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Vážení kolegovia, milí študenti!  

 

Tentoraz by som rád začal minipríbehom, resp. momentkou zo života. Určite 
sa niečo podobné stáva mojim kolegom pomerne často... 

Bola nedeľa, konečne slnečný deň, rozhodli sme sa s manželkou ísť niekam 

k vode. Keďže sa práve konalo rodinné stretnutie pri neďalekom rybníku, 
neodolali sme. Hneď po našom príchode sa na mňa z brehu usmieval chlapec, 
ktorý mi bol tak trochu povedomý. Keď ma veselo oslovil , došlo mi, že to bude 

pravdepodobne jeden z našich absolventov. Moja pamäť však už pomaly začína pokuľhávať 
a až v priebehu krátkeho rozhovoru som si neisto začínal neznámeho známeho zaraďovať do 
širšieho kontextu súvislostí môjho pracovného pôsobenia na gymnáziu. Napriek tomu, že 

v rámci našej konverzácie uviedol niekoľko podstatných faktov o jeho štúdiu na škole, mojej 
pamäti dodalo jasný obraz až listovanie vo výročných správach, ktorých mám doma na poličke 
už presne desať. 

Áno, týmto príkladom som chcel podložiť tvrdenie, ktoré som už viackrát v minulosti vyslovil: 
„Výročná správa nadobúda na svojej hodnote plynutím času.“ Dovolím si ju nazvať „cenná 

listina“. Tak, ako si uvedomujem hodnotu stretnutí s  absolventmi či spolužiakmi v pravidelných 
5-ročných cykloch, tak postupne čoraz radšej občas prelistujem staré fotky, články, tabuľky 
a mnoho ďalšieho materiálu, ktorý v tejto knižočke nájdete. 

Skutočnosť, že aj tento ročník ponúka výber z toho naj, čo sa v škole udialo, už výrazne 

naznačuje obálka správy, ktorú v posledných rokoch pravidelne vymýšľa náš absolvent, Patrik 
Pekarčík, za čo mu patrí moje uznanie.  

A čo zaujímavé môžete nájsť na ďalších stranách? Nepoviem! Bádajte!  

 

Kežmarok august 2014                                                                          Mgr. Pavol Šoltys 
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Pedagogický zbor Gymnázia P. O. Hviezdoslava 
a zamestnanci školy 

 
 

Pedagogický zbor 
Riaditeľka školy  

Mgr. Helena Gardošová, vyučovala chémiu v septime, III. A a v III. B. 
Zástupkyňa riaditeľky  

RNDr. Marta Mlynarčíková, vyučovala matematiku v I. A, IV. A, seminár z matematiky  
vo 4. ročníku. 

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

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

Mgr. Klaudia Fassingerová, vyučovala nemecký jazyk v sexte, I. A, I. B, II. C, III. B, IV. C, 
konverzáciu v NJ vo 4. ročníku. 
Mgr. Dana Ferulíková, vyučovala biológiu v sexte, septime, II. A, II. B, III. A, telesnú výchovu 

dievčat v IV. B, IV. C, seminár z biológie vo 4. ročníku. 
Mgr. Lucia Hartingerová, vyučovala umenie a kultúru v sexte, II. A, II. B, II. C, III. A, III. B,  
IV. A, IV. B, IV. C, estetickú výchovu v oktáve, estetiku vo 4. ročníku, dejepis v II. A, II. B. 

Mgr. Edita Hrušková Molnárová, vyučovala nemecký jazyk v septime, I. B, II. C, III. A, III. B, 
IV. B, 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, III. B, IV. A, IV. B, IV. C, spoločenskovedný seminár v 3. ročníku, náuku 
o spoločnosti v septime, oktáve, spoločenskovedný seminár vo 4. ročníku, ekonomiku   
vo 4. ročníku. 

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

IV. A. 
Mgr. Mária Krempaská, vyučovala nemecký jazyk v sexte, septime, oktáve, II. A, II. B, IV. B 
a konverzáciu v NJ vo 4. ročníku. 

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

v AJ v 3. a 4. ročníku. 
Mgr. Bronislava Oravcová, vyučovala telesnú výchovu dievčat v septime, oktáve, I. A, I. B,  
II. A, II. B, II. C, III. A, III. B, IV. A, geografiu v septime, I. B, III. B. 

Mgr. Gabriela Pástorová, vyučovala chémiu v I. B, fyziku v sexte, II. B, II. C, III. A, III. B, 
seminár a cvičenia z chémie v 3. ročníku, cvičenia z chémie vo 4. ročníku, seminár a cvičenia 
z fyziky v 3. a 4. ročníku. 

Mgr. Andrea Petrášková, vyučovala slovenský jazyk a literatúru v oktáve, I. B, II. B, dejepis 
v sexte, septime, II. C, III. A, III. B, seminár z dejepisu v 3. a 4. ročníku.  
Mgr. Mária Petrášková, vyučovala biológiu v I. A, chémiu v sexte, II. A, II. B, II. C, seminár 

z biológie v 3. a 4. ročníku, cvičenia z chémie vo 4. ročníku. 
Mgr. Mária Pješčáková, vyučovala anglický jazyk v sexte, oktáve, I. A, II. B, II. C, IV. C, 
konverzáciu v AJ vo 4. ročníku. 

Mgr. Pavol Šoltys, vyučoval slovenský jazyk a literatúru v I. A, III. A, III. B, IV. A, IV. B, 
náboženskú výchovu v sexte, I. A, I. B, II. A, II. B, II. C. 
Mgr. Juraj Varholák, vyučoval telesnú výchovu chlapcov v sexte, II. A, II. B, II. C.  
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Mgr. Jozef Vlček, vyučoval geografiu v sexte, I. A, II. A, II. B, II. C, III. A, seminár z geografie 

vo 4. ročníku, dejepis v I. A, I. B, umenie a kultúru I. A, I. B, etickú výchovu v 1. a 2. ročníku. 
RNDr. Anna Zubalová, vyučovala informatiku v sexte, I. A, I. B, II. A, II. B, II. C, III. A, III. B, 
cvičenia z informatiky v 3. a 4. ročníku, seminár z informatiky vo 4. ročníku. 

Mgr. Daniela Žabková, vyučovala slovenský jazyk a literatúru v sexte, septime, oktáve, II. A,  
II. C, IV. C, cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry vo 4. ročníku. 
 

Externí učitelia 
Ing. Denisa Mačáková, vyučovala deskriptívnu geometriu vo 4. ročníku.  
Mgr. Michal Pásztor, vyučoval katolícke náboženstvo v sexte, I. B, II. B. 
Mgr. Roman Porubän, vyučoval evanjelické náboženstvo v 1. a 2. ročníku. 

 

Technicko-hospodárski pracovníci 
Mgr. Katarína Petrusová, ekonómka 
Ľuboslava Michaláková, účtovníčka 

Michal Mocák, školník 
Emília Mirgová, Mária Mocáková, Mária Nogová, Ružena Scholczová, Ľudmila Vargová, 
Emília Žabková, upratovačky 

 

Rada školy  
Zástupcovia pedagogických zamestnancov: Ing. Daniela Čekovská (predseda),  
RNDr. Ivan Duľa, PhD. (podpredseda) (do 4. 4. 2014), Mgr. Otto Krajňák (podpredseda)  
Zástupca nepedagogických zamestnancov: Ľuboslava Michaláková 

Zástupca žiakov: Martin Vanečko 
Zástupcovia rodičov: MVDr. Peter Vaľko, Brigita Marhefková, Jolanta Šimšajová (do 22. 5. 
2014), Zuzana Chrenková  

Zástupcovia zriaďovateľa: Mgr. Miroslav Beňko, PhDr. Milan Gacík (do 3. 3. 2014), Ing. 
Miroslav Perignáth (do 3. 3. 2014), JUDr. Štefan Bieľak, PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, Pavel 
Hudáček 

 

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 
 

2. september 2013 

 Slávnostné otvorenie školského roka 2013/2014. 

16. september 2013 

 Žiaci I. A navštívili Mestskú knižnicu v Kežmarku. 

18. september 2013 

 Vyučujúci v I. A a septimy sa stretli na školení so špeciálnou pedagogičkou.  

23. september 2013 

 Žiaci I. B sa zúčastnili exkurzie do Mestskej knižnice v Kežmarku. 

25. september 2013 

 Pod dohľadom p. p. Márie Petráškovej prebehla zbierka Biela pastelka.  

27. september 2013 

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

28. september 2013 

 Akcia Čisté hory. 

30. september 2013 

 Štvorčlenné družstvo žiakov septimy: Veronika Baluchová, Matej Rúra, Peter Bednarčík  

a Dávid Girgáš, bolo zapojené do súťaže Reťazová reakcia. V diváckom hlasovaní získalo 

2. miesto a vecné ceny. 

2. október 2013 

 V obvodnom kole cezpoľného behu získali naši športovci výborné umiestnenia. Družstvo 

dievčat (Anna Kriššáková, III. A, Monika Mačáková, oktáva, Nikoleta Sperková, oktáva) aj 

družstvo chlapcov (Samuel Knižka, septima, Peter Bednarčík, septima, Dominik Baláž, 

oktáva) vyhralo svoju kategóriu. V individuálnych disciplínach obsadila Anna Kriššáková  

1. miesto, Samuel Knižka 2. miesto, Monika Mačáková a Peter Bednarčík 3. miesto.  

 Jazykové popoludnie: v učebni estetiky si prváci a druháci vypočuli skúsenosti starších 

spolužiakov zo štúdia v zahraničí a z práce na medzinárodných projektoch. Vystúpili Nina 

Modlová (IV. C), Rafael Kuffa (III. B) a Martin Vanečko (oktáva). 

4. október 2013 

 Pod dohľadom p. p. Dany Ferulíkovej prebehla zbierka Sloboda zvierat. 

8. október 2013 

 Múzeum Janka Kráľa, Tatrín a Žiadosti slovenského národa v Liptovskom Mikuláši navštívili 

prváci v rámci literárnej exkurzie. 

10. október 2013 

 Krajské kolo v cezpoľnom behu v Starej Ľubovni, 6. miesto získala Anna Kriššáková z III. A, 

družstvo chlapcov GPOH bolo siedme. 

 Seminaristi z dejepisu boli na historickej exkurzii v Gánovciach. 

11. október 2013 

 V súťaži Beh Ľubicou získala Nikoleta Sperková z oktávy 1. miesto, Anna Kriššáková  

z III. A bola druhá. 

16. október 2013 

 I. rodičovské združenie. 
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17. október 2013 

 V rámci projektu Literatúra na cestách našu školu navštívili a predstavili svoju tvorbu Jozef 

Heriban, Dalimír Stano, Milka Zimková a Gabriela Rothmayerová. 

18. október 2013 

 V telocvični T2 sa konal imatrikulačný večierok. 

24. október 2013 

 MŠ v stolnom tenise, výsledky: 1. Matej Harabin (I. A), 2. Václav Matějovský (III. A), 3. Tomáš 

Petras (sexta), 4. Martin Hritz (I. A), 5. Dávid Kleja (III. A). 

25. október 2013 

 Družstvo našej školy v zložení Martin Šípka, oktáva, Dominik Grigľák, IV. B, Daniel 

Neupauer, IV. C, Michal Maňak, III. B, sa v 13. ročníku matematickej súťaže Košický Matboj 

umiestnilo na výbornom 4. mieste zo 46 zúčastnených družstiev. 

30. október – 3. november 2013 

 Jesenné prázdniny. 

7. november 2013 

 Učitelia a študenti videli muzikál Sherlock Holmes v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.  

8. november 2013 

 Prednáška pre študentov 3. a 4. ročníka pod názvom Otvorený softvér - výhody, nevýhody. 

Prednášal náš bývalý študent Tomáš Hozza. 

11. november 2013 

 Zástupcovia redakčnej rady, p. p. Andrea Petrášková a Adam Čížik, sa zúčastnili 

slávnostného vyhodnotenia celoslovenskej súťaže Pro Slavis. Stretnutia získali 3. miesto.  

11. - 12. november 2013 

 Martin Vanečko z oktávy spolu so študentom Reném Valúšekom z Gymnázia v Senici získal 

cenu Americkej psychologickej asociácie na súťažnej prehliadke bádateľských projektov 

žiakov stredných škôl Scientia Pro Futuro 2013 za prácu Schopnosť potkanov plniť 

behaviorálne úlohy pod vplyvom skopolamínu v časovej závislosti. 

12. november 2013 

 Prebehla informatická súťaž iBobor. 

13. november 2013 

 Klasifikačná porada za I. štvrťrok. 

14. november 2013 

 Družstvo chlapcov (Ľubomír Budzák, II. C, Michal Griglak, III. B, Dávid Hotáry, IV. C, Patrik 

Hrebeňár, oktáva, Ján Hudaček, II. C, Zdeno Kovalčík, oktáva, Ján Repčák, IV. C, Rudolf 

Semaňák, IV. C, Filip Toporcer, II. B, Jakub Vaľko, IV. C) vybojovalo v obvodnom kole  

vo futsale 1. miesto. 

 Na Burze stredných škôl bolo naše gymnázium predstavené deviatakom.  

14. – 16. november 2013 

 Martin Vanečko z oktávy sa zúčastnil v Bratislave Festivalu vedy a techniky. 

 Konferencia v Banskej Bystrici, kde Anna Kalafutová z II. C, Andrej Bukovina z II. A a Matej 

Rúra zo septimy prezentovali prácu o Nenápadných hrdinoch. 

15. november 2013 

 Stužková slávnosť oktávy. 
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18. november 2013 

 Seminaristi-dejepisári boli pri odhaľovaní pamätníka na mieste bývalej synagógy. 

19. november 2013 

 Žiaci 3. a 4. ročníka sa zúčastnili na exkurzii v Železiarniach Podbrezová. 

 Družstvo chlapcov (Matej Harabin, I. A, Václav Matějovský, III. A, Tomáš Petras, sexta) 

získalo 1. miesto v obvodnom kole v stolnom tenise chlapcov SŠ. Družstvo dievčat (Barbora 

Janíková, III. B, Daniela Kruliacová, I. B, Karina Račeková, IV. C) získalo 2. miesto  

v obvodnom kole v stolnom tenise dievčat SŠ. 

20. november 2013 

 V rámci Európskeho týždňa boja proti drogám sa dotazníkovou metódou na triednických 

hodinách v I. A a I. B uskutočnil prieskum, zameraný na zistenie úrovne informovanosti 

našich študentov o drogách, o trávení voľného času, o vzťahoch v triede a celkovej 

atmosfére v škole. 

 V škol. rozhlase bola odvysielaná relácia pri príležitosti Medzinárodného nefajčiarskeho dňa.  

22. november 2013 

 Veľká koláčová súťaž - súťaž pre všetkých žiakov školy o najlepší národný koláč sa konala 

v učebni angličtiny a francúzštiny. 

 Laboratórne cvičenia s PF UPJŠ (žiaci seminára a cvičení z fyziky) - skupina študentov 

zaujímajúcich sa hlbšie o fyziku sa zapojila do medzinárodného projektu "Hands of Particle 

Physics". Konkrétnou témou cyklu prednášok a praktických cvičení bolo Odhalenie sveta 

kvarkov a leptónov prostredníctvom analýzy reálnych dát. 

29. november 2013 

 Stužková slávnosť IV. B. 

30. november 2013 

 Stužková slávnosť IV. A. 

december 2013 

 Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku 

2. december 2013 

 Magdaléna Dzinová (oktáva), Gabriela Baluchová (oktáva), Veronika Mišková (II. A)  

a p. p. Andrea Petrášková boli pozvané na slávnostné vyhodnotenie I. ročníka Súťaže 

stredoškolských časopisov v Prešove. Redaktorky si odniesli zaujímavú cenu - Diplom za 

nedoručený školský časopis. 

 P. p. Mária Petrášková pripravila rozhlasovú reláciu na tému Deň boja proti AIDS.  

4. december 2013 

 Žiaci školy sa zapojili so súťaže Expert Geniality show. 

6. december 2013 

 Školské kolo Chemickej olympiády kat. A. 

 Stužková slávnosť IV. C. 

9. december 2013 

 MŠ v halovom futbale, výsledky: 1. II. B, 2. oktáva, 3. III. B, 4. IV. C. 

10. december 2013 

 Na 23. ročníku Kežmarských vianočných trhov vystúpila školská kapela v zložení Tímea 

Perignáthová (I. A), Natália Abtová (I. A), Alexandra Vaľková (II. B), Barbora Kovalčíková  

(II. B), Silvester Marek (II. B), Filip Vojtech (II. B) a Patrik Benyak (II. B) s cover verziou 
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piesne Happy Christmas. Moderátormi podujatia boli Klaudia Garstková (I. B), Katrina 

Hovančáková (I. B), Lukáš Vízner (I. B), Ivana Heldáková (I. B), Denisa Brežinová (III. A)  

a Barbora Hudačeková (III. A). 

 MŠ v basketbale, výsledky: 1. IV. B, 2. II. B, 3. septima, 4. oktáva, 5. I. B. 

 Matematická olympiáda kategórie A – školské kolo. 

 Andrej Bukovina z II. A a Anna Kalafutová z II. C sa zúčastnili súťaže v písaní na tému 

ľudských práv. 

12. december 2013 

 Boli zverejnené výsledky súťaže Reťazová reakcia - Chemgeneration. Družstvo v zložení 

Veronika Baluchová, Matej Rúra, Peter Bednarčík, Dávid Girgaš, všetci zo septimy, získalo 

v hlasovaní divákov 2. miesto. 

 Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku - v kategórii 2B - Monika Mačáková z oktávy 

získala 1. miesto. 

20. december 2013 

 Prehliadka talentov školy ZUČ. 

23. december 2013 – 7. január 2014 

 Vianočné prázdniny. 

14. január 2014 

 V krajskom kole Matematickej olympiády v najvyššej kategórii A boli medzi 8 úspešnými 

riešiteľmi až dvaja žiaci našej školy. Dominik Grigľák zo IV. B obsadil vynikajúce 2. miesto  

a Martin Šípka z oktávy sa umiestnil na 6.- 8. mieste. 

15. január 2014 

 II. rodičovské združenie. 

16. január 2014 

 V obvodnom kole Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2B získal Martin Šípka z oktávy 

1. miesto a postúpil na krajské kolo. 

 V obvodnom kole Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2A sa Tímea Perignáthová  

z I. A umiestnila na 6. mieste. 

23. január 2014 

 Školské kolo Matematickej olympiády kategórie B, C. 

24. január 2014 

 Monika Mačáková z oktávy sa zúčastnila obvodného kola Olympiády v nemeckom jazyku 

v kategórii 2B a získala 1. miesto. 

29. január 2014 

 Klasifikačná porada za I. polrok. 

31. január 2014 

 Vydávanie výpisov známok za 1. polrok. 

 Martin Vanečko z oktávy sa zúčastnil krajského kola Biologickej olympiády v Prešove. 

 Prednášku s Tomom Nicholsonom na tému Občiansky aktivizmus, korupcia, hrdosť  

na Slovensko si vypočuli tretiaci a štvrtáci v rámci spoločenskovedného seminára. 

3. február 2014 

 Polročné prázdniny. 

5. február 2014 

 Učitelia a študenti zorganizovali projektový deň spojený s dňom otvorených dverí. 
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 V krajskom kole Fyzikálnej olympiády v najvyššej kategórii A získal výborné 2. miesto Martin 

Šípka z oktávy. 

6. február 2014 

 Družstvo chlapcov (Filip Baran, septima, Kristián Hudáček, III. A, Peter Kiska, IV. B, Samuel 

Knižka, septima, Silvester Marek, II. B, Jakub Paják, septima, František Pokrivčák, I. A, 

Tomáš Šimšaj, IV. B, Dávid Špak, II. C, Lukáš Špak, IV. B, Martin Vanečko, oktáva) obsadilo 

1. miesto v obvodnom kole v basketbale chlapcov SŠ. 

 Žiakom našej školy bol sprístupnený zdravotno-osvetový materiál v rámci projektu Bezpečný 

návrat domov Úradu verejného zdravotníctva SR. 

7. február 2014 

 Na krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka sa Tímea Perignáthová z I. A umiestnila 

na 4. mieste. 

 Uskutočnila sa beseda s bývalými žiakmi školy, ktorí študujú na lekárskych 

a farmaceutických fakultách na Slovensku a v Čechách. 

10. február 2014 

 V krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2B  získal Martin Šípka z oktávy 

3. miesto. 

12. február 2014 

 Družstvo chlapcov (Ľubomír Budzák, II. C, Michal Griglak, III. B, Patrik Hrebeňár, oktáva, 

Ján Hudaček, II. C, Zdeno Kovalčík, oktáva, Ján Repčák, IV. C, Rudolf Semaňák, IV. C , Filip 

Toporcer, II. B, Jakub Vaľko, IV. C) sa v regionálnom kole vo futsale žiakov stredných škôl 

umiestnilo na 3. mieste. 

13. február 2014 

 Michal Hvorecký cez autorské čítanie predstavil našim študentom svoje knihy Naum 

a Spamäti. 

 Monika Mačáková z oktávy sa zúčastnila krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku 

v kategórii 2B a získala 1. miesto. 

18. február 2014 

 Družstvo chlapcov (Matej Harabin, I. A, Václav Matějovský, III. A, Tomáš Petras, sexta) po 

víťazstve v obvodnom kole získalo v Šarišských Michaľanoch 2. miesto v krajskom kole  

v stolnom tenise chlapcov SŠ. 

20. február 2014 

 Uskutočnila sa prednáška o globálnych ekologických problémoch v rámci environmentálnej 

výchovy pre žiakov 3. ročníka, ktorí navštevujú seminár z biológie. 

23. – 28. február 2014 

 LVK (lyžiarsky kurz) pre I. ročník. 

25. február 2014 

 Na okresnom kole Vansovej Lomničky sa predstavili Barbora Hudačeková (III. A), Klaudia 

Garstková (I. B) a Sandra Stracheová (II. C). Na krajské kolo postúpili v kategórii poézia 

Klaudia Garstková a v kategórii próza Sandra Stracheová. 

 Uskutočnila sa školská prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti.  

3. – 7. marec 2014 

 Jarné prázdniny. 
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13. marec 2014 

 Školské kolo Chemickej olympiády kategórie B. 

18. marec 2014 

 EČ a PFIČ maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry. 

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

 Žiaci II. B a II. C absolvovali exkurziu do Čistiarne odpadových vôd  

v Poprade – Matejovciach. 

 Žiaci II. A, sexty, I. A, I. B boli účastníkmi medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov 

Jeden svet v kaštieli v Strážkach. 

19. marec 2014 

 EČ a PFIČ maturitnej skúšky z cudzích jazykov. 

 Naši študenti boli na motivačnom koncerte Outsideri a víťazi v Mestskom kultúrnom stredisku 

v Kežmarku. Účinkovali herci zvolenského divadla Maska. 

20. marec 2014 

 EČ maturitnej skúšky z matematiky. 

 Žiaci 3. ročníka sa zúčastnili v rámci environmentálnej výchovy besedy o globálnych 

ekologických problémoch. 

23. marec 2014 

 Monika Mačáková z oktávy sa zúčastnila celoštátneho kola Olympiády v nemeckom jazyku 

v kategórii 2B a získala 2. miesto. 

23. – 26. marec 2014 

 Dominik Grigľák zo IV. B bol úspešným riešiteľom celoštátneho kola Matematickej olympiády 

v kategórii A. 

24. marec 2014 

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

– Matematického klokana. Žiaci súťažili v kategórii Kadet G12 (žiaci 1. ročníka a sexty)  

a Junior G34 (žiaci 3. ročníka, septimy a oktávy). Najúspešnejší boli Jakub Cehula  

- úspešnosť: 96,7% (percentil 99,3 %), Filip Košuth - úspešnosť: 91,7% (percentil 97%), ktorí 

vo svojej kategórii patria medzi 5% najúspešnejších riešiteľov.  

25. marec 2014 

 Družstvo chlapcov (Filip Baran, septima, Jakub Gura, I. A, Kristián Hudáček, III. A, Peter 

Kiska, IV. B, Silvester Marek, II. B, František Pokrivčák, I. A, Tomáš Šimšaj, IV. B, Dávid 

Špak, II. C, Lukáš Špak, IV. B) obsadilo 2. miesto v krajskom kole v basketbale chlapcov SŠ.  

27. marec 2014 

 Družstvo školy - Veronika Slobodníková, I. A, Ján Štefaňák, III. B, Jozef Pitoňák,  

III. A sa umiestnilo na 2. mieste v dekanátnom (okresnom) kole Biblickej olympiády  

v kategórii stredných škôl. 

27. – 29. marec 2014 

 Martin Vanečko z oktávy sa zúčastnil národnej poľskej výstavy projektov mladých vedcov 

E(X)PLORY 2014 v Gdynii. 

28. marec 2014 

 Klára - Mária Košuthová zo septimy obsadila 2. miesto v krajskom kole Stredoškolskej 

odbornej činnosti v odbore Matematika a fyzika. 
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1. apríl 2014 

 Obvodné kolo vo volejbale chlapcov, družstvo chlapcov (Dominik Baláž, Filip Baran, Richard 

Bohony, Patrik Hrebeňár, Zdeno Kovalčík, Martin Šípka, Milan Špak, Lukáš Tomaškovič, 

Filip Toporcer) obsadilo 2. miesto. 

2. apríl 2014 

 Obvodné kolo vo volejbale dievčat. Družstvo dievčat (Katarína Budzáková, Radka 

Hodorovičová, Ivana Istóková, Martina Kapolková, Nora Krišová, Kristína Kroková, Lucia 

Kromková, Laura Matejková, Lea Mudríková) obsadilo 1. miesto.  

 Žiaci druhého a tretieho ročníka sa zúčastnili na divadelnom predstavení v anglickom jazyku 

s názvom Jack and Joe v Mestskom kultúrnom stredisku v Kežmarku. 

3. apríl 2014 

 Študenti 3. ročníka si vypočuli prednášku JUDr. Martina Dilonga na tému Ľudská dôstojnosť, 

právo na život, sociálne práva. 

8. apríl 2014 

 Dávid Javorský z II. A sa umiestnil na 6. mieste v krajskom kole Matematickej olympiády  

v kategórii B. 

9. apríl 2014 

 V dejepisnej súťaži slovenských a českých gymnázií na tému Od vzniku ČSR do marca 1939 

reprezentovali Rudolf Semaňák zo IV. C, Sabína Kilárová z III. B a Simona Putovná z III. A. 

10. - 13. apríl 2014 

 V celoštátnom kole Fyzikálnej olympiády v kategórii A sa Martin Šípka z oktávy umiestnil  

na výbornom 6. mieste. 

11. apríl 2014 

 Pod dohľadom p. p. Márie Petráškovej prebehla zbierka Deň narcisov. 

 Krajské kolo vo volejbale dievčat, Prešov, nepostúpili sme zo skupiny. 

 Družstvo školy (Dominik Grigľák zo IV. B, Denis Grotkovský, Daniel Neupauer, Tomáš 

Michaliček zo IV. C, Adrián Václavek z I. A) sa zúčastnilo matematickej súťaže Náboj  

a získalo veľmi dobré umiestnenia v kategórii Seniori - 3. miesto v rámci súťažného miesta 

Košice, 11. miesto v rámci Slovenskej republiky, 29. miesto v medzinárodnom rebríčku (SR, 

ČR). 

16. - 18. apríl 2014 

 Návšteva Európskeho parlamentu v Štrasburgu ako odmena za úspešné zapojenie sa  

do projektu Nenápadní hrdinovia. 

17. – 22. apríl 2014 

 Veľkonočné prázdniny. 

23. apríl 2014 

 Klasifikačná porada za III. štvrťrok. 

 III. rodičovské združenie. 

23. -25. apríl 2014 

 Prebehla celoštátna prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti v Starej Ľubovni. Martin 

Vanečko z oktávy ako spoluautor v odbore Zdravotníctvo, farmakológia získal 1. miesto. 

Klára - Mária Košuthová zo septimy v odbore Matematika, fyzika získala 5. miesto. 
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25. apríl 2014 

 Na Štúrovom pere 2013 získali zástupcovia redakčnej rady Stretnutí (p. p. Andrea 

Petrášková, Kamil Janeček, Dávid Javorský, Adam Čížik, Gabriela Baluchová, Magdaléna 

Dzinová) Zlaté Štúrovo pero. Okrem toho si odniesli cenu Nadácie Slovenskej sporiteľne. 

Adam Čížik bol ocenený 3. miestom a Magdaléna Dzinová cenou Literárneho fondu 

v kategórii novinárske príspevky stredoškolákov. 

 Školské kolo Chemickej olympiády kategórie C. 

30. apríl 2014 

 Družstvo školy - Veronika Slobodníková, I. A, Ján Štefaňák, III. B, Jozef Pitoňák, III. A sa  

v Spišskej Kapitule umiestnilo na 8. mieste v diecéznom kole Biblickej olympiády v kat. SŠ. 

2. – 3. máj 2014 

 Exkurzia Bratislava – Viedeň. 

5. máj 2014 

 Zápis do 1. ročníka bez prijímacích skúšok. 

7. máj 2014 

 Klasifikačná porada pre IV. ročník a oktávu. 

9. máj 2014 

 Rozlúčili sme sa so študentmi IV. A, IV. B, IV. C a oktávy. 

12. máj 2014 

 Prijímacie skúšky – I. termín. 

 Začiatok akademického týždňa. 

14. máj 2014 

 Študenti druhého ročníka a sexty navštívili Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom 

Kubíne a rodný dom Martina Kukučína. 

 V krajskom kole Fyzikálnej olympiády v kategórii C sa Jakub Cehula zo sexty umiestnil  

na 4. mieste, Filip Košuth zo sexty bol na 8. mieste. 

15. máj 2014 

 Krajského kola Chemickej olympiády v Humennom sa zúčastnili 5 žiaci prvého ročníka. 

Natália Abtová z I. A sa umiestnila na výbornom 6. mieste. Ostatní sa stali úspešnými 

riešiteľmi krajského kola (Slavomír Kilár, I. A, Ivana Heldáková, I. B, Veronika Slobodníková, 

I. A a Zuzana Gancarčíková, I. B). 

 Prijímacie skúšky – II. termín. 

19. - 22. máj 2014 

 Maturanti sa zúčastnili ústnej internej maturitnej skúšky. 

 19. máj 2014 

 Žiaci 1. – 3. ročníkov, sexty a septimy videli divadelné predstavenie Fontána pre Zuzanu 

v Mestskom kultúrnom stredisku v Kežmarku. 

20. – 22. máj 2014 

 KOŽaZ (Kurz ochrany života a zdravia) pre III. ročník a septimu. 

20. máj 2014 

 Psychosociálny výcvik pre 1. ročník. 

 Prírodovedný deň pre 2. ročník a sextu. 
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21. máj 2014 

 Žiaci sexty a II. A absolvovali exkurziu do Čistiarne odpadových vôd  

v Poprade – Matejovciach. 

 Psychosociálny výcvik pre 1. ročník. 

 Testovanie NÚCEM zo slovenského jazyka a literatúry (žiaci sexty, II. A, II. B, II. C). 

 Beseda o manželskej a sexuálnej výchove (žiaci II. B, II. C). 

22. máj 2014 

 Zápis uchádzačov do 1. ročníka. 

 Testovanie NÚCEM z matematiky (žiaci II. B, II. C). 

 Žiaci 1. ročníka, II. A a sexty navštívili kežmarský hrad. 

23. máj 2014 

 Účelové cvičenie pre I. ročník, II. B, II. C. 

 Testovanie NÚCEM z matematiky (žiaci II. A a sexty). 

29. máj 2014 

 V okresnom kole v atletike SŠ získali naši žiaci 8 prvých miest, 1 druhé miesto a 1 tretie 

miesto v rôznych atletických disciplínach: Laura Matejková, I. A - 1. miesto v skoku do diaľky, 

2. miesto v behu na 100 m, Kristína Horná, I. A - 1. miesto v behu na 400 m, Michaela 

Fiasová, II. A - 1. miesto v behu na 800 m, Martina Kapolková, II. C - 1. miesto vo vrhu guľou, 

Radka Hodorovičová, IV. A - 1. miesto v behu na 100 m, Martin Šípka, oktáva - 1. miesto  

v behu na 400 m, Matúš Tribula, IV. B - 1. miesto v behu na 100 m, Peter Bednarčík, septima 

- 1. miesto v behu na 1500 m, Adam Sedlák, I. B - 3. miesto v skoku do diaľky. 

 V školskom rozhlase bola odvysielaná relácia pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku.  

11. jún 2014 

 Družstvo prvej pomoci v zložení Klára Mária Košuthová, Karolína Reľovská, Natália 

Kuzmiaková, všetci zo septimy, Dávid Kleja, III. B, Dominik Kaľavský, II. B a Ivana Lučanská, 

I. B, obsadilo na územnej súťaži družstiev prvej pomoci 2. miesto. 

12. jún 2014 

 Na slávnostnom otvorení 49. ročníka Literárneho Kežmarku vystúpila školská kapela 

kežmarských gymnazistov v zložení Tímea Perignáthová (I. A), Patrik Benyak (II. B), 

Alexandra Vaľková (II. B), Silvester Marek (II. B) a Filip Vojtech (II. B). Medzi oceneným i 

mladými umelcami boli aj dve gymnazistky. Jana Brutovská (IV. C) sa umiestnila na 3. mieste 

v kategórii poézia a Veronika Mišková získala čestné uznanie v kategórii próza.  

 Vo večernom divadelnom predstavení To naše divadlo kežmarské sa predstavili Silvester 

Marek (II. B), Lukáš Vízner (I. B), Klaudia Garstková (I. B), Ivana Heldáková (I. B), Daniela 

Kruliacová (I. B) a Stanislava Gallschneiderová (I. B). 

13. jún 2014 

 39 študentov sa zúčastnilo v rámci Literárneho Kežmarku seminára, ktorý bol venovaný 

Gašparovi Fejérpatakymu Belopotockému a kežmarskému ochotníckemu divadlu. 

 Naši atléti boli úspešní na krajskom kole v ľahkej atletike SŠ: Matúš Tribula – 1. miesto  

v behu na 100 m, 1. miesto v behu na 200 m, Kristína Horná - 2. miesto v behu na 400 m, 

Martin Šípka - 2. miesto v behu na 800 m, Frederika Fodorová - 3. miesto v behu  

na 1500 m, Laura Matejková - 3. miesto v behu na 100 m. 
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17. jún 2014 

 Na Majstrovstvách SR v ľahkej atletike našu školu a Prešovský kraj reprezentoval veľmi 

úspešne Matúš Tribula zo IV. B. V behu na 200 m a v behu na 100 m získal 4. miesto a ako 

člen štafety Prešovského kraja v behu na 4 x 100m sa umiestnil na 1. mieste.  

 2. kolo prijímacích skúšok. 

20. jún 2014 

 Klasifikačná porada. 

23. jún 2014 

 Na slávnostnom ukončení školského roka v Divadle Jonáša Záborského v Prešove, ktoré 

pripravil Prešovský samosprávny kraj, boli ocenení plaketou Lux mentium redaktori časopisu 

Stretnutia - Adam Čížik (IV. A). Gabriela Baluchová (oktáva), Magdaléna Dzinová (oktáva)  

a Kamil Janeček (III. B). 

 Kurz pohybu a pobytu v prírode pre II. ročník. 

23. – 24. jún 2014 

 Školské výlety. 

24. jún 2014 

 Kurz pohybu a pobytu v prírode pre II. ročník. 

26. jún 2014 

 Družstvo prvej pomoci v zložení Martin Vanečko, Zdislava Melníková, oktáva, Kristína 

Gurníková, Radka Hodorovičová, IV. A, Dávid Kleja, III. B a Dominik Kaľavský, II. B, sa 

zúčastnilo súťaže Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka v Nových Zámkoch. 

27. jún 2014 

 Vydávanie vysvedčení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Výročná správa 2013/2014 

 
14 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výročná správa 2013/2014 

 
15 

Maturitné skúšky 
 

 
Témy písomných maturitných skúšok (PFIČ) zo slov. jazyka a literatúry: 
1. „Veľkosť každého človeka sa meria jeho stratou.“Alfred de Vigny (Úvaha o (ne)schopnosti 

človeka uvedomiť si vlastné šťastie). 
2. Ten pohľad mi vyrazil dych (Rozprávanie). 
3. Umenie dokáže človeka zmeniť (Diskusný príspevok). 

4. Základným predpokladom ľudského spolunažívania je komunikácia (Prejav pri príležitosti 
otvorenia školského týždňa tolerancie). 

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: 72,3% (98 žiakov). 

Výsledky externej časti maturitných skúšok: 
 

% úspešnosť/predmet MAT  SJL AJB2 NJB2 

GPOHKK 68,0 % 77,9 % 57,6 % 59,1 % 

Celkovo  54,4 % 62,6 % 61,5 % 54,3 % 

Štátne 54,2 % 62,4 % 61,9 % 55,5 % 

Súkromné 53,1 % 57,9 % 62,0 % 49,3 % 

Cirkevné 56,8 % 69,9 % 59,6 % 49,9 % 

PO kraj 57,8 % 63,3 % 59,7 % 56,9 % 

Gymnáziá 61,0 % 74,6 % 61,1 % 53,6 % 

4. A 69,2 % 78,2 % 65,6 % - 

4. B 77,2 % 73,8 % 44,2 % 61,9 % 

4. C 58,1 % 77,5 % 59,5 % 46,9 % 

Oktáva 59,3 % 79,1 % 65,7 % 79,1 % 

4. A 4 ž. 18 ž. 16 ž. 0 ž. 

4. B 14 ž. 30 ž. 17 ž. 13 ž. 

4. C 14 ž. 27 ž. 11 ž. 12 ž. 

Oktáva 9 ž.  23 ž. 10 ž. 9 ž. 

 
Podmienky úspešného vykonania MS  

Podľa vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách č. 318/2008 Z. z. v znení 
neskorších predpisov  

1. Žiak úspešne zmaturuje z vyučovacieho jazyka a cudzieho jazyka, ak  

z ÚFIČ MS získa známku 1 – 3 a zároveň z EČ MS získa viac ako 33 % bodov alebo z PFIČ 
MS získa viac ako 25 % bodov, alebo  

z ÚFIČ MS získa známku 4 a zároveň z EČ MS získa viac ako 33 % bodov a zároveň z PFIČ 
MS získa viac ako 25 % bodov.  

2. Žiak úspešne zmaturuje z matematiky, ak  

z ÚFIČ MS získa známku 1 – 3 a zároveň z EČ MS získa viac ako 25 % bodov, alebo  

z ÚFIČ MS získa známku 4 a zároveň z EČ MS získa viac ako 33 % bodov.  

 

V riadnom termíne, ktorý sa uskutočnil 18. - 21. marca 2014, sa na externej časti MS 
zúčastnilo 50 129 žiakov zo 739 škôl.  
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Niektoré zistenia z celoslovenských výsledkov externej časti maturitnej skúšky 

Slovenský jazyk a literatúra - Čítanie s porozumením (GYM 79,1 %): V úlohách na čítanie 

s porozumením dosiahli žiaci najvyššiu úspešnosť v porovnaní s ostatnými sledovanými 
oblasťami, úspešnejší boli v úlohách prepojených s administratívnym textom, boli to však 
explicitne uvedené informácie, ktoré stačilo v texte vyhľadať, o niečo ťažšie sa orientovali  
v publicisticky zameranom texte.  

Jazyková zložka (GYM 75,5 %): Vyššiu úspešnosť žiaci dosiahli v úlohách zameraných 

na vedomosti zo štylistiky, úspešnejší boli aj v úlohách z lexikológie, nižšiu úspešnosť žiaci 
dosiahli v úlohách zameraných na vedomosti zo zvukovej roviny jazyka a syntaxe.  

Literárna zložka (GYM 62,6 %): Vyššiu úspešnosť dosiahli žiaci pri jednoduchých úlohách 
z literárnej teórie, napr. pri identifikácii vnútorného monológu postavy alebo anafory, žiaci boli 

menej úspešní v oblasti literárnej histórie, ťažkosti im podobne ako v minulých rokoch robila 
problematika povinného diela (L. Mňačko – Ako chutí moc), aplikácia poznatkov o literárnom 
smere (charakteristika romantického literárneho hrdinu), či zaradenie autora medzi 

predstaviteľov slovenskej drámy po roku 1945 (I. Bukovčan), pričom všetky tieto úlohy boli 
uzavreté s výberom jednej správnej odpovede zo štyroch možností.  

Matematika - Najvyššiu úspešnosť dosiahli úlohy vyžadujúce jednoduchý výpočet 
matematickým aparátom osvojeným na úrovni nižšieho stredného vzdelávania ISCED 2. Úloha 
s najnižšou úspešnosťou bola z oblasti logiky a teórie čísel, ktorá vyžadovala preskúmanie 

viacerých možností. Úspešnosť mnohých úloh bola ovplyvnená nepozorným čítaním zadania 
a nedodržaním pokynov o zápise výsledku úlohy, najmä v skupine v teste celkove 
úspešnejších žiakov. Žiaci úlohy zrejme počítali správne, ale vybrali odpoveď alebo zapísali 
výsledok, ktoré nezodpovedali formulácii zadania. 

Anglický jazyk – úroveň B2 - Počúvanie s porozumením (68,9 %): Žiaci mierne zlyhávali  
v úlohách zameraných na identifikovanie informácie, ktorá sa v nahrávke nenachádzala. 
Miernejšie problémy spôsobovalo aj riešenie položiek, ktoré si vyžadovali zachytenie 
špecifických informácií obsahujúcich náročnejšiu slovnú zásobu alebo zložitejšie 

gramatické štruktúry, kľúčové pre pochopenie informácie. Žiaci na druhej strane veľmi úspešne 
riešili položky zamerané na zachytenie hlavnej informácie, ako aj tie, ktoré si vyžadovali 
zapojenie len nižších myšlienkových operácií a k ich úspešnému riešeniu sa žiak dopracoval 

tým spôsobom, že informácie boli explicitne uvedené v nahrávke vo veľmi podobnom tvare,  
v akom sa nachádzali v zadaní úlohy (discomfort – not feel comfortable). 

Gramatika a lexika (51,5 %): Žiaci dosiahli nižšiu úspešnosť riešenia v úlohách 
obsahujúcich menej frekventované výrazy – ustálené slovné spojenia. Problém žiakom 

spôsobovali aj niektoré spôsoby tvorenia slov, najmä tvorenie slov pomocou predpôn alebo 
zmenou v kmeni slova či uplatnenie receptívneho ovládania gramatických pravidiel na základe 
kontextu (náročnejšie časy). Lepšie riešené položky v tejto časti boli zamerané na jednoduchšie 
gramatické (stupňovanie, predprítomný čas) alebo lexikálne (new-born, alive) jednotky. V rámci 
tvorenia slov žiaci lepšie pracovali so slovami, ktoré vytvárali pomocou prípon (universal, 
beautiful). 

Čítanie s porozumením (64,2 %): Horšie riešenými boli niektoré položky zamerané na 
priraďovanie viet do kontextu a identifikovanie špecifických informácií, ktoré neboli explicitne 

uvedené – hľadanie logických súvislostí v rámci textu s aplikáciou receptívneho ovládania 
lexikálnych a gramatických vedomostí. Problematickejšími boli pre žiakov aj niektoré úlohy  
s krátkou odpoveďou vyžadujúce si doplnenie slov do zhrnutia textu. Na druhej strane sa 

ukázalo, že žiaci zvládli efektívne riešiť úlohy na určenie správnosti a nesprávnosti výrokov 
a priraďovanie viet do kontextu, ktoré obsahovali jednoduchšiu lexiku či synonymické výrazy 
a nevyžadovali si zapojenie vyšších myšlienkových operácií. Žiaci úspešne zvládali aj produkciu 

krátkych odpovedí za predpokladu, že stačilo informáciu správne pochopiť, lokalizovať a použiť 
v tej istej podobe v zhrnutí textu. 
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Nemecký jazyk – úroveň B2 - Počúvanie s porozumením (49,3 %): Najmenej úspešne 

žiaci riešili úlohu, v ktorej na základe počúvania a porozumenia východiskového textu mali  
do jeho zhrnutia doplniť adekvátnu lexiku a položky, ktoré si vyžadovali zachytenie 
detailných informácií obsahujúcich náročnejšiu slovnú zásobu. Veľmi úspešne riešili žiaci 

niektoré položky zamerané na zachytenie detailných alebo špecifických informácií  
z počúvaného textu, ktoré obsahovali nenáročnú lexiku a gramatiku, alebo potrebné 
informácie boli uvedené v nahrávke vo veľmi podobnom tvare, v akom sa nachádzali v zadaní 
úlohy. 

Gramatika a lexika (60,6 %): Ako náročnejšie sa ukázali položky, v ktorých boli použité 
zložitejšie gramatické a syntaktické štruktúry a od žiaka sa vyžadovalo porozumenie  
a analýza textu a následný výber odpovede zo 4 možností; a tiež položky, v ktorých bola 

použitá náročnejšia lexika vyžadujúca si vyššie myšlienkové operácie (dedukciu). Najlepšie 
riešené boli položky zamerané na výber zo 4 odpovedí, ktoré testovali minulý infinitív 
pravidelných slovies, slovosled vo vete a zápor, a tiež položky na výber odpovede z banky 
slov či dokončenie slov, v ktorých bola použitá nenáročná lexika.  

Čítanie s porozumením (53,0 %): Za najobťažnejšiu sa dá jednoznačne označiť úloha  

s krátkou odpoveďou, v ktorej žiaci na základe porozumenia témy a hlavnej myšlienky čítaného 
textu mali do jeho zhrnutia doplniť adekvátnu lexiku. Horšie riešenými boli aj niektoré položky 
zamerané na určenie správnosti a nesprávnosti výrokov a ich lokalizáciu v texte; a tiež 

niektoré položky testujúce hľadanie logických súvislostí v rámci textu s využitím lexikálnych 
vedomostí. Na druhej strane, žiaci zvládli efektívne riešiť aj niektoré úlohy z vyššie uvedených 
problematických oblastí – za predpokladu, že tieto položky obsahovali jednoduchú lexiku.  

Zdroj: www.nucem.sk 

Predsedom školskej maturitnej komisie na našej škole bola PhDr. Viera Kaprálová. 
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Galéria absolventov 
 

Z 98 žiakov maturitného ročníka 18 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: 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Lucia Kristína Andrea  
 Korfantová (IV. A) Kroková (IV. A) Nagyová (IV. A) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 Simona  Stanislav Dominik  
 Ugrayová (IV. A) Vnenčák (IV. A) Grigľák (IV. B)) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Veronika Linda Lenka 
 Vaľková (IV. B) Demková (IV. C) Gärtnerová (IV. C) 
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 Ján Paulína Dominika  
 Janík (IV. C) Kriššáková (IV. C) Nováková (IV. C) 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 Karina  Monika Zdislava  
 Račeková (IV. C) Mačáková (Oktáva) Melníková (Oktáva) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Martin Beáta Martin 
 Šípka (Oktáva) Uhrinová (Oktáva) Vanečko (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 4-ročného štúdia na Gymnáziu 
P. O. Hviezdoslava v Kežmarku pre školský rok 2014/2015. Na štúdium na gymnáziu sa 

zapísalo 52 uchádzačov.  
 
 

 

Meno žiaka Základná škola Meno žiaka Základná škola 

Marek Arpáš Dr. Fischera, Kežmarok Alexander Lach Ľubica 

Samuel Bachleda Ľubica Miriam Lesná Dr. Fischera, Kežmarok 

Štefan Bachleda Ľubica Monika Lizáková Lendak 

Nikola Balážová Hrad. nám., Kežmarok Jakub Kristián Lukas Dr. Fischera, Kežmarok 

František Barnáš Francisciho, Poprad Marek Lunter Moskovská, Sp. Belá 

Barbora Bešenejová Dr. Fischera, Kežmarok Kristián Majer Nižná brána, Kežmarok 

Tomáš Biloš Ľubica Silvia Majerčáková Lendak 

Martina Birčáková Dr. Fischera, Kežmarok Valentína Monková Ždiar 

Anna Božiková Moskovská, Sp. Belá Estera Nebusová Lendak 

Viktória Cehuľová Dr. Fischera, Kežmarok Mário Neupauer Lendak 

Petra Ciošová Hrad. nám., Kežmarok Tamara Ordzovenská Ľubica 

Klaudia Melánia Czyrneková Hrad. nám., Kežmarok Diana Pashchenková Svät. Kríža, Kežmarok 

Sára Čorbová Dr. Fischera, Kežmarok René Pivko Hrad. nám., Kežmarok 

Martina Dovjaková Ľubica Kristína Prusáková Ľubica 

Kristián Džubas Hrad. nám., Kežmarok Viera Semaňáková Dr. Fischera, Kežmarok 

Zuzana Gáborčíková Dr. Fischera, Kežmarok Terézia Scholtzová Štefánikova, Sp. Belá 

Alexia Gajdošová Ľubica Terézia Sisková Hrad. nám., Kežmarok 

Dominika Galliková Dr. Fischera, Kežmarok Alexandra Šimcová Bardejov 

Zuzana Gardošová Dr. Fischera, Kežmarok Martina Tomaškovičová Ľubica 

Adrián Gurka Nižná brána, Kežmarok Jakub Tropp Dr. Fischera, Kežmarok 

Libor Hanáček Nižná brána, Kežmarok Michaela Valenčíková Hrad. nám., Kežmarok 

Simona Chripková Hrad. nám., Kežmarok Patrícia Veselovská Dr. Fischera, Kežmarok 

Nikola Klejová Podolínec Michaela Vojtičková Dr. Fischera, Kežmarok 

Kristína Krigovská Hrad. nám., Kežmarok Soňa Vojtičková Svät. Kríža, Kežmarok 

Filip Kriško Dr. Fischera, Kežmarok Oliver Zakopjan Nižná brána, Kežmarok 

Martin Kulka Huncovce Sandra Zicháčková Svät. Kríža, Kežmarok 
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PK slovenského jazyka a literatúry  
a výchovných predmetov 

 

Slovenský jazyk 
 
„Čas letí jak vtáci nedozerní ...“ 

Úvodný verš jednej z Novomeského básní plne vystihuje, ako plynie čas. Veru, ani sme sa 
nenazdali, rok s rokom sa stretol a my bilancujeme ďalší školský rok. Aký bol? Čo nám dal či 

vzal? Bol iba o učení alebo aj mimoškolských aktivitách? Myslím, že o jednom i druhom. 
Exkurzie, súťaže, divadelné predstavenie, besedy, maturitné skúšky... Mohli by sme povedať, 
stále to isté, ale pritom vždy iné a hlavne neopakovateľné. Ale poďme pekne po poriadku... 

Činnosť predmetovej komisie slovenského jazyka a literatúry je bohatá a rôznorodá. 

V súvislosti s novou koncepciou maturitnej skúšky sme prepracovávali maturitné zadania. 
Jedným z cieľov vyučovania slovenského jazyka a literatúry je pripraviť študentov pre život. 

A tak v rámci hodín slovenčiny prváci si prakticky vyskúšali písanie útvarov administratívneho 
štýlu, druháci sa zahrali na novinárov, študenti tretieho ročníka a septimy prezentovali svoje 
záujmy v prácach stredoškolskej činnosti. Maturanti zas v rámci rečníckeho prejavu preukázali 

svoje rečnícke zručnosti a samozrejme hlavným cieľom bolo úspešne absolvovať maturitnú 
skúšku. Na to sme zamerali pozornosť nielen v rámci hodín slovenského jazyka a literatúry, ale 
aj na cvičeniach zo slovenského jazyka a literatúry. Zavedenie voliteľného predmetu cvičenia 

zo slovenského jazyka a literatúry umožnilo prehlbovať poznatky, systematizovať ich či 
precvičovať učivo. O tom, že to malo zmysel, nás presvedčili aj výsledky, ktoré dosiahli 
maturanti v externej časti maturitnej skúšky. 
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Súčasťou vyučovania SJL sú aj literárne exkurzie. Prváci tradične navštívili Mestskú 

knižnicu v Kežmarku, ale aj Múzeum Janka Kráľa a spolok Tatrín v Liptovskom Mikuláši. Druháci 
sa vybrali na Oravu po stopách Martina Kukučína a Pavla Országha Hviezdoslava. Škoda len, 
že kvôli nepriazni počasia nám nevyšla návšteva hájovne pod Babou horou.  

Jednou z ďalších pekných tradícií našej školy je každoročná návšteva divadelného 
predstavenia. Inak tomu nebolo ani v uplynulom školskom roku. Tentoraz to bol muzikál 
Sherlock Holmes v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Podobne ako muzikál Quo vadis aj 
Sherlock Holmes sa stretol s veľkým úspechom. Zdá sa, že muzikál je žáner, ktorý sa študentom 

páči. Ak nám vyjde náš zámer aj pre školský rok 2014/2015, máte sa na čo tešiť. Ale nechajte 

sa prekvapiť.  Okrem predstavenia v Prešove mali žiaci vybraných tried možnosť vzhliadnuť 
dve divadelné hry v Mestskom kultúrnom stredisku v Kežmarku, a to Outsideri a víťazi a Fontána 
pre Zuzanu. 

Predmetová komisia SJL podporuje aj tvorivosť študentov. Dôkazom toho je ich zapájanie  
do rôznych literárnych súťaží. Svoje pevné miesto má u nás Európa v škole a Literárny 
Kežmarok. V celoslovenskej súťaži Literárny Kežmarok boli ocenené dve naše študentky, Jana 

Brutovská zo IV. C sa umiestnila v tretej kategórii – poézia na 3. mieste a Veronika Mišková  

z II. A získala v próze tej istej kategórie čestné uznanie. Obidvom dievčatám blahoželáme 
a veríme, že sa k nim z vašich radov pridajú aj ďalší nádejní spisovatelia a v úspešnej vlne 
literárnych ocenení budú pokračovať. 

Medzi študentmi sa vždy nájdu aj šikovné súťaživé typy a slovenčinári sa ich hneď ochotne 
ujmú. Tak to bolo aj v uplynulom školskom roku a výsledkom bolo krásne štvrté miesto Timey 
Perignáthovej z I. A v krajskom kole olympiády zo slovenského jazyka v kategórii B.  

Pri zmienke o úspechoch nesmieme zabudnúť na náš školský časopis Stretnutia, ktorý sa 
každoročne zapája do viacerých novinárskych súťaží. Za všetkými jeho úspechmi vo veľkej 
miere stojí pani profesorka Andrea Petrášková, za čo jej patrí úprimná vďaka. O  tom, ako sa 
Stretnutiam darilo v uplynulom školskom roku, si prečítate v príspevku šéfredaktora Adama 
Čížika. 

Školský rok 2013/2014 sa niesol aj v znamení besied so slovenskými spisovateľmi, a tak 
v rámci Literatúry na cestách k nám s autorským čítaním zavítali Jozef Heriban, Dalimír Stano, 

Milka Zimková a Gabriela Rothmayerová. So záujmom sa stretla aj beseda s  Michalom 
Hvoreckým. 

V práci PK SJL majú svoje opodstatnenie aj recitačné súťaže. V minulom školskom roku to 

boli Hviezdoslavov Kubín a Vansovej Lomnička. V druhej spomínanej súťaži sa darilo Klaudii 
Garstkovej z I. B a Sandre Stracheovej z II. C. Obidve vyhrali okresné kolo a postúpili  
do krajského kola. 

Niet kultúrneho podujatia, na príprave 

ktorého by sa nepodieľali aj slovenčinári.  
Ak máte dobré nápady, stačí málo... 

A čo si želáme na prahu školského roku 
2014/2015? Veľa dobrých a úspešných 
študentov, veľa tvorivých síl a elánu a radosť 

z učenia i učenia sa. Nech nový školský rok 
bude aspoň takým úspešným ako 
predchádzajúci rok.  

 

Mgr. Daniela Žabková 

  



Výročná správa 2013/2014 

 
23 

Časopis Stretnutia 
 

Stretnutia mali naozaj výnimočný rok. Ako ho však 
charakterizovať na čo najmenšom priestore? 

Najkratšie to vyjde dvoma slovami a spojkou: Vrchol  
a pád. Ach áno, čitatelia Stretnutí už vedia, že tento 
rok bol naozaj plný paradoxov. Mali sme asi najviac 

členov redakčnej rady za posledné roky. Na druhej 
strane sme mali najmenej aktívnych členov a ani jednu 
dodržanú uzávierku. No to posledné nie je až také 

neobvyklé... Dosiahli sme najvyšší možný úspech  
a zároveň sme najmenej dvakrát takmer skončili úplne.  

Štruktúra časopisu ostala takmer nezmenená. 
Šedou eminenciou, bábkarom, čo ťahal povrázky naďalej, ostala pani profesorka Andrea 

Petrášková. Z tieňa a čoraz častejšie aj v plnom svetle riadila Stretnutia a rukami držala časopis 
nad vodou, kým jej sily stačili. Ako nastrčená postavička falošného monarchu naďalej slúžil post 
šéfredaktora. Na jeden rok ho prevzal Adam Čížik. Vo viere v pevnú vládu utvoril triumvirát  

s dvoma zástupkyňami: Gabrielou Baluchovou a Magdalénou Dzinovou a ako následníka trónu 
ustanovil Dávida Javorského. Autonómnemu územiu grafickej úpravy vládol Kamil Janeček. 

Obsah Stretnutí sa nijak zvlášť 
nezmenil. Naďalej dôsledne plnili úlohu kronikára 
školy a sprostredkovateľa informácií. Prinášali 

reportáže, správy, rozhovory s významnými 
osobnosťami, maturantmi, hosťami našej školy, 
ale aj oddychové čítanie: hudobné stĺpčeky, 

recenzie, vlastnú tvorbu, sudoku, odkazy, aj 
žiacke, aj učiteľské hlody. Novinkou (a mimoriadne 
užitočnou) boli články o novinkách z ministerstva 

školstva a najmä informatívne články užitočné pre 
každého študenta. 

Na poli úspechov sa Stretnutiam darilo. Na celoslovenskej súťaži  
Pro Slavis v Žiline sme získali skvelé tretie miesto. Trošku zaskočení 

sme boli z „diplomu so zvláštnou príchuťou", ktorý nám udelili  
na regionálnej súťaži v Prešove. V celom našom kraji sme boli 
najlepším nedoručeným časopisom. Obálka obsahujúca niektoré čísla 

Stretnutí sa totiž akosi záhadne stratila cestou na miesto určenia. To 
všetko bol však len predvoj pred jedným obrovským úspechom. Áno, 
presne tak, reč je zase raz o Zlatom Štúrovom pere. Z najväčšej 

slovenskej súťaže stredoškolských a vysokoškolských časopisov sme 
si odniesli túto cenu, ktorá svedčí o dlhodobo vysokej kvalite nášho 
časopisu, ktorému sa, žiaľ, dostáva tak málo uznania medzi jeho 

vlastnými čitateľmi. Okrem toho sme si zo Štúrovho pera ešte 
poodnášali aj dve ceny za novinárske príspevky stredoškolákov 
(Adam Čížik a Magdaléna Dzinová), Gabriela Baluchová získala 

Cenu Nadácie Slovenskej sporiteľne za svoje články  
o študentských pôžičkách. Ocenená bola aj pani profesorka 
Petrášková za svoj nemalý diel práce na vzniku Stretnutí. 

Nadväzujúc na tento úspech dostala redakcia časopisu aj plaketu 
Lux Mentium - Svetlo poznania, na udeľovaní cien najlepším 
žiakom a učiteľom Prešovského kraja. 

Adam Čížik 
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Záložka do knihy spája slovenské školy 
 

V tomto školskom roku sme sa opäť zapojili do zaujímavého celoslovenského 
projektu „Záložka do knihy spája slovenské školy", ktorý je zameraný na podporu 

čítania. Do výroby záložiek sa zapojilo 8 tried (I. A, I. B, II. A, II. C, III. A, III. B, IV. B, 
IV. C). Študenti použili rôzne techniky a materiály - najčastejšie však kresbu 
ceruzkou, maľovanie akvarelovými farbami a farebnými ceruzkami, tkanie z bavlniek. 

Spolu vytvorili 161 originálnych záložiek. S partnerskou školou (Gymnázium  
sv. Michala Archanjela v Piešťanoch) sme si ich vymenili 157 a štyri najzaujímavejšie 

sme odmenili. Ich autorkami boli Michaela Fiasová (II. A), Simona Zastková (II. A), Valentína 
Mačičáková (I. A) a Linda Demková (IV. C). 

Mgr. Lucia Hartingerová 

Školská kapela 
 

Školská kapela In medias res vznikla koncom roka 2013. Ako? Všetkým bolo jasné, že sa 
v škole nachádza niekoľko skrytých talentov. Prečo teda nevyužiť potenciál a nezložiť kapelu?  

Do našej kapely neodmysliteľne patrí pani profesorka Aďka Petrášková, ktorá je hlavnou 
manažérkou a dramaturgičkou. Medzi ďalších členov patrí Patrik Benyak (gitara, vokály, zvuk, 
produkcia), Silvo Marek (gitara), Filip Vojtech (bicie), Baška Kovalčíková (vokály) a Saška 

Vaľková (sólo spev, vokály) z II. B. Okrem tejto super bandy kapelu dotvára aj dívka pro všechno 
– Timka Perignáthová z I. A. 

Nesmieme chýbať na žiadnom podujatí, kde treba hudbou reprezentovať školu či kežmarskú 
mládež. Hráme to, čo sa nám páči, od slovenských noviniek až po anglický pop a r´n´b 
posledných rokov. 

Väčšinou skúšame tesne pred vystúpením. Zvyknem prísť o nervy, ale nepamätám si jedinú 
skúšku, kde by nebola sranda. Svoje výhody to má aj v tom, že sa nám sem-tam ujde koláč,  
či hodina mimo vyučovania. 

Máš hudobný talent a odvahu byť na javisku a vo svetle reflektorov ukázať, čo je v tebe? Ozvi 
sa pani profesorke Aďke, vyhľadaj niekoho z kapely alebo príď na kasting, ktorý raz určite bude!  

Timka Perignáthová 
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PK cudzích jazykov 
 

Aby reč nestála 

(Predmetová komisia cudzích jazykov) 

Aby reč nestála v zborovni, na chodbách, ale najmä v triedach nášho gymnázia,  
2. septembra 2013 do práce nastúpila síce oslabená (M. Uličná - PN), ale aj posilnená  

(K. Krempaská - nová vyučujúca ANJ) a najmä jazyky milujúca predmetová komisia cudzích 
jazykov. Od prvých dní školského roka sa členky tejto predmetovej komisie snažili vyburcovať 
vaše (žiacke) jazyky k činnosti na početných vyučovacích hodinách, ale aj na krúžkoch (Ruský 

jazyk pod vedením V. Balážovej a Anglický jazyk pod vedením K. Krempaskej) a podujatiach 
pripravených predmetovou komisiou. 

Október: Čo na srdci, to na jazyku 

Svoje názory na štúdium v zahraničí a na prácu v medzinárodných projektoch nám 2. októbra 
2013 priblížili študenti, ktorí takéto skúsenosti otestovali na vlastnej koži: Nina Modlová, Rafael 

Kuffa a Martin Vanečko. Mladí ľudia vracajúci sa zo zahraničných pobytov sú rôzni, ale iba veľmi 
zriedka ľahostajní. Vďaka ich nadšeniu, obdivu k iným školským systémom, či kultúram, alebo 
aj kritickým postojom, boli prezentácie našich študentov veľmi živé a inšpirujúce. V obdobiach, 

kedy nemôžeme vycestovať do sveta, je výborný nápad nechať svet, aby prišiel k nám.  
Ak do sveta môžeme, určite sa tam vyberme! Toľko dve ústredné myšlienky jazykového 
popoludnia. 

November: Čosi pre maškrtné jazýčky 

Ako si spríjemniť dlhú a vyčerpávajúcu jeseň? Najlepšie niečím vlastnoručne pripraveným  
a chuťovým pohárikom lahodiacim. S týmto názorom súhlasilo mnoho študentov, ktorí sa  

22. novembra 2013 zapojili do Veľkej koláčovej súťaže. Súťažiaci pripravovali a predstavovali 
pochúťky národných kuchýň podľa vlastného výberu prítomným hosťom a predovšetkým 
medzinárodnej porote. Príjemné popoludnie, šikovní cukrári, spokojné jazýčky... Tento deň 
musí mať pokračovanie! 

December: Prvý rozbeh pre trénované jazyky 

V decembri sa konali školské kolá Olympiády v anglickom jazyku a Olympiády v nemeckom 

jazyku. Niektorí z našich študentov pokračovali v úspešnom ťažení na obvodných, krajských  
a celoštátnych kolách. Veľký obdiv patrí Martinovi Šípkovi z oktávy za druhé miesto v krajskom 
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kole Olympiády v anglickom jazyku a stálici Monike Mačákovej z oktávy za druhé miesto  
v celoštátnom kole Olympiády v nemeckom jazyku. 

Marec: Jazyk za zubami 

V marci jazyk ostal za zubami a o kvalitách svojich jazykov nás naši študenti presviedčali 
potichu počas externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky. 

Apríl: Jazyk potrebuje oči a uši 

2. apríla 2014 jazyky našich študentov odpočívali počas divadelného predstavenia  
v anglickom jazyku s názvom Jack and Joe. 

Máj: Podrezané jazyky 

Konečne niečo pre tých, ktorí sa nevedeli dočkať svojich pätnástich (teda dvadsiatich) minút 

slávy. Vzhľadom na skutočnosť, že všetci študenti 4. ročníka a oktávy úspešne zmaturovali, 
som presvedčená, že to bol ročník pekne podrezaných jazykov. Čo viac si môže učiteľ cudzieho 
jazyka priať? 

Mgr. Ivana Kovalová 

 

Nemecký jazyk 
 
Niekoľko rokov za sebou a nebolo tomu ináč ani v školskom roku 2013/2014 reprezentovala 

školu veľmi úspešne. Monika Mačáková (oktáva), ktorá vo svojej kategórii 2B postupne 

zvíťazila v obvodnom a krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku. V celoštátnom kole 
získala pekné 2. miesto. Je len škoda, že v tejto súťaži nemáme jej nástupcu. V ďalšom štúdiu 
jej prajeme veľa podobných úspechov. 

Začiatkom mája sa uskutočnil zájazd do Viedne, o ktorý je veľký záujem. Do programu patrí 

tradične návšteva divadelného predstavenia v Bratislave. V divadle Astorka Korzo´90 si žiaci 
pozreli hru Marie Jones Kamene vo vreckách. Zážitkom bolo vidieť známych hercov, Borisa 
Farkaša a Miroslava Nogu „naživo“. Sobota sa niesla v znamení Viedne. Nechýbala prehliadka 
zámku Schönbrunn, bývalého letného sídla Habsburgovcov a centra mesta.  

Mgr. Mária Krempaská 

Exkurzia do Viedne 
 

Predmetová komisia NEJ organizuje pravidelne 
v jarných mesiacoch exkurziu Bratislava - Viedeň. 

V školskom roku 2013/2014 sa jej zúčastnilo  
48 žiakov školy a dvaja učitelia ako pedagogický 
dozor. 

2. mája 2014, t. j. v piatok ráno, sme nastúpili 
v kompletnej zostave do autobusu, v ktorom nás 

milo privítal nás známy šofér, pán S. Haščák. 
Cesta do Bratislavy ubehla veľmi rýchlo vďaka 

zabávačovi Jožkovi Pitoňákovi (III. A). Nezabudnuteľné boli jeho príhody s bývalým pánom 
prezidentom a jeho suitou, ktorej sa Jožko náhodou stal súčasťou.  

Po príchode do Bratislavy sme sa vybrali do nákupného centra na brehu Dunaja, aby sme si 
užili atmosféru hlavného mesta (vyplnili sme čas čakania na ubytovanie). Bol to celkom dobre 
strávený čas, stretli sme tam mnoho známych osobností, napr. p. Dominika Hrbatého, ministra 
životného prostredia p. P. Žigu, p. E. Horvátha ml., ... 
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O 14,30 hod. sme sa ubytovali v dvoj-trojposteľových 

izbách s príslušenstvom a po krátkom oddychu sme sa 
presunuli do centra hlavného mesta. O 19,00 hod. 
v divadle Astorka Korzo 90 začala komédia z filmárskeho 

prostredia s množstvom vtipných situácií a s brilantnou 
invenciou meniacich sa postáv. Všetky postavy hrali dvaja 
populárni herci, Boris Farkaš a Miroslav Noga. Celkovo 

predviedli 17 rôznych postáv (a jedného psa), do ktorých 
sa premieňali behom okamihu a niekedy sa stalo, že viedli 
dialóg i sami so sebou. Spomínaná komédia mala názov 
Kamene vo vreckách. Odporúčame vidieť. 

V sobotu ráno nasledovala prehliadka Viedne so sprievodcom. Žiaci spoznávali Viedeň a jej 
historické pamiatky napr. Stephansdom, múzeá, divadlo, galérie a najviac času sme strávili 
návštevou interiéru zámku Schonbrunn a okolitých záhrad.  

Exkurzia mala u žiakov pozitívne ohlasy. 

 

Mgr. Klaudia Fassingerová, Mgr. Mária Petrášková 

 

O projekte Nenápadní hrdinovia 
Jáchymovským peklom nazývajú uránové bane tí, ktorí nimi prešli a prežili, desaťtisíce 

väzňov. Tí, ktorí komunistické koncentračné tábory dali postaviť, boli by najradšej, keby sa  
o nich nevedelo alebo sa na ne zabudlo. 

Spomienky jedného z mnohých politických väzňov 50. rokov sa stali pre Annu Kalafutovú, 
Andreja Bukovinu a Mateja Rúru východiskom pre prácu o Emilovi Pudzisovi zo Strážok 
a o pomeroch v pracovných táboroch, v jednom z nich bol E. Pudzis tri roky. „Chceli sme vedieť 

viac o dobe, v ktorej žili naši starí rodičia, preto sme sa zapojili do projektu NH. Stretnutia  
so svedkami doby, práca v archíve, štúdium prameňov nám odkrylo krutú dobu 50. rokov plnú 
vykonštruovaných prípadov.“ 

Projekt žiaci prezentovali na konferencii v Banskej Bystrici. Odmenou bola návšteva Domu 

teroru v Budapešti a zájazd do EP v Štrasburgu. Žiaci gymnázia sa do projektu NH úspešne 
zapojili v šk. roku 2013/14 už po štvrtý raz. 

S účastníkmi projektu NH v Štrasburgu (foto vľavo) 

V Banskej Bystrici pred konferenciou s dcérou NH Annou Britaňákovou (foto vpravo) 

 

Mgr. Mária Goceliaková 
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PK dejepisu, geografie a náuky o spoločnosti 
 

Púť seminaristu 

O tom, že v maličkej dedinke pri Poprade  
– Gánovciach sa našiel odliatok mozgovne 

neandertálca, nás učili už pani učiteľky  
na základných školách. No už nie sme maličkí 
a nechceme len počuť, ale aj vidieť. A tak  

3. októbra 2013 sme sa my – seminaristi, vybrali 
rovno na ,,miesto činu“. Milý pán sprievodca, ktorý 
ochotne odpovedal na všetky naše otázky, nás 

previedol po areáli niekdajšieho sídliska 
pračloveka - neandertálca. Prechádzali sme sa  

po mieste, kde pred mnohými rokmi Koloman Koki náhodne našiel nález celosvetového 

významu. Ten však predal do Prahy a to profesorovi Jaroslavovi Petrbokovi. Naša cesta ale 
nekončila v Gánovciach, ale v neďalekom Poprade, kde sme navštívili Podtatranské múzeum. 
Tam sme sa dozvedeli viac o živote v praveku a tiež zaujímavosti o neandertálskom človeku.  

My sme však nezaháľali a hneď 18. novembra 2013 viedli naše kroky do kežmarského lýcea, 

kde sme si vypočuli sériu prednášok v rámci Dňa židovskej kultúry v podaní kežmarskej 
spisovateľky a historičky Nory Baráthovej, ktorá nám porozprávala o živote židov v Kežmarku, 
a Mikuláša Liptáka, ktorý hovoril o miestnej synagóge a cintoríne. Poobede sme sa zúčastnili 
na odhalení pamätníka obetiam holokaustu na mieste synagógy, ktorá v meste kedysi stála. 

V utorok 18. marca 2014 nielen nás seminaristov, ale všetkých tretiakov a septimánov čakala 
menej príjemná cesta do Osvienčimu. Hneď, ako sme vystúpili z autobusu, sa určite všetkých 
zmocnili nepríjemné pocity, ktoré sa striedali s  pocitmi smútku. Po vstupe do areálu sme si 

nasadili slúchadlá a vrátili sa do čias, keď ľudia v tejto továrni na smrť trpeli a prežívali zrejme 
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najťažšie chvíle života. Dozvedeli sme sa mnoho nového o živote v tábore a videli sme tie dych 
berúce miesta, z ktorých nám behal po chrbte mráz.  

A najlepšie na záver! 9. apríla (Rudolf Semaňák, Sabína Kilárová, Simona Putovná) sme 
skoro ráno a celí zmrznutí netrpezlivo očakávali príchod autobusu, ktorý nás mal dopraviť  
do Prešova. Do mesta, v ktorom sme chceli poraziť všetky gymnáziá Prešovského kraja v téme 

– ČSR v rokoch 1918 - 1938 a tak postúpiť do českého Chebu a zmerať si tak sily s najlepšími 
tímami zo Slovenska a Česka. Žiaľ, tento rok sa to nepodarilo, ale skončili sme na slušnom  
7. mieste. Neodišli sme naprázdno. Získali sme cenné skúsenosti, ktoré nám, dúfame, pomôžu 
o rok a zažili sme i kopec zábavy, na ktorú nezabudneme . 

Simona Putovná 

Putovanie storočiami 

Dňa 5. februára 2014 spestril vyučovanie na našom gymnáziu projektový deň. Jeho názov 
znel "Putovanie storočiami", keďže tentoraz mali študenti spracovať dejepisnú tému. Každá 
trieda si vylosovala jednu osobnosť z dejín, ktorú mala predstaviť. Výber osobností bol veľmi 

pestrý, zastúpení boli panovníci nielen z európskych krajín (Anglicko, Francúzsko, Uhorsko), 
ale aj z exotickejších oblastí (Sumer, Egypt, Japonsko...). Časové rozpätie života jednotlivých 
panovníkov sa pohybovalo od staroveku až po novovek.  

Študenti spracovali svoje témy veľmi pútavo, dokázali premeniť triedy na výstižné ukážky 
pomerov doby svojej vylosovanej témy. Porota posudzovala viacero oblastí, a to spôsob, akým 

žiaci dokázali sprostredkovať charakter doby, v ktorej žil ich panovník (informácie o živote 
panovníka, ukážky dobovej kuchyne a hudby), úroveň vypracovania dvojrozmerných  
a trojrozmerných predmetov. 

Porota mala týchto päť členov: Mgr. Erika Cintulová, Mgr. Oľga Gallová, Mgr. Vladimír Ševc, 

Mgr. Lucia Hartingerová a Mgr. Andrea Petrášková. Porotu najviac zaujala trieda I. B, ktorá 
spracovala panovníka Amenhotepa IV. Na druhom mieste sa umiestnili dve triedy: septima 
(Alexander Veľký a helenizmus) a sexta (Augustus a rímska kultúra). Tretie miesto obsadila  

I. A (Mucuhito-Meidži). Špeciálnu cenu divákov získala trieda II. B, ktorá dokázala návštevníkov 
preniesť do doby kráľa Žigmunda Luxemburského.  

Porota taktiež udelila individuálne ocenenia týmto študentom: M. Harabinovi (I. A)  
za stvárnenie Mucuhita, S. Bátoriovej a T. Budzákovi (I. B) za vypracovanie makety sarkofágu, 
K. Garstkovej a K. Hovančákovej (I. B) za tanec, D. Javorskej a L. Mudríkovej (II. A) za maketu 

mesta Uruk, S. Marekovi (II. B) za stvárnenie Žigmunda Luxemburského, N. Ondrášikovej  
(II. B) za dobovú hudbu, J. Hudačekovi, J. Hudáčekovi, Ľ. Budzákovi, D. Špakovi,  
M. Ferjančíkovi a N. Knihovi (II. C) za vytvorenie Viktóriiných vodopádov, J. Pitoňákovi (III. A) 

za stvárnenie Karola Veľkého, M. Dindovi (III. A) za vypracovanie makety hradu, M. Sedlákovi 
(III. B) za vypracovanie portrétov Napoleona a Jozefíny, S. Vnenčákovi, D. Mačičákovej  
a T. Bednárovej (IV. A) za vypracovanie makety Karlštejnu, K. Budzákovej a. Lopatovskej  

(IV. B) za výklad o dobe Petra Veľkého, M. Kovalčíkovej (IV. C) za výklad o veľkomoravskom 
období, J. Brutovskej (IV. C) za výtvarné stvárnenie obdobia Veľkej Moravy, J. Cehulovi (sexta) 
za vytvorenie makety Panteónu, B. Chrenkovej (sexta) za nakreslenie mapy Rímskej ríše,  

K. M. Košuthovej (septima) za spracovanie makety majáka, P. Bednarčíkovi a D. Girgašovi 
(septima) za vypracovanie kulís knižnice, M. Dzinovej (oktáva) za vypracovanie makety hradu 
a R. Bohonymu (oktáva) za vypracovanie trónu. 

Udelené boli aj špeciálne ceny: II. A dostala diplom za vizuálne stvárnenie témy,  

II. B získala diplom za vystihnutie dobovej atmosféry, II. C najlepšie prezentovala ukážky 
dobovej kuchyne a vďaka tomu dostala diplom za kulinársky zážitok, III. A bol udelený diplom 
za originálne stvárnenie života Karola Veľkého, III. B veľmi pekne prezentovala život Napoleona 

Bonaparteho, a preto obdržala diplom za detailné stvárnenie témy. IV. A dostala diplom  
za výstižný výklad a oktáva diplom za umelecké stvárnenie alžbetínskej doby.  

Mgr. Lucia Hartingerová 
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PK biológie a chémie 
 

Za posledné roky vzrástol záujem žiakov školy o štúdium na lekárskych, farmaceutických 
fakultách a fakultách veterinárneho lekárstva. Žiaci si vo väčšom počte vyberajú voliteľné 
predmety z chémie a biológie. Záujmu žiakov bola prispôsobená aj mimoškolská činnosť v rámci 
krúžkov a zapojenia do projektov. 

Chemická olympiáda 

Dňa 25. 4. 2014 sa školského kola Chemickej olympiády kat. C zúčastnilo 5 žiakov prvého 

ročníka, všetci boli úspešní a zúčastnili sa 15. 5. 2014 krajského kola v Humennom. Všetci sa 
stali úspešnými riešiteľmi krajského kola. Umiestnenie: Natália Abtová, I. A – 6. miesto, Slavomír 
Kilár, I. A – 16. miesto, Ivana Heldáková, I. B – 20. miesto, Veronika Slobodníková,  
I. A – 22. miesto a Zuzana Gancarčíková, I. B – 23. miesto. 

Biologická olympiáda 

Dňa 30. 1. 2014 sa Martin Vanečko z oktávy zúčastnil krajského kola Biologickej olympiády. 

Jeho práca nemohla byť hodnotená, lebo bola vypracovaná spolu so žiakom inej školy, čo nie 
je v súlade s organizačným poriadkom biologickej olympiády. 

Súťaž Chemgeneration – Reťazová reakcia 

Dňa 30. 9. 2013 bolo 4-členné družstvo žiakov septimy: Veronika Baluchová, Matej Rúra, 
Peter Bednarčík a Dávid Girgáš zapojené do súťaže Reťazová reakcia. Úlohou bolo zostaviť 
stroj fungujúci efektom domino kociek, stroj v činnosti nahrať na video a umiestniť na web 

organizátora súťaže. Fungujúce stroje hodnotila odborná porota a prostredníctvom on-line 
hlasovania i široká verejnosť. V diváckom hlasovaní družstvo získalo 2. miesto a vecné ceny. 

Súťaž o najenviro triedu 

Súťaž o najenviro triedu prebiehala počas celého školského roka pod vedením Mgr. Márie 
Petráškovej. Hodnotila sa estetická úprava tried, počet a stav kvetov, separácia odpadu 
a zapojenie do ekoaktivít. Celkovým víťazom sa stala III. B, druhé miesto obsadila II. B a tretie 
miesto získala septima. Víťazné triedy získali finančnú odmenu od ZRPŠ.  

Súťaž družstiev prvej pomoci 

Družstvo 1. pomoci v zložení Martin Vanečko, Zdislava Melníková, oktáva, Dávid Kleja,  

III. B, Radka Hodorovičová, Kristína Gurníková, IV. A a Dominik Kaľavský, II. B, sa zúčastnili 
súťaže družstiev prvej pomoci Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka v Nových Zámkoch, kde 
obsadili 21. miesto. Ide však o súťaž poloprofesionálnych a profesionálnych družstiev 1. pomoci.  

O úspechu ďalšieho školského družstva píše v príspevku nižšie Mgr. Dana Ferulíková. 

Stredoškolská odborná činnosť 

V školskom kole a v krajskom kole 28. 3. 2014 v Prešove súťažila práca žiakov III. B, Dávida 
Kleju, Jána Štefaňáka a Tomáša Jendrejčáka, Metódy syntézy aminokyselín v odbore Chémia, 
potravinárstvo. V odbore Zdravotníctvo, farmakológia súťažili dve práce: Barbora Janíková, 

Matej Sedlák – Rakovina kože - melanóm a Viktória Ružbaská, Sabína Kilárová – Alergie. 
V odbore Problematika voľného času súťažila práca Mateja Rúru a Veroniky Baluchovej 
Trávenie voľného času s prírodnými vedami. Ani jedna práca nebola na krajskom kole ocenená. 

Martin Vanečko na celoštátnom kole 23. – 25. 4. 2014 v Starej Ľubovni ako spoluautor práce 
Schopnosť potkanov plniť behaviorálne úlohy pod vplyvom skopolamínu v časovej závislosti 
získal 1. miesto v odbore Zdravotníctvo, farmakológia. 

Scientia Pro Futuro, Festival vedy a techniky: 

Martin Vanečko ako spoluautor s prácou Schopnosť potkanov plniť behaviorálne úlohy  

pod vplyvom skopolamínu v časovej závislosti sa v dňoch 11. – 12. 11. 2013 zúčastnil súťaže 
Scientia Pro Futuro v Bratislave, kde získal cenu Americkej psychologickej asociácie. V dňoch 
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14. – 16. 11. 2013 bol na Festivale vedy a techniky v Bratislave a ako hosť sa zúčastnil národnej 
poľskej výstavy mladých vedcov v Gdynii E(X)PLORY 2014 v dňoch 27. – 29. 3. 2014. 

Akcia Čisté hory: 

Dňa 28. 9. 2013 sa žiaci školy zapojili do akcie Čisté hory pod vedením RNDr. Anny Zubalovej 
a Mgr. Dany Ferulíkovej. 

Rozhlasové relácie 

V školskom rozhlase bola odvysielaná 1. 12. 2013 rozhlasová relácia 1. december – Deň 
boja proti AIDS, ktorú pripravila Mgr. Mária Petrášková.  

Dňa 29. 5. 2014 pri príležitosti Svetového dňa bez fajčenia bola odvysielaná relácia 
v školskom rozhlase, ktorú pripravila Ing. Daniela Čekovská. 

Exkurzie 

 

 

Dňa 19. 11. 2013 sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili na exkurzii v Železiarňach Podbrezová, 
kde si pozreli starý a nový závod, múzeum hutníctva a informatiku. 

Žiaci druhého ročníka sa zúčastnili na exkurzii v čistiarni odpadových vôd v Poprade  
– Matejovciach, 18. 3. 2014 triedy II. B a II. C, 21. 5. 2014 triedy II. A a sexta. 

Finančné zbierky 

Dňa 25. 9. 2013 pod dohľadom Mgr. Márie Petráškovej prebehla zbierka Biela pastelka,  
4. 10. 2013 pod dohľadom Mgr. Dany. Ferulíkovej prebehla zbierka Sloboda zvierat a 11. 4. 
2014 pod dohľadom Mgr. Márie Petráškovej zbierka Deň narcisov. Vyzbierané peniaze boli 
zaslané na účet podľa pokynov. 

Besedy 

Dňa 7. 2. 2014 sa uskutočnila beseda pre žiakov 2. – 4. ročníka s absolventmi našej školy, 
ktorí študujú na lekárskych a farmaceutických fakultách na Slovensku a v Čechách. 

Dňa 20. 2. 2014 sa uskutočnila pre žiakov 3. ročníka, ktorí navštevujú seminár z  biológie, 
prednáška o globálnych ekologických problémoch v rámci environmentálnej výchovy. 

Ing. Daniela Čekovská 

Súťaž prvej pomoci 

Dňa 28. mája 2014 sa uskutočnila územná súťaž družstiev PRVEJ POMOCI mládeže SČK 
v Poprade. Súťaže sa pravidelne zúčastňujú i študenti našej školy, ktorí prezentujú svoje 

vedomosti o Červenom kríži i zručnosti v oblasti 1. pomoci, ošetrení rôznych poranení 
i diagnostikovaní príznakov niektorých závažných náhlych príhod.  

Naše gymnázium reprezentovali títo študenti: Klára, Mária Košuthová, Natália Kuzmiaková, 
Karolína Reľovská – všetky zo septimy; Dávid Kleja – z III. B, Dominik Kaľavský – z II. B a Ivana 
Lučanská – z I. B. Družstvo obsadilo II. miesto. Za úspešnú reprezentáciu nášmu družstvu 

srdečne blahoželáme a prajeme, aby svoje vedomosti i zručnosti využívalo v prospech nás 
všetkých. 

Mgr. Dana Ferulíková  
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PK matematiky, fyziky a informatiky 
 

Odhalenie sveta kvarkov prostredníctvom analýzy reálnych dát 
 
PEREX: Poznáte ten pocit, keď sa zhromaždí príliš veľa 

múdrych ľudí na jednom mieste, keď všetko vyslovené 
znie tak zarážajúco inteligentne, keď sa aj vzduch tvári 

múdro? Keď nie, tak ste premeškali svoju jedinečnú 
šancu, ktorá bola 22. novembra 2013 vo fyzikálnej učebni, 
kde sa zhromaždilo 26 nadšených záujemcov o fyziku  

z našej školy, ale i pani zástupkyňa a p. prof. Duľa  
a hlavne členovia Katedry jadrovej a subjadrovej fyziky  
z UPJŠ zo samotných Košíc.  

Všetko to začalo iniciatívou p. prof. Duľu v spolupráci  
s vedením školy a členmi spomínanej UPJŠ KE v rámci projektu „Hands on Particle Physics.“ 
Po odstránení rušivých vplyvov a veľmi špecifických alergénnych látok, ako je napr. žuvačka, 

sa predstavenie mohlo začať. 
V úvode nás bývalý absolvent nášho gymnázia, RNDr. Marek Bombara, priblížil bližšie  

k významu slova „interakcia.“ Častice sa k iným časticiam správajú rôzne podľa toho, aké  

2 častice myslíme. Aby na seba pôsobili, používajú na to nositeľov interakcie. Vraj je to podobné 
ako v komunikácii medzi ľuďmi, ktorá je asi ľahšia na pochopenie. V tom prípade sme my 
časticami a spôsob našej komunikácie, napr. slovo, je nositeľ alebo prenášač interakcie.  

Následne slovo prevzala RNDr. B. Hostová, pričom sme boli vtiahnutí do prostredia 
urýchľovača LHC v CERNe, súčasťou ktorého je aj detektor na zachytávanie rôznych častíc, 
ktorého výsledky sme mali za úlohu spracovať na nasledujúcej hodine. Ale najprv sme museli 
podstúpiť zasvätenie do sveta častíc a detektorov, pretože ináč by sme asi ťažko vedeli, čo 

vôbec chceme zistiť. 
A čo sme vlastne chceli zistiť? Pomer počtu rozpadov W+ a W  bozónov. Tie sú však ako také 

príliš krátko na svete, neopisne krátko, takže ich existenciu môžeme odhaliť, len ak vieme,   

na aké častice sa daný bozón rozpadne a ako môžeme tú onú časticu detekovať. Nebolo to nič 
zložité, stačilo pozorne počúvať a aj vnímať informácie, ktoré odzneli v prednáškach.  

Presunuli sme sa do učebne Infoveku, kde sme sa pomocou špeciálnych programov a dát  

z meraní pustili do práce. Predtým prebehla ešte rýchla rekapitulácia a malé zoznámenie sa  
s programom, tzv. Minervou. Usilovne ako včeličky sme pracovali vo dvojiciach a na prípadnú 
pomoc nám boli k dispozícii absolventi našej školy študujúci taktiež na UPJŠ. Dáta sme 

spracovali a následne sa išli porovnávať s výsledkami z CERNu. 
Napodiv svetu sme mali výsledky takmer rovnaké, teda vznik a rozpad W - bozónov prebiehal 

približne 2x častejšie. Náš cieľ zasvätiť znalosťami o časticovej fyzike sa tým naplnil. Na konci 

prebehol kvíz pozostávajúci z 10 otázok z danej oblasti a 2 rozstrelových. Do finále sa dostali  
3 tímy, keďže sa súťažilo vo dvojiciach. Rozstrel nič nevyriešil, keďže nikto „netrafil“ správne 
odpovede. Preto sa muselo pristúpiť k veľmi ťažkej 

úlohe, a to nájsť Higgsov bozón v chaose čiar.  
V preklade: Hľadajte rovné čiary vychádzajúce  
z jedného bodu. Áno. Niekedy je niečo ťažko znejúce 

veľmi jednoduché... niekedy. Po náročnom 
hodnotení odpovedí sme nakoniec mali víťazov, ktorí 
obdržali vecnú cenu – tričko. Každý účastník projektu 

dostal taktiež certifikát o účasti a taktiež nejaké 
brožúrky, CD a rôzne iné veci. A to znamenalo 
oficiálny koniec sveta podivných častíc a antičastíc  

a vrátenie sa do sveta makroobjektov. 
Dominik Grigľák 
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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 v dvoch rôznych témach. 

2. Súťažné témy si žiaci volia z ponúknutých 5 tém.  
V šk. roku 2013/2014 boli súťažné témy: Spoločnosť kedysi 
a dnes (dejepis, občianska náuka, všeobecný prehľad), Bity, 

bajty, technológie (hardware, operačné systémy, aplikačný 
software, programovanie, komunikácia, multimédia, reálie IT, 
moderné technológie), Svetobežník (fyzická geografia, 
humánna geografia) a Do you speak English? (čítanie, bežné 

výrazy, gramatika) a Góly, body, sekundy (história a druhy športu, rekordy, 
olympionizmus, športovci, fyziológia tela športovcov, strava). 

3. Svoju voľbu tém nemusia oznámiť vopred. Rozhodujú sa až vo chvíli, keď vidia otázky.  

4. Spôsob hodnotenia je veľmi zaujímavý. 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.  

7. ročník súťaže sa uskutočnil 4. decembra 2013.  

Z 12 našich zapojených žiakov sa 11 stali Top expertmi v téme, 7 z nich sú TOP experti  
v obidvoch témach, ktoré si vybrali.  

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

 

MATEMATICKÝ  KLOKAN 
24. marca 2014 sa 21 žiakov našej školy zapojilo do najväčšej 

matematickej súťaže na svete – Matematického klokana. Žiaci 
súťažili v kategórii Kadet G12 (žiaci 1. ročníka a sexty) a Junior 

G34 (žiaci 3. ročníka, septimy a oktávy). 
Z jednotlivcov sa najlepšie umiestnili a diplom úspešného 

riešiteľa získali:  
1. A:  Matej Harabin, Laura Matejková 
Sexta:  Jakub Cehula, Filip Košuth 
3. A:  Michal Dinda, Martin Selvek 

Septima: Peter Bednarčík 
Oktáva:  Jakub Bartolomej Košuth, Martin Šípka 
 

Košický Matboj 
Družstvo našej školy v zložení Martin Šípka, oktáva, Dominik Grigľák, IV. B, Daniel Neupauer, 

IV. C, Michal Maňak, III. B, sa v 13. ročníku matematickej súťaže Košický Matboj umiestnilo  
na výbornom 4. mieste zo 46 zúčastnených družstiev. 

Blahoželáme. 
Ing. Daniela Čekovská 
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iBOBOR 

 
Aj v tomto školskom roku sa študenti našej školy zúčastnili 

medzinárodnej informatickej súťaže i-bobor. Hlavným cieľom súťaže 

je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT)  
u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, 
posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných 

technológií pri učení sa. Symbolom súťaže sa stal usilovný, 
inteligentný a čulý bobor. 

Naši žiaci súťažili v dvoch kategóriách: 

 Juniori: 1. - 2. ročník gymnázia a sexta osemročného gymnázia, 

 Seniori: 3. - 4. ročník gymnázia a septima, oktáva osemročného gymnázia. 

V školskom roku 2013/14 súťažilo 55 017 súťažiacich z 899 škôl. Z našej školy sa zúčastnilo 

súťaže spolu 70 študentov, z toho 45 v kategórii JUNIOR a 25 v kategórii SENIOR. Úspešných 
bolo 38. V prehľade úspechov žiakov školy uvádzame výsledky najlepších žiakov školy.  

Všetkým srdečne blahoželáme. 
RNDr. Anna Zubalová 

 

PK telesnej výchovy 
 

Reprezentácia školy 

Naša predmetová komisia bola zameraná nielen na výchovné predmety, cvičenia a kurzy, 
ale aj na reprezentáciu školy v rôznych športových odvetviach a medzitriedne turnaje 
v športových hrách v rámci majstrovstiev školy. Môžeme skonštatovať, že aj v tomto školskom 

roku sme dosiahli celý rad úspechov v súťažiach okresných, krajských a na majstrovstvách SR 
(pozri prehľad úspechov školy) a dúfame, že aj v nasledujúcom školskom roku dosiahneme 
podobné výsledky a to aj s prispením nových akvizícií, ktoré budú študovať na našom gymnáziu 
a budú ochotní reprezentovať školu. 

Mgr. Otto Krajňák 

Kurz Pohybu a pobytu v prírode 

V dňoch 23. a 24. 6. 2014 sa uskutočnil kurz Pohybu a pobytu v prírode, ktorý je súčasťou 
telesnej a športovej výchovy pre žiakov II. ročníkov. 

Kurz bol zameraný na tri športové činnosti: rafting, golf a turistický pochod.  

Rafting prebiehal na rieke Dunajec, bol zabezpečený formou inštruktáže a samotným 
splavom za účasti profesionálnych inštruktorov Šport centra Červený Kláštor. Splav začínal  

v Červenom Kláštore a končil v Lesnici. Účastníci raftingu preukázali požadované zručnosti 
a v dobrej nálade plní pekných zážitkov sa vracali pešo 8 km popri rieke Dunajec v krásnom 
prostredí Pienin. 

Kurz pokračoval v Golfovom centre Tatranská Lomnica. Profesionálni inštruktori oboznámili 

žiakov s pravidlami golfu a pohybu po golfovom areáli. Po názorných ukážkach si účastníci 
kurzu vyskúšali svoje zručnosti na odpalisku i greene. Niektorých žiakov golf po pekných 
individuálnych výkonoch natoľko nadchol, že sa rozhodli opäť sa sem vrátiť.  

Po vyhodnotení a ukončení kurzu sa žiaci pešo presúvali v dĺžke pochodu 5 km do Studeného 
Potoka. 

Pedagogický dozor zabezpečovali: Dana Ferulíková – vedúca kurzu, Juraj Varholák, 
Veronika Balážová, Daniela Čekovská. 

Mgr. Dana Ferulíková 

  

http://ibobor.sk/index.php
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Práca koordinátora prevencie drogových 
závislostí a sociálno-patologických javov 

 
 

Osobitné miesto v  školách patrí koordinátorom prevencie – pedagógom, ktorí fundovane 
zastrešujú, koordinujú a usmerňujú aktivity v rámci prevencie. Ich úlohou je v spolupráci 
s vedením školy vypracovať a realizovať preventívny program školy a spolupracovať s centrami 

výchovnej a psychologickej prevencie, pedagogicko-psychologickými poradňami a inými 
odbornými zariadeniami z rezortu zdravotníctva a sociálnych vecí.  

V školskom roku 2013/2014 sa v oblasti prevencie uskutočnili tieto aktivity: 

 Európsky týždeň boja proti drogám: Uskutočnil sa dotazníkovou metódou na triednických 
hodinách 20. 11. 2013 v I. A a I. B prieskum, zameraný na zistenie úrovne informovanosti 

našich študentov o drogách, o trávení voľného času, o vzťahoch v triede a celkovej 
atmosfére v škole. S výsledkami sa oboznámili triedni učitelia a podľa toho pracovali  
na triednických hodinách so svojou triedou. 

  V školskom rozhlase bola 20. 11. 2013 odvysielaná relácia pri príležitosti Medzinárodného 
nefajčiarskeho dňa. 

 Dňa 6. 2. 2014 bol žiakom sprístupnený zdravotno-osvetový materiál v rámci projektu 
Bezpečný návrat domov Úradu verejného zdravotníctva SR. Plagát bol umiestnený v sklenej 
vitrínke pri hlavnom vchode do budovy školy a žiaci boli o projekte informovaní  
na triednických hodinách. 

 Dňa 29. 5. 2014 v školskom rozhlase bola odvysielaná relácia pri príležitosti Svetového dňa 
bez tabaku. 

Ing. Daniela Čekovská 
koordinátor prevencie drogových závislostí 

a sociálno-patologických javov 

 

 

Činnosť záujmových krúžkov 
 

V školskom roku 2013/2014 pracovalo na škole 16 záujmových krúžkov, ktoré viedlo  
11 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 Anglický jazyk 
 

Katarína Krempaská 
 Chemický krúžok Daniela Čekovská Psychológia 

 
Mária Morongová 
 Futbalový krúžok  Ivan Duľa Redakčný krúžok 

prírody 
Andrea Petrášková 
 Stolnotenisový krúžok Ivan Duľa Geografický krúžok Jozef Vlček 

Fyzikálny krúžok Ivan Duľa Bedmintonový krúžok Jozef Vlček 
Prvej pomoci Dana Ferulíková OS a programovanie Anna Zubalová 
Športové hry Dana Ferulíková Turistický krúžok Anna Zubalová 
Basketbalový krúžok Otto Krajňák Tanečný krúžok Gertrúda Scholtzová 
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SOČ 
 

 

V školskom roku 2013/2014 sa uskutočnil už 36. ročník stredoškolskej odbornej činnosti  
– SOČ. Naša škola sa do tejto súťaže úspešne zapája takmer od jej začiatkov.  

Dňa 25. 2. 2014 sa uskutočnila školská prehliadka, v ktorej bolo odprezentovaných 9 prác  
od 19 autorov. Do krajského kola postúpilo 7 prác od 15 riešiteľov, čím naša škola patrí medzi 
najaktívnejšie školy v Prešovskom kraji. 

Dňa 28. 3. 2014 sa uskutočnila krajská prehliadka SOČ v Prešove.  

Klára - Mária Košuthová zo septimy sa v odbore Matematika, fyzika umiestnila na 2. mieste 
a postúpila na celoštátne kolo. 

Celoštátne kolo sa uskutočnilo 22. - 24. 4. 2014 v Starej Ľubovni. Klára - Mária Košuthová sa 

umiestnila na výbornom 5. mieste a získala za svoju prácu Cenu Krajského riaditeľa Slovenskej 
sporiteľne a Cenu dekana UPJŠ Košice. 

 

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 

Veronika Baluchová, 

Matej Rúra 

septima Trávenie voľného času 

s prírodnými vedami 

1. 4. _____ 

02 Problematika 
voľného času 

Dávid Girgáš, 
Peter Bednarčík 

septima Letecké modelárstvo 2. 4. _____ 

03 Matematika, 
fyzika 

Klára - Mária 
Košuthová 

septima 
 

Verifikácia kalkulácie 
Ludolfovho čísla metódou 
Monte Carlo, Buffonova 
ihla 

1. 2. 5. 

03 Chémia, 
potravinárstvo 
 

Dávid Kleja, 
Tomáš Jendrejčák, 
Ján Štefaňák 

III. B Metóda syntézy 
aminokyselín 

1. 4. _____ 

06 Zdravotníctvo 
 

Barbora Janíková, 
Matej Sedlák 

III. B Rakovina kože  
- melanóm 

1. 4. _____ 

06 Zdravotníctvo 
 

Sabína Kilárová, 
Viktória Ružbaská 

III. B Alergie 2. 4. _____ 

12 Elektrotechnika 
a hardware 

Kamil Janeček, 
Matúš Kalafut, 
Michal Maňak 

III. B Prevádzka počítača  
v oleji 

1. 4. _____ 

13 História, 
filozofia, právne 
vedy 

Zuzana Potaniecová, 
Klaudia Gurgoľová 

septima 
 

Viedeň - mesto valčíkov 3.  _____ _____ 

17 Pedagogika, 

psychológia, 
sociológia 

Ján Jeleň, 

Marcel Suchanovský 

septima Alkohol a mládež 3. _____ _____ 

 

Ing. Daniela Čekovská 

školský metodik SOČ 
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Úspechy žiakov školy  
v školskom roku 2013/2014 

 
 

Časopis STRETNUTIA 

- Zlaté Štúrovo pero - výnimočná a najvyššia cena  
v celoslovenskej súťaži Štúrovo pero v kat. stredoškolských 
časopisov 

- 3. miesto v celoslovenskej súťaži škol. časopisov PRO SLAVIS 
Monika Mačáková, oktáva 

- 2. miesto v celoštátnom kole Olympiády v nemeckom jazyku  

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

Jana Brutovská, IV. C 
- 3. miesto v celoslovenskej literárnej súťaži Literárny Kežmarok 
v kategórii stredné školy - poézia 

Veronika Mišková, II. A 
- čestné uznanie v celoslovenskej literárnej súťaži Literárny 
Kežmarok v kategórii stredné školy - próza 

Martin Šípka, oktáva 
- 6. miesto v celoštátnom kole Fyzikálnej olympiády v kategórii A  
- 2. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády v kategórii A  

- 3. miesto v krajskom kole Olympiády v angl. jazyku v kateg. 2B 
- 6.- 8. miesto v krajskom kole Matemat. olympiády v kateg. A 
- 1. miesto v obvodnom kole Olympiády v ang. jazyku v kateg. 2B 

Dominik Grigľák, IV. B 

- úspešný riešiteľ celoštátneho kola Matemat. olympiády v kat. A 
- 2. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády v kategórii A 

Klára - Mária Košuthová, septima 

- 5. miesto v celoštátnom kole SOČ v odbore Matematika a fyzika 
- 2. miesto v krajskom kole SOČ v odbore Matematika a fyzika 

Martin Vanečko, oktáva + René Valúšek, Gymnázium Senica 

- 1. miesto v celoštátnom kole SOČ v odbore Zdravotníctvo  
a farmakológia 
- účasť na celopoľskom "E(X)PLORY" - obdoba nášho 

celoslovenského Festivalu vedy a techniky 
- cena Americkej psychologickej asociácie na súťažnej 
prehliadke bádateľských projektov žiakov stredných škôl Scientia 

Pro Futuro 2013 
- účasť na celoslovenskom Festivale vedy a techniky 2013 

Tímea Perignáthová, I. A 

- 4. miesto v krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka  
a literatúry v kategórii B 
- 6. miesto v obvodnom kole Olympiády v angl. jazyku v kat. 2A 

Jakub Cehula, sexta 
- 4. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády v kategórii C 

Filip Košuth, sexta 

- 8. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády v kategórii C 
Dávid Javorský, II. A 

- 6. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády v kategórii B 
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Natália Abtová, I. A 

- 6. miesto v krajskom kole Chemickej olympiády v kategórii C 
Slavomír Kilár, I. A 

- 16. miesto v krajskom kole Chemickej olympiády v kategórii C 

Ivana Heldáková, I. B 
- 20. miesto v krajskom kole Chemickej olympiády v kategórii C 

Veronika Slobodníková, I. A 

- 22. miesto v krajskom kole Chemickej olympiády v kategórii C 
Zuzana Gancarčíková, I. B 

- 23. miesto v krajskom kole Chemickej olympiády v kategórii C 

Veronika Baluchová, Matej Rúra, Peter Bednarčík, Dávid Girgaš, septima 
- 2. miesto vo verejnom hlasovaní o cenu publika  
v celoslovenskej vedeckej súťaži Reťazová reakcia 

Družstvo školy (Dominik Grigľák, IV. B, Denis Grotkovský, IV. C, Adrián Václavek, I. A, 
Daniel Neupauer, IV. C, Tomáš Michaliček, IV. C) 

- 3. miesto v matematickej súťaži Náboj 2014 v kategórii Seniori 

v rámci súťažného miesta Košice 
- 11. miesto v rámci Slovenskej republiky 
- 29. miesto v medzinárodnom rebríčku (SR, ČR) 

Družstvo školy (Martin Šípka, oktáva, Dominik Grigľák, IV. B, Daniel Neupauer, IV. C, 
Michal Maňak, III. B) 

- 4. miesto v 13. ročníku matematickej súťaže Košický Matboj 

Družstvo školy (Veronika Slobodníková, I. A, Ján Štefaňák, III. B, Jozef Pitoňák, III. A) 
- 8. miesto v diecéznom kole Biblickej olympiády 
- 2. miesto v okresnom kole Biblickej olympiády 

Družstvo školy (Klára - Mária Košuthová, septima, Natália Kuzmiaková, septima, 
Karolína Reľovská, septima, Dávid Kleja, III. B, Dominik Kaľavský, II. B, Ivana Lučanská, 
I. B) 

- 2. miesto v územnom kole súťaže družstiev prvej pomoci 
Družstvo chlapcov (Filip Baran, septima, Jakub Gura, I. A, Kristián Hudáček, III. A, 

Peter Kiska, IV.B, Samuel Knižka, septima, Silvester Marek, II. B, Jakub Paják, septima, 

František Pokrivčák, I. A, Tomáš Šimšaj, IV. B, Dávid Špak, II. C, Lukáš Špak, IV. B, Martin 
Vanečko, oktáva) 

- 2. miesto v krajskom kole v basketbale chlapcov SŠ 

- 1. miesto v obvodnom kole v basketbale chlapcov SŠ 
Družstvo dievčat (Katarína Budzáková, II. B, Radka Hodorovičová, IV. B, Ivana 

Istóková, III. B, Martina Kapolková, II. C, Nora Krišová, II. B, Kristína Kroková, IV. B, Lucia 

Kromková, II. C, Laura Matejková, I. A, Lea Mudríková, II. A) 
- 1. miesto v obvodnom kole vo volejbale SŠ dievčat 

Družstvo chlapcov (Dominik Baláž, oktáva, Filip Baran, septima, Richard Bohony, 

oktáva, Patrik Hrebeňár, oktáva, Zdeno Kovalčík, oktáva, Martin Šípka, oktáva, Milan 
Špak, II. C, Lukáš Tomaškovič, IV. C, Filip Toporcer, II. B) 

- 2. miesto v obvodnom kole vo volejbale SŠ chlapcov 

Družstvo dievčat (Anna Kriššáková, III. A, Monika Mačáková, oktáva, Nikoleta 
Sperková, oktáva) 

- 1. miesto v obvodnom kole v cezpoľnom behu v kategórii žiačky 

Družstvo chlapcov (Samuel Knižka, septima, Peter Bednarčík, septima, Dominik Baláž, 
oktáva) 

- 1. miesto v obvodnom kole v cezpoľnom behu v kategórii žiaci 

Anna Kriššáková, III. A 
- 1. miesto v obvodnom kole v cezpoľnom behu v kategórii žiačky 

Samuel Knižka, septima 

- 2. miesto v obvodnom kole v cezpoľnom behu v kategórii žiaci 
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Monika Mačáková, oktáva 

- 3. miesto v obvodnom kole v cezpoľnom behu v kategórii žiačky 
Peter Bednarčík, septima 

- 3. miesto v obvodnom kole v cezpoľnom behu v kategórii žiaci 

Družstvo chlapcov (Ľubomír Budzák, II. C, Michal Grigľák, III. B, Dávid Hotáry, IV. C, 
Patrik Hrebeňár, oktáva, Ján Hudaček, II. C, Zdeno Kovalčík, oktáva, Ján Repčák, IV. C, 
Rudolf Semaňák, IV. C, Filip Toporcer, II. B, Jakub Vaľko, IV. C) 

- 1. miesto v obvodnom kole vo futsbale žiakov SŠ 
- 3. miesto v regionálnom kole vo futsbale žiakov SŠ 

Družstvo chlapcov (Matej Harabin, I. A, Václav Matějovský, III. A, Tomáš Petras, sexta) 

- 2. miesto v krajskom kole v stolnom tenise chlapcov SŠ 
- 1. miesto v obvodnom kole v stolnom tenise chlapcov SŠ 

Družstvo dievčat (Barbora Janíková, III. B, Daniela Kruliacová, I. B, Karina Račeková, 

IV. C) 
- 2. miesto v obvodnom kole v stolnom tenise dievčat SŠ 

Laura Matejková, I. A 

- 1. miesto v okresnom kole v skoku do diaľky 
- 2. miesto v okresnom kole v behu na 100 m 
- 3. miesto v krajskom kole v behu na 100 m 

Kristína Horná, I. A 
- 1. miesto v okresnom kole v behu na 400 m 
- 2. miesto v krajskom kole v behu na 400 m 

Michaela Fiasová, II. A 
- 1. miesto v okresnom kole v behu na 800 m 

Martina Kapolková, II. C 

- 1. miesto v okresnom kole vo vrhu guľou 
Radka Hodorovičová, IV. A 

- 1. miesto v okresnom kole v behu na 100 m 

Martin Šípka, oktáva 
- 1. miesto v okresnom kole v behu na 400 m 
- 2. miesto v krajskom kole v behu na 800 m 

Matúš Tribula, IV. B 
- 1. miesto v celoštátnom kole ako člen štafety Prešovského kraja 
v behu na 4x100 m 

- 4. miesto v celoštátnom kole v behu na 100 m 
- 4. miesto v celoštátnom kole v behu na 200 m 
- 1. miesto v krajskom kole v behu na 100 m 

- 1. miesto v krajskom kole v behu na 200 m 
- 1. miesto v okresnom kole v behu na 100 m 

Peter Bednarčík, septima 

- 1. miesto v okresnom kole v behu na 1500 m 
Adam Sedlák, I. B 

- 3. miesto v okresnom kole v skoku do diaľky 

Frederika Fodorová, septima 
- 3. miesto v krajskom kole v behu na 1500 m 

Dávid Pristač, I. A 

Preteky Európskeho pohára nepočujúcich v St. Lambrecht v Rakúsku (zjazdové lyžovanie): 
- 1. miesto v kombinácii v kategórii juniorov 
- 1. miesto v slalome v kategórii juniorov 

- 2. miesto v SG v kategórii juniorov 
Medzinárodné majstrovstvá ČR v zjazdovom lyžovaní: 

- 1. miesto v slalome v kategórii mužov 

- 1. miesto v obrovskom slalome v kategórii mužov 



Výročná správa 2013/2014 

 
42 

Finále Deaf Európa Cup v Morzine vo Francúzsku: 

- 1. miesto v SG v kategórii juniorov 
- 1. miesto v slalome v kategórii juniorov 
- 2. miesto v super kombinácii v kategórii juniorov 

- 3. miesto v obrovskom slalome v kategórii juniorov 
- 5. miesto v celkovom hodnotení v kategórii mužov 

 

Informatická súťaž iBOBOR 
 
kategória Junior 

Poradie Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok 

1. Patrik Benyak , II. B 100. percentil 

2. Jakub Cehula, sexta 99. percentil 

3. Štefan Glodžák, I. A 99. percentil 

  

kategória Senior 

Poradie Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok 

1. Dominik Grigľák, IV. B 99. percentil 

2. Martin Šípka, oktáva 99. percentil 

3. Dominik Baláž, oktáva 98. percentil 

3. Denis Grotkovský, IV. C 98. percentil 

3. Jakub Bartolomej Košuth, oktáva 98. percentil 

 
EXPERT geniality show 

Meno a priezvisko Trieda Expert na 
Miesto 
v rámci 

SR 
Expert na 

Miesto 
v SR 

Celk. 
umiest. 

Rudolf Semaňák IV. C Spoločnosť kedysi 
a dnes 

3. Góly, body, 
sekundy 

38. 43. 

Zuzana 
Gancarčíková 

I. B Svetobežník 5. Spoločnosť 
kedysi a dnes 

17. 11. 

Jakub Vaľko  IV. C Góly, body, 
sekundy 

12. Spoločnosť 
kedysi a dnes 

52. 46. 

Matej Harabin 
  

I. A Svetobežník 18. Góly, body, 
sekundy 

44. 48. 

Štefan Glodžák I. A Góly, body, 
sekundy 

22. Svetobežník 46. 46. 

Dominik Kaľavský II. B Svetobežník 26. Spoločnosť 
kedysi a dnes 

56. 50. 

Viliam Baláž sexta Góly, body, 
sekundy 

33. Svetobežník 72. 82. 

Marek Figlár III. A Svetobežník 55.    

Ján Janík IV. C Góly, body, 
sekundy 

74.    

Martin Hritz I. A Góly, body, 
sekundy 

79.    

Tímea 
Perignáthová 

I. A Do you speak 
english? 

97.    

 

MATEMATICKÝ  KLOKAN 
Najúspešnejší boli : 

Jakub Cehula - úspešnosť 96,7% (percentil 99,3%), 

Filip Košuth - úspešnosť 91,7% (percentil 97%),  
ktorí vo svojej kategórii patria medzi 5% najúspešnejších riešiteľov. 
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Ponuka voliteľných predmetov na šk. r. 2014/2015 
 

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. - 2 sk. - 32 ž. Seminár z matem. - 1 sk. - 27 ž. Konverzácia v AJ - 3 sk. - 48 ž. 

Sem. a cvič. z chémie - 2 sk. - 22 ž. Spol.-ved. seminár - 1 sk. - 27 ž. Cvičenia z matem. - 1 sk. - 18 ž. 

Sem. a cvič. z biológie - 2 sk. - 29 ž. Seminár z biológie - 1 sk. - 20 ž. Cvičenia z biológie - 1 sk. - 16 ž. 

Seminár z dejepisu - 1 sk. – 29 ž. Seminár z dejepisu - 1 sk. - 21 ž. Cvičenia z chémie - 1 sk. - 15 ž. 

Konverzácia v AJ - 3 sk. - 42 ž. Seminár z chémie - 1 sk. - 23 ž. Cvičenia z informatiky - 1 sk. - 18 ž. 

Konverzácia v NJ - 1 sk. - 15 ž. Seminár z fyziky - 1 sk. - 10 ž. Cvičenia zo SJL - 2 sk. - 45 ž. 

Cvičenia z informatiky - 1 sk. - 12 ž. Seminár z informatiky - 1 sk. -14 ž. Ekonomika - 1 sk. - 16 ž. 

Cvičenia z fyziky - 1 sk. - 9 ž.  Konverzácia v NJ - 2 sk. - 23 ž. 

  Cvičenia z fyziky - 1 sk.- 14 ž. 

 

Organizácia školského roka 2014/2015 
Školský rok sa začína 1. septembra 2014. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2014 

(utorok). Školské vyučovanie v 1. polroku školského roka sa končí 30. januára 2015 (piatok). 

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 3. februára 2015 (utorok) a končí sa  
30. júna 2015 (utorok). 

Prázdniny v školskom roku 2014/2015: 
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Zoznam žiakov podľa tried 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Sexta 
Triedna učiteľka: Mgr. Dana Ferulíková  
 
 

 

 
* žiak prospel na konci školského roka s vyznamenaním 
  

1. Viliam Baláž 10. Zuzana Lorková * 

2. Lukáš Bednarčík 11. Samuel Mačák * 
3. Jakub Cehula * 12. Natália Marhefková * 
4. Bibiána Chrenková * 13. Benedikt Nebus 

5. Ľuboš Jankura * 14. Daniel Pekarčík * 
6. Ján Koščák 15. Tomáš Petras * 
7. Igor Koššar 16. Kristián Repaský 

8. Filip Košuth 17. Dávid Zummer 
9. Lea Lapšanská *  
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Septima 
Triedny učiteľ: RNDr. Ivan Duľa, PhD. 

 
 

 

● zahraničné štúdium 
  

1. Veronika Baluchová * 13. Edita Mlaková * 

2. Filip Baran 14. Jakub Paják * 
3. Martin Baran 15. Zuzana Potaniecová  
4. Peter Bednarčík 16. Karolína Reľovská 

5. Frederika Fodorová 17. Matej Rúra 
6. Dávid Girgáš 18. Loriána Ružbaská * 
7. Klaudia Gurgoľová * 19. Matej Schön   

8. Dávid Hovanec ● 20. Paulína Slodičáková 
9. Ján Jeleň 21. Marcel Suchanovský 
10. Samuel Knižka 22. Jana Špaková 

11. Klára - Mária Košuthová * 23. Dominika Zemanová 
12. Natália Kuzmiaková 24. Nikola Zichačková *  
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Oktáva 
Triedna učiteľka: Mgr. Daniela Žabková 

 
 

 
 
  

1. Dominik Baláž  13. Monika Mačáková * 

2. Gabriela Baluchová * 14. Peter Maguth  
3. Richard Bohony  15. Zdislava Melníková *  
4. Magdaléna Dzinová * 16. Patrícia Multáňová *   

5. Bronislava Gondžárová 17. Diana Ordzovenská 
6. Patrik Hrebeňár *  18. Nikoleta Sperková  
7. Laura Kleinová 19. Katarína Suchá 

8. Artur Košuth 20. Martin Šípka * 
9. Jakub Bartolomej Košuth 21. Mária Štefaňáková 
10. Zdenko Kovalčík  22. Beáta Uhrinová *  

11. Lívia Kruliacová  23. Martin Vanečko *  
12. Alžbeta Labusová *   
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I. A 
Triedny učiteľ: Mgr. Pavol Šoltys 

 
 

 

 
  

1. Natália Abtová * 16. Laura Matejková * 

2. Adam Bajus 17. Ivana Mrvová 
3. Štefan Glodžák 18. Kristína Nadanyiová 
4. Jakub Gura * 19. Roman Nagy * 

5. Matej Harabin * 20. Tímea Perignáthová * 
6. Kristína Horná * 21. František Pokrivčák 
7. Martin Hritz * 22. Dávid Pristač 

8. Júlia Huťová * 23. Andrea Skupinová 
9. Soňa Kapralová 24. Veronika Slobodníková * 
10. Slavomír Kilár * 25. Zuzana Soliarová * 

11. Viktória Kitzová 26. Aleš Sýkora 
12. Lívia Kleinová * 27. Michaela Szentiványiová 
13. Adam Koršňák 28. Adrián Václavek 

14. Klára Kredatusová 29. Natália Zakopjanová 
15. Valentína Mačičáková * 30. Adam Zoričák * 
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I. B 
Triedny učiteľ: Mgr. Otto Krajňák 

 
 

 
  

1. Zuzana Simona Batoryová 16. Ľubomír Kubala   

2. Tibor Budzák  17. Tatiana Kurtá  
3. Eva Budzáková  18. Adrián Libiak *  
4. Stanislava Gallschneiderová  19. Ivana Lučanská  

5. Zuzana Gancarčíková * 20. Monika Matalíková  
6. Klaudia Garstková *   21. Roman Mirga  
7. Ivana Heldáková *  22. Simona Pitoňáková  

8. Katrina Hovančáková  23. Adam Sedlák *  
9. Sára Jarabáková  24. Ivana Sláviková  
10. Valentín Jedinák *  25. Karolína Syčová  

11. Radko Joppa  26. Anna Štefaňáková  
12. Nikola Jurková  27. Matúš Tomaškovič  
13. Ján Károlyi  28. Lukáš Vízner  

14. Patrícia Kovalčíková  29. Silvester Zakopjan  
15. Daniela Kruliacová   
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II. A 
Triedna učiteľka: PhDr. Veronika Balážová 

 
 

 
 
 

 
 
 

● zahraničné štúdium 
  

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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II. 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 * 
  

  



Výročná správa 2013/2014 

 
51 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

II. 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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III. 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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III. B 
Triedna učiteľka: Mgr. Bronislava Oravcová 

 
 

 

  

1. Barbora Barteková  13. Rafael Kuffa * 

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

5. Ivana Istóková 17. Natália Paugschová  
6. Kamil Janeček 18. Daniel Psonák  
7. Barbora Janíková * 19. Viktória Ružbaská  

8. Tomáš Jendrejčák  20. Matej Sedlák * 
9. Matúš Kalafut * 21. Adriana Scholtzová *  
10. Sabína Kilárová *  22. Dominik Sulák   

11. Dávid Kleja * 23. Ján Štefaňák * 
12. Nikola Knapiková * 24. Ján Vnenčák * 
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IV. 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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IV. 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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IV. 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  
  


