gancarčíková J. M. Petzvala, Sp. Belá Roman Mirga Slovenská Ves 

Klaudia Garstková Svät. Kríža, Kežmarok Ivana Mrvová Hrad. nám., Kežmarok 

Štefan Glodžák Nižná brána, Kežmarok Kristína Nadanyiová Svät. Kríža, Kežmarok 

Jakub Gura Dr. Fischera, Kežmarok Roman Nagy Dr. Fischera, Kežmarok 

Matej Harabin Nižná brána, Kežmarok Tímea Perignáthová Ev. spoj. š., Lipt. Mikuláš 

Ivana Heldáková Dr. Fischera, Kežmarok Simona Pitoňáková Dr. Fischera, Kežmarok 

Kristína Horná Dr. Fischera, Kežmarok Matej Pleva Ľubica 

Katrina Hovančáková Dr. Fischera, Kežmarok František Pokrivčák Dr. Fischera, Kežmarok 

Martin Hritz Nižná brána, Kežmarok Dávid Pristač Nižná brána, Kežmarok 

Júlia Huťová Nižná brána, Kežmarok Adam Sedlák Ľubica 

Sára Jarabáková Dr. Fischera, Kežmarok Andrea Skupinová Hrad. nám., Kežmarok 

Valentín Jedinák Dr. Fischera, Kežmarok Ivana Sláviková Ľubica 

Radko Joppa Ľubica Veronika Slobodníková Dr. Fischera, Kežmarok 

Nikola Jurková Svät. Kríža, Kežmarok Zuzana Soliarová Dr. Fischera, Kežmarok 

Soňa Kapralová Ľubica Karolína Syčová Francisciho, Poprad 

Ján Károlyi Dr. Fischera, Kežmarok Aleš Sýkora Dr. Fischera, Kežmarok 

Slavomír Kilár Vyšné Ružbachy Michaela Szentiványiová Hrad. nám., Kežmarok 

Viktória Kitzová Dr. Fischera, Kežmarok Anna Štefaňáková J. M. Petzvala, Sp. Belá 

Lívia Kleinová Hrad. nám., Kežmarok Matúš Tomaškovič Ľubica 

Adam Koršňák Podolínec Adrián Václavek Dr. Fischera, Kežmarok 

Patrícia Kovalčíková Spišské Hanušovce Lukáš Vízner Dr. Fischera, Kežmarok 

Klára Kredatusová Nižná brána, Kežmarok Silvester Zakopjan Nižná brána, Kežmarok 

Daniela Kruliacová Huncovce Natália Zakopjanová Svät. Kríža, Kežmarok 

Ľubomír Kubala Toporec Adam Zoričák Nižná brána, Kežmarok 
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PK slovenského jazyka a literatúry a výchovných 
predmetov 

 

Slovenský jazyk 
 
Ani v tomto školskom roku učitelia slovenčiny nezaháľali. Pre študentov zorganizovali 

exkurzie, divadelné predstavenia, besedy, zapojili ich do súťaží. Odmenou im boli úspechy, 
ale aj nezabudnuteľné zážitky študentov.  

Prváci a žiaci kvinty navštívili Mestskú knižnicu v Kežmarku, Literárne a hudobné múzeum 
v Banskej Bystrici a pamätný dom Jozefa Gregora Tajovského v Tajove. Literárna exkurzia 
pre študentov druhého ročníka a sexty bola venovaná realistickým spisovateľom. Študenti 

svoje dojmy opísali v reportážach. Ako videla putovanie za P. O. Hviezdoslavom  
a M. Kukučínom Klára Mária Košúthova, si prečítate v reportáži Oravskí králi pera. 

Naši študenti sa zapojili do rôznych súťaží, v ktorých zabodovali. V okresnom kole 
recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín obsadili Sandra Stracheová (I. C) v kategórii próza 
a Simona Zastková (I. A) v kategórii poézia 1. miesto. Obidve postúpili na krajské kolo, 

v ktorom sa neumiestnili. Na Vansovej Lomničke sa predstavili študentky Nikola Kaňuková  
(IV. A), Barbora Hudačeková (II. A) a Lucia Imrichová (IV. B). Do krajského kola z prvého 
miesta postúpili Nikola Kaňuková a Barbora Hudačeková. Naša účasť v medzinárodnej súťaži 

Európa v škole býva tradične úspešnou a nebolo tomu inak ani tento školský rok. Veronika 
Mišková (I. A) získala 1. miesto v krajskom kole v kategórii písomné práce a Jana Brutovská 
(III. C) 3. miesto v kategórii umelecké práce. Na slávnostnom vyhodnotení Literárneho 

Kežmarku získala Jana Brutovská (III. C) čestné uznanie v kategórii poézia. V krajskom kole 
Olympiády zo slovenského jazyka si svoje vedomosti otestovala Natália Marhefková (kvinta).  

Školský rok si už nevieme predstaviť bez divadelných predstavení. V Mestskom kultúrnom 
stredisku v Kežmarku sme videli Pani učiteľke z lásky, Zmierenie alebo Dobrodružstvo  

pri obžinkoch a hru Neprebudený. Za bezkonkurenčne najlepšie predstavenie študenti označili 
muzikál Quo vadis. Podľa nich bol dokonalý, napínavý, prekrásny a spôsobujúci zimomriavky. 

Želám si, aby nasledujúci školský rok bol aspoň takým úspešným ako tento, a verím, že sa 
opätovne v radoch študentoch nájdu takí, ktorí sa nebudú báť ukázať svoj talent a zapoja  
do súťaží, projektov, ale i do tvorenia školského časopisu Stretnutia. 

Mgr. Andrea Petrášková 

 

Oravskí králi pera 
 

Ak sa niekde spomenie Orava, všetci si predstavia akýsi Bohom zabudnutý kraj s hrozným 
počasím. Aj keď cieľom našej cesty nebolo vytvoriť meteorologickú predpoveď, musím 

poznamenať, že Orava si svoju reputáciu nepoškodila. Pri našej návšteve nám zima vliez la aj 
pod oblečenie a vietor na seba tiež nenechal dlho čakať. Ani to nás však nemohlo odradiť  
od spoznávania klenotov slovenskej literárnej tvorby.  

Za siedmimi horami, za siedmimi dolami  

Ráno sme sa všetci, ešte rozospatí, stretli na parkovisku v Kežmarku. Po vzrušenom 
prekrikovaní a nervóznom počítaní sa, sme sa rozdelili na dve skupiny, nasadli do autobusov 

a konečne vyrazili. Cesta trvala približne tri hodiny a každý si urobil vlastný program. Niektorí 
sa len tak nezáväzne rozprávali, iní hrali rôzne hry, ďalší spali a tí ostatní sledovali prírodu  
za oknami. A veruže sa bolo na čo pozerať! Bolo to, akoby sme cestovali do rozprávky. Všade 

naokolo boli kopce s vlniacou sa trávou, vysoké stromy sa strácali v nedohľadne... Po troch 
hodinách sme sa dostali na našu prvú zastávku - Dolný Kubín.  
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Hviezdna inšpirácia  

V Dolnom Kubíne sme okamžite zamierili do Hviezdoslavovho múzea. Výklad bol veľmi 

zaujímavý. Väčšinu informácií sme už poznali z hodín literatúry, ale ochotnú sprievodkyňu 
neobťažovalo ani to, ak sme sa spýtali niečo naviac. A tak nám napríklad ukázala maketu 
domu, v ktorom Hviezdoslav vyrastal. V múzeu bol zdokumentovaný celý jeho život - od prvej 

básnickej zbierky až po tú poslednú. V osobitnej miestnosti boli dokonca umelecky 
spracované jeho Krvavé sonety. Pri tejto prehliadke mi napadla otázka: ,,Čo bolo hviezdnou 
inšpiráciou pre Hviezdoslava?“ Odpoveď som dlho hľadať nemusela. Stačilo sa totiž pozrieť 
na oravskú prírodu.  

Dlho očakávaná chvíľa  

Po prehliadke sme dostali dvojhodinový rozchod do mesta. Môžem len poznamenať, že to 

nebolo veľmi premyslené. Na obed bolo priskoro, väčšina kaviarní bola ešte zatvorená,  
a preto sme sa len tak ponevierali po vyľudnenom meste. Chvíľu sme sa zabávali  
s navigačným prístrojom, ktorý stál na námestí a zvyšok voľného času sme strávili v jedinej 

kaviarni, ktorú sme našli otvorenú. Potom sme sa všetci stretli na dohodnutom mieste, počkali 
na pár oneskorencov a spoločne sme sa presunuli k autobusom. Dlho očakávaná chvíľa  
na rozchod sa zmenila na predlhú chvíľu nudy.  

Cesta v znamení hokeja  

Cesta do Jasenovej, malej oravskej dedinky, v ktorej sa narodil, vyrastal, aj začal tvoriť 
Martin Kukučín, sa niesla v znamení hokeja. Slovenská hokejová reprezentácia hrala 

rozhodujúci zápas o postup do štvrťfinále. Pán šofér zapol rádio a všetci sedeli s nastraženými 
ušami. Cesta nebola dlhá a keď sme o chvíľu dorazili do Jasenovej, nikomu sa nechcelo  
z autobusu von. Nakoniec sme neochotne povyliezali, všetci so zapnutými mobilmi  
a nenápadnými slúchadlami v ušiach.  

Cestovateľ z Jasenovej  

Do Jasenovej som sa zaľúbila na prvý pohľad. Veď komu by sa nepáčila malebná dedinka 
na úpätí oravských vrchov? Bola ako stvorená pre začiatky tvorby Martina Kukučína, známeho 

slovenského spisovateľa, ale aj cestovateľa. Časť svojho života prežil v Česku, časť  
v Chorvátsku, ale dostal sa aj do Južnej Ameriky. My sme navštívili jeho rodný dom a vypočuli 
si výklad o jeho dobrodružnom živote. ,,Martin Kukučín bol veľmi prísnym učiteľom. Deti trestal 

nielen vtedy, ak si neplnili svoje školské povinnosti, ale aj vtedy, ak mali špinavé ruky,“ opisuje 
Kukučínovo pôsobenie v Jasenovej sprievodkyňa. Napriek množstvu zaujímavých informácií 
som sa ale nevedela zbaviť dojmu, že sa nás chce čo najskôr zbaviť. Výklad bol podaný 

nezáživne, monotónnym hlasom. Dokonca aj informácie o tom, podľa čoho si Kukučín vybral 
pseudonym, vyzneli v podaní sprievodkyne nudne. Po rýchlej prehliadke domu sme sa ešte 
zastavili pri soche Kukučína v nadživotnej veľkosti. O chvíľu sme už v autobuse  
a v spoločnosti hokejového komentátora smerovali do hájovne.  

Rozprávková hájovňa  

Hájovňa bola naozaj rozprávková. Už sa nečudujem, že Hviezdoslav odtiaľto čerpal námety 

na opisy prírody do svojho známeho diela Hájnikova žena. Pán sprievodca bol tiež zjavne 
ovplyvnený svojím okolím, ale aj svojou bujnou fantáziou. Podľa nášho sprievodcu mal 
Hviezdoslav na svojej vlastnej svadbe príhovor po maďarsky. Okrem iných zaujímavých  

(aj keď vymyslených) informácií sme sa od nášho sprievodcu dozvedeli aj to, že Artuš Viláni, 
postava z Hájnikovej ženy, bol grófovým sluhom a nie ako je to v diele - jeho synom. Ani sa 
preto veľmi nečudujem, že sa väčšina viac zaujímala o výsledky z hokeja ako o „výklad“. 

Expozícia bola venovaná hlavne dielu Hájnikova žena. Mohli sme si prezrieť nôž, ktorým 
Hanka zabila Artuša, ale aj umelecké stvárnenie tohto diela. Jedna z miestností bola 
venovaná len rôznym divadelným inscenáciám diela. Príjemným prekvapením bola expozícia 

v susednom objekte, ktorý patrí do areálu hájovne, venovaná prozaikovi Milovi Urbanovi. 
Narodil sa v roku 1904 v pôvodnej hájovni, ktorú navštevoval P. O. Hviezdoslav a ktorá, 
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bohužiaľ, v roku 1912 vyhorela. Na jej základoch bola postavená súčasná budova. 
Čerešničkou na torte bola informácia, že sme vyhrali v hokeji.  

Z rozprávky do reality  

Hájovňa bola našou poslednou zastávkou, a tak sme sa chtiac -nechtiac museli vydať  

na cestu domov. Veď každá rozprávka sa raz musí skončiť. Tá naša mala našťastie dobrý 
koniec. Aj napriek tomu, že bolo väčšinu dňa zamračené, na nás nespadla ani kvapka vody,  
a tak sme sa plní zážitkov rozišli v suchu domov.  

Klára Mária Košuthová 

 

Časopis Stretnutia 
So školou sa neodmysliteľne spája aj náš 

verný časopis Stretnutia, ktorý v školskom roku 
2012/2013 dokončil svoj 41. ročník. Ale otázka, 

čo zažil školský časopis kežmarských 
gymnazistov, nemá jednoduchú odpoveď. 
Stretnutia totiž boli prítomné pri všetkom, čo sa 

u nás udialo, kde sme boli, čo sme navštívili, to 
všetko Stretnutia pokrývali spoľahlivejšie ako 
tajné služby. Ale hodno spomenúť tri veľmi 
významné udalosti. 

Prvou z nich bola beseda s významným 
slovenským novinárom Pavlom Vitkom, 
šéfredaktorom časopisu Obrana, 

spoluzakladateľom celoslovenskej súťaže 
školských časopisov Štúrovo pero a aktívnym 
vojnovým žurnalistom. Besedy sa zúčastnila 

redakcia časopisu a niektorí žiaci druhého ročníka (majúci vhodné konexie v redakčnej rade). 
Veríme, že to bola hodnotná beseda nielen z hľadiska zabratého času.  

Vyvrcholením každoročného cyklu života nášho časopisu je často spomínané Štúrovo pero. 
Pravdou je, že ho skloňujeme možno až priveľmi, ale prestíž, akú so sebou nesie, je pre nás 
aj gymnázium veľmi cenná. Sme nesmierne pyšní, že aj tento rok sme obsadili skvelé druhé 
miesto a poznatok, že len milimetre nás delia od lesklého zlata, je pre nás obrovskou výzvou. 

Poslednou dôležitou udalosťou datovanou až na samý koniec školského roka bola 
regionálna súťaž školských časopisov v Podtatranskej knižnici v Poprade. Stretnutia 
s prehľadom obsadili prvé miesto. Okrem diplomu sme získali aj tortu, nad ktorou zoskupená 
redakčná rada položila základy novej štruktúry fungovania stretnutí Stretnutí. 

Veríme, že ostanete nášmu časopisu verní aj ďalší školský rok, ktorý bude azda lepší ako 
predošlý, ale horší ako nasledujúci. 

Adam Čížik 
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PK cudzích jazykov 
 

Anglický jazyk 
 

Čo bolo nové? Po odchode p. Kataríny Švabyovej a p. Zuzany Venglikovej sa vrátili 
kolegyne p. Mária Pješčáková a p. Mária Uličná. Naše rady posilnili aj dve nové energické 
kolegyne: p. Veronika Balážová a p. Lucia Hartingerová.  

Po ročnej pauze sme mali možnosť znova sa zúčastniť medzinárodnej prekladateľskej 
súťaže JUVENES TRANSLATORES. V preklade z anglického jazyka za nás dve hodiny 
urputne bojovali dvaja Martinovia, a to Martin Vanečko a Martin Šípka zo septimy.  

Veľkým lákadlom pre súťažiacich je cesta na odovzdávanie cien do Bruselu a neskôr 
otvorené možnosti prekladania ako profesie. Podrobné informácie o tejto čoraz populárnejšej 
súťaži nájdete na stránke Juvenes Translatores  

(http://ec.europa.eu/translatores/index_sk.htm). 

Po dlhšej dobe nás opäť zlákalo divadelné predstavenie 

v anglickom jazyku. Tentokrát sme 4. februára cestovali vlakom  
do Košíc, aby sme si pozreli strhujúci príbeh Olivera Twista. Jeho 
predstavitelia (The American Drama Group Europe) ho stvárnili  

pri príležitosti 200. výročia narodenia Charlesa Dickensa, autora tohto 
smutno-veselého príbehu. A že to bol skutočne vzrušujúci zážitok plný 
pohybu, spevu a dokonalej angličtiny (herci pochádzajú z New Yorku, 

Londýna i Paríža), sa môžete sami presvedčiť v pripravovanom 
predstavení DR JEKYLL AND MR HYDE už v novom školskom roku. 

Projekt e-twinning s Poľskom  

Organizátor: Mrs Agnieszka Naczk – učiteľka anglického 
jazyka na strednej škole v partnerskom meste Mosty 
(severovýchod Poľska, blízko Baltského mora). 

Náš tím: Michaela Fiasová, Lea Mudríková, Táňa Šoltýsová, 
Timea Schostoková, Simona Zastková, Miroslava Navrátilová, 

Lenka Kilianová (1. A), Kristína Gurníková (III. A), Gabriela 
Balúchová, Magdaléna Dzinová (septima). 

Cieľ: Spoznať menej známe zákutia našich krajín, vyskúšať 
si prácu v prostredí e-twinningu (internetová forma realizácie projektov) a vytvoriť tak kontakty 
i priateľstvá, ktoré by sa neskôr spoločne podieľali na väčších projektoch. 

Záver: spoločné stretnutie na „chate“, výmena prezentácií o našich školách a blízkom okolí, 

+ skúsili sme, bavilo nás to, zistili sme, že sa dorozumieme 
bez problémov (pohladili sme si naše ego :D), 

- naša počiatočná neskúsenosť a zaneprázdnenosť počas 

školského roka nám neumožnili väčšiu spoluprácu. Možno 
nabudúce. 

Dievčatám ďakujem a držím im palce v novom školskom 
roku. Prajem veľa krásnych zážitkov pri realizácii nových 
projektíkov či projektov v akomkoľvek jazyku i predmete. 

Čo sa nezmenilo a čo nevyšlo? 

Už každoročne sa u nás začiatkom decembra koná školské kolo Olympiády v anglickom 
jazyku. Aj tohto roku sa ho zúčastnilo viacero žiakov. 
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Výhercom blahoželáme a všetkých súťaživých a nadšených študentov pozývame  

do ďalšieho kola v novom školskom roku. A pre tých šikovných, ktorí sa boja ukázať, mám len 
na porovnanie Harryho Pottera. Ani on si vo všetkom neveril . 

Londýn – cesta do tohto nádherného kráľovského mesta 
nám tohto roku nevyšla. Cestovatelia nevešajte hlavu! 

Študentmi gymnázia ste štyri dlhé roky a pevne verím,  
že v krátkej dobe sa budete hrdiť fotkami a zážitkami 
z objavovania tajomstiev Toweru, Houses of Parliament 
alebo z londýnskeho domu slávneho Sherlocka Holmesa.  

Všetkým našim kolegom a kolegyniam, ako aj študentom 

prajeme úspešný šk. rok 2013/2014 a veľa inšpiratívnych 
zážitkov pri spoločných podujatiach.  

tím anglického jazyka 

Francúzsky jazyk 

 

Ovocný šalát Paul Orszagh, dit Hviezdoslav 
Zbožňujem recepty. Celkom nečakane si dnes pripravíme ovocný šalát. Verím, že vám 

bude chutiť, niektoré ingrediencie totiž dozrievali už na začiatku školského roka 2012/2013.  

KROK 1 
Marhuľky vykôstkujeme a nakrájame na kúsky. 

21. septembra 2012 sa s našimi študentmi stretla absolventka kežmarského gymnázia 
Lenka Wildnerová, aby im porozprávala o štúdiu a živote za veľkou mlákou a pod železnou 

dámou. Byť vami, už som tam! 
KROK 2 
Kiwi olúpeme a vo vražednom tempe nakrájame na plátky. 

Barbora Bajtošová a Adam Jankura z oktávy v októbri podstúpili testovanie DELF na úrovni 
B2. V dnešnej zážitkovej dobe ďalší v rade adrenalínových zážitkov. 

KROK 3 
Primiešame vykôstkované čerešne, višne, slivky, všetky lesné plody a nasekané oriešky. 

V novembri sa oktávania a III. A zúčastnili na výstave fotografií renomovaného 
francúzskeho fotografa Yanna Arthus-Bertranda a na prednáške vo francúzskom jazyku 

o biodiverzitea energii v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach. Poučné a úplne frankofónne.  
KROK 4  
Jablko očistíme a nakrájame na kocky. Podľa povahy konzumenta sa rozhodneme, či ho 

olúpeme, alebo nie. 

V priebehu školského roka nás svojou prítomnosťou niekoľkokrát poctila francúzska 
študentka a športovkyňa Caroline, ktorá sa aktívne zapojila do vyučovania v I. A a v II. A. 

Veľmi hodnotná prísada. 
KROK 5 
Grep olúpeme a dužinu zbavíme všetkých obalov, potom ju veľmi opatrne prstami 

rozdelíme na kúsky. 

21. marca 2013 nás navštívil riaditeľ dijonského campusu francúzskej vysokej školy 
Sciences Po, aby našim študentom predstavil svoju školu a vysvetlil im, že sen o štúdiu  

na prestížnej zahraničnej škole môže snívať a aj zrealizovať každý z nás. Naozajstný ružový 
grep! 

KROK 6 
Pripravíme si zálievku z limetkovej šťavy, kvapky medu a tajnej prísady. Tajná prísada  

nie je tajomstvom šéfkuchára, ale limetky. 

Odšťavovačom v podobe rôznych kôl Olympiády vo francúzskom jazyku sme pretlačili 

Martinu Lizákovú z oktávy. Svoju pôvodnú formu si napriek všetkému zachovala aj 
v celoštátnom kole v Bratislave.  
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KROK 7 
Všetky prísady opatrne zamiešame, zalejeme zálievkou a podávame mierne vychladené. 

Neviem, kedy a ako sa to stalo. Uplynulý školský rok sa odrazu premenil na prípravu 
ovocného šalátu. Aj vy ste boli pri tom, nemôžete tvrdiť, že je to moja vina. Napokon, je to tak 

dobre. Ovocný šalát sa pripravuje rýchlo, je plný vitamínov, prospieva peristaltike a každá 
ingrediencia sa dá nahradiť tým, čo máte práve poruke. Šalát môžeme zjesť a rýchlo naň 
zabudnúť. Čo poviete, neprimiešame si v tomto školskom roku za lyžičku papričiek jalapeño? 

 
       Votre chef 

       Mgr. Ivana Kovalová 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Naša škola bola 13 rokov zapojená do projektu rozšíreného vyučovania francúzštiny. V máji 

sa s nami rozlúčili poslední študenti, ktorí tento program absolvovali.  

 

Nemecký jazyk 
 
Vyučovanie nemeckého jazyka sa postupne dostáva do úzadia aj kvôli prijatému zákonu 

o povinnom cudzom jazyku, ktorým sa stal anglický jazyk. Nemčina ako druhý cudzí jazyk má 
týždenne menej hodín, čo sa odráža na kvalite vedomostí v tomto predmete. Preto nás teší, 
že školský rok 2012/2013 bol z hľadiska dosiahnutých 

výsledkov veľmi úspešný. Monika Mačáková (2B) a Dávid 
Hovanec (2A) zvíťazili vo svojich kategóriách  
v obvodnom a krajskom kole Olympiády v nemeckom 

jazyku. Obaja sa zúčastnili na celoštátnom kole, kde 
získala Monika Mačáková 3. miesto a Dávid Hovanec  
5. miesto. Okrem toho sme sa zapojili do prekladateľskej 

súťaže pre stredné školy v EU - Juvenes Translatores. 
Monika Mačáková upútala odbornú porotu kvalitou svojho 
prekladu. Obom žiakom gratulujeme k dosiahnutým 
výsledkom a veríme, že budú motiváciou aj pre iných. 

Posledný aprílový týždeň sa uskutočnil tradičný zájazd do Viedne, o ktorý bol mimoriadny 

záujem, hlavne zo strany štvrtákov. Už tradične patrí do programu návšteva divadelného 
predstavenia. V divadle Astorka Korzo´90 sme si pozreli hru Jana Nováka Tolstoj a peniaze. 
Zážitkom pre žiakov bolo vidieť známych hercov, Vlada Černého, Annu Šiškovú, Juraja 

Kemku, Róberta Jakaba a iných „naživo“. Sobota bola v znamení Viedne. Nechýbala 
prehliadka, nákupy počas osobného voľna či atrakcie v zábavnom parku Prater. 

Mgr. Mária Krempaská 
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Dve partnerské jubileá Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku 
 

Rok 2013 je určitým medzníkom v partnerstve Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku 
s dvoma nemeckými gymnáziami.  

Najstaršie partnerstvo so školami v zahraničí má kežmarské gymnázium s Theresien-

Gymnasium v bavorskom Ansbachu. V júni 2003 sa po prvýkrát stretli zástupcovia oboch škôl 
na kontaktnom seminári, ktorý organizovalo ministerstvo školstva v Slanickej osade na Orave. 
Tu vznikol aj prvý plán o pravidelnej výmene žiakov. V septembri 1994 prišla do Kežmarku 

prvá skupina gymnazistov z Ansbachu, vedená jej riaditeľom, Adalbertom Schneiderom 
(pochádza z Nálepkova, roku 1944 robil prijímacie skúšky na nemecké gymnázium  
v Kežmarku, pre vojnu a odsun do Nemecka tu však už nezačal študovať, no na svoju vlasť 

nezabudol a je jeho zásluhou, že došlo k uzatvoreniu partnerských kontaktov s kežmarským 
gymnáziom). 

20-ročnému jubileu kontaktov bol venovaný slávnostný večer v Ansbachu počas 
tohtoročného pobytu Kežmarčanov v Theresien-Gymnasiu. Okrem partnerov a hostiteľských 
rodín sa na ňom zúčastnili aj mnohí nemeckí učitelia, ktorí navštívili Kežmarok v minulých 

rokoch. V úvodnom príhovore terajší riaditeľ Theresien-Gymnasium p. Karlheinz Bundschuh 
vyjadril radosť nad dlhotrvajúcim partnerstvom oboch škôl, vyzdvihol skutočnosť, že je to aj 
pre ich školu najdlhšie trvajúce partnerstvo s pravidelnými aktivitami a vyjadril presvedčenie, 

že to tak bude aj v budúcnosti. P. A. Schneider, dnes takmer osemdesiatročný, spomínal  
na prvé stretnutia s M. Goceliakovou, s ktorou organizovali prvé výmeny. So slzami v očiach 
hovoril o kráse svojej starej vlasti, o Spiši. Kežmarčania prišli s prezentáciou fotografií 

zachytávajúcich 20 rokov partnerstva. Predstavili aj fotoknihu, v ktorej sú okrem ukážok 
z pestrého pobytu v Kežmarku či v Ansbachu aj mená tých, ktorí sa na výmenách zúčastnili. 
Za 20 rokov je to viac ako 500 žiakov a 16 učiteľov. V priebehu dvadsiatich rokov sa 

vykryštalizoval aj program návštev – od poznávania prírodných krás a pamiatok k jednotlivým 
projektom, napr. k životnému prostrediu či nášmu vstupu do EÚ, výtvarným, hudobným 
projektom, v januári 2013 to bol v Kežmarku projekt Geocaching. 

Kto je Nemec, Slovák, z Turecka či Južnej Afriky v tejto veľkej skupine mladých ľudí?  
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Pobyt žiakov v Kežmarku či Ansbachu trvá obvykle desať dní, v prvých rokoch sa 

organizovali výmeny každoročne, teraz už niekoľko rokov raz za dva roky. V januári až 
februári prichádzajú Ansbašania do Kežmarku, aby sa tešili z lyžovačky u nás, Kežmarčania 
navštevujú Ansbach na jeseň. V tomto roku to bolo inak. Od 13. do 22. júna boli 19 žiaci a dve 

učiteľky na návšteve v Ansbachu. Okrem tradičného programu, ku ktorému patrí účasť  
na vyučovacích hodinách, prehliadka miest Rothenburg, Nürnberg a samotný Ansbach, jeden 
deň v hostiteľskej rodine, zažili účastníci výmeny tentoraz aj niečo mimoriadne – „veľkú 

miniolympiádu“, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 80 žiakov zo štyroch krajín, z  troch 
partnerských škôl Theresien-Gymnasium, a to boli okrem Ansbašanov a Kežmarčanov žiaci 
z Turecka a Južnej Afriky. Päťčlenné družstvá zložené z rôznych krajín súťažili v troch 

disciplínach: basketbal, volejbal a „Schlappball“. Na prvý pohľad žiadne rozdiely, všetci 
spolupracovali a súťažili za svoje mesto (družstvá mali mená miest, zo slovenských to boli 
Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Nitra ap.).  

Silným zážitkom bola návšteva „Dokucentrum“ v Nürnbergu a výstava Fascinácia a teror 

o histórii NSDAP, zrodení kultu Adolfa Hitlera a všetkých možných i nemožných podobách 
nacizmu. Moderné múzeum o histórii tretej ríše, umiestnené v časti Hitlerovho megaprojektu, 
objektu, ktorý mal byť postavený podľa vzoru rímskeho Kolosea, nenechalo ľahostajných ani 

našich žiakov, bola to pre nich jedinečná živá hodina dejepisu. Audio sprievodca umožnil voliť 
tempo prehliadky. Exponáty, ktoré by ste radšej ani nevideli, mrazenie pri pohľade na ne 
a presvedčenie, že také zverstvá už ľudia nesmú nikdy dopustiť. 

Desať dní v nemecky hovoriacom prostredí je aj dobrou príležitosťou vyskúšať si školskú 
nemčinu v živote nemeckej rodiny, v rozhovoroch s partnermi, nadväzovať nové priateľstvá. 

Akých bude nasledujúcich 20 rokov partnerstva s Ansbachom? Prežije aj napriek zmenenému 
postoju žiakov k nemčine na kežmarskom gymnáziu? Pritom je tu aj skúsenosť starších: dobrá 
nemčina mnohým vysokoškolákom umožňuje stáže v nemecky hovoriacich krajinách.  

Mladšie – takmer desaťročné je partnerstvo a spolupráca s barnim-gymnasium v Bernau  
pri Berlíne. Vzniklo v novembri 2004, keď sa jedna z odborných prác žiakov vtedajšej 3. B 

stala regionálnym víťazom v projekte Jugend-Schule-Wirtschaft a na slávnostnom oceňovaní 
víťazov sa v Berlíne stretla so zástupcami školy v Bernau. Záujem z nemeckej strany viedol 
k spolupráci na ďalších projektoch, do ktorých sa gymnazisti zapájali každoročne. Ďalšiu 

podobu mala spolupráca v projekte Europeans for Peace. Projekty sledovali predpísanú tému 
z politického, ekonomického a sociálneho prostredia oboch krajín. Po celoročnej spoločnej 
práci žiakov oboch škôl sa výsledky prezentovali v Kežmarku a Bernau počas návštevy 

partnerov v publikovanej podobe a na výstavách pre verejnosť. Projektu sme sa zúčastnili 
trikrát, pri prvej účasti bol projekt ocenený v Berlíne nadáciou Erinnerung, Verantwortung  
und Zukunft.  

Cestou na Sliezsky dom 
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V školskom roku 2012/2013 získali obe školy podporu pre svoj projekt v európskom 

programe Mládež v akcii, ktorý na Slovensku organizačne zabezpečuje Iuventa. Bola to nová 
skúsenosť pre obe strany. Podmienka z projektu na spoločné ubytovanie oboch skupín – na 
rozdiel od doterajších pobytov v hostiteľských rodinách – priniesla možnosť tráviť veľa času 

spoločne, a to pri rôznych aktivitách. V čase od 14. do 21. septembra 2012 napĺňali aktivitami 
dve 15-členné skupiny z Bernau a Kežmarku zámery podporeného projektu, pričom témou 
bola Medzigeneračná solidarita bez hraníc a aj cez šport. K takým aktivitám patril výlet  

so seniorkami na Sliezsky dom, návšteva Klubu dôchodcov v Kežmarku, športové aktivity, 
rozcvičky s osemdesiatnikom Otom Krajňákom, či varenie pirohov so starými mamami. 

V záverečnej správe účastníci konštatovali: „Náš projekt bol organizovaný tak, aby sme si 
ako mladí ľudia viac uvedomili, že aj my máme svoj priestor v Európe a pochopili, že je 

potrebné sa hrdo hlásiť k európskemu občianstvu. Počas niekoľkých dní sme mali dosť času 
na neformálne debaty s našimi nemeckými partnermi. Hovorili sme s nimi o tom, ako trávia 
voľný čas, ako je u nich organizované štúdium v škole, o možnostiach ďalšieho štúdia ap. Mali 

sme možnosť si tak uvedomiť, že ako členovia EÚ máme rovnaké príležitosti, práva a záleží 
len od nás, ako ich využijeme. Základné hodnoty ako sloboda, vzájomné rešpektovanie, 
demokracia nie sú pre nás len prázdne slová a myslíme si, že sme sa pokúšali naplniť ich aj 

naším projektom. Nielen kontaktom s našimi rovesníkmi z Nemecka, ale aj pri komunikácii  
so seniormi.“ 

V októbri boli Kežmarčania hosťami našej partnerskej skupiny v Bernau. Gymnazisti 
z Bernau dostali z ich národnej agentúry Jugend in Aktion podporu pre svoj projekt 
Gemeinsam singen und kennen lernen. 

Dve rôzne partnerstvá, dve rôzne jubileá. To prvé s Ansbachom finančne nákladnejšie  

(je potrebné uhradiť cestovné), druhé s Bernau náročnejšie a vyžadujúce obetovať nejednu 
chvíľu počas školského roka spoločnému projektu. Je dobre, že sa nájde zopár nadšencov, 
ktorí v tom dokážu vidieť príležitosť pre seba. 

Oboje je príkladom toho, že kontakty mladých ľudí prispievajú k spoločnému európskemu 
občianstvu a pre kežmarských gymnazistov je to okrem iného aj možnosť zdokonaliť si svoju 
nemčinu.  

Mgr. Mária Krempaská, Mgr. Mária Goceliaková 

 

PK dejepisu, geografie a náuky o spoločnosti 
 

Exkurzia do Osvienčimu 

 

Holokaust. Jedno z najtemnejších slov v histórii ľudstva, za ktorým sa skrýva 
vyvražďovanie osôb, ktoré nevyhovovali nacistickému režimu. Mašinéria smrti 
prebiehala v koncentračných táboroch – Trebelinka, Dachau, Flossenberg, 
Sachsenhausen, Osvienčim a mnohé ďalšie.  

Ak niekde vo vesmíre existuje peklo, je umiestnené na Zemi. Peklo vojny, peklo drog, peklo 

domáceho násilia, alkohol, vraždy, kriminalita, týranie, nútená prostitúcia, otrokárstvo, 
genocídy... Ale jedno z najhorších pekiel, ktoré si ľudské pokolenie vymyslelo, boli 
koncentračné tábory. Továrne na smrť. A to doslova. S desivou nemeckou precíznosťou 

zabíjali a profitovali zo smrti. Zlaté zuby – peniaze pre ríšu; vlasy – vypchávky do matracov  
a zateplenie kabátov; popol ako hnojivo; šaty a majetok dostali vzorní árijci. Dokonalá, 
chladná precíznosť. Človeka až mrazí. 

Už príchod k táboru navodzuje chmúrnu atmosféru. Dul studený vietor, nebo bolo 

zamračené, autobus míňal dlhočizný múr, za ktorým nemo stáli strážne veže. Ostnatý drôt, 
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svetlomety, tabule, guľometné pozície, tehlové baraky.  Depresívne pocity v nás začínajú rásť. 

Vyzbrojený slúchadlami vchádzame neslávne známou bránou Arbeit Macht Frei. Pre milión  
a stotisíc ľudských životov je to jednosmerný prechod. Obkolesujú nás ostnaté drôty, kedys i 
nabité elektrickým prúdom. Bránili očíslovaným väzňom, aby utiekli, elektrina im často 

poskytovala vykúpenie z neľudských múk, keď sa vrhali na drôty, aby ich milosrdná smrť 
oslobodila. Na chvíľu sa zastavujem a pozorujem postavy utkané z dymu, ktoré sa zjavujú 
všade okolo nás. Duše tých, ktorí neprežili, kráčajú s nami. Sú vychudnutí, otrhané pruhované 

handry na nich ochabnuto visia. Na rukách vytetované čísla. Tie osoby prišli o všetko, čo mali, 
dokonca aj o ľudskosť a existenciu, stratili mená a totožnosť. Len číslo svedčí o tom, že 
existujú v táborových záznamoch. Postavy nečujne prechádzajú popri mne, mŕtvolné tváre 

bez čŕt sa dívajú okolo. Z hrôzou ukazujú na veže, ploty a baraky. Tie boli premenené  
na expozície, kde ukazujú príchod do tábora, život či skôr muky v tábore, vyhladzovanie, kruté 
podmienky bývania a hygieny, všetky stránky tohto miesta. Ťaživá atmosféra je silne 

zdôraznená fotografiami, obrazovými svedectvami. Ale ani to v nás nezanecháva taký dojem 
ako neslávne známe vitríny Osvienčimu. Sem dymové postavy vstúpiť nechcú. Ostávajú  
pred dverami. Desiatky kíl ženských vlasov, stovky okuliarov, protézy, kufre a hrnce, všetko 

odobraté obetiam tohto miesta. A takisto použité plechovky cyklónu B, chemického zabijaka  
v službách nacizmu. Kráčame ďalej a ďalej, pochmúrnosť naberá na sile. Akej obludnosti je 
človek vlastne schopný? Koľko nenávisti museli v sebe nacisti nájsť, aby dokázali 

chladnokrvne zabíjať majiteľov všetkých tých vecí? Na chodbách visia fotografie väzňov, ešte 
z prvých rokov, keď väzňov riadne registrovali. Jednoduchá tvár, meno, národnosť, dátum 
príchodu do tábora a dátum úmrtia. Často v rozmedzí len pár dní. Dymové postavy mi občas 

ukážu na nejakú fotografiu a potom na seba. Akože toto som ja. Ale to by nikto nikdy 
neuhádol. Muky, ktoré podstupovali, ich zmenili z ľudí na zvieratá. Desiatky, rady fotografií 
mužov a žien v pruhovaných háboch... 

Po všetkých barakoch vrátane tých, kde sú národnostné expozície sme prešli k plynovej 
komore a krematóriu. Ani sem dymové postavy nevchádzajú. Napriek väčšiemu počtu ľudí 

tam bolo hrobové ticho. Pochmúrne steny osvetlené iba otvormi v strope, kadiaľ sypali jed. 
Hneď vedľa krematórium a pece. Len krátka návšteva, ale stačila. Ťažko sa kráča po podlahe, 
na ktorej umierali tisícky ľudí. 

To bol záver prehliadky. Je ťažké opísať, čo sme videli. Teda to ani nie, ale to, čo sme cítili, 

je už ťažšie. Predmety, makety, fotografie. Tabule s textom a pár máp. Drôty, veže, výstražné 
tabule, šibenice. Ale čo to s nami urobilo? Ťažko povedať. Niektorí boli možno zhrození, 
niektorí žasli nad ľudskou obludnosťou a niektorí sa zamysleli nad chodom histórie  

a uvedomili si, že táto sa už opakovať nikdy nesmie. A čo dymové postavy? Sú tam. Kráčajú 
po tom obludnom mieste a hoci ich vyslobodila milosrdná smrť, k tehlovým barakom ich viažu 
prežité hrôzy a tak nikdy neodídu.  Budú tam navždy, tak ako pred mojimi očami navždy 

ostane vitrína so stovkami detských topánočiek a malá zlomená bábika. Kto dokáže bez kúska 
citu zabíjať deti? Zvery... 

Adam Čížik 

 

PK biológie a chémie 
 

Ďalší školský rok s Planétou vedomostí 

Vyučujúci pracovali aj v školskom roku 2012/2013 s výukovým softvérom Planéty 
vedomostí. Novinkou v porovnaní s predchádzajúcimi školskými rokmi bolo to, že po vyplnení 
prihlasovacích formulárov mohli softvér Planéty vedomostí využívať žiaci aj doma. Žiaci si 

zvolili predmet, ročník a učivo, ktoré si buď sami naštudovali alebo pomocou interaktívnych 
úloh a cvičení po výklade učiteľa v škole následne doma overili, do akej miery danú 
problematiku pochopili. 
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Čisté hory 

Tohtoročnej akcie sa zúčastnilo 

19 žiakov školy, pedagogický dozor 
vykonávali p. p. Pástorová a p. p. 
Zubalová. Odpadky zbierali na 

turistickom chodníku z Hrebienka 
na Téryho chatu. 

Rozhlasové relácie: 

Prostredníctvom školského 
rozhlasu sa ako každý rok aj  
v tomto školskom roku uskutočnili 

relácie k Svetovému dňu vody  
(22. apríl), Zeme (23. apríl) a boja 
proti AIDS (1. december), ktoré 
pripravuje p. p. Mária Petrášková. 

Názorná agitácia 

Na názornú agitáciu sa využívajú nástenky. Na jednej z nich bola venovaná pozornosť 

problémom drogovej závislosti, racionálnej výživy, prevencii onkologickým ochoreniam  
a ochrane životného prostredia. Druhá nástenka obsahovala aktuálne informácie o činnos ti a 
rôznych aktivitách predmetovej komisie biológie a chémie a tabuľky s výsledkami olympiád  

v jednotlivých kategóriách. Na ďalšej nástenke bol obrazový materiál a informácie o činnosti 
krúžku ochrany zvierat a prírody. Na nástenke s tematikou ochrany životného prostredia sú 
uverejnené kritériá na hodnotenie tried a aktuálne poradie tried v súťaži o najenvirotriedu  

na základe bodového zisku. Na realizácii a aktualizácií násteniek sa podieľali  
p. p. Petrášková, p. p. Pástorová, p. p. Čekovská, p. p. Varholák a študenti školy. 

Súťaže  

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

Hodnotila sa estetická úprava tried, počet kvetov, udržiavanie kvetov, aktuálnosť nástenných 
novín, účasť na ochranárskych podujatiach, teoretická práca, zameraná na ochranu životného 
prostredia a ekológiu (napr. SOČ), členstvo žiaka v ochranárskom združení, publikácia 

príspevku o životnom prostredí (aj v školskom časopise) a separácia odpadu. Frekvencia 
hodnotení bola raz mesačne, posledné hodnotenie sa uskutočnilo v máji. Predsedom 
hodnotiacej komisie bol p. p. Varholák a žiacku komisiu tvorili Júlia Klaudia Knižková a Jana 

Tomaškovičová. z oktávy. Poradie odmenených tried, počet získaných bodov a finančné 
ohodnotenia na triedu sú:  

1. miesto 3. A    (171 bodov),  suma  75€ 

2. miesto 2. B    (169 bodov),  suma  50€ 

3. miesto 1. B    (163 bodov),  suma  25€ 

26. apríla 2013 sa družstvo žiakov pod vedením p. p. Ferulíkovej zúčastnilo územného kola 

súťaže Družstiev prvej pomoci mladých SČK v Poprade. Bližšie informácie nájdete  
v článku nižšie. 

Chemická olympiáda  

V chémii v šk. r. 2012/2013 fungoval krúžok chemickej olympiády v kategórii B, C. Krúžok 
pracoval pod vedením p .p. Čekovskej. Na krajskom kole CHO kat. B vo Svite sa umiestnil 
Dávid Kleja na 5., Veronika Balúchová na 8. a Ján Štefaňák na 13. mieste. Všetci sú úspešní 

riešitelia. Na krajskom kole CHO kat. C v Humennom obsadil Filip Košúth 9. miesto a Andrej 
Bukovina 10. miesto, obidvaja sa stali úspešnými riešiteľmi. 
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Mladí neprofesionálni zdravotníci (žiaci školy) a možno budúci záchranári sa pravidelne 

stretávali na krúžku SČK pod vedením p. p. Ferulíkovej, na ktorých sa oboznámili  
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. 

Iné aktivity  

P. p. Pástorová zorganizovala finančnú zbierku na pomoc opusteným a týraným zvieratám.  
Zbierka sa uskutočnila v areáli školy a tiež v meste. Finančný zisk 155€ bol poukázaný  
na účet Slobody zvierat . 

P. p. Mária Petrášková tiež zrealizovala zbierku na liečenie onkologických ochorení – Deň 
narcisov. 

V. Talafová a A. Jankura z oktávy sa zúčastnili Krajského festivalu vedy a techniky v Levoči 
s prácou Chémia vôní, kde získali 1. miesto a postúpili na celoštátny festival. 

P. p. Mária Petrášková zorganizovala finančnú zbierku Biela pastelka na pomoc nevidiacim 
a slabozrakým. Vyzbieralo sa 140€. 

Žiaci s p. p. M. Petráškovou navštívili výstavu Human Body v Bratislave.  

Všetky nasledujúce akcie zorganizovala p. p. Čekovská. 

Žiaci chemického krúžku sa zúčastnili chemického popoludnia s Mgr. Šimonom Budzákom, 
PhD. z katedry chémie Prírodovedeckej fakulty UMB v Banskej Bystrici, ktorý predviedol 
niekoľko zaujímavých pokusov. 

Žiaci 2. A, 3. B a seminára z biológie 3. a 4. ročníka sa zúčastnili prednášky o zdravom 
životnom štýle, ktorú pripravili bývalé žiačky školy Barbora Špaková a Dáša Vojtechová,  
v súčasnosti poslucháčky Lekárskej fakulty v Martine.  

V priestoroch chemického laboratória sa uskutočnilo chemické dopoludnie pre žiakov  
1. a 2. ročníka našej školy a žiakov 9. ročníka zo Základnej školy Dr. D. Fischera v Kežmarku. 
Akcia bola podporená projektom Komprax, Národným projektom Iuventy. Návštevníci si mohli 
pozrieť 10 efektných pokusov, ako napr. horiace a tajné písmo, amoniaková fontána, blesky 
pod vodou. Viac informácií nájdete nižšie v článku p. p. Čekovskej.  

V biologickej učebni sa na konci školského roka uskutočnila beseda s bývalými žiakmi 
školy, ktorí v súčasnosti študujú na lekárskych fakultách v Čechách alebo na Slovensku.  

Exkurzie 

Plánovaná exkurzia do jadrovej elektrárne v Mochovciach sa neuskutočnila. Vedenie 
elektrárne nepovolilo vstup do priestorov jadrového reaktora z dôvodu prísnych 
bezpečnostných opatrení. 

Mgr. Gabriela Pástorová 

Chemické dopoludnie 

IUVENTA - slovenský inštitút mládeže je štátna inštitúcia, 
priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 
SR. IUVENTA podporuje mladých ľudí, aby poznali, vedeli 

a mohli využívať príležitosti pre kvalitnejší život. Predmetom jej 
činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny  
a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho. Cieľom je 
implementácia štátnej politiky voči deťom a mládeži. 

Národný projekt KomPrax-Kompetencie pre prax realizuje 
IUVENTA od 3. 1. 2011 a je zameraný na podporu kvality 
práce s mládežou prostredníctvom neformálneho vzdelávania. 

Neformálne vzdelávanie dopĺňa formálne vzdelávanie, ktoré 
prebieha vo formálnom vyučovacom procese, a pôsobí najmä 
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na rozvoj zručností, schopností a postojov. Projekt KomPrax je podporený z Európskeho 
sociálneho fondu, Operačný program vzdelávanie. 

Martin Vanečko, žiak septimy, sa 
zapojil do projektu KomPrax 
a vďaka nemu sa mohlo 14. 12. 

2012 uskutočniť chemické 
dopoludnie pre žiakov 1. a  2. 
ročníka našej školy a žiakov  

9. ročníka zo ZŠ Dr. D. Fischera 
v Kežmarku. Členovia chemického 
krúžku vybrali, pripravili, vyskúšali 

a nakoniec predviedli 9 
zaujímavých, na pohľad efektných 

chemických pokusov: amoniakovú fontánu a luminiscenciu Matej Rúra a Veronika Balúchová 

zo sexty, tajné a horiace písmo Kristína Gurníková z  3. A a Zdislava Melníková zo septimy, 
sloniu zubnú pastu a sopku na stole Janka Ridziková a Lenka Gärtnerová z  3. C, miznúcu 
vatu Linda Demková z 3. C, blesky pod vodou a hovienko v skúmavke Dávid Kleja a Janko 

Štefaňák z 2. B. Organizačné zabezpečenie mal na starosti Martin Vanečko a návštevníkov 
sprevádzal a jednotlivé pokusy komentoval Martin Šípka zo septimy. Fotodokumentáciu 
zabezpečila Michaela Fiasová z 1. A. 

Prínosom chemického dopoludnia bolo to, že žiaci si mohli v praxi odskúšať prípravu, 
realizáciu a následné vyhodnotenie projektu, vrátane finančnej bilancie. Pre návštevníkov to 

znamenalo vidieť sériu pokusov, ktoré boli okomentované a vysvetlené, čím mohli získať nové 
vedomosti z chémie. Realizátori pokusov mali možnosť zdokonaliť svoje laboratórne zručnosti 
a škola získala chemikálie a nové laboratórne váhy. 

Realizačný tím chemického dopoludnia 

Ing. Daniela Čekovská 

Súťaž Prvej pomoci 

Dňa 26. 4. 2013 sa uskutočnilo územné kolo súťaže Družstiev prvej pomoci Mladých SČK 
v Poprade. 

Naši študenti sa na túto súťaž svedomito pripravujú počas celého školského roka na krúžku 
Prvej pomoci, ktorý vedie Mgr. Dana Ferulíková a odborný poradca - záchranár p. Marek 
Olexa. 

Za posledných 10 rokov sa môžu študenti nášho gymnázia pochváliť deviatimi prvými 
miestami a jedným druhým miestom. Tento rok taktiež nesklamali a opäť obhájili prvú pozíciu. 

Reprezentovali nás títo študenti: Klára Živčáková – veliteľka družstva – oktáva, Klára Mária 

Košútová - sexta, Karolína Reľovská - sexta, Natália Kuzmiaková – sexta, Dominik Kaľavský - 
I. B, Dávid Kleja - II. B. Blahoželáme!     Mgr. Dana Ferulíková 
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PK matematiky, fyziky a informatiky 
 
Ako byť v Prahe na týždeň vedcom? 

Fakulta jadrová a fyzikálne inžinierska 
ČVUT v Prahe organizovala v školskom 

roku 2012/2013 15. ročník tradičnej akcie 
Týždeň vedy (16. 6. – 20. 6. 2013). Spolu  
s Dominikom Griglákom z III. B a Martinom 

Šípkom zo septimy sme dostali 
prostredníctvom projektu Cascade 2013 
možnosť zúčastniť sa.  

Projekt Cascade 2013 ponúka 

študentom priestor prezentovať  
pred spolužiakmi vedecko-popularizačnú 

prednášku, ktorá sa týka nejakej časti fyziky. Vybrali sme si tému „Temná energia“. Naša 

práca zaujala porotu a obsadili sme v rámci Slovenska 3. miesto. Odmenou bola účasť  
na Týždni vedy v Prahe.  

Do Prahy sme pricestovali v nedeľu 16. 6. skoro 
ráno. Mali sme dostatok času, pešo sme sa presunuli 
z hlavnej stanice na Staromestskú, blízko sa nachádza 

fakulta. Približne o deviatej ráno začal program.  
180 účastníkov bolo privítaných Ing. Vojtěchom 
Svobodom, CSc., hlavným organizátorom podujatia. 

Nasledovala prednáška o termojadrovej fúzii, ktorú 
viedol študent prvého ročníka Ondrej.  

Každý z účastníkov si zvolil, akej problematike sa 
bude počas týždňa venovať. Fakulta vytvorila veľké 

množstvo projektových prác, skutočne bolo z čoho 
vyberať. Martin Šípka si vybral „Základy řízení a diagnostiky plazmatu na tokamaku GOLEM“, 
Dominik Grigľák „Postavte si Nd:YAG laser Prague Asterix Laser system“ a ja „Polohové 

studie chování plazmatu na tokamaku GOLEM“. Našim projektovým zameraniam sme sa 
venovali od nedele až do štvrtka. Čas sme trávili štúdiom literatúry, a teda fyzikálnym 
princípom fungovania a praktickým meraniam. Naše práce vyvrcholili prezentovaním 
výsledkov vo štvrtok doobeda.  

Dominik priznáva, že projekt, ktorý si vybral, ho zaujal. Hovorí, že letná škola mu priblížila 

fungovanie na fakulte a rozmýšľa nad pokračovaním štúdia na tejto škole. Martin zhodnotil,  
že sa letná škola venuje užitočným veciam, ale 
nie v miere, akú si predstavoval. Myslel si, že 

program bude dynamickejší. Sám hodnotím 
letnú školu kladne. Nadviazali sme mnohé 
kontakty, nové priateľstvá.  

Okrem projektu sme sa zúčastnili  

na exkurziách vo vedeckých ústavoch, napr. 
Ústav fyzikálnej chémie ČAV, Ústave fyziky 
atmosféry alebo v Technickom múzeu v Prahe.  

Martin Vanečko, septima 

Mgr. Gabriela Pástorová 
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EXPERT geniality show 
 
EXPERT geniality show je určená žiakom, ktorí sú v niečom 

dobrí a zaslúžia si možnosť predviesť to svojmu okoliu. Táto 

súťaž je v mnohom unikátna: 
1. Žiaci súťažia nie v jednej, ale v dvoch rôznych témach. 
2. Súťažné témy si žiaci volia z ponúknutých 4 tém.  

V šk. roku 2012/2013 boli súťažné témy: Spoločnosť 
kedysi a dnes (dejepis, občianska náuka, všeobecný 
prehľad), Tajomstvá prírody (biológia, fyzika, 

astronómia, chémia), Svetobežník (fyzická geografia, 
humánna geografia) a Do you speak English? 

(čítanie, bežné výrazy a trochu anglickej gramatiky). 
3. Svoju voľbu tém nemusia oznámiť vopred. Rozhodujú sa až vo chvíli, keď vidia 

otázky. 
4. Spôsob hodnotenia je tiež veľmi zaujímavý. 

6. ročník súťaže sa uskutočnil  5. decembra 2012.  

V tomto školskom roku sa na našej škole zapojilo 24 žiakov (z kvinty 1 žiak, zo sexty 1 žiak, 
zo septimy 4 žiaci, z oktávy 2 žiačky, z I. B 4 žiaci, z I. C 1 žiak, z III. C 8 žiaci a zo IV. A  
3 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.  
Z 24 našich zapojených žiakov sa 14 stali Top expertmi v téme, štyria z nich sú TOP experti 

v  obidvoch témach, ktoré si vybrali. Najväčší úspech zaznamenali Martin Šípka  

zo septimy, ktorý sa v téme Tajomstvá prírody umiestnil v rámci SR na 1. mieste 
a Martin Vanečko zo septimy, ktorý sa umiestnil v obidvoch témach na výbornom 
mieste a v celkovom poradí patrí do TOP  10 v SR vo svojej vekovej kategórii. 

Všetci naši Experti sú uvedení v tabuľke v prehľade úspechov žiakov školy. 
 

MATEMATICKÝ  KLOKAN 
25. marca 2013 sa  20 žiakov našej školy zapojilo do najväčšej 

matematickej súťaže na svete – Matematického klokana. Žiaci 

súťažili v kategórii Kadet G12 (žiaci 1. a 2. ročníka, kvinty  
a sexty) a Junior G34 (žiaci 3. a 4. ročníka, septimy a oktávy) 

Z jednotlivcov sa najlepšie umiestnili a diplom úspešného 

riešiteľa získali: 
1. B:   Silvester Marek 
2. A:   Michal Dinda, Martin Selvek 

Septima:  Dominik Baláž, Jakub Bartolomej Košúth, Martin Šípka 
3. A:    Stanislav Vnenčák 
3. B:    Dominik Grigľák, Katarína Matalíková 

3. C:   Daniel Neupauer, Denis Grotkovský 
 

iBOBOR 

iBobor je celoslovenská online informatická súťaž o počítačoch pri počítači. V tomto 

školskom roku sa jej zúčastnilo 49 798 súťažiacich z 813 škôl. V kategórii Seniori súťažilo 
4156 súťažiacich (35 žiakov z našej školy), plný počet bodov dosiahlo 39 súťažiacich.  
V kategórii Junior súťažilo 6 466 súťažiacich (32 žiakov  z našej školy), plný počet bodov 

dosiahlo 11 súťažiacich, medzi ktorých patrí aj najúspešnejší účastník z našej školy Matej 
Sedlák z 2. B. V prehľade úspechov žiakov školy uvádzame výsledky všetkých žiakov školy, 
ktorí dosiahli percentil aspoň 90. 
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PK telesnej výchovy 
 

Majstrovstvá školy v halovom futbale 2012 

V dňoch 25. 10. 2012 až 13. 11. 2012 prebehol turnaj majstrovstiev školy v halovom 
futbale. Súťažilo 9 družstiev jednotlivých tried v dvoch kolách zápasmi v skupinách. V treťom 
kole víťazi skupín, a to 4. A, 1. B a 3. B hrali o prvé miesto a druhí zo skupín hrali o 4. až 6. 

miesto. Turnaj prekvapivo vyhrala 1. B trieda. Druhým prekvapením bola účasť 3. C a septimy, 
minuloročných finalistov, v skupine druhých, ktorí hrali o 4. - 6. miesto, ako aj zdrvujúca prehra 
minuloročného víťaza 3. C s minuloročným finalistom septimou v pomere 10:0. Počas turnaja 

nedošlo k zraneniu ani k nešportovému správaniu. Nedostatkom bola slabšia účasť divákov 
a diváčok zo strany spolužiakov. Úroveň zápasov bola veľmi dobrá. Víťazné družstvo 1. B 
triedy hralo v tejto zostave: Roman Starinský, Filip Toporcer, Filip Ogurčák, Filip Vojtech, 

Martin Zastko a Silvester Marek. Čo prinesie, aký šport a prekvapenia turnaj v školskom roku 
2013/2014?             Mgr. Juraj Varholák 

Branné cvičenie 
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Práca koordinátora prevencie drogových 
závislostí a sociálno-patologických javov 

 

Nikto z nás nie je taký múdry, aby z času na čas nepotreboval poradiť. 

 

Na škole už niekoľko rokov pôsobí koordinátor prevencie drogových závislostí a sociálno-
patologických javov, ktorý zabezpečuje organizovanie rôznych preventívnych aktivít, 
zabezpečuje spoluprácu s políciou, lekármi, psychológmi.  

V šk. roku 2012/2013 sa uskutočnili v oblasti prevencie rizikového správania tieto akcie: 

 Uskutočnil sa dotazníkovou metódou na triednických hodinách 24. 10. 2012 v 1. A,  
1. B, 1. C a kvinte prieskum, zameraný na zistenie úrovne informovanosti našich 

študentov o drogách, ich dostupnosti, cenách a konzumácii a o trávení voľného času,  
o vzťahoch v triede a celkovej atmosfére v škole. 

 5. 11. 2012 bývalé žiačky školy Barbora Špaková a Dáša Vojtechová, ktoré 

v súčasnosti študujú na Lekárskej fakulte v Martine, pripravili a prezentovali pre žiakov 
2. A, 3. B a seminára z  biológie 3. a  4. ročníka aktivity o zdravom životnom štýle 

v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám. 

 12. 11. 2012 sa 250 žiakov 1. - 3. ročníka zúčastnilo multimediálneho protidrogovo-

motivačného koncertu „Vzdušné zámky“. V programe účinkovali špičkoví profesionálni 
hudobníci v „live“ verzii, ktorá bola obohatená o názornú tematickú videoprojekciu. 
Melodická rocková hudba, pozitívne texty piesní a motivačné hovorené slovo v podaní 

Borisa Lettricha, speváka zo skupiny AYA, navodili zážitok, ktorý mladého človeka 
zaujme a donúti k zamysleniu.  

 V priebehu mesiaca december sa žiaci 1. C triedy zapojili do predaja vianočných 

pohľadníc UNICEF.  

 19. 4. 2013 našu školu opätovne navštívil Bc. Miroslav Schlesinger, výkonný riaditeľ 

občianskeho združenia Spoločne proti kriminalite. M. Schlesinger patrí medzi 195 
odborne vyškolených koordinátorov prevencie kriminality na Slovensku. Je autorom 
projektov, ktoré patria medzi najlepšie v rámci Európy. V roku 2012 získal v národnej 

súťaži „Zlaté ocenenie“ za oblasť prevencie počítačovej kriminality so zameraním   
na riziká sociálnych sietí. Práve počítačovej kriminalite sa venoval v rámci svoje 
prednášky pre žiakov 3. ročníka a septimy. 

Ing. Daniela Čekovská 
koordinátor prevencie drogových závislostí 

a sociálno-patologických javov 

 

Činnosť záujmových krúžkov 
 

V školskom roku 2012/2013 pracovalo na škole 14 záujmových krúžkov, ktoré viedlo  
10 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 

Ruský jazyk Veronika Balážová Basketbalový krúžok Otto Krajňák 
Chemický krúžok Daniela Čekovská Volejbalový krúžok Bronislava Oravcová 
Futbalový krúžok 1 Ivan Duľa Ochrancov zvierat 

prírody 
Gabriela Pástorová 

Futbalový krúžok 2 Ivan Duľa Fyzikálny krúžok Gabriela Pástorová 
Prvej pomoci Dana Ferulíková Redakčný krúžok Andrea Petrášková 
Športové hry Dana Ferulíková Programovanie Anna Zubalová 
Francúzsky jazyk Ivana Kovalová Turistický krúžok Anna Zubalová 
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SOČ 
 

V školskom roku 2012/2013 sa uskutočnil už 35. ročník 
stredoškolskej odbornej činnosti – SOČ. Naša škola sa  
do tejto súťaže úspešne zapája takmer od jej začiatkov.  

Dňa 26. 2. 2013 sa uskutočnila školská prehliadka, 

v ktorej bolo odprezentovaných 22 prác od 36 autorov.  
Do krajského kola postúpilo 14 prác od 23 riešiteľov, čím sa 
naša škola stala druhá v poradí v kraji v počte súťažných 
prác na krajskom kole. 

Dňa 5. 4. 2013 sa 
uskutočnila krajská prehliadka SOČ v Starej Ľubovni.  

Martin Vanečko zo septimy sa v odbore zdravotníctvo 
umiestnil na 1. mieste a postúpil na celoštátnu prehliadku, 
Lucia Korfantová a Simona Ugrayová z 3. A zvíťazili  

v odbore Matematika, fyzika a taktiež postúpili  
na celoštátnu prehliadku. V odbore Pedagogika, 
psychológia, sociológia sa Monika Mačáková zo septimy  
a Kristína Kroková z 3. A umiestnili na 3. mieste. 

Celoštátne kolo sa uskutočnilo 24. - 27. apríla 2013 v Nových Zámkoch bez medailového 
umiestnenia našich žiakov. 

 

Celkový zoznam prác a riešiteľov je uvedený v tabuľke. 

Č. 
odb. 

Názov odb. Riešitelia Trieda Názov práce 
Umiestnenie v kole 

škol. kraj. celošt. 

01 Problematika 
voľného času 

Matúš Tribula III. B Vplyv tréningovej 
prípravy na výkon 
šprintéra 

1. účasť _____ 

02 Matematika, 
fyzika 

Simona 
Ugrayová, 
Lucia Korfantová 

III. A Matematika a origami 1. 1. účasť 

03 Chémia, 
potravinárstvo 

Martin Šípka 
Linda Demková,  
Jana Ridziková 

septima 
III. C 

Fytotoxicita pracích 
práškov 

1. účasť _____ 

03 Chémia, 
potravinárstvo 

Dominika 
Nováková, 
Frederika 
Knapíková 

III. C Tajomstvo potravín 2. účasť _____ 
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04 Biológia Laura Gallyová III. A 
 

Dysplázia bedrových 
kĺbov u psov 

1. účasť _____ 

05 Životné 
prostredie, 
geografia, 
geológia 

Samuel 
Kolodzej,  
Adrián Mrázik 

III. C 
 

Lesné požiare 1. účasť _____ 

05 Životné 
prostredie, 
geografia, 
geológia 

Jana Brutovská  III. C Hodnotenie 
ekogenotoxicity cestnej 
premávky na základe 
peľovej abortivity 

2. účasť _____ 

05 Životné 
prostredie, 
geografia, 
geológia 

Daniel 
Neupauer, 
Jakub Vaľko 

III. C Kultúrne pamiatky v 
Kežmarku 

3. _____ _____ 

06 Zdravotníctvo Martin Vanečko septima Medzizubná kefka a jej 
dôležitosť pri hygiene 
ústnej dutiny 

1. 1. účasť 

06 Zdravotníctvo Kristíny 
Gurníková, 
Radka 
Hodorovičová 

III. A Alternatívne spôsoby 
tíšenia bolesti 

2. účasť _____ 

06 Zdravotníctvo Monika 
Krempaská 

III. B Migréna 
 

3. _____ _____ 

06 Zdravotníctvo Veronika 
Vaľková 

III. B Cholesterol 3. _____ _____ 

10 Stavebníctvo a 
interiérový dizajn 

Lívia Kruliacová septima Druhy a typy záhrad 1. účasť _____ 

10 Stavebníctvo a 
interiérový dizajn 

Dávid Hotáry, 
Ján Repčák 

III. C Všetko o energeticky 
výhodných domoch 

2. 

 

účasť _____ 

11 Informatika Michaela 
Pisarčíková 

III. B Google dokumenty 
 

1. účasť _____ 

13 História, filozofia, 

právne vedy 

Adam Čížik III. A 

 

Holokaust v Kežmarku 

a tí, čo mu unikli 

účasť _____ _____ 

17 Pedagogika, 
psychológia, 
sociológia 

Lenka 
Gärtnerová, 
Nina Modlová 

III. C Mládež troch generácií 1. účasť _____ 

17 Pedagogika, 
psychológia, 
sociológia 

Monika 
Mačáková, 
Kristína Kroková 

septima 
III. A 

Intergeneračné mosty 2. 3. _____ 

17 Pedagogika, 
psychológia, 
sociológia 

Beáta Uhrinová, 
Alžbeta 
Labusová 

septima 
 

Hypnóza 3. _____ _____ 

17 Pedagogika, 
psychológia, 
sociológia 

Zdislava 
Melníková, 
Patrícia 
Multáňová 

septima Pamäť 3. _____ _____ 

17 Pedagogika, 
psychológia, 
sociológia 

Daniela 
Mačičáková, 
Tatiana 
Bednárová 

III. A Reč tela 3. _____ _____ 

17 Pedagogika, 
psychológia, 
sociológia 

Andrea 
Nagyová, 
Andrea 
Kolejáková 

III. A Zlozvyky 3. _____ _____ 

Ing. Daniela Čekovská 

školský metodik SOČ 
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Úspechy žiakov školy  
v školskom roku 2012/2013 

 
 

Časopis STRETNUTIA 

- 2. miesto v celoslovenskej súťaži stredoškolských časopisov 
Štúrovo pero 2012 

Adam Čížik, III. A 

- prémia Literárneho fondu v celoslovenskej súťaži novinárskych 
príspevkov stredoškolákov Štúrovo pero 2012 

Dominik Grigľák, III. B, Martin Šípka, septima, Martin Vanečko, septima 

- 3. miesto v celoslovenskej súťaži fyzikálnych projektov 
Cascade projekty 2013 

 

STREDOŠKOLSKÁ  ODBORNÁ ČINNNOSŤ 
 
Lucia Korfantová, Simona Ugrayová,  III. A 

- 1. miesto v krajskom kole SOČ v odbore Matematika, fyzika 
Martin Vanečko, septima 

- 1. miesto v krajskom kole SOČ v odbore Zdravotníctvo  

a farmakológia 
Monika Mačáková, septima, Kristína Kroková, III. A 

- 3. miesto v krajskom kole SOČ v odbore Pedagogika, 

psychológia, sociológia 
 
PREDMETOVÉ OLYMPIÁDY 
 

Monika Mačáková, septima 
- 3. miesto v celoštátnom kole Olympiády v nemeckom jazyku  
v kategórii 2B 

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

v kategórii 2B 
- čestné uznanie odbornej poroty prekladateľskej súťaže 
Juvenes Translatores za vynikajúci preklad 

Dávid Hovanec, sexta 
- 5. 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 
Martina Lizáková, oktáva 

- 1. miesto v krajskom kole Olympiády vo francúzskom jazyku  

v kategórii 2B 
Dominik Grigľák, III. B 

- 2. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády v kategórii B  

- 8. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády v kateg. A 
Patrik Benyak, I. B 

- 3. miesto v krajskom kole Olympiády z informatiky v kategórii B 

- 12. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády v kategórii D  
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Martin Šípka, septima 

- 4. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády v kategórii A  
- 4. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády v kategórii B  
- 5. - 7. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády  

v kategórii A 
Dávid Kleja, II. B 

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

Jakub Cehula, kvinta 
- 5. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády  v kategórii D 

Stanislav Kačmarik, IV. B 

- 5. - 7. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády  
v kategórii A 

Matej Sedlák, II. B 

- 7. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády v kateg. B 
Patrik Pekarčík, IV. A 

- 6. miesto v krajskom kole Olympiády z informatiky v kategórii A 

Veronika Balúchová, sexta 
- 8. miesto v krajskom kole Chemickej  olympiády v kategórii B 
- 8. miesto v krajskom kole Fyzikálnej  olympiády v kategórii C 

Klaudia Bachledová, I. B 
- 8. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády v kateg. C 

Dávid Javorský, I. A 

- 8. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády  v kategórii D 
Dávid Girgaš, sexta 

- 9. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády v kategórii C  

Filip Kosúth, kvinta 
- 9. miesto v krajskom kole Chemickej olympiády  v kategórii C 
- 16. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády  v kategórii D 

Andrej Bukovina, I. A 
- 10. miesto v krajskom kole Chemickej  olympiády v kategórii C 

Ján Štefaňák, II. B 

- 13. miesto v krajskom kole Chemickej  olympiády v kategórii B 
Šimon Kuffa, I. A 

- 20. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády  v kategórii D 

Družstvo (Radovan Heldák, II. A, Dávid Kleja, II. B, Jozef Pitoňák, II. A) 
- 3. miesto v okresnom kole Biblickej olympiády 

 

UMELECKÉ SÚŤAŽE 
 
Veronika Mišková, I. A 

- 1. miesto v krajskom kole medzinárodnej súťaže "Európa  
v škole" v kategórii písomné práce 

Jana Brutovská, III. C 

- 3. miesto v krajskom kole medzinárodnej súťaže "Európa  
v škole" v kategórii umelecké práce 

Sandra Stracheová, I. C 

- 1. miesto v okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína v kategórii 
próza 

Simona Zastková, I. A 

- 1. miesto v okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína v kategórii 
poézia 
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ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE 

 
Gregor Kuffa, IV. A 

- 2. miesto ako člen štafety Prešovského kraja  

na majstrovstvách SR 
- 3. miesto v behu na 200 m na majstrovstvách SR 
- 4. miesto v behu na 100 m na majstrovstvách SR 

Gregor Kuffa, IV. A 
- 1. miesto v krajskom kole v behu na 100 m 

Matúš Tribula, III. B 

- 1. miesto v krajskom kole v behu na 200 m 
Radka Hodorovičová, III. A 

- 2. miesto v krajskom kole v behu na 100 m 

Martin Šípka, septima 
- 2. miesto v krajskom kole v behu na 800 m 
- 2. miesto v obvodnom kole v cezpoľnom behu 

Monika Mačáková, septima 
- 4. miesto v krajskom kole v behu na 200 m 
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Družstvo dievčat (Alena Garanová, IV. A, Radka Hodorovičová, III. A, Martina Kapolková,  

I. C, Nora Krišová, I. B, Kristína Kroková, III. A, Lucia Kromková, I. C, Lea Mudríková, I. A, 
Karina Račeková, III. C, Jana Ridziková, III. C, Katarína Budzáková, I. B) 

- 2. miesto v krajskom kole vo volejbale dievčat SŠ 

- 1. miesto v obvodnom kole vo volejbale dievčat SŠ 
Družstvo chlapcov (Richard Bohony, septima, Nikodém Budzák, oktáva, Viliam Červeňák, 
oktáva, Patrik Hrebeňár, septima, Adam Jankura, oktáva, Zdeno Kovalčík, septima, Gregor 

Kuffa, IV. A, Martin Šípka, septima, Milan Špak, I. C, Lukáš Tomaškovič, III. C, Dominik Baláž, 
septima) 

- 1. miesto v obvodnom kole vo volejbale chlapcov SŠ 

Družstvo chlapcov (Ján Glodžák, oktáva, Slavomír Drozd, IV. A, Martin Vanečko, septima, 
Lukáš Špak, III. B, Tomáš Šimšaj, III. B, Jakub Paják, sexta, Kristián Hudáček, II. A, Daniel 
Lampart, II. B, Silvester Marek, I. B, Martin Zastko I. B) 

- 1. miesto v obvodnom kole v basketbale SŠ 
Družstvo chlapcov (Radovan Heldák, II. A,  Dávid Kleja, II. B, Dávid Maňak, oktáva, Václav 
Matějovský, II. A) 

- 3. miesto v krajskom kole v stolnom tenise SŠ 
- 1. miesto v obvodnom kole v stolnom tenise SŠ 

Družstvo dievčat (Alena Garanová, IV. A,  Barbora Janíková, II. B, Mária Miturová, IV. B) 

- 3. miesto v obvodnom kole v stolnom tenise SŠ 
Družstvo dievčat (Nikoleta Sperková, septima, Frederika Fodorová, sexta, Jana Selepová, 
oktáva) 

- 1. miesto v obvodnom kole v cezpoľnom behu 
- 6. miesto v krajskom kole v cezpoľnom behu 

Družstvo chlapcov (Gregor Kuffa, IV. A, Filip Ščigulinský, IV. A, Martin Šípka, septima) 

- 2. miesto v obvodnom kole v cezpoľnom behu 
Nikoleta Sperková, septima 

- 2. miesto v obvodnom kole v cezpoľnom behu 

Frederika Fodorová, sexta 
- 3. miesto v obvodnom kole v cezpoľnom behu 

Družstvo chlapcov (Ľubomír Budzák, I. C, Dávid Hotáry, III. C, Patrik Hrebeňár, septima, Ján 

Hudaček, I. C, Zdenko Kovalčík, septima, Ján Repčák, III. C, Jakub Vaľko, III. C, Samuel 
Solus, IV. A, Filip Toporcer, I. B) 

- 2. miesto v obvodnom kole vo futbale 

 
 
 

Informatická súťaž iBOBOR 
 
kategória Junior 

Celkové 
poradie 

Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok 

1. - 11. Matej Sedlák, 2. B 80,00 bodov, 100. percentil 

20. - 29. Daniel Psonák, 2. B 74,67 bodov, 100. percentil 

106. - 149. David Javorský, 1. A 68,01 bodov, 98. percentil 

106. - 149. Matúš Kalafút, 2. B 68,01 bodov, 98. percentil 

106. - 149. Ján Vnenčák, 2. B 68,01 bodov, 98. percentil 

153. - 219. Filip Košúth, kvinta  66,68 bodov, 98. percentil 

242. - 289. Šimon Fedor, 1. C 64,01 bodov, 96. percentil 

503. - 538. Dávid Kleja, 2. B 60,02 bodov, 92. percentil 
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EXPERT geniality show 

Meno a priezvisko Trieda Expert na 
Miesto 
v rámci 

SR 
Expert na 

Miesto 
v SR 

Celk. 
umiest

. 

Martin Šípka septima Tajomstvá prírody 1. Do you speak 
English? 

48. 19. 

Martin Vanečko septima Svetobežník 11. Spoločnosť 
kedysi a dnes 

21. 8. 

Dominik Baláž 
  

septima Tajomstvá prírody 6.     

Rudolf Semaňák 
  

III. C Spoločnosť kedysi 
a dnes 

25.     

Viktória 
Zummerová 

oktáva Tajomstvá prírody 28.     

Jakub Vaľko 
  

III. C Spoločnosť kedysi 
a dnes 

38. Svetobežník 81. 89. 

Slovomír Drozd IV. A Svetobežník 41.     

Jakub Bartolomej 
Košúth 

septima Svetobežník 44. Tajomstvá 
prírody 

73.  

Karin Račeková III. C  Tajomstvá prírody 47.     

Barbora Štofanová oktáva Tajomstvá prírody 52.     

Dominik Kaľavský I. B Svetobežník 65.     
Filip Ogurčák I. B Svetobežník 71.     

Samuel Solus IV. A Svetobežník 85.     
Viliam Baláž kvinta Svetobežník 92.     

 
kategória Senior 

Celkové 
poradie 

Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok 

41. - 60. Dominik Grigľák, 3. B 76,00 bodov, 99. percentil 

64. - 87. Patrik Pekarčík, 4. A 74,67 bodov, 98. percentil 

64. - 87. Samuel Solus, 4. A 74,67 bodov, 98. percentil 

209. - 260. Ján Janík, 3. C 68,01 bodov, 95. percentil 

209. - 260. Daniel Neupauer, 3. C 68,01 bodov, 95. percentil 

209. - 260. Martin Šípka, septima  68,01 bodov, 95. percentil 

263. - 318. Samuel Ogurčák, 3. C 66,68 bodov, 94. percentil 

319. - 322. Daniel Šromovský, 4. B 66,67 bodov, 92. percentil 

348. - 397. Marek Šelep, 4. B 64,01 bodov, 92. percentil 

348. - 397. Jozef Úroda, 4. B 64,01 bodov, 92. percentil 

348. - 397. Jakub Vaľko, 3. C 64,01 bodov, 92. percentil 

414. - 484. Adrián Mrázik, 3. C 62,68 bodov, 90. percentil 

 

Matematická súťaž NÁBOJ 
V matematickej súťaži NÁBOJ sa tím našej školy v zložení Martin Šípka, septima, Dominik 

Grigľák, III. B, Denis Grotkovský, III. C, Daniel Neupauer, III. C, Michal Maňak, II. B umiestnil  

v kategórii Seniori na 25. mieste (súťaže sa  zúčastnilo 64 tímov zo SR). V medzinárodnom 
rebríčku im patrí 61. miesto (148 tímov zo SR a ČR). 

 

MATEMATICKÝ  KLOKAN 
Najúspešnejší boli : 

Dominik Grigľák (percentil 99,5 %) , 

Daniel Neupauer (percentil 97,2 %),  
Jakub Bartolomej Košúth a Michal Dinda (percentil 95,6 %),  ktorí  vo svojej kategórii patria 
medzi 5% najúspešnejších riešiteľov. 
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Ponuka voliteľných predmetov na šk. r. 2013/2014 
 

Žiaci štvorročného aj osemročného štúdia majú možnosť posilniť si niektorý z vyučovacích 
predmetov povinne voliteľnými predmetmi. V septime a treťom ročníku sú to dva dvojhodinové 
predmety, v oktáve 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 septima Štvrtý ročník a oktáva 

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. - 1 sk. - 20 ž. Seminár z matem. - 2 sk. - 44 ž. Konverzácia v AJ - 4 sk. - 58 ž. 

Seminár z chémie - 1 sk. - 11 ž. Spol.-ved. seminár - 1 sk. - 25 ž. Cvičenia z matem. - 1 sk. - 28 ž. 

Seminár z biológie - 1 sk. - 23 ž. Seminár z biológie - 2 sk. - 36 ž. Cvičenia z biológie - 1 sk. - 11 ž. 

Seminár z dejepisu - 1 sk. - 13 ž. Seminár z dejepisu - 1 sk. - 14 ž. Cvičenia z chémie - 2 sk. - 21 ž. 

Konverzácia v AJ - 1 sk. - 18 ž. Seminár z chémie - 1 sk. - 23 ž. Cvičenia z informatiky - 1 sk. - 19 ž. 

Konverzácia v NJ - 1 sk. - 13 ž. Seminár z geografie - 1 sk. - 28 ž. Cvičenia zo SJL - 2 sk. - 54 ž. 

Cvičenia z informatiky - 1 sk. - 9 ž. Seminár z fyziky - 1 sk. - 14 ž. Deskriptívna geom. - 1 sk. - 13 ž. 

Sem. a cvič. z fyziky - 1 sk. - 10 ž. Seminár z informatiky - 1 sk. - 12ž. Ekonomika - 1 sk. - 12 ž. 

  Konverzácia v NJ - 3 sk. - 40 ž. 

  Estetická výchova - 1 sk. - 14 ž. 

  Cvičenia z fyziky - 2 sk.- 21 ž. 

 

Organizácia školského roka 2013/2014 
Školský rok sa začína 1. septembra 2013. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 

2013 (pondelok). Školské vyučovanie v 1. polroku školského roka sa končí 31. januára 2014 
(piatok). 

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2014 (utorok) a končí sa  
27. júna 2013 (piatok). 

Prázdniny v školskom roku 2013/2014: 
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Zoznam žiakov podľa tried 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Kvinta 
Triedna učiteľka: Mgr. Dana Ferulíková  

 
 
 

 
• do 31. 1. 2013 

* žiak prospel na konci školského roka s vyznamenaním 

1. Viliam Baláž 11. Lea Lapšanská * 
2. Lukáš Bednarčík 12. Zuzana Lorková 
3. Jakub Cehula * 13. Samuel Mačák 

4. Martina Džubanová • 14. Natália Marhefková * 
5. Bibiána Chrenková 15. Tomáš Miškovič 
6. Ľuboš Jankura * 16. Benedikt Nebus 

7. Ján Koščák 17. Daniel Pekarčík * 
8. Igor Koššar 18. Kristián Repaský 
9. Filip Košuth * 19. Adam Štefanik 

10. Karin Kovalská • 20. Dávid Zummer 
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Sexta 
Triedna učiteľka: Mgr. Vladimíra Mačáková (do 30. 11. 2012) 
Triedny učiteľ: RNDr. Ivan Duľa, PhD. (od 1. 12. 2012) 

 
 

 

 
 

1. Veronika Baluchová * 14. Radko Olekšák 

2. Filip Baran 15. Jakub Paják * 
3. Martin Baran 16. Zuzana Potaniecová  
4. Peter Bednarčík 17. Karolína Reľovská * 

5. Frederika Fodorová 18. Matej Rúra 
6. Dávid Girgáš 19. Loriána Ružbaská * 
7. Klaudia Gurgoľová * 20. Matej Schön   

8. Dávid Hovanec 21. Paulína Slodičáková 
9. Ján Jeleň 22. Marcel Suchanovský 
10. Samuel Knižka 23. Jana Špaková 

11. Klára - Mária Košuthová * 24. Dominika Zemanová 
12. Natália Kuzmiaková 25. Nikola Zichačková  
13. Edita Mlaková *  
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Septima 
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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Oktáva 
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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I. A 
Triedna učiteľka: PhDr. Veronika Balážová 
 

 

 
 
 

 
 

1. Karina Bešenejová * 10. Šimon Kuffa 

2. Tamara Bombarová 11. Veronika Mišková 
3. Andrej Bukovina 12. Lea Mudríková 
4. Michaela Fiasová * 13. Miroslava Navrátilová 

5. Patrik Halčin 14. Kristína Obercianová 
6. Adrián Hrebeňár * 15. Katarína Pitoňáková 
7. Dávid Javorský *  16. Tímea Schostoková 

8. Lenka Kilianová  17. Tatiana Šoltýsová 
9. Jana Krompaščíková *  18. Simona Zastková 
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I. B 
Triedna učiteľka: Mgr. Mária Krempaská 
 

 

 
 

1. Klaudia Bachledová * 16. Elena Malinová 

2. Juraj Bednarčík 17. Silvester Marek 
3. Patrik Benyak * 18. Filip Ogurčák * 
4. Adrián Brand * 19. Natália Ondrášiková * 

5. Katarína Budzáková 20. Tadeáš Onduš 
6. Mária Figlárová * 21. Salome Ratajová * 
7. Mária Fričová * 22. Roman Starinský * 

8. Alexandra Gondžárová * 23. Denis Suchý 
9. Dominik Kaľavský 24. Lucia Šmihulová 
10. Michaela Knapiková 25. Filip Toporcer * 

11. Sabína Komiňáková * 26. Alexandra Vaľková * 
12. Simona Komiňáková 27. Emma Veselovská * 
13. Barbora Kovalčíková 28. Filip Vojtech 

14. Nora Krišová 29. Martin Zastko 
15. Kristína Majerčáková 30. Alexandra Živická 
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I. C 
Triedna učiteľka: Ing. Daniela Čekovská 
 

 

 

1. Romana Backárová * 16. Anna Kalafutová 

2. Milan Bachleda 17. Martina Kapolková 
3. Katarína Barloková 18. Nikolaj Kniha 
4. Adam Bednár 19. Slávka Kolejáková 

5. Ľubomír Budzák 20. Lucia Kromková * 
6. Šimon Fedor * 21. Mária Majerčáková 
7. Michal Ferjančík 22. František Martinko 

8. Paulína Halčinová 23. Frederika Plučinská 
9. Lucia Harendarčíková * 24. Sandra Stracheová 
10. Karol Hrbček 25. Dávid Špak 

11. Ján Hudaček 26. Milan Špak 
12. Ján Hudáček 27. Martin Vasilko 
13. Dominika Hudáčková * 28. Kristína Vdovjaková 

14. Dávid Hudák 29. Marko Vojtičko 
15. Barbora Irhová 30. Adrián Zavacký 
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II. 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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II. B 
Triedna učiteľka: Mgr. Bronislava Oravcová 

 

 

 

 
•• zahraničné štúdium 

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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III. 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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III. 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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III. C 
Triedna učiteľka: Mgr. Mária Petrášková 
 

 
 

 

 

1. Jana Brutovská * 15. Daniel Neupauer 

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

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

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

11. Paulína Kriššáková * 25. Silvia Schmidtová 
12. Tomáš Michaliček 26. Lukáš Tomaškovič 
13. Nina Modlová 27. Jakub Vaľko 

14. Adrián Mrázik  
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IV. 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    



Výročná správa 2012/2013 

 
56 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

IV. 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 


