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Vážení kolegovia, milí študenti, milí naši čitatelia,  

 

školský rok 2014/2015 bol zaujímavý, plný zážitkov, stretnutí a úspechov. 
Všetko, čo sme spoločne prežili, čo sa nám spoločne podarilo, nájdete 
zdokumentované v tejto výročnej správe. Verím, že každý z Vás si v nej nájde 
svoju triedu, svoje meno, ten svoj článok, tú svoju fotografiu. Rada by som nám 
pripomenula tie chvíle a okamihy, ktoré sú pre mňa okamihmi školského roku 
2014/2015. Spoločne sme zažili: 

 

 Najstráženejší začiatok školského roka bol ten náš, pretože 2. septembra 2014 sme ho 
otvárali spoločne s pánom prezidentom SR Andrejom Kiskom. Z pozitívnej energie, ktorú 
nám priniesol, sme čerpali počas celého školského roka. 

 Návštevou s naj úsmevom bol v tom čase minister školstva Peter Pellegrini. Minister si  
3. októbra 2014 prezrel priestory našej školy a takmer hodinu strávil v zborovni diskusiou 
s učiteľmi. 

 Najmenšia verejná knižnica v Kežmarku je naša knižná búdka, ktorú sme slávnostne 
inštalovali v školskom parku 27. októbra 2014 za prítomnosti našich bývalých študentov, 
dnes spisovateľov Nory Baráthovej a Sama Marca. 

 Najchutnejšia súťaž nám osladila predvianočný čas. Trojčlenné družstvá prichystali 
dobroty iných národov a postup prípravy v cudzom jazyku súťažne prezentovali v Koláčovej 
súťaži 5. decembra 2014. Chutilo nám všetkým, porote aj divákom. 

 Najspontánnejšie stretnutie bolo stretnutie s deťmi z detského domova zo Spišskej Belej 
na našej každoročnej prehliadke záujmovej činnosti, ktorá sa pravidelne koná v posledný 
vyučovací deň pred vianočnými prázdninami. Pre hostí sme pripravili vlastnoručne 
vyrobené darčeky a odovzdali sme im aj finančnú hotovosť zo zbierky, ktorú sme sami 
iniciovali. 

 Najviac návštevníkov v našej škole sme zaznamenali 20. februára 2015 počas Dňa 
otvorených dverí, ktorý každoročne spájame s projektovým dňom. Tento rok sme 
zorganizovali v poradí už 6. ročník, ktorý sa niesol v znamení 20. storočie očami 
gymnazistov. Návštevníkom sme umožnili vrátiť sa v čase a zaspomínať si. 

 Najďalej (890 km) sme boli navštíviť našich priateľov v Ansbachu v Bavorsku. Už 20 rokov 
prebieha vzájomná výmena medzi naším gymnáziom a Theresien-Gymnasium – Ansbach. 
Nemeckí študenti nás navštívili vo februári 2015 a my sme im návštevu opätovali v júni 
2015. 

 Najlepším stredoškolským časopisom sú dlhodobo naše STRETNUTIA. Aj v tomto roku 
zaznamenali na súťažiach stredoškolských časopisov len tie najlepšie výsledky. Sú našou 
pýchou. 

 Najlepším prírodovedcom nášho gymnázia je Jakub Cehula zo septimy. V tomto školskom 
roku sa mu darilo vo fyzikálnej a Matematickej olympiáde a zúčastnil sa celoštátneho kola 
Stredoškolskej odbornej činnosti s prácou o slnečných protuberanciách. 

 Naj odborníčkou na slovenský jazyk a literatúru z našich radov je Tímea Perignáthová 
z II. A. Na celoštátnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry obsadila  
3. miesto. 
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 Najotestovanejšími žiakmi školy sú žiaci 3. ročníka, ktorí v rámci projektu „Zvyšovanie 
kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania“ počas celého 
školského roka absolvovali niekoľko testov ako prípravu na maturitné skúšky. 

 Našimi naj učiteľkami v tomto školskom roku sú RNDr. Marta Mlynarčíková a Mgr. Andrea 
Petrášková. RNDr. Marta Mlynarčíková bola ocenená vo Veľkej súťaži pre učiteľov  
za tvorbu a zverejňovanie on-line vzdelávacích materiálov a ako odmenu získala zájazd  
do New Yorku. Mgr. Andrea Petrášková získala plaketu Jána Ámosa Komenského Sophista 
pro regione – Učiteľ múdrosti pre región z rúk predsedu PSK Petra Chudíka za mimoriadnu 
angažovanosť v práci so žiakmi. 

Najväčší počet zapojených žiakov bol v športových súťažiach. Žiaci súťažili v kolektívnych 
športoch a individuálnych disciplínach na obvodnej, krajskej i celoslovenskej úrovni. 

Želám nám všetkým úspešný, zmysluplný, pokojný a napriek tomu vzrušujúci školský rok 
2015/2016, plný nezabudnuteľných zážitkov, prežitý v pokojnej priateľskej atmosfére. 

 

Mgr. Daniela Mihóková 

riaditeľka školy 
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Pedagogický zbor Gymnázia P. O . Hviezdoslava 
a zamestnanci školy 

 
 

Pedagogický zbor 
Riaditeľka školy  
Mgr. Daniela Mihóková, vyučovala fyziku v II. A, matematiku v septime, etickú výchovu  
v 1. ročníku. 
Zástupkyňa riaditeľky  
Ing. Daniela Čekovská, vyučovala matematiku v oktáve, III. B, III. C, chémiu v II. A. 
Zástupkyňa riaditeľky  
Mgr. Helena Gardošová, vyučovala matematiku v I. B, chémiu v I. A, seminár z chémie  
vo 4. ročníku. 
PhDr. Veronika Balážová, vyučovala anglický jazyk v oktáve, II. A, II. B, III. A, III. B, 
konverzáciu v AJ v 3. a 4. ročníku. 
RNDr. Ivan Duľa, PhD., vyučoval fyziku v III. A, matematiku v II. B, IV. A, IV. B, seminár 
z matematiky v 3. a 4. ročníku, cvičenia z fyziky v 3. a 4. ročníku, informatiku v I. A. 
Mgr. Klaudia Fassingerová, vyučovala nemecký jazyk v I. A, II. A, II. B, III. C, IV. B. 
Mgr. Dana Ferulíková, vyučovala biológiu v septime, III. A, III. B, III. C, telesnú výchovu dievčat 
v septime, I. A, III. A, III. B, cvičenia z biológie v 3. a 4. ročníku, občiansku náuku v septime. 
Mgr. Edita Hrušková Molnárová, vyučovala nemecký jazyk v septime, oktáve, II. B, III. C,  
IV. A, IV. B, konverzáciu v NJ vo 4. ročníku. 
Mgr. Ivana Kovalová, vyučovala francúzsky jazyk v II. A, III. A, IV. A, občiansku náuku v III. A, 
III. B, III. C, IV. A, IV. B, náuku o spoločnosti v oktáve, spoločenskovedný seminár vo 4. ročníku, 
ekonomiku vo 4. ročníku. 
Mgr. Otto Krajňák, vyučoval biológiu v II. B, telesnú výchovu chlapcov v septime, oktáve, I. A, 
I. B, II. A, II. B, III. A, III. B, III. C, IV. A, IV. B. 
Mgr. Katarína Krempaská, vyučovala anglický jazyk v septime, oktáve, I. B, III. C, IV. B, 
konverzáciu v AJ vo 4. ročníku. 
Mgr. Mária Krempaská, vyučovala nemecký jazyk v oktáve, I. A, I. B, III. B a konverzáciu v NJ 
vo 4. ročníku. 
RNDr. Marta Mlynarčíková, vyučovala matematiku v I. A, II. A, III. A, fyziku v I. A, I. B, seminár 
z matematiky v 3. ročníku, cvičenia z matematiky vo 4. ročníku. 
Mgr. Mária Morongová, vyučovala anglický jazyk v I. A, I. B, II. B, IV. A, konverzáciu v AJ  
v 3. a 4. ročníku. 
Mgr. Bronislava Oravcová, vyučovala telesnú výchovu dievčat v oktáve, I. B, II. A, II. B,  
III. C, IV. A, IV. B, umenie a kultúru v septime, I. A, I. B, II. A, II. B, III. A, III. B., III. C. 
Mgr. Gabriela Pástorová, vyučovala chémiu v I. B, II. B, fyziku v septime, II. B, III. B, III. C, 
cvičenia z chémie v 3. ročníku, seminár z fyziky vo 4. ročníku. 
Mgr. Andrea Petrášková, vyučovala slovenský jazyk a literatúru v II. B, III. B, dejepis v septime, 
I. A, I. B, III. A, III. B, III. C, seminár z dejepisu v 3. a 4. ročníku. 
Mgr. Mária Petrášková, vyučovala biológiu v I. A, I. B, II. A, chémiu v septime, III. A, III. B,  
III. C, seminár z biológie vo 4. ročníku, cvičenia z chémie v 3. a 4. ročníku, cvičenia z biológie 
v 3. ročníku. 
Mgr. Mária Pješčáková, vyučovala anglický jazyk v septime, I. A, II. A, III. B, III. C, konverzáciu 
v AJ v 3. ročníku. 
Mgr. Pavol Šoltys, vyučoval slovenský jazyk a literatúru v I. B, II. A, IV. A, IV. B, náboženskú 
výchovu v I. A, I. B, II. A, II. B, informatiku v I. B. 
Mgr. Jozef Vlček, vyučoval geografiu v septime, I. A, I. B, II. A, II. B, III. A, III. B, III. C, dejepis 
v II. A, II. B, umenie a kultúru IV. A, IV. B, estetickú výchovu v oktáve, etickú výchovu  
v 2. ročníku. 
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RNDr. Anna Zubalová, vyučovala informatiku v septime, I. A, I. B, II. A, II. B, III. A, III. B, III. C, 
cvičenia z informatiky v 3. a 4. ročníku, seminár z informatiky vo 4. ročníku. 
Mgr. Daniela Žabková, vyučovala slovenský jazyk a literatúru v septime, oktáve, I. A, III. A,  
III. C, cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry vo 4. ročníku. 
 

Externí učitelia 
Mgr. Roman Porubän, vyučoval evanjelické náboženstvo v 1. a 2. ročníku. 
 

Technicko-hospodárski pracovníci 
Mgr. Katarína Petrusová, ekonómka 
Ľuboslava Michaláková, účtovníčka 
Michal Mocák, školník 
Margita Kellnerová, Emília Mirgová, Ľudmila Vargová, Emília Žabková, upratovačky 
 

Rada školy  
Zástupcovia pedagogických zamestnancov: Mgr. Daniela Žabková (predseda),  
Mgr. Otto Krajňák (podpredseda) 
Zástupca nepedagogických zamestnancov: Ľuboslava Michaláková 
Zástupca žiakov: Silvester Marek 
Zástupcovia rodičov: MVDr. Peter Vaľko, Brigita Marhefková, Zuzana Chrenková  
Zástupcovia zriaďovateľa: Mgr. Miroslav Beňko, 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 
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Z kroniky školy 
 

2. september 2014 

 Slávnostné otvorenie škol. roka 2014/2015 za účasti pána prezidenta SR Andreja Kisku. 

4. september 2014 

 Prváci písali vstupné testy. 

10. september 2014 

 Inštitút vzdelávania informoval štvrtákov o vysokých školách. 

16. september 2014 

 Prváci a druháci boli na zážitkovom vyučovaní, ktoré zabezpečila IUVENTA. 

24. september 2014 

 Naša škola sa zapojila do akcie Biela pastelka, vyzbieralo sa 88,41€. 

27. september 2014 

 Akcia Čisté hory - k upratovaniu našich veľhôr prispela skupina 17 žiakov pod vedením  

p. p. Ferulíkovej, p. p. Pástorovej a p. p. Zubalovej. 

30. september 2014 

 Workshop s názvom „Aby sme si rozumeli“; konal sa v matematickej učebni, zúčastnili sa  

na ňom žiaci I. A a II. B. Bol venovaný problematike nepočujúcich, ich svetu a komunikácii 

s nepočujúcimi. Škola sa do aktivity zapojila na základe ponuky organizácie Efeta. 

1. október 2014 

 V okresnom kole v cezpoľnom behu vyhrali svoju kategóriu družstvo dievčat (K. Horná,  

M. Fiasová, A. Kriššáková) i družstvo chlapcov (P. Bednarčík, O. Zakopjan,  

M. Suchanovský). V individuálnych disciplínach obsadila 1. miesto K. Horná, 2. miesto  

M. Fiasová, 3. miesto A. Kriššáková a 1. miesto P. Bednarčík. 

2. október 2014 

 V súťaži Beh Ľubicou zvíťazila M. Fiasová, 2. miesto získala K. Horná, tretia bola  

K. Bešenejová. 

3. október 2014 

 Naše gymnázium navštívil minister školstva Peter Pellegrini. 

6. október 2014 

 Trieda I. B navštívila so svojím učiteľom slovenského jazyka P. Šoltysom Mestskú knižnicu 

v Kežmarku. 

 Študenti tretieho ročníka, ktorí si zvolili seminár z dejepisu, spoznali život neandertálca 
v Gánovciach a navštívili Podtatranské múzeum v Poprade. 

7. október 2014 

 Žiaci I. A s pani profesorkou D. Žabkovou navštívili Mestskú knižnicu v Kežmarku. 
8. október 2014 

 Redaktori školského časopisu D. Javorský (III. A), V. Mišková (III. A), T. Perignáthová (II. A), 
L. Vízner (II. B), M. Lesná (I. B) sa zúčastnili na slávnostnom vyhodnotení regionálnej súťaže 
O najlepší školský časopis v školskom roku 2013/2014. Časopis Stretnutia sa umiestnil  
na 1. mieste. 

9. október 2014 

 Prváci navštívili Múzeum Janka Kráľa, Tatrín a Žiadosti slovenského národa v Liptovskom 
Mikuláši. Ich sprievodcami boli D. Žabková, P. Šoltys, M. Mlynarčíková a A. Petrášková.  
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 Konalo sa krajské kolo v cezpoľnom behu, kde 1. miesto získalo družstvo dievčat. M. Fiasová 

bola prvá, K. Horná sa umiestnila na 2. mieste. 

15. október 2014 

 I. rodičovské združenie. 

 Redakčná rada časopisu a trieda septima si vypočuli pútavé rozprávanie Evy Ohrablovej 
o Indii a živote v nej. 

16. október 2014 

 Učiteľka školy RNDr. Marta Mlynarčíková sa zúčastnila konferencie Škola na dotyk, na ktorej 

jej bola odovzdaná hlavná cena – letecký zájazd do New Yorku vo Veľkej súťaži pre učiteľov, 

za tvorbu a zverejňovanie on-line vzdelávacích materiálov. 

23. október 2014 

 Na majstrovstvách Slovenskej republiky v cezpoľnom behu získalo družstvo dievčat  

7. miesto. 

24. október 2014 

 V telocvični T2 sa konal imatrikulačný večierok. 

27. október 2014 

 Spisovateľka a historička Nora Baráthová a bloger Samo Marec slávnostne otvorili malú 
verejnú knižnicu v školskom parku. Študenti zároveň mali možnosť besedovať so Samom 
Marcom. 

28. október 2014 

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

 Naša škola organizovala Burzu stredných škôl okresu Kežmarok. 

30. október – 2. november 2014 

 Jesenné prázdniny. 

7. november 2014 

 Celoslovenská online súťaž v informatike iBobor – kategória seniori – zúčastnilo sa jej 38 

žiakov 3. a 4. ročníka, septimy a oktávy a z nich 10 získali diplom, ich percentil bol viac ako 

96. Najlepšie sa umiestnila J. Špaková z oktávy, ktorá má percentil 100 a umiestnila sa  

na 8.-9. mieste. Percentil 99 mali M. Kalafut (IV. B), M. Sedlák (IV. B), J. Vnenčák (IV. B),  

S. Putovná (IV. A), percentil 98 M. Maňak (IV. B), percentil 97 D. Zemanová (oktáva) a  

A. Brandt (III. B) a percentil 96 P. Chomič (oktáva) a T. Jendrejčák (IV. B). 

 Majstrovstvá školy v stolnom tenise dievčat – zvíťazila B. Janíková, 2. miesto D. Kruliacová, 

3. miesto K. Prusáková, 4. miesto M. Dovjaková. 

10. november 2014 

 Šéfredaktor D. Javorský (III. A) prebral diplom a cenu za II. miesto v celoslovenskej súťaži 
školských časopisov Pro Slavis 2014 v Žiline. 

 Celoslovenská online súťaž v informatike iBobor – kategória juniori – zúčastnilo sa jej 53 

žiakov 1. a 2. ročníka a z nich 23 získali diplom, ich percentil bol viac ako 75. Najvýraznejší 

úspech zaznamenali V. Mačičáková a František Pokrivčák (obidvaja z II. A), ktorí získali 

najvyšší možný počet bodov, ich percentil bol 100 a umiestnili sa na 1.-17. mieste. Ďalší 

úspešní žiaci našej školy sú: V. Slobodníková (II. A), J. Gura (II. A), J. Huťová (II. A),  

K. Kredatusová (II. A), A. Sedlák (II. B), A. Gurka (I. B), V. Monková (I. A), Z. Gancarčíková 

(II. B), Š. Glodžák (II. A), M. Hritz (II. A), A. Libiak (II. B), M. Harabin (II. A), I. Lučanská  

(II. B), S. Čorbová (I. B), S. Kaprálová (II. A), S. Kilár (II. A), A. Václavek (II. A), D. Kruliacová 

(II. B), M. Vojtičková (I. A), N. Abtová (II. A) a V. Kitzová (II. A). 
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12. november 2014 

 Klasifikačná porada za I. štvrťrok. 

 Štvrtáci, ktorí si zvolili seminár z dejepisu, navštívili Štátny oblastný archív v Spišskej Sobote.  
14. november 2014 

 Stužková slávnosť oktávy. 

15. november 2014 

 Stužková slávnosť IV. B. 

15. – 17. november 2014 

 Študenti Matej Rúra (oktáva), Anna Kalafutová (III. C), Andrej Bukovina (III. A), Veronika 

Mišková (III. A), Šimon Kuffa (III. A) sa spolu s pani profesorkami Máriou Goceliakovou a 

Andreou Petráškovou zúčastnili v Bratislave na slávnostnej študentskej konferencii v rámci 

projektu Nenápadní hrdinovia, ktorá sa konala pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku. 

Študenti na nej prezentovali svoje práce o bývalých politických väzňoch. Práca Vincent 

Samuely – Profil politického väzňa ako zrkadlo doby študentov A. Kalafutovej, V. Miškovej 

a Š. Kuffu sa umiestnila v zlatom pásme a striebornú priečku získala práca M. Rúru a  

A. Bukovinu Ondrej Bartko, Zoltán Reiter a Ján Havíra – Traja zo šesťdesiatich tisícov.  

Po konferencii boli účastníci pozvaní na spomienkovú slávnosť k 25. výročiu Nežnej 

revolúcie v historickej budove Slovenského národného divadla. 

19. november 2014 

 Šéfredaktor D. Javorský (III. A), redaktorky T. Perignáthová (II. A), M. Lesná (I. B) sa spolu 
s pani riaditeľkou D. Mihókovou a vedúcou redakčného krúžku A. Petráškovou zúčastnili  
na vyhodnotení Súťaže stredoškolských časopisov Prešovského samosprávneho kraja 
v Prešove. Časopis Stretnutia získal III. miesto. 

26. november 2014 

 Jazykové popoludnie: v učebni estetiky - Karina Bešenejová (III. A) a Dávid Hovanec 

(oktáva) sprostredkovali prítomným žiakom a učiteľom svoje skúsenosti zo zahraničného 

štúdia. Mária Krempaská, vyučujúca nemeckého jazyka, predstavila možnosti zapojenia sa  

do rôznych projektov s využitím cudzích jazykov. 

28. november 2014 

 Stužková slávnosť IV. A. 

1. december 2014 

 Rozhlasová relácia pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS. 

1. – 5. december 2014 

 Na škole prebiehal Týždeň s americkým lektorom. 

2. december 2014 

 Celoštátna súťaž Expert geniality show - zapojilo sa 12 žiakov. Našimi expertmi sú:  

Š. Glodžák (II. A) – 6. miesto v téme Svetobežník, 85. miesto v téme Góly, body, sekundy,  

49. miesto v celkovom poradí, A. Gurka (I. B) – 32. miesto v téme Do you speak English?,  

70. miesto v téme Mozgolamy, 64. miesto v celkovom poradí,  M. Harabin (II. A) - 19. miesto 

v téme Svetobežník, V. Baláž (septima) – 28. miesto v téme Góly, body, sekundy, M. Hritz  

(II. A) – 56. miesto v téme Svetobežník, N. Marhefková (septima) – 62. miesto v téme 

Spoločnosť kedysi a dnes, 66. miesto v téme Svetobežník. 

3. december 2014 

 Majstrovstvá školy v stolnom tenise chlapcov vyhral M. Harabin, T. Petras bol druhý, D. Kleja 

tretí. 
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5. december 2014 

 Koláčová súťaž: v matematickej učebni tímy súťažiacich (zložené zo žiakov, ale aj učiteľov) 

súťažili o najchutnejší a najoriginálnejšie prezentovaný vianočný zákusok. Prezentácie 

prebiehali v cudzích jazykoch. 

9. december 2014 

 Školské kolo Matematickej olympiády v kategórii A – zúčastnili sa ho 4 žiaci: J. Cehula 

(septima), D. Javorský (III. A), M. Maňak (IV. B), M. Sedlák (IV. B) – všetci boli úspešnými 

riešiteľmi a postúpili na krajské kolo. 

 Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku - v kategórii 2B - Dávid Hovanec (oktáva)  

1. miesto, v kategórii 2A - Marek Arpáš (I. B) 1. miesto. 

 Školské kolo Olympiády z anglického jazyka. 

 Majstrovstvá školy vo futsale – zvíťazila III. C, druhá bola III. B, tretia II. A. 

15. december 2014 

 V rámci 24. ročníka Kežmarského vianočného trhu vystúpila školská kapela In medias res 

v zložení T. Perignáthová (II. A), P. Benyak (III. B), F. Vojtech (III. B), S. Marek (III. B),  

B. Kovalčíková (III. B), E. Nebusová (I. B) a N. Abtová (II. A). 

17. december 2014 

 Majstrovstvá školy v basketbale – zvíťazila oktáva, druhá bola III. B, tretia II. B. 

19. december 2014 

 Prehliadka talentov školy ZUČ. 

20. december – 7. január 2014 

 Vianočné prázdniny. 

13. január 2015 

 V Prešove sa konalo krajské kolo Matematickej olympiády v kategórii A. Zúčastnili sa ho  

4 žiaci školy. J. Cehula (septima) sa umiestnil na výbornom 4. mieste. 

 Dávid Hovanec (oktáva) sa zúčastnil obvodného kola Olympiády v nemeckom jazyku 

v kategórii 2B a získal 2. miesto. 

 Marek Arpáš (1. B) sa zúčastnil obvodného kola Olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 

2A a získal 3. miesto. 

14. január 2015 

 II. rodičovské združenie. 

20. január 2015 

 V Prešove uskutočnilo krajské kolo Olympiády v informatike. Našu školu reprezentoval  

D. Pekarčík (septima), ktorý sa umiestnil na 6. mieste v kategórii A. 

22. január 2015 

 Školské kolo Matematickej olympiády v kategórii C – zúčastnili sa ho 2 žiačky:  

Z. Gáborčíková (I. A) a M. Tomaškovičová (I. A) – obidve boli úspešnými riešiteľkami a 

postúpili na krajské kolo. 

28. január 2015 

 Klasifikačná porada za I. polrok. 

 V estetickej učebni sa premietal dokumentárny film Daniela Dluhého Stará kniha nehrdzavie 

a hraný amatérsky film Z nás jeden, jeden z nás za účasti autoriek scenára Ester Víznerovej 

(zároveň predstaviteľky hlavnej úlohy) a Alžbety Brčiakovej. Po filmoch nasledovala beseda. 
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29. január 2015 

 Okresné kolo vo futsale chlapcov - družstvo chlapcov (Ľ. Budzák III. C, Š. Glodžák II. A,  

M. Griglak IV. B, J. Hudaček III. C, A. Koršňák II. A, N. Kuruc IV. B, F. Pokrivčák II. A,  

M. Špak III. C, R. Starinský III. B, F. Toporcer III. B) získalo 1. miesto. 

 Žiaci školy sa zúčastnili na divadelnom predstavení v anglickom jazyku v Mestskom 

kultúrnom stredisku v Kežmarku. 

29. január – 7. február 2015 

 Výmenný pobyt žiakov z THG Ansbach v Kežmarku - naši žiaci a učitelia prijali hostí 

z partnerského gymnázia v Ansbachu. 

30. január 2015 

 Vydávanie výpisov známok za 1. polrok. 

2. február 2015 

 Polročné prázdniny. 

6. február 2015 

 T. Perignáthová z II. A vyhrala krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka v Prešove 
a postúpila na celoštátne kolo. 

8. – 13. február 2015 

 Lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov I. ročníka. 

11. február 2015 

 Dávid Hovanec (oktáva) sa zúčastnil krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku 

v kategórii 2B a získal 3. miesto. 

 Marek Arpáš (I. B) sa zúčastnil krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2A 

a získal 6. miesto. 

13. február 2015 

 Uskutočnila sa školská prehliadka SOČ, v ktorej bolo odprezentovaných 17 prác od 23 

autorov. Do krajského kola postúpilo 11 prác od 14 riešiteľov. 

17. február 2015 

 Generálna skúška maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry. 

18. február 2015 

 Generálna skúška maturitnej skúšky z matematiky. 

19. február 2015 

 Okresné kolo v basketbale chlapcov - družstvo chlapcov (F. Baran oktáva, S. Knižka oktáva, 

J. Paják oktáva, M. Zastko III. B, M. Neupauer III. C, M. Neupauer I. B, K. Hudáček IV. A,  

F. Pokrivčák II. A) získalo 2. miesto. 

20. február 2015 

 Na našej škole sa organizoval už tradične Projektový deň, ktorý bol spojený s dňom 

otvorených dverí. 

23. – 27. február 2015 

 Jarné prázdniny. 
3. marec 2015 

 Tretiaci a septimáni si pozreli film Návrat do horiaceho domu o živote Chavivy Reickovej 

v Kine Iskra v Kežmarku. 

 Okresné kolo v stolnom tenise - družstvo dievčat (B. Janíková, D. Kruliacová, K. Prusáková) 

i družstvo chlapcov (M. Harabin, T. Petras, D. Kleja) zvíťazili. 
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10. marec 2015 

 Matematická súťaž Pangea – testy súťaže riešili triedy I. A, I. B, II. A, II. B a 4 žiaci 3. ročníka 

a septimy. 

11. marec 2015 

 Krajské kolo vo futsale chlapcov - družstvo našich chlapcov obsadilo 4. miesto. 

13. marec 2015 

 V Košiciach sa uskutočnila matematická súťaž Náboj. Našu školu reprezentovalo jedno 

družstvo v zložení A. Gurka (I. B), A. Václavek (II. A), L. Matejková (II. A) V. Mačičáková  

(II. A) a F. Pokrivčák (II. A) v kategórii Juniori a jedno družstvo v zložení J. Cehula (septima), 

K. Janeček (IV. B), M. Maňak (IV.B), M. Kalafut (IV. B) a M. Selvek (IV. A) v kategórii Seniori. 

Seniori obsadili 34. miesto v rámci SR (zo 63 družstiev) a juniori 47. miesto v rámci SR  

(zo 63 družstiev). 

 Okresné kolo v Biblickej olympiáde - družstvo školy (V. Slobodníková, Z. Soliarová,  

Z. Gáborčíková) obsadilo 3. miesto. 

 Školské kolo Chemickej olympiády kategórie B. 

 Kurz s „rodeným hovoriacim“ pre 1. a 2. ročník. 

17. marec 2015 

 EČ a PFIČ maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry. 

 Žiaci prvého, druhého, tretieho ročníka a septimy videli v Kine Iskra v Kežmarku slovenskú 
komédiu Pacho, hybský zbojník o legendárnom hybskom zbojníkovi. 

18. marec 2015 

 EČ a PFIČ maturitnej skúšky z cudzích jazykov. 

 Žiaci tretieho ročníka a septimy si spoločne s učiteľmi M. Krempaskou, J. Vlčkom,  
O. Krajňákom a A. Petráškovou prezreli priestory bývalého koncentračného tábora 
v Osvienčime a Brezinke. 

 Prváci a druháci absolvovali vyučovaciu hodinu v hrade. 

19. marec 2015 

 EČ maturitnej skúšky z matematiky. 

22. marec 2015 

 Rozhlasová relácia pri príležitosti Svetového dňa vody. 

23. marec 2015 

 Medzinárodná súťaž Matematický klokan – zapojilo sa 7 žiakov v kategórii Kadet G12  

a 3 žiaci v kategórii Junior G34. V prvej pätine najúspešnejších riešiteľov a veľký diplom 

úspešného riešiteľa získali L. Matejková (II. A), M. Hritz (II. A), O. Zakopjan (I. B), F. Košúth 

(septima) a J. Cehula (septima), ktorý sa umiestnil sa na 6. - 9. mieste v SR. 

25. marec 2015 

 Naši žiaci reprezentovali na krajskom kole v stolnom tenise chlapcov. 

26. marec 2015 

 Naši žiaci reprezentovali na krajskom kole v stolnom tenise dievčat. 

 Na okresnom kole vo volejbale chlapcov obsadilo družstvo chlapcov (A. Bednár III. C,  

F. Baran oktáva, F. Toropcer III. B, R. Starinský III. B, M. Zastko III. B, M. Kalafut IV. B,  

M. Harabin II. A, M. Špak III. C, J. Vnenčák IV. B, K. Hudáček IV. A) druhé miesto. 

27. marec 2015 

 Uskutočnila sa krajská prehliadka SOČ v Prešove. V odbore 02 Matematika, fyzika sa Jakub 

Cehula zo septimy umiestnil na 1. mieste s prácou Slnečné protuberancie. V odbore 17 
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Pedagogika, psychológia, sociológia Patrik Benyak z  III. B zvíťazil s prácou Školská 

televízia. Salome Ratajová z III. B sa s prácou Online marketing v hotelierstve a Mária 

Figlárová z III. B s prácou Transplantačná osveta umiestnili zhodne na 3. mieste. 

 Okresné kolo vo volejbale dievčat - zvíťazilo družstvo dievčat (M. Birčáková I. B,  

K. Budzáková III. B, I. Istoková IV. B, M. Kapolková III. C, N. Krišová III. B, L. Kromková  

III. C, L. Matejková II. A, L. Šmihulová III. B).  

 Deň narcisov – vyzbierali sme 555 €. 

30. marec 2015 

 František Neupauer, predseda občianskeho združenia Nenápadní hrdinovia, predstavil 

vybraným študentom projekt Nenápadní hrdinovia. 

31. marec 2015 

 V Poprade sa konalo krajské kolo Matematickej olympiády v kategórii C. Zúčastnili sa ho  

2 žiačky školy. Z. Gáborčíková sa stala úspešnou riešiteľkou. 

2. – 7. apríl 2015 

 Veľkonočné prázdniny. 

8. apríl 2015 

 Tím v zložení Natália Marhefková (septima), Emma Veselovská (III. B) a Anna Kalafutová 
(III. C) sa zúčastnil na krajskom kole Dejepisnej súťaže slovenských a českých gymnázií 
v Prešove. Obsahom súťaže bolo obdobie od vzniku protektorátu a Slovenského štátu až  
po oslobodenie Československa. 

9. apríl 2015 

 Vo Svite bolo krajské kolo Chemickej olympiády v kategórii B. Našu školu reprezentovali  
4 žiačky a všetky sa stali úspešnými riešiteľkami, tri z nich sa umiestnili v prvej desiatke:  
N. Abtová (II. A) – 4. miesto, Z. Gancarčíková (II. B) – 6. miesto, I. Heldáková (II. B)  
– 8. miesto a V. Slobodníková (II. A). 

15. apríl 2015 

 Klasifikačná porada za III. štvrťrok. 

 Tím: E. Veselovská (III. B), N. Marhefková (septima) a D. Kaľavský (III. B) sa v regionálnom 

kole súťaže Mladý Európan umiestnil na 1. mieste a postúpil na celonárodné kolo. 

16. apríl 2015 

 Okresné kolo vo futbale - 2. miesto obsadilo družstvo chlapcov (Baran M. oktáva, Budzák Ľ. 

III. C, Glodžák Š. II. A, Hudaček J. III. C, Károlyi J. II. B, Koršňák A. II. A, Kubala Ľ. II. B, 

Kuruc N. IV. B, Pivko R. I. B, Pokrivčák F. II. A, Starinský R. III. B, Špak M. III. C, Toporcer 

F. III. B, Zakopjan O. I. B). 

16. – 17. apríl 2015 

 Konalo sa celoštátne kolo Olympiády zo slovenského jazyka v Bratislave. T. Perignáthová 
z II. A získala tretie miesto. 

17. apríl 2015 

 Majstrovstvá školy v bedmintone - M. Harabin získal 1, miesto, druhý bol M. Hritz, tretí  

T. Petras; medzi dievčatami zvíťazila E. Veselovská, druhá bola J. Huťová, tretia  

K. Kredatusová. 

17. – 18. apríl 2015 

 Zástupcovia redakčnej rady, D. Javorský (III. A), T. Perignáthová (II. A), L. Vízner (II. B),  
A. Gurka (I. B), M. Lesná (I. B), D. Mihóková a A. Petrášková, sa zúčastnili na vyhodnotení 
celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolských a vysokoškolských časopisov Štúrovo 
pero vo Zvolene. Časopis Stretnutia sa umiestnil na 3. mieste. D. Javorský a L. Vízner získali 
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prémiu Literárneho fondu v kategórii novinárske príspevky stredoškolákov a T. Perignáthová 
prémiu Paneurópskej vysokej školy v tej istej kategórii. 

21. apríl 2015 

 Na našej škole prebehlo testovanie PISA podľa stanovených medzinárodných pravidiel 

elektronickou formou, zúčastnilo sa ho 27 žiakov školy, ktorí sa narodili po 1. januári 1999. 

22. apríl 2015 

 III. rodičovské združenie. 

 Rozhlasová relácia pri príležitosti Dňa Zeme. 

 Družstvo školy v zložení D. Kleja (IV. B), K. M. Košúthová (oktáva), K. Reľovská (oktáva),  

D. Kaľavský (III. B), I. Lučanská (II. B) a N. Klejová (I. A) sa zúčastnilo územnej súťaže 

Družstiev prvej pomoci mladých stredných škôl okresu Poprad a Kežmarok, na ktorej sa 

umiestnilo na 4. mieste. 

 Okresné kolo v ľahkej atletike – naši žiaci zaznamenali viaceré úspechy (M. Fiasová beh  

na 800 m – 1. miesto, K. Horná – beh na 200 m – 1. miesto, beh na 400 m – 1. miesto,  

A. Kriššáková – skok do diaľky – 1. miesto, M. Kapolková – vrh guľou – 1. miesto,  

L. Matejková – beh na 100 m – 1. miesto, J. Hudaček – beh na 100 m – 1. miesto, A. Sedlák 

– skok do diaľky – 1. miesto, K. Bešenejová – beh na 1500 m – 1. miesto, L. Matejková – 

skok do diaľky – 2. miesto, S. Kolejáková – beh na 200 m – 2. miesto, A. Kriššáková – beh 

na 1500m – 3. miesto, F. Pokrivčák – beh na 100 m – 3. miesto, 1. miesto štafeta 4x100 m 

dievčat (M. Fiasová, K. Horná, S. Kolejáková, L. Matejková), 2. miesto štafeta 4x100 m 

chlapcov (J. Hudaček., F. Pokrivčák, A. Koršňák A. Sedlák). 

23. - 24. apríl 2015 

 Uskutočnilo sa celoštátne kolo SOČ v Piešťanoch. Našu školu a zároveň Prešovský kraj 

reprezentovali Jakub Cehula a Patrik Benyak. Patrik Benyak so svojou prácou zaujal 

odbornú porotu a umiestnil sa na vynikajúcom 3. mieste. 

24. apríl 2015 

 Školské kolo Chemickej olympiády v kategórii C – zúčastnili sa ho 4 žiaci – S. Majerčáková 

(I. A), M. Tomaškovičová (I. A), M. Arpáš (I. B), M. Kulka (I. B). 

 Krajské kolo v ľahkej atletike – M. Fiasová - beh na 800 m – 1. miesto, K. Bešenejová – beh 

na 1500 m – 1. miesto, A. Kriššáková - skok do diaľky – 2. miesto, L. Matejková – beh  

na 100 m – 2. miesto, A. Sedlák - skok do diaľky – 3. miesto). 

27. apríl 2015 

 Naše žiačky reprezentovali na krajskom kole vo volejbale dievčat. 

30. apríl 2015 

 Časopis Stretnutia na prvom ročníku celoslovenskej súťaže Sila slova v Trnave získal  
2. miesto. Diplom a cenu prevzali zástupcovia redakčnej rady D. Javorský (III. A), M. Lesná 
(I. B), V. Cehuľová (I. B) a A. Petrášková. 

5. máj 2015 

 Majstrovstvá SR v ľahkej atletike – M. Fiasová v behu na 800 m skončila štvrtá,  

K. Bešenejová v behu na 1500 m obsadila 7. miesto. 

6. máj 2015 

 Klasifikačná porada pre IV. ročník a oktávu. 

 Zápis do 1. ročníka bez prijímacích skúšok. 

7. máj 2015 

 Rozlúčili sme sa so študentmi IV. A, IV. B a oktávy. 
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11. máj 2015 

 Začiatok akademického týždňa. 

 Prijímacie skúšky – I. termín. 

 Cvičenie na ochranu života a zdravia pre I. a II. Ročník. 

12. máj 2015 

 Zápis do 1. ročníka bez prijímacích skúšok. 

13. máj 2015 

 V Bardejove uskutočnilo krajské kolo Fyzikálnej olympiády. V kategórii B sa ho zúčastnili  

2 žiaci a v kategórii D 1 žiak. J. Cehula (septima) sa umiestnil na vynikajúcom 2. mieste a 

stal sa úspešným riešiteľom kategórie B. 

 Študenti druhého ročníka navštívili Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, Historický cintorín 

v Dolnom Kubíne a rodný dom Martina Kukučína. Sprevádzali ich D. Žabková, P. Šoltys,  

O. Krajňák a J. Vlček. 

14. máj 2015 

 Vo Svite sa uskutočnilo krajské kolo Chemickej olympiády kategórie C. Našu školu 

reprezentovali 2 žiaci. M. Arpáš (I. B) sa umiestnil na 6. mieste a stal sa úspešným riešiteľom. 

 Prijímacie skúšky – II. termín. 

18. – 21. máj 2015 

 Maturanti sa zúčastnili ústnej internej maturitnej skúšky. 

18. máj 2015 

 Prosociálny výcvik žiakov I. ročníka. 

 Exkurzia v Tatranskej mliekarni v Kežmarku – II. A. 

 Návšteva výstavy Geometria je krásna v Tatranskej galérii v Poprade – II. B. 

 Kurz ochrany života a zdravia pre tretí ročník a septimu. 

19. máj 2015 

 Prosociálny výcvik žiakov I. ročníka. 

 Prírodovedný deň – žiaci II. A a II. B si vypočuli zaujímavé prednášky z matematiky, fyziky 

a informatiky, ktoré pre nich pripravili pracovníci Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. 

 Kurz ochrany života a zdravia pre tretí ročník a septimu. 

 Do prvého ročníka vedomostnej súťaže Mladý digitálny Európan sa zapojili E. Veselovská 

(III. B), N. Marhefková (septima) a D. Kaľavský (III. B). Medzi ocenených a úspešných sa 

zaradila E. Veselovská, ktorá si cenu prevzala 23. júna v Bratislave. 

20. máj 2015 

 Kurz ochrany života a zdravia pre tretí ročník a septimu. 

21. – 22. máj 2015 

 Zápis študentov do 1. ročníka po prijímacích skúškach. 

25. – 26. máj 2015 

 Kurz pohybu a pobytu v prírode. 

28. máj 2015 

 Na PF UPJŠ v Košiciach sa uskutočnila popularizačná akcia pre stredoškolákov - Okná 

CERNu dokorán. Sériu zaujímavých prednášok špičkových odborníkov si vypočuli aj  

6 študenti našej školy – J. Cehula (septima), D. Pekarčík (septima), D. Javorský (III. A),  

Š. Kuffa (III. A), A. Libiak (II. B),  A. Sedlák (II.B) a p. p. Duľa. 
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 Žiaci N. Marhefková zo septimy, A. Kalafutová z III. C, Z. Gancarčíková, Z. Batoryová,  
L. Vízner z II. B, Z. Gardošová a K. Krigovská z I. B spolu s pani profesorkami  
M. Goceliakovou a A. Petráškovou sa zúčastnili na slávnostnom verejnom odovzdávaní 
ďakovných listov predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondreja Krajňáka. 
Oceňovanie bolo spojené aj s premietaním filmu Prežili sme Gulag. 

2. jún 2015 

 Trieda I. B videla rozprávku Ženský vtip v priestoroch Kežmarského hradu. Bola to cena, 
ktorú udelila riaditeľka Múzea v Kežmarku Erika Cintulová za víťazstvo v projekte  
20. storočie očami gymnazistu. 

4. jún 2015 

 Prebehlo celonárodné kolo súťaže Mladý Európan. Tím v zložení E. Veselovská (III. B),  

N. Marhefková (septima) a D. Kaľavský (III. B) sa umiestnil na 9. mieste. 

8. – 9. jún 2015 

 Školské výlety tried I. B a III. B. 

11. jún 2015 

 Na slávnostnom otvorení 50. ročníka Literárneho Kežmarku vystúpila K. Garstková (II. B) 
s básňou P. O. Hviezdoslava Blahá pamiatka Štúra a školská kapela In medias res v zložení 
P. Benyak (III. B), F. Vojtech (III. B), T. Perignáthová (II. A), N. Abtová (II. A), K. Majer (I. A) 
a E. Nebusová (I. B). 

12. jún 2015 

 Učitelia a študenti videli muzikál Pokrvní bratia v Historickej budove Divadla Jonáša 
Záborského v Prešove. 

16. jún 2015 

 Trieda I. A si prezrela výstavu venovanú Ľ. Štúrovi V službe ducha a národa vo výstavnej 

sieni Barónka. 

18. - 27. jún 2015 

 Naši žiaci a učitelia sa zúčastnili na výmennom pobyte v Ansbachu. 

22. – 26. jún 2015 

 V Štrbe sa uskutočnil Vedecký fyzikálny tábor „PhysEduCamp 2015 a zúčastnili sa ho 2 žiaci 
našej školy: Š. Kuffa (III. A) a F. Košuth (septima). 

24. jún 2015 

 Klasifikačná porada. 

 Trieda septima si prezrela výstavu venovanú Ľ. Štúrovi V službe ducha a národa  

vo výstavnej sieni Barónka. 

25. jún 2015 

 Pobyt v prírode žiakov II. A a II. B (Červený Kláštor). 

26. jún 2015 

 Triedy I. B a III. C si prezreli výstavu venovanú Ľ. Štúrovi V službe ducha a národa  

vo výstavnej sieni Barónka. 

30. jún 2015 

 Vydávanie vysvedčení. 

28. – 30. júl 2015 

 M. Arpáš (I. B), Z. Gardošová (I. B), L. Lapšanská (septima) a p. p. M. Krempaská sa 

zúčastnili v Passau na vyhlásení výsledkov v súťaži „Nemci a ich východní susedia.  

My v Európe“. Skupina slovenských a nemeckých žiakov získala v spoločnom projekte  

vo svojej vekovej kategórii 1. miesto. 
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Maturitné skúšky 
 
Témy písomných maturitných skúšok (PFIČ) zo slov. jazyka a literatúry: 
1. „Zármutok znesieš sám, ale o radosť sa musíš podeliť.“ Elbert Hubbard (Úvaha). 
2. Pohľad z okna vlaku (Umelecký opis). 
3. Čo keby sme ušli? (Rozprávanie). 
4. Znaky tvorby spisovateľov ľubovoľného literárneho obdobia (Výklad). 
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: 72,98% (71 žiakov). 

Výsledky externej časti maturitných skúšok: 
 

% úspešnosť/predmet MAT  SJL AJB2 NJB2 

GPOHKK 70,3 % 68,8 % 66,5 % 51,3 % 

Celkovo  45,7 % 52,3 % 68,2 % 53,8 % 

Štátne 45,3 % 52,0 % 68,6 % 54,7 % 

Súkromné 49,1 % 47,0 % 69,8 % 50,7 % 

Cirkevné 47,9 % 61,1 % 65,9 % 50,8 % 

PO kraj 48,1 % 53,0 % 65,3 % 56,3 % 

Gymnáziá 51,8 % 66,1 % 67,8 % 53,4 % 

 
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.  
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Niektoré zistenia z celoslovenských výsledkov externej časti maturitnej skúšky 

 

Slovenský jazyk a literatúra - Čítanie s porozumením (GYM 77,9 %): V úlohách na čítanie 
s porozumením dosiahli žiaci najvyššiu úspešnosť v porovnaní s ostatnými sledovanými 
oblasťami, úspešnejší boli v úlohách zameraných na zachytenie explicitných a implicitných 
informácií v texte, pričom neboli rozdiely medzi jednotlivými typmi textov, o niečo ťažšie sa 
orientovali pri úlohách zameraných na interpretáciu a integráciu myšlienok, pričom opäť 
nerozhodoval typ textu či jeho štýl.  

Jazyková zložka (GYM 63,6 %): Najvyššiu úspešnosť žiaci dosiahli v úlohách zameraných 
na základné vedomosti zo štylistiky a lexikológie (antonymá, frazeologizmus), nižšiu 
úspešnosť žiaci dosiahli v úlohách zameraných na aplikáciu vedomostí z morfológie, syntaxe 
a pravopisu.  

Literárna zložka (GYM 60,4 %): Vyššiu úspešnosť žiaci dosiahli pri jednoduchých úlohách 
z literárnej teórie, napr. pri identifikácii umeleckého jazykového prostriedku – personifikácie, 
resp. pri určovaní literárnych druhov, žiaci boli menej úspešní v oblasti literárnej histórie, 
ťažkosti im podobne ako v predchádzajúcich rokoch robila problematika povinných diel, 
aplikácia poznatkov o literárnych smeroch (naturizmus, surrealizmus), či zaradenie autora  
(W. Shakespeare) do správneho literárno-historického obdobia.  

Matematika - Najvyššiu úspešnosť žiaci dosiahli v úlohách zaradených na začiatok testu, 
vyžadujúcich jednoduchý výpočet. Úloha s najnižšou úspešnosťou bola z planimetrie, v ktorej 
bolo potrebné objaviť vhodný pravouhlý trojuholník na výpočet a prepojenie znalostí  
o vlastnostiach geometrických útvarov. Úspešnosť úloh z tematických oblastí, ktoré nie sú 
súčasťou Štátneho vzdelávacieho programu z matematiky, bola nižšia v porovnaní s úlohami 
známymi zo základných hodín matematiky. Najvyššiu neriešenosť sme zaznamenali  
pri úlohách, ktorých riešenie si vyžadovalo algebraický výpočet pomocou premenných,  
a pri úlohách spájajúcich geometrický základ s numerickým výpočtom.  

Anglický jazyk – úroveň B2 - Počúvanie s porozumením (79,4 %): Najmenej úspešní 
boli žiaci pri riešení úloh s výberom odpovede vyžadujúcich si uplatnenie receptívnych zručností 
na to, aby na základe vypočutého správne identifikovali náročnejšie synonymické výrazy a 
pochopili špecifické informácie obsahujúce náročnejšiu slovnú zásobu alebo zložitejšie 
gramatické štruktúry. Vyššiu úspešnosť riešenia dosiahli žiaci v položkách, kde stačilo  
v nahrávke zachytiť podstatnú informáciu obsahujúcu jednoduchú slovnú zásobu a menej 
náročné synonymické vyjadrenia. Žiaci teda globálne preukázali dobré schopnosti pri 
abstrahovaní hlavných, podstatných, explicitne uvedených informácií z hovoreného textu.  

Gramatika a lexika (51,5 %): Najväčšie problémy žiakom spôsobovali viaceré položky 
vyžadujúce si produkciu krátkej odpovede – dopĺňanie funkčných slov na základe kontextu a 
niektoré spôsoby tvorenia slov (napr. menej frekventované slová tvorené predponami). 
Náročnejšie boli pre žiakov položky zamerané na výber správnej odpovede so zreteľom  
na kontext, najmä také, ktoré obsahovali náročnejšiu lexiku. Najúspešnejšie riešenými boli 
úlohy s výberom odpovede, ktoré obsahovali jednoduchšiu gramatiku a frekventovane 
používané lexikálne výrazy. Medzi najúspešnejšie riešenými boli aj položky zamerané  
na najpoužívanejšie spôsoby tvorby slov.  

Čítanie s porozumením (73,9 %): Najmenej úspešní boli žiaci v úlohách, v ktorých mali 
doplniť slová do zhrnutia textu vyžadujúceho si hlbšie pochopenie informácií, nielen ich 
lokalizovanie. Najviac úspešní boli žiaci v úlohách, v ktorých mali určovať pravdivosť alebo 
nepravdivosť výrokov s uvedením referencie na určitú časť textu – vyhľadávanie špecifických 
informácií. Vyššiu úspešnosť riešenia dosiahli žiaci aj v úlohách zameraných na orientáciu  
v logickej štruktúre textu a s tým súvisiace správne priradenie informácií na vynechané miesta 
v texte. Žiaci dobre zvládli aj produkciu krátkych odpovedí do zhrnutia textu za predpokladu, 
že stačilo informáciu lokalizovať, abstrahovať a správne použiť v podobne formulovanej 
vete.  
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Nemecký jazyk – úroveň B2 - Počúvanie s porozumením (48,9 %): Úspešne žiaci riešili 
niektoré testové položky, ktoré sa zameriavali na porozumenie jednoduchých a frekventovaných 
oblastí lexiky nemeckého jazyka, pričom boli obsiahnuté v komplexnom texte, ktorého tematika 
reflektovala každodennú situáciu. Neúspešne žiaci riešili typy úloh na základe porozumenia 
vypočutého textu, kedy bolo nutné zvoliť jednu zo štyroch ponúkaných možností. Ich riešenie si 
vyžadovalo zachytenie detailných informácií, ktoré sa zakladali na dlhších výpovediach a 
komplexnejšej lexike nemeckého jazyka.  

Gramatika a lexika (63,4 %): Ako najúspešnejšie riešené položky sa ukázali také,  
pri ktorých bolo nutné vybrať spomedzi štyroch ponúkaných odpovedí, ktoré sa zameriavali 
najmä na výber správneho slovesného tvaru, podstatného mena a predložky. Ako 
najobťažnejšie úlohy sa prejavili také, v ktorých sa od žiakov očakávalo zvolenie správneho 
člena nemeckých substantív, ktoré neboli v zhode so slovenskými ekvivalentmi, ale aj 
temporálne väzby predložiek a podstatných mien.  

Čítanie s porozumením (49,2 %): Za najmenej náročnú testovú položku možno označiť 
doplnenie vhodných výrazov do zhrnutia prečítaného textu, ktorý tematicky korešpondoval  
s aktuálnou situáciou žiakov. Efektívne riešenie spomenutých textových položiek súvisí  
so slovnou zásobou, ktorú možno označiť za frekventovanú a morfologicky jednoduchú. 
Najväčšie problémy mali žiaci pri riešení úloh na čítanie s porozumením, pri ktorých bolo nutné 
substituovať krátky text, ktorý obsahoval komplexnejšiu lexiku a syntakticky náročnejšie väzby, 
za výstižný nadpis, pričom v ponúkaných možnostiach sa nachádzali tri distraktory.  

Zdroj: www.nucem.sk 
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Galéria absolventov 
 
Zo 71 žiakov maturitného ročníka 13 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: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  Veronika Klaudia 
  Baluchová (oktáva) Gurgoľová (oktáva) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Klára-Mária 
  Košuthová (oktáva) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Edita Loriána 
  Mlaková (oktáva) Ružbaská (oktáva) 
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Štvorročné štúdium: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Monika Martin Ester 
 Böhmerová (IV. A) Selvek (IV. A) Víznerová (IV. A) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 Simona  Barbora 
 Gáborčíková (IV. B) Janíková (IV. B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Matúš Dávid Matej 
 Kalafut (IV. B) Kleja (IV. B) Sedlák (IV. B)  
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Elektronické testovania 
 

Národný projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných  
a stredných školách s využitím elektronického testovania 

 

Národný projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných 
školách a stredných školách s využitím elektronického testovania 
(E-test) je realizovaný na Slovensku v rámci operačného 
programu Vzdelávanie. Financovaný je z prostriedkov štátneho 
rozpočtu SR a Európskeho sociálneho fondu. 

Kľúčovým cieľom projektu je vytvorenie podmienok  
na postupné zapojenie všetkých základných a stredných škôl do elektronického testovania. 
Elektronické testovanie je moderný nástroj hodnotenia žiaka a operatívneho preverenia 
zvládnutia učebnej látky, tematického celku a ročníka. Umožňuje školám rýchlejšiu formu 
testovania vedomostí žiakov, akú využívajú aj vyspelé štáty na západe a severe EÚ. 

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) začal 12. marca 2013 
realizovať tento národný projekt zameraný na elektronické testovanie v oblastiach Jazyk  
a komunikácia, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Matematika a práca s informáciami. 

K hlavným cieľom projektu patrí zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom elektronického 
testovania, zapojenie učiteľov do tvorby testov a úloh pod gesciou NÚCEM, vytvorenie databáz 
testov a úloh, moderné a softvérovo bezpečné spracovanie a vyhodnotenie testov a úloh, 
zefektívnenie a urýchlenie porovnávania dosiahnutých výsledkov v predmetoch z oblastí 
vzdelávania pre učiteľa, žiaka, školu, NÚCEM a MŠVVaŠ SR. 

Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku je do projektu zapojené od začiatku jeho 
realizácie. Žiaci 2. ročníka v školskom roku 2013/2014 boli testovaní z matematiky a 
slovenského jazyka, v školskom roku 2014/2015  v jesenných mesiacoch tí istí žiaci vypĺňali  
vo viacerých etapách dotazníky zamerané na motiváciu žiaka, klímu v škole a triede a tiež 
absolvovali test všeobecných schopností. V jarných mesiacoch žiaci vyjadrovali v dotazníku 
názor na interakčný štýl učiteľa matematiky, slovenského jazyka a literatúry a na triedneho 
učiteľa. V priebehu mesiacov máj a jún boli opätovne testovaní z matematiky a slovenského 
jazyka s cieľom zistiť pridanú hodnotu za jeden rok štúdia. 

Ako certifikačná škola (škola má pridelených 21 licencií) sme mali možnosť už v školskom 
roku 2014/2015 prihlásiť žiakov 4. ročníka na vykonanie externej časti maturitnej skúšky 
elektronicky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. Samotnej "ostrej" maturitnej 
skúške predchádzala generálna maturitná skúška online, resp. offline zo slovenského jazyka 
a literatúry 17. februára 2015 a z matematiky 18. februára 2015. 21 žiakov školy malo možnosť 
vyskúšať si túto formu maturitnej skúšky a zároveň si overiť úroveň svojich vedomostí. Žiaci  
4. ročníka v prostredí e - test mali sprístupnené testy zo slovenského jazyka, anglického jazyka, 
nemeckého jazyka a matematiky ako prípravu na maturitnú skúšku. Nakoniec sa maturanti 
rozhodli nevyužiť možnosť maturovať elektronicky a zvolili radšej klasickú papierovú formu 
maturitnej skúšky. 

Elektronické testovanie má oproti papierovému testovaniu veľké výhody pre žiaka i učiteľa. 
Počas riešenia testu má žiak farebne rozlíšené úlohy, ktoré vyriešil, ku ktorým sa chce vrátiť 
a ktoré ešte nevyriešil. Na monitore má časomieru, ktorá mu odpočítava čas, a tak si lepšie vie 
rozdeliť prácu. Okamžite po skončení sa žiak dozvie výsledok. Pre učiteľa táto forma testovania 
prináša menej administratívnej práce. A navyše má učiteľ záruku, že úlohy testu sú v súlade  
so Štátnym vzdelávacím programom, pretože sú tvorené pod gesciou NÚCEM-u. 
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V novembri 2015 projekt končí, ale školy majú naďalej možnosť využívať systém E-test  
na testovanie svojich žiakov. V školskom roku 2015/2016 bude určite opäť maturantom 
ponúknutá možnosť vykonať externú časť maturitnej skúšky elektronicky. 

Priebeh elektronického testovania zabezpečuje v škole školský koordinátor, IT administrátor 
a administrátori jednotlivých predmetov. Táto forma testovania vyžaduje spoľahlivé a stabilné 
pripojenie na internet a výborný technický stav počítačov, čo bola neľahká úloha pre IT 
administrátora. Školský koordinátor komunikuje s NÚCEM-om, prihlasuje žiakov na termíny 
a koordinuje prácu všetkých zložiek, ktoré sa podieľajú na testovaní. 

Dnešná doba vyžaduje schopnosť pracovať s IT technológiami v rovnakej miere ako 
schopnosť čítať, písať a počítať. Napriek tomu, že so zabezpečením testovania bolo veľa práce, 
sme radi, že sme sa do tohto projektu zapojili a jeho výsledky jednoznačne hodnotíme ako 
pozitívne predovšetkým pre našich žiakov. 

 

Testovanie PISA 

 

Naša škola bola jednou z 300 škôl Slovenska, ktorú vybralo v 
jeseni 2014 medzinárodné centrum štúdie OECD PISA (Programme 
for International Student Assessment) do výskumnej vzorky škôl, 
ktoré sa v roku 2015 zúčastnia testovania medzinárodnej štúdie 
OECD PISA 2015. PISA 2015 je šiestou PISA štúdiou, ktoré sú 
realizované od roku 2000, a zahŕňa viac ako 70 krajín.  

OECD (Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj) zisťuje 
výsledky vzdelávania z pohľadu požiadaviek trhu práce a sústreďuje 
sa na žiakov v posledných rokoch povinnej školskej dochádzky. 
Zaujíma sa nielen o priemerný výkon (počet bodov) dosahovaný 
zúčastnenými krajinami, ale aj o okolnosti, ktoré ho ovplyvňujú (napr. 

motiváciu žiakov, vybavenie škôl a domácností a pod.) a jeho ďalšie aspekty (napr. rovnosť  
vo vzdelávaní). 

PISA je najväčšia medzinárodná štúdia v oblasti vzdelávania, skúma výsledky žiakov vo veku 
približne 15 rokov, zisťuje úroveň gramotnosti žiakov v oblasti prírodných vied, matematiky a 
čítania, ale aj v oblasti kolaboratívneho riešenia problémov a finančnej gramotnosti. Navyše 
zbiera informácie o vzdelávacích systémoch a politikách zúčastnených krajín. 

Účasť na štúdii PISA je dôležitá, lebo výsledky hodnotenia môžu byť použité na indikovanie 
toho, ako sú žiaci Slovenskej republiky pripravení na život po skončení školy, na identifikáciu 
rizikových a neprospievajúcich oblastí v rámci škôl a vzdelávacieho systému, na porovnanie 
výkonu žiakov a vzdelávacieho systému v rámci rôznych krajín. 

Všetky údaje zozbierané v štúdii PISA sú prísne dôverné. Nie je možné identifikovať jedinca 
alebo školu v žiadnej hodnotiacej správe vydanej v rámci štúdie. 

Na našej škole prebehlo testovanie podľa stanovených medzinárodných pravidiel 
elektronickou formou 21. apríla 2015 a zúčastnilo sa ho 27 žiakov školy, ktorí sa narodili  
po 1. januári 1999. Žiaci odpovedali na otázky testu, ktorý trval dve hodiny a pozostával z otázok 
prírodovednej, matematickej a čitateľskej gramotnosti. Súčasťou testovania bolo aj 
vypracovanie úloh z oblasti spoločného riešenia problémov. Náhodne vybraní 7 žiaci zo skupiny 
v popoludňajších hodinách boli testovaní z finančnej gramotnosti. Každý žiak vyplnil aj žiacky 
dotazník, v ktorom odpovedal na otázky skúmajúce jeho postoje k učeniu, jeho životné 
skúsenosti, znalosti a postoje z oblasti IKT činností a množstvo, obsah a podmienky súčasných 
a minulých vzdelávacích možností mimo povinného školského vzdelávania. 

Prvé priebežné výstupy štúdie PISA 2015 budú zverejnené v jeseni 2015. 

Ing. Daniela Čekovská 
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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 2015/2016. Na štúdium na gymnáziu sa 
zapísalo 77 uchádzačov.  

 

Meno žiaka Základná škola Meno žiaka Základná škola 

Adamjak Tadeáš Svät. Kríža, Kežmarok Lorenčík Silvester Moskovská, Sp. Belá 

Baňkos Štefan Slovenská Ves Lorková Michaela Dr. Fischera, Kežmarok 

Blaščáková Mária Ždiar Mačičák Ján Nižná brána, Kežmarok 

Bogár Adam Dr. Fischera, Kežmarok Machát Martin Slovenská Ves 

Budzáková Diana Lendak Majerčák Patrik Dr. Fischera, Kežmarok 

Budzová Alexandra Ľubica Mikolajčík Marek Dr. Fischera, Kežmarok 

Cehulová Daniela Dr. Fischera, Kežmarok Modla Jakub Hrad. nám., Kežmarok 

Duľová Anna Mária Dr. Fischera, Kežmarok Ondo-Eštoková Dominika Nižná brána, Kežmarok 

Eliáš Martin Dr. Fischera, Kežmarok Orolín Dominik Dostojevského, Poprad 

Frankovičová Timea Nižná brána, Kežmarok Pacigová Mária-Sarah Hrad. nám., Kežmarok 

Fudaly Vojtech Lendak Pavlik Adrián Dr. Fischera, Kežmarok 

Fudalyová Miriam Štefánikova, Sp. Belá Perignáth Martin Dr. Fischera, Kežmarok 

Galliková Lenka Svät. Kríža, Kežmarok Pisarčíková Sára Hrad. nám., Kežmarok 

Galowiczová Sabína Nižná brána, Kežmarok Pružinský Damián Nižná brána, Kežmarok 

Gardianová Soňa Komenského, Poprad Regec Adrián Vrbov 

Gašparová Patrícia Hrad. nám., Kežmarok Reščáková Stella Dr. Fischera, Kežmarok 

Gibľak Samuel Nižná brána, Kežmarok Ridziková Nikola Dr. Fischera, Kežmarok 

Griglák Marián Svät. Kríža, Kežmarok Richtarčík Adam Hrad. nám., Kežmarok 

Gurková Kristína Komenského, Poprad Richweissová Viktória Hrad. nám., Kežmarok 

Haberehernová Denisa Hrad. nám., Kežmarok Rontová Vanessa Ľubica 

Harendarčiková Veronika Podolínec Semaňáková Alexandra Dr. Fischera, Kežmarok 

Heilandová Andrea Moskovská, Sp. Belá Slavkovský Juraj Ľubica 

Heteš Adam Dr. Fischera, Kežmarok Smoleň Samuel Nižná brána, Kežmarok 

Hodorovičová Aurélia Dr. Fischera, Kežmarok Stracený Andrej Nižná brána, Kežmarok 

Hudáková Karin Dr. Fischera, Kežmarok Suchanovská Veronika Lendak 

Chovaňak Filip Štefánikova, Sp. Belá Šajtlava Alex Nižná brána, Kežmarok 

Karaš Jakub Nižná brána, Kežmarok Šatala Juraj Dr. Fischera, Kežmarok 

Kellner Gregor Dr. Fischera, Kežmarok Špaková Laura Svät. Kríža, Kežmarok 

Kiefer Lukáš Dr. Fischera, Kežmarok Špaková Sára Lendak 

Koščák Šimon Slovenská Ves Šromovský Filip Dr. Fischera, Kežmarok 

Koščáková Veronika Lendak 
 

Tribulová Lucia Huncovce 

Kovalčík Maroš Svät. Kríža, Kežmarok Ugrayová Viktória Dr. Fischera, Kežmarok 

Král Richard Dr. Fischera, Kežmarok Uhlárová Jana Nižná brána, Kežmarok 

Krempaská Michaela  
Bronislava 

Slovenská Ves Venglik Jakub Dr. Fischera, Kežmarok 

Krempaský Stanislav Ľubica Vojtičková Barbora Dr. Fischera, Kežmarok 

Kriššák Jakub Svät. Kríža, Kežmarok Zachar Kamil Ľubica 

Kuchárová Martina Hrad. nám., Kežmarok Zamkovská Helena Štefánikova, Sp. Belá 

Laskovská Monika Huncovce Zgrajová Tatiana Hrad. nám., Kežmarok 

Leščáková Linda Slovenská Ves   
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Deň otvorených dverí  

20. storočie očami gymnazistu 
Dňa 20. 02. 2015 sa na našej škole organizoval už tradične Projektový deň, ktorý bol spojený 

s dňom otvorených dverí, ktorý je určený hlavne žiakom 9. ročníka ZŠ, ich učiteľom a rodičom. 
Títo si okrem prezretia expozícií v jednotlivých triedach vypočuli aj informácie o štúdiu na našej 
škole. Tohtoročnou témou bolo 20. storočie očami gymnazistov.  

Naši žiaci opäť preukázali kreativitu a schopnosť prezentovať samých seba, svoju triedu 
i našu školu. Všetci sa s veľkou námahou snažili vyzdvihnúť tie najzaujímavejšie javy 
vyžrebovaného obdobia. Žiaci jednotlivo pripravovali prezentáciu na vyžrebované desaťročie. 
Snažili sa zachytiť všetky body osnovy ako historické udalosti, vedecké objavy a osobnosti 
alebo módu charakteristickú pre jednotlivé desaťročie. Zachytili tiež bytovú kultúru, predstavili 
niektoré diela z literatúry. Niektoré triedy zhotovili aj 3D model.  

Okrem návštevníkov si naše prezentácie prezrela i odborná porota, ktorú tvorili riaditeľka 
Múzea v Kežmarku Mgr. Erika Cintulová, lektorka Mgr. Barbora Cintulová, historik Mgr. Vladimír 
Švec, predseda Rodičovskej rady Mgr. Ivan Lučanský a koordinátorka Projektového dňa  
Mgr. Katarína Krempaská. Toto projektové vyučovanie a zároveň aj deň otvorených dverí 
dopadli na výbornú. Niektoré šikovnejšie kolektívy tried sa umiestnili v rebríčku hodnotení vyššie 
a získali ceny. 

Na prvom mieste sa umiestnila trieda I. B, ktorá spracovala tému 20. roky 20. storočia, druhé 
miesto obsadila II. B trieda (30. roky 20. storočia) a tretie pripadlo septime (0. roky 21. storočia). 
Za výnimočný prínos pri spracovaní expozícií ocenila porota aj jednotlivých žiakov. 

Tešíme sa na ďalšie kreatívne nápady a prezentácie.  

Mgr. Katarína Krempaská   
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PK slovenského jazyka a literatúry, 
spoločenskovedných predmetov a geografie  

 
Slovenský jazyk 

 
Školský rok 2014/2015 nebol len o učení. Vyučujúci pre študentov zorganizovali filmové 

a divadelné predstavenia, besedy, exkurzie, zapojili ich do súťaží. V nasledujúcich riadkoch si 
prečítate, čo všetko sme za tento rok stihli. 

Súčasťou vyučovania slovenského jazyka a literatúry sú literárne exkurzie. Prváci navštívili 
Mestskú knižnicu v Kežmarku, ale aj Múzeum Janka Kráľa a spolok Tatrín v Liptovskom 
Mikuláši. Literárna exkurzia pre študentov druhého ročníka bola venovaná realistickým 
spisovateľom. Študenti svoje dojmy opísali v reportážach. Ako videla putovanie za P. O. 
Hviezdoslavom a M. Kukučínom Tímea Perignáthová, si prečítate v reportáži Tam, kde sa písali 
literárne dejiny. 

Pre študentov tretieho a štvrtého ročníka, ktorí si zvolili seminár 
z dejepisu, boli pripravené dve exkurzie. Prvá, určená tretiakom, 
bola zameraná na zoznámenie sa so životným prostredím 
neandertálca priamo na archeologickej 
lokalite v Gánovciach – Hrádku, ale aj 
v Podtatranskom múzeu v Poprade. 
Štvrtáci navštívili Štátny okresný archív 
v Poprade - Spišskej Sobote. Zoznámili 
sa s prácou archivára, evidenciou, 
ochranou a sprístupnením archívnych 
dokumentov. Všetci študenti tretieho 
ročníka a septimy navštívili múzeum 

a pamätník v Osvienčime, ktoré stoja na mieste najväčšieho 
vyhladzovacieho tábora v Európe a spoznali tak hrôzy, ktoré spáchal 
nacistický režim. 

Tradičnou akciou našej školy je návšteva divadelného predstavenia. Po tretíkrát to bolo 
Divadlo Jonáša Záborského v Prešove a žáner muzikál. Tentoraz sme si pozreli Pokrvných 
bratov. V tejto veľmi peknej tradícii budeme pokračovať a opäť pre vás niečo zaujímavé 
vyberieme. 

Naši študenti sa zapojili do rôznych súťaží, v ktorých zabodovali. Najväčší úspech dosiahla 
Tímea Perignáthová z II. A, ktorá vyhrala krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka 
v kategórii B a postúpila na celoslovenské kolo do Bratislavy, kde získala nádherné tretie miesto. 
V krajskom kole súťaže Európa v škole získala Martina Kapolková z III. C druhé miesto  
v kategórii umelecké práce a Michaela Fiasová z III. A tretie miesto v disciplíne wordprocessing. 
V regionálnom kole vedomostnej súťaže Mladý Európan získalo družstvo v zložení Emma 
Veselovská z III. B, Natália Marhefková zo septimy a Dominik Kaľavský z III. B prvé miesto 
a postup do národného kola, v ktorom sa umiestnili na deviatom mieste. 

V tomto školskom roku sme sa už po tretíkrát zapojili do celoslovenského projektu Záložka 
do knihy spája slovenské školy, ktorý je zameraný na podporu čítania. Do výroby záložiek sa 
zapojili všetky triedy. Študenti použili rôzne techniky a materiály. Spolu  vytvorili 176 originálnych 
záložiek a vymenili si ich s partnerskou školou - Gymnáziom v Šuranoch. Najzaujímavejšie 
záložky boli odmenené. Ich autormi boli Diana Pashchenková (I. A), Terézia Sisková (I. B), Júlia 
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Huťová (II. A), Natália Zakopjanová (II. A), Veronika Slobodníková (II. A), Lívia Kleinová (II. A), 
Andrea Skupinová (II. A), Nora Krišová (III. B), Mária Fričová (III. B) a Peter Bednarčík (oktáva). 

V rámci projektu Ďakujem, sused bola v školskom parku osadená malá verejná knižnica, 
ktorá ponúka knihy na požičanie alebo výmenu bez poplatku. Jej zhotoviteľmi boli druháci Adam 
Sedlák, Matúš Tomaškovič, Radko Joppa a Bibiána Chrenková zo septimy. Knižnú búdku 
slávnostne otvorili vložením svojich kníh historička a spisovateľka Nora Baráthová a bloger 
a spisovateľ Samo Marec. 

S pozitívnymi reakciami sa stretla prednáška Evy Ohrablovej o Indii. 
Študenti sa dozvedeli množstvo informácií o doprave, náboženstve, kultúre, 
kuchyni a živote v tejto krajine.  

Prajeme si, aby nasledujúci školský rok bol aspoň taký úspešný ako tento, 
a veríme, že sa opätovne v radoch študentoch nájdu takí, ktorí sa neboja 
prejaviť svoj talent, urobia niečo navyše pre seba, ale i pre školu a 
spolužiakov, zapoja sa do súťaží, projektov, ale i do tvorenia školského 
časopisu Stretnutia.  

Mgr. Andrea Petrášková 

 

Tam, kde sa písali literárne dejiny 
Keď priemerne inteligentný človek počuje názov obce Jasenová, zvyčajne sa mu v mysli 

hneď objaví meno Martin Kukučín. Práve domov tohto slovenského realistu bol prvou zastávkou 
našej druháckej exkurzie na Oravu. Dedinka nás privítala krásnou zeleňou rozžiarenou jarnými 
slnečnými lúčmi. Ingrediencie, ktoré do varenia dnešného dňa Jasenová pridala, zahŕňali aj 
zmes vôní tulipánov, orgovánov, trávy a zeme. Tej zeme, ktorá kedysi živila aj dnes nami 
spoznávaného Kukučína – vlastným menom Mateja Bencúra. 

Drevenica ukrývajúca čriepky zo života Martina Kukučína 
Nastúpení do polkruhu na Bencúrovie dvore sme sa započúvali do slov výkladu. Matejovi sa 

ako najmladšiemu dieťaťu v rodine dostalo možnosti študovania. A bol šikovným školákom.  
To sa potvrdilo aj v jeho vyšších štúdiách na gymnáziu v Revúcej, do ktorej ho poslali, pretože 
tam vyučoval syn Jasenovského farára Ctiboha Zocha.  

Neskôr ostal verný svojej rodnej obci a stal sa učiteľom na tamojšej škole. Vraj bol veľmi 
prísny a výchovné bitky v jeho triede neboli zriedkavé. Dôvtip a prešibanosť ho ale 
neobchádzala a okolo dvadsiatky začal tvoriť. Učarovalo mu lekárske povolanie. Na štúdium 
medicíny si začal zarábať uverejňovaním svojich prvých diel ako napríklad Keď báčik 
z Chochoľova umrie, Rysavá jalovica, Neprebudený, Máje, Regrúti či Veľkou lyžicou, v ktorých 
nepísal o ničom inom, iba o bežnom živote Oravcov využívajúc ich konkrétne životné osudy, čo 
mnohých z nich napálilo. Bencúr, v tom čase už Martin Kukučín, si však z toho nič nerobil. 
Miesto lekára sa v týchto severoslovenských končinách preňho nenašlo a tak odišiel pôsobiť  
do Chorvátska na ostrov Brač. Zhodou okolností som toto miesto pred pár rokmi navštívila 
a mala som možnosť kráčať po tých uliciach, po ktorých kráčal aj on, vidieť Dom v stráni, 
v ktorom žil (a pomenoval takto aj jedno zo svojich ďalších diel), či kostol, okolo ktorého 
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chodieval. V Dalmácii akoby všetko naberalo krajší odtieň. Vôbec sa mu nečudujem, že tam 
chcel prežiť časť svojho života. O to skôr, keď si tu našiel aj svoju vyvolenú Pericu Didoličovú. 

Kukučínovým nasledujúcim pôsobiskom sa stalo mesto Santiago de Chile v Južnej Amerike. 
Z týchto čias pochádza aj kniha Mať volá o chorvátskych vysťahovalcoch na tomto mieste, 
medzi ktorými teda sám žil. Ďalšie roky svojej zrelosti opakovane trávil na Slovensku, v Čile 
a napokon aj v chorvátskych kúpeľoch Lipik, kde sa v roku 1928 kniha jeho života zatvorila. 
Jeho manželka ho prežila o vyše 40 rokov. Krčméry na adresu Kukučínovho neľahkého života 
a významnej tvorby vyslovil: „Objektivita Kukučínovho umenia je uvedomelá. Zapäl sa zrakom 
svojím do vecí a ľudí, aby sa neprepadol vo vnútornom smútku svojom. Smial sa, aby sa mu 
srdce nerozplakalo.“ Tieto emócie bolo možné cítiť aj z jeho rodiska. Pomenovala by som to 
akousi krásnou nevyspytateľnosťou. 

Dolný Kubín a pôsobisko srdcu blízkeho Hviezdoslava 
Naše druhácke kroky následne viedli naprieč Kubínskym námestím k Literárnemu múzeu 

Pavla Országha Hviezdoslava. O najväčšom slovenskom spisovateľovi, po ktorom je 
pomenované naše i tamojšie gymnázium, som sa dozvedela niekoľko nových faktov. Istý čas 
drel Hviezdoslav lavice i v Jasenovej. Študijné kroky ho však zaviedli do Miškovca i k nám do 
Kežmarku. Práve spomínané maďarské mesto sa stalo strediskom jeho prvej tvorby. 
V maďarčine. Kežmarská tvorba už obsahovala prvotiny v nemčine a svoju prvú slovenskú 
zbierku vydal pod názvom Básnické prviesenky Jozefa Zbranského.  

Profesionálne sa živil ako advokát, podsudca či prekladateľ z nemčiny, francúzštiny a iných 
jazykov, medzi ktoré sa v päťdesiatke pridružila i angličtina. Prečo? Obľuboval Shakespearove 
diela a možnosť prekladať ich do slovenčiny sa preňho stala výzvou nadobudnúť novú jazykovú 
zručnosť. Ako advokátovi pôsobiacemu v hlavnom meste Oravy – Námestove mu vyšlo niekoľko 
diel, napríklad Hájnikova žena, Ežo Vlkolinský, Priadka (kniha o mame po jej smrti), Roľník 
(dielo vydané na počesť Hviezdoslavovho otca), či Letorosty, ktoré zavŕšil už v neskoršom veku. 
Dolnokubínska tvorba zahŕňala Stezky, Dozvuky a napokon jeho posledné dielo Krvavé sonety.  

V múzeu sme mali možnosť symbolicky si prejsť jeho životom vďaka chronologickému 
usporiadaniu expozície. Mňa osobne zaujalo vo vitrínkach vystavené Hviezdoslavovo písmo, 
ktoré sa rokmi kryštalizovalo, až nadobudlo pomyselné „šediny múdrosti.“ Pozornosť lákajúcimi 
predmetmi sa stali hlavne jeho fajky a cigar(et)y tohto tuhého fajčiara, z ktorých jedna dokonca 
ostala nedofajčená. V jeho izbe prenesenej do tohto múzea sa nachádzalo i množstvo kníh, 
pečatí, listového papiera alebo dokonca rybárska udica či papuče. 

Na tunajšom cintoríne sme si potom uctili pamiatku tohto slovenského spisovateľa i ďalších 
významných osobností. Spolu sme sa presunuli naspäť na námestie a rozutekali sme sa „kade 
ľahšie,“ lepšie povedané rýchlo si obsadiť miestečko v nejakej lákavej reštaurácii či cukrárni. Na 
záver sme sa odfotili a presunuli sa k autobusu. Sympatický pán šofér nám z rádia zanôtil 
ľudovkami a po hodine a pol sme sa v kežmarských uličkách vybrali vydávať svedectvo 
o životoch našich literárnych legiend. Alebo sme skončili pred telkou s čipsami v ruke?  

Tímea Perignáthová 

 

Časopis Stretnutia 
Naše gymnázium okrem iného ponúka redakčný krúžok, ktorý štyrikrát do roka vydáva 

školský časopis Stretnutia. Tento rok už je 43. ročník existencie Stretnutí. Za tento dosť dlhý 
čas časopis prekonal mnoho prekážok, zažil veľa šikovných redaktorov a vďaka tomu môžeme 
byť hrdí, že časopis patrí medzi najlepšie na celom Slovensku. 
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Vedenie redakčnej rady pracovalo v zložení – ja, šéfredaktor, Dávid Javorský, a moja pravá 
ruka a zástupkyňa Tímea Perignáthová. Grafiky sa zhostil Adrián Gurka. Nesmiem, 
samozrejme, zabudnúť na Andreu Petráškovú, profesorku slovenčiny a dejepisu, ktorá je našou 
podporou a oporným stĺpom. Vďaka nej sme sa dostali s úspechmi tam, kde sme, a za to jej 
patrí obrovské ďakujem. 

Keď som už spomenul úspechy, tak tohto roku sa Stretnutia umiestnili na treťom mieste 
v najväčšej celoslovenskej súťaži Štúrovo pero. Druhé miesto patrilo nám v celoslovenskej 
súťaži Pro Slavis a odniesli sme si ho aj z prvého ročníka súťaže Sila slova. 

Úspešní sme boli aj na regionálnej úrovni; tretie miesto v súťaži stredoškolských časopisov 
Prešovského kraja 2014 a prvé miesto v regionálnej súťaži stredoškolských časopisov  
v Poprade. 

Úspechy nezožali len priamo Stretnutia, ale boli odmenení aj redaktori. Na Štúrovom pere 
v kategórii novinárskych príspevkov cenu získala Tímea Perignáthová, Lukáš Vízner a ja. Avšak 
okrem ocenení sme mali možnosť získať nové skúsenosti, priateľstvá a mohli sme spoznať 
známe tváre z televízie alebo novín.  

Ale o čom vlastne redakčný krúžok je? Nie je len o povinnostiach, strese či napätí. Je to 
o tímovej práci a vzájomnom pochopení. Je to niečo, na čo môžeme byť hrdí. Poskytuje nám 
možnosť vidieť našu slovenčinu v zábavnej forme. V rámci písania článkov sa môžeme stretnúť 
s rôznymi osobnosťami a urobiť s nimi rozhovor, napríklad s prezidentom Andrejom Kiskom 
alebo s bývalým ministerstvom školstva Petrom Pellegrinim.  

Taktiež nie je podmienkou, aby ste v budúcnosti študovali žurnalistiku, naopak – v redakčnej 
rade máme také množstvo odlišných záujmov a spojením ich v jedno vzniká originalita. A ak by 
vás predsa zaujímala novinárčina, redakčný krúžok vám poskytuje skúsenosti a kontakty 
v novinách či televízii. 

Ak sa rozhodnete prísť, voľné miesta v školskej knižnici čakajú len a len na vás. :).  

Dávid Javorský 

Školská kapela In medias res 
Uplynulý školský rok bol pre kapelu zaujímavý. Máme za sebou niekoľko znamenitých 

vystúpení. ,,A ty mor ho! — hoj mor ho! detvo môjho rodu...“ Práve toto známe literárne dielo sa 
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nám podarilo zhudobniť. Spolu s vlastným hudobným spracovaním Štúrovej básne Rozžehnání 
sme v júni vystúpili na otvorení Literárneho Kežmarku a zožali sme pre nás doposiaľ najväčší 
úspech. V zime sme sa hudbou snažili spríjemniť aj vianočné trhy v meste. 

Vidieť a počuť nás bolo aj na už tradičných 
školských akciách ako otvorenie školského roka 
(tentoraz exkluzívne pod záštitou pána prezidenta 
Andreja Kisku), predvianočná ZUČ-ka, či májová 
rozlúčka s maturantmi.  

Tohtoročnými členmi kapely boli: Barbora 
Kovalčíková (III. B), Patrik Benyak (III. B), Silvester 
Marek (III. B), Filip Vojtech (III. B), Natália Abtová  
(II. A) a Tímea Perignáthová (II. A). Do našej zostavy 
pribudli speváčka a huslistka Ester Nebusová z I. B 
a (bas)gitarista Kristián Majer z I. A. Napokon sme sa 
hudbou rozlúčili aj so školským rokom a rozbehli sme 
sa užívať si prázdniny. 

Tímea Perignáthová 

O súťaži Mladý Európan 

V školskom roku 2014/2015 sa družstvo našej 
školy v zložení: Natália Marhefková (septima), 
Dominik Kaľavský (III. B) a Emma Veselovská  
(III. B) zúčastnilo regionálneho kola celoslovenskej 
vedomostnej súťaže Mladý Európan, ktorá sa 
uskutočnila dňa 15. 4. 2015 v Poprade.  

Vonku zúril deň a my sme sa vnútri pasovali 
s náročnými úlohami. Samotná súťaž pozostávala 
z troch kôl. Prvých dvoch kôl sa zúčastnili všetky 
družstvá a do posledného tretieho postúpili iba tri 
najlepšie. Prvé kolo pozostávalo z písomného 

vedomostného testu o Európskej únii. Úlohou v druhom kole bolo vyplniť jazykovú krížovku 
s tajničkou. A nakoniec sme sa šťastne prebojovali do finále, ktoré bolo zamerané na správne 
zodpovedanie otázok doplnených obrázkami z troch oblastí: osobnosti, dominanty a symboly 
členských krajín EÚ. V poslednom kole sa nám darilo najviac 
a vyhrali sme.  

Výhrou sme automaticky postúpili do celoslovenského 
kola, ktoré sa uskutočnilo 4. 6. 2015 v Bratislave. Ubytovaní 
sme boli v peknom hoteli a súťažili sme v Účelovom zariadení 
Úradu Vlády SR, Hoteli Bôrik. Súťaž mala podobný priebeh 
ako na regionálnom kole a po veľkom snažení sa sme sa 
nakoniec neprebojovali do finále. Skončili sme na peknom  
9. mieste z celého Slovenska a veľmi sme si to tam užili.  

Myslím si, že ani jeden z nás neľutuje, že vtedy kývol áno 
na otázku p. prof. Kovalovej, či sa chce zúčastniť tejto súťaže. Získali sme veľa poznatkov 
o histórii, geografii, osobnostiach, pamätihodnostiach, inštitúciách, legislatíve, politikách 
a programoch EÚ. Stretli sme sa s veľa vplyvnými osobnosťami, ako je napr. pán Maroš 
Šefčovič (podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu) alebo pán Dušan Chrenek 
(vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku). Táto súťaž nám dala veľa do budúcna 
pre ďalšie štúdiá a preto chcem ostatných žiakov vyzvať, že ak budete mať možnosť zapojiť sa 
do súťaže Mladý Európan, tak neváhajte, určite nebudete ľutovať. 

Emma Veselovská 
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PK cudzích jazykov 
 

Anglický jazyk 
V novembri sa na našej škole prvýkrát uskutočnila súťaž Angličtinár roka. Prebiehala 

formou online testu a naši žiaci mali možnosť porovnať si svoju úroveň anglického jazyka  
s rovesníkmi nielen zo Slovenska, ale aj z Čiech. Tejto súťaže sa zúčastnili 18 žiaci. 

V decembri a v marci mali naši študenti možnosť zúčastniť sa na týždňovom intenzívnom 
kurze anglického jazyka s americkým lektorom. Kurz bol zameraný najmä na rozvíjanie 
komunikačných schopností a každý z účastníkov získal certifikát o jeho úspešnom absolvovaní. 
Žiaci kurz zhodnotili veľmi kladne, o čom svedčia nasledujúce vyjadrenia: 

„Na kurze s lektorom sme sa zabavili, no aj mnoho naučili. Pán John sa venoval každému 
žiakovi a bol veľmi milý. Kurz mi veľa dal a odporúčam to každému!“ (K. Majer, I. A) 

„Kurz trval jeden týždeň a za ten čas som sa zdokonalil aj v konverzácii, aj v gramatike. Bolo 
to fajn, bolo to krátke, no veľmi poučné a som rád, že som mohol takýto kurz absolvovať.“  
(F. Martinko, III. C) 

„Kurzu som sa, kvôli zdravotným problémom, zúčastnila len niekoľko dní, ale bola som veľmi 
spokojná. Myslím si, že to malo pre každého z nás veľký prínos. Nemohli sme používať žiadne 
slovenské slová, čo bolo ťažké, no užitočné zároveň. Tak sme sa naučili tvoriť vety a používať 
synonymá. Na kurze bola priateľská atmosféra a na čas strávený v tejto skupine spomínam 
veľmi pozitívne.“ (S. Stracheová, III. C) 

Už tradične sa u nás konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku a jej víťazmi sa 
stali: Natália Marhefková zo septimy a Adrián Gurka z I. B, ktorý sa zároveň umiestnil  
na 2. mieste v kategórii 2A na obvodnom kole, ktoré sa konalo na Gymnáziu Kukučínova  
v Poprade. K tomuto úspechu mu blahoželáme! 

Všetko najlepšie v novom školskom roku vám praje „tím anglického jazyka“. 

Mgr. Mária Pješčáková 

Nemecký jazyk 
Výmenné pobyty 

Po roku pauzy sa v tomto školskom roku opäť uskutočnil žiacky výmenný pobyt s Theresien 
- Gymnasium Ansbach. V dňoch 29. 01. - 07. 02. 2015 sa 15 žiakov a 2 učitelia, Renate Hammer 
a Martin Arlt stali členmi slovenských hostiteľských rodín a mali možnosť spoznávať Kežmarok 
a jeho okolie, vyskúšať lyžiarske svahy, či ochutnať slovenské jedlá. Zážitkom bol aj celodenný 
výlet do Košíc a návšteva Slovenského technického múzea. Vo výstavných sieňach vedecko-
technického centra, kde sú zastúpené prírodné vedy - fyzika, mechanika, optika - si mohli žiaci 
pomocou interaktívnych exponátov, optických klamov, ilúzií, hlavolamov i demonštračných 
zariadení na výrobu elektrickej energie overiť svoje vedomosti. Na historické pamiatky mesta 
však neostalo veľa času. 
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Vrcholom pobytu bola projektová práca. 
„Nemci a ich východní susedia. My v Európe.“ 
To bol názov témy, ktorú vypísalo Bavorské 
ministerstvo školstva, vedy a kultúry 
(Bayerisches Staatsministerium für Bildung, und 
Kultus, Wissenschaft und Kunst). Súťažiaci sa 
mali sústrediť na Slovensko a Maďarsko.  
Na výber boli rôzne možnosti spracovania - 
vedomostná súťaž formou krížoviek, kreatívnych 
dielní - umenie, hudba, literatúra, krajina a ľudia, či hľadania historických stôp. Literárne 
spracovanie témy ponúklo nemeckým partnerom oboznámiť sa bližšie s P. O. Hviezdoslavom, 
ktorého meno nesie aj naša škola. V súčasnej veľmi komplikovanej a napätej situácii vo svete 
sme chceli na základe interpretácie Krvavých sonetov prispieť k vzájomnému porozumeniu, 
spolunažívaniu a tolerancii medzi národmi. Žiaci pracovali s textom, (Hviezdoslavov jazyk 
mnohých potrápil), ktorý pretransformovali do dnešnej slovenčiny a následne spoločne preložili 
do nemčiny. K vybraným sonetom nakreslili výstižnú kresbu a  scénicky stvárnili.   

V dňoch 18. 06. 2015 – 27. 06. 2015 sa 16 žiaci a dve učiteľky M. Krempaská a K. Krempaská 
zúčastnili na výmennom pobyte v Ansbachu. Na žiakov čakal rozmanitý program: kultúra, šport, 
projekt, voľný čas. V Ansbachu si pozreli markgrófsku rezidenciu s prepychovými miestnosťami, 

slávnostnou dvoranou, zrkadlovým kabinetom. 
Rothenburg ob der Tauber očaril vďaka 
stredovekému zachovalému mestu svojimi kľukatými 
uličkami. Súčasťou pobytu bol projekt zameraný na 
hendikepovaných ľudí a ich zaradenie  
do pracovného pomeru. V chránených dielňach 
v Ansbachu a Würzburgu sa žiaci oboznámili 
s prepracovanou koncepciou pomoci týmto ľuďom 
a sami si vyskúšali ich prácu. Zárukou 

adrenalínového zážitku bol lanový park (Kletterwald), 
kde si všetci vyskúšali svoje lezecké schopnosti. 
V posledný deň sa stretli so žiakmi z Juhoafrickej 
republiky, ktorí začínali svoj výmenný pobyt. Spoločná 
mestská rally uličkami Ansbachu s riešením úloh dala 
bodku za vydarenou návštevou v partnerskej škole. 

Veľká vďaka patrí všetkým slovenským a nemeckým 
rodinám ako aj učiteľom, ktorí sa na týchto výmenách 
podieľali. 

Mgr. Mária Krempaská 
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Úspech na medzinárodnom poli 
V dňoch 28. júla - 30. júla 2015 sme sa (M. Arpáš (I. B), Z. Gardošová (I. B), L. Lapšanská 

(septima), a M. Krempaská) zúčastnili v Passau (Pasov) na vyhlásení výsledkov v súťaži „Nemci 
a ich východní susedia. My v Európe“ (Podrobnejšie informácie v texte Výmenné pobyty). 
Strávili sme tri náročné, nezabudnuteľné dni v meste, ktoré leží na hranici s Rakúskom  
na sútoku troch riek - Dunaj, Inn a Ilz. 

Po náročnom 9-hodinovom cestovaní sme sa zvítali s partnermi z Ansbachu a dolaďovali 
prezentáciu nášho projektu, na ktorú bolo určených päť minút. Prezentácie boli veľmi zaujímavé. 
Najmladší žiaci sa sústredili na rozprávku Samuela Czambela Snehbelavá a dvanásť baniarov 

a spracovali ako krátke trikové filmy. Zaujali známe hrady a zámky na Slovensku a Maďarsku 
v štýle Andyho Warhola, či úloha Maďarska pri páde Berlínskeho múra. Na večernom 
ceremoniáli sa zúčastnili zástupcovia ministerstva, mesta, Karpatskonemeckého krajanského 
spolku,  úradu Haus des Deutschen Ostens a 24 pozvaných škôl (16 z Bavorska, 4 z Maďarska, 
2 z Poľska a 1 zo Slovenska a Slovinska). V slávnostnom príhovore ocenil riaditeľ ministerstva 
Herbert Püls rozmanitosť a nápaditosť projektov a zdôraznil myšlienku mierového 
spolunažívania v rozkvitajúcej Európe, ktorú aj táto súťaž posunula do popredia. Zúčastnené 
školy však s napätím očakávali konkrétne výsledky, pretože od začiatku bolo jasné, že každý 
získal nejakú cenu, ale nikto nevedel akú. Keď v sále Starej 
radnice odznelo naše meno ako víťazov v tretej vekovej 
kategórii, prežívali sme veľkú radosť. V laudáciu k nášmu 
projektu bola vyzdvihnutá hlavne kreativita spracovania témy 
a jej posolstvo i aktuálnosť. 

Okrem oficiálnej časti sme mali aj sprievodný program: 
plavba loďou, prehliadka mesta, pevnosti Veste Oberhaus 
a skanzenu Freilandmuseum Tittling. 

Sme radi, že sme mohli prispieť k úspešnej reprezentácii 
školy a povzbudiť aj iných žiakov a učiteľov k realizácii 
podobných projektov. 

Mgr. Mária Krempaská 
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Nenápadní hrdinovia 2014/2015 
 

Medzi nami žijú ľudia, ktorí šli proti prúdu. Zaplatili za to vysokú daň, na ktorú sa už skoro 
zabudlo. Vypátraj ich a napíš ich príbeh. 

Päť gymnazistov nadviazalo na úspešné zapojenie do projektu Nenápadní hrdinovia aj 
v školskom roku 2014/15. Na slávnostnej študentskej konferencii 16. novembra 2014 predstavili 
svoje projektové práce aj žiaci Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku. V Zrkadlovej sieni 
Primaciálneho paláca v Bratislave odzneli prezentácie dvoch prác: 

Vincent Samuely – Profil 
politického väzňa ako zrkadlo 
doby (Anna Kalafutová, 
Veronika Mišková, Šimon 
Kuffa) a Ondrej Bartko, Zoltán 
Reiter a Ján Havíra – Traja  
zo šesťdesiatich tisícov, 
(Andrej Bukovina, Matej Rúra). 

Silným zážitkom bola účasť 
na slávnostnom programe 
k výročiu Novembra 89 
v historickej budove SND,  
na ktorej sme sa zúčastnili  
na pozvanie prezidenta SR 
Andreja Kisku (dostali sme 

písomné pozvánky z prezidentskej kancelárie, každý na meno). V predvečer konferencie sme 
boli na vernisáži výstavy fotografií známych i neznámych politických väzňov T. Križku Pokojní 
v nepokoji, v posledný deň pri pamätníku obetiam v Devíne.  

Jednou z odmien za úspešnú prácu v projekte Nenápadní hrdinovia je aj účasť na zájazde 
do Európskeho parlamentu. Do Štrasburgu sme cestovali na pozvanie europoslankyne Jany 
Žitňanskej. od 18. - 21. mája 2015. Návšteva EP v Štrasburgu priniesla veľa nových poznatkov 
o európskej inštitúcii, ale aj o ľuďoch, s ktorými sme sa stretli, napr. z programu Teach for 
Slovakia z nášho okresu. 

Pre žiakov, ktorí sa zapojili do projektu 
NH, to nie je jednorazová záležitosť. 
Patria sem stretnutia s NH, práca 
v archívoch. Zúčastnili sme sa aj  
na odovzdávaní ocenení pre politických 
väzňov v Poprade, či v júni na pietnej 
spomienke na kežmarskom cintoríne.  
Na každom stretnutí spoznávame 
vzácnych ľudí. Účastníkmi podujatí boli 
napr. prezidenti okolitých krajín, politici, či 
osobnosti, ktoré sa v minulosti nebáli ísť 
za svojou pravdou – to je len časť 
zážitkov, ktoré sme získali cez projekt NH 
aj v tomto roku.  

Mária Goceliaková 

garant projektu na gymnáziu  
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PK matematiky, informatiky a prírodovedných 
predmetov (FYZ, CHE, BIO) 

 

V tomto školskom roku boli do jednej predmetovej komisie zaradené predmety zo vzdelávacej 
oblasti Matematika a práca s informáciami (matematika, informatika) a vzdelávacej oblasti 
Človek a príroda (fyzika, chémia, biológia). Riadiť a koordinovať jej rôznorodé aktivity bolo 
náročné a ešte ťažšie je o všetkých napísať čo i len základné informácie. Preto vám našu PK, 
jej podujatia a úspechy predstavíme prehľadom našich naj: 

 Naša PK združuje najviac predmetov. 

 Sme PK, do ktorej patrí najviac učiteľov – až 11 vrátane celého vedenia školy. 

 Členovia PK spravujú najviac odborných učební a laboratórií (matematická učebňa, 
fyzikálna učebňa, učebňa biológie a chémie, učebňa informatiky, učebňa infoveku, 
fyzikálne laboratórium, chemické laboratórium, biologické laboratórium), v ktorých sa 
nachádzajú rozsiahle zbierky pomôcok, výpočtovej techniky a tri interaktívne tabule. 

 Najúspešnejším žiakom v olympiádach a SOČ bol 
Jakub Cehula zo septimy, ktorý získal až tri výborné 
umiestnenia: 1. miesto v krajskom kole SOČ v odbore 
Matematika, fyzika, 2. miesto v krajskom kole Fyzikálnej 
olympiády v kategórii B a 4. miesto v krajskom kole 
Matematickej olympiády v kategórii A. 

 Najviac úspešných riešiteľov bolo v Chemickej 
olympiáde – 4 v kategórii B a 1 v kategórii C. Mená 
všetkých úspešných riešiteľov Chemickej olympiády ako aj iných olympiád sú uvedené 
v prehľadoch za celú školu. 

 Najviac žiakov (25) si ako voliteľný predmet maturitnej skúšky zvolilo matematiku. 

 Najlepší výsledok v externej časti maturitnej skúšky dosiahol Michal Maňak zo IV. B, 
ktorý v teste EČ MS z matematiky vyriešil správne všetky úlohy – jeho úspešnosť bola 
100% a percentil 99,8, t. j. len 0,2 % všetkých maturantov získalo plný počet bodov. 
V teste z matematiky sme aj ako škola dosiahli najlepšie umiestnenie – 7. miesto  
zo všetkých škôl na Slovensku. 

 Najvyššiu nadmorskú výšku (1475 m) pri podujatiach organizovaných našou PK 
dosiahla skupina žiakov a p. 
prof. Ferulíková, Pástorová a 
Zubalová pri tradičnej akcii 
Čisté hory. Aj napriek 
nepriaznivému počasiu 
prispeli k vyčisteniu 
chodníka z Hrebienka  
na Zamkovského chatu.  

 Najďalej (cca 7000 km od Kežmarku) sa za svoje 
aktivity dostala učiteľka matematiky RNDr. Marta 
Mlynarčíková, ktorá bola v novembri 2014 spolu s ďalšími  
4 učiteľmi zo Slovenska na leteckom zájazde v New Yorku. 
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Zájazd bol hlavnou cenou vo Veľkej súťaži pre učiteľov v tvorbe interaktívnych 
vzdelávacích materiálov. Vytvorené materiály sú voľne dostupné žiakom i učiteľom  
na http://tuul.sk/.  

 Fyzikálne experimenty s najvyšším napätím si mohli vyskúšať žiaci I. A v Sieni 
elektrických výbojov v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach, ktoré navštívili v rámci 
školského výletu. Videli napr. až 80 cm iskrové výboje – umelé blesky z Teslovho 
transformátora smerovaného do Faradayovej klietky – dokonalej ochrany pred 
nebezpečným napätím. Zaujímavé boli aj demonštrácie elektromagnetického vyfukovania 
elektrického oblúka (Jacobov rebrík) alebo 
efektné plazivé výboje na sklenenej bariére 
(Lichtenbergrove obrazce). Potom si ešte  
vo Vedecko-technickom centre vyskúšali 
niektoré zo 120 interaktívnych exponátov, 
ktoré zábavno-náučnou formou prezentujú 
základy vedy a techniky, samostatne si mohli 
poskladať rôzne hlavolamy, podľa návodu 
experimentovať a pozorovať fyzikálne javy. 
Rovnaké expozície STM navštívila  
vo februári aj skupina našich žiakov spolu  
so svojimi partnermi z Ansbachu. 

 Najkrajšiu matematiku si prezreli žiaci II. B na výstave Geometria je krásna v Tatranskej 
galérii v Poprade. 

 Najchutnejšiu exkurziu s ochutnávkou mliečnych výrobkov absolvovali žiaci II. A triedy 
v Tatranskej mliekarni v Kežmarku. 

 Najmasovejšou súťažou (104 žiakov) bola matematická súťaž Pangea, ktorej sa 
zúčastnili celé triedy I. A, I. B, II. A, II. B a 3 žiaci zo septimy a 1 žiak z III. A. 

 Najenviro triedou sa stala trieda IV. B, druhé miesto získala III. B a na treťom mieste sa 
umiestnili triedy I. A a I. B. 

 Najviac žiakov (20) bolo zapísaných v záujmovom krúžku prvej pomoci, v ktorom žiaci 
získali množstvo praktických zručností pri poskytovaní prvej pomoci. Pri ich nácviku 
spolupracovali aj s profesionálnymi záchranármi. 

 Najviac víkendového voľného času spoločne strávili členovia krúžku poznávania 
a ochrany prírody, ktorí pod vedením p. prof. Zubalovej absolvovali niekoľko peších 
a cyklistických túr a s p. prof. Pástorovou pravidelne navštevovali kežmarský útulok. 

 Najviac chemických pokusov si prakticky pod vedením p. prof. Čekovskej vyskúšali 
v bielych plášťoch odetí členovia chemického krúžku. 

RNDr. Marta Mlynarčíková  

Deň s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ 

Dňa 19. mája 2015 sa na našej škole už tradične uskutočnil Deň s Prírodovedeckou 
fakultou UPJŠ, ktorého sa zúčastnili žiaci druhého ročníka. Program tvorili dve paralelne 
prebiehajúce prednášky: Štatistika okolo nás - RNDr. Daniel Klein, PhD. a Aplikácie 
neurónových sietí - doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc. 

Prednášky končili diskusiou medzi žiakmi a prednášajúcimi na danú problematiku. 

 

Okná CERNu dokorán 

Dňa 28. 5. 2015 o 9:00 v aule M5, areál Moyzesova ul., PF UPJŠ v Košiciach sa uskutočnila 
popularizačná akcia CERN pre stredoškolákov - Okná CERNu dokorán. Tejto vydarenej akcie 
sa zúčastnilo 250 stredoškolákov z Košického a Prešovského kraja. Medzi nimi boli aj šiesti 

http://tuul.sk/
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študenti našej školy – Jakub Cehula, Daniel Pekarčík, Dávid Javorský, Šimon Kuffa, Adrián 
Libiak a Adam Sedlák. Prednášajúci sú zamestnancami CERN-u, ÚEF SAV, FEI TU a ÚFV PF 
UPJŠ, patriaci medzi vedeckú špičku vo svojich odboroch. Žiaci si vypočuli tieto 30-minútové 
prednášky: 

 Slovensko v CERN-e: K. Šafařík (CERN) 

 K čomu potrebujeme Higgsov bozón?: P. Stríženec (ÚEF SAV) 

 K počiatkom Vesmíru: cesta tam a späť: I. Králik (ÚEF SAV) 

 Ako sa riadia obrie experimenty v CERN-e: P. Chochula (CERN), J. Jadlovský 

(FEI TUKE) 

 Cesta do CERN-u cez počítač: V. Bahýl (CERN), M. Vaľa (ÚEF SAV) 

 Elektronika v experimentoch a úloha inžinierov v CERN-e: P. Lichard (CERN), 

J. Bán (ÚEF SAV) 

 Študenti a CERN: Z. Ješková (ÚFV PF UPJŠ), J. Vrláková (ÚFV PF UPJŠ) 

 

Vedecký tábor „PhysEduCamp 2015 – lepšie ako ležať doma  
na PECi“ 

Vedecký tábor „PhysEduCamp 2015 – lepšie ako ležať doma na PECi“ sa uskutočnil  
od pondelka 22. 6. do piatka 26. 6. 2015 v Penzióne Medvedica v Štrbe. Z našej školy sa ho 
zúčastnil Filip Košuth zo septimy a Šimon Kuffa z III. A. 

Účastníci realizovali množstvo netradičných pokusov, meraní, prezentácií, didaktických hier, 
fyzikálnych súťaží, ale bol tam aj relaxačný program a poznávacie výlety. Aktivity nevyžadovali 
žiadnu špeciálnu prípravu, očakával sa však prirodzený záujem účastníka o fyzikálne 
vzdelávanie, prácu v skupine, rovesnícku diskusiu. Lektormi boli študenti učiteľstva, doktorandi 
Teórie vyučovania fyziky a pracovníci ODF. 

Počas vedeckého tábora bol zabezpečený celodenný pedagogický dozor, kvalitné 
ubytovanie, stravovanie, ocenenia účastníkom a spomienkové predmety. 

RNDr. Ivan Duľa, PhD. 

Náboj môže byť aj matematický 

Dňa 13. marca 2015 sme sa zúčastnili na matematickej súťaži 
Matematický náboj v Košiciach. Náboj je súťaž pre päťčlenné tímy 
stredoškolákov, ktoré reprezentujú svoje školy. Celá súťaž trvá 120 
minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac rôzne 
náročných úloh. V Náboji nejde iba o bezhlavú aplikáciu už 
nadobudnutých vedomostí. Riešenie úloh si vyžaduje istú dávku 

invencie a dôvtipu. Našu školu reprezentovali 2 tímy. Mladší v kategórii Juniori v zložení: Laura 
Matejková, Valentína Mačičáková, Adrián 
Václavek, František Pokrivčák a Adrián Gurka  
a starší v kategórii Seniori v zložení: Martin 
Selvek, Michal Maňák, Jakub Cehula, Matúš 
Kalafut a Kamil Janeček.  

Prišli sme do budovy, kde sa súťaž konala. 
Najprv sme sa všetci podpísali a potvrdili našu 
účasť. Potom sme vošli do spoločnej miestnosti, 
kde boli uložené stoly s menovkami. My sme našli 
ten svoj a posadili sme sa. Keď sme už boli všetci, 
súťaž sa začala. Privítali nás a vysvetlili nám tak  
v skratke pravidlá. Pointou bolo, že ak ste 
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vypočítali príklad, museli ste s výsledkom utekať asi 10 metrov ku porotcom, ktorí vám povedali, 
či je správny. Ak bol, dostali ste ďalší príklad, ale ak nie, museli ste sa vrátiť a počítať ho znovu.  

Veľmi sa nám tento systém páčil. Nesedeli sme dve hodiny len na mieste, ale pretiahli sme 
si aj naše svaly na nohách. :) Súťaž sa konala v telocvični a v podstate to aj bola tak trochu 
matematická atletika. Časový limit bol 2 hodiny. Po skončení sme ešte počkali na vyhodnotenie 
a išli sme domov. :) 

Nedosiahli sme síce veľké úspechy, ale bola to pre nás dobrá skúsenosť. Celkovo sa nám 
súťaž veľmi páčila a odporúčame mladším žiakom, aby sa budúci rok tiež zapojili. Viac o súťaži 
sa dozviete na http://math.naboj.org/index.php. 

Valentína Mačičáková 

EXPERT geniality show 

8. ročník súťaže sa uskutočnil 2. decembra 2014. Súťaž je určená pre 
žiakov 6. - 9. ročníka ZŠ a pre žiakov všetkých ročníkov stredných 
odborných škôl a gymnázií. Každý žiak súťažil v dvoch témach, ktoré si sám 
vybral z ponuky. Študenti SŠ mali možnosť súťažiť v týchto témach: 
Spoločnosť kedysi a dnes, Do you speak English?, Mozgolamy, Svetobežník 
a Góly, body, sekundy. 

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.  

V tomto školskom roku sa na našej škole zapojilo 12 žiakov. Všetci naši Experti sú uvedení 
v tabuľke v prehľade úspechov žiakov školy.  

 

MATEMATICKÝ  KLOKAN 

23. marca 2015 sa 10 žiakov našej školy zapojilo do najväčšej 
matematickej súťaže na svete – Matematického klokana. Žiaci súťažili  
v kategórii Kadet G12 (žiaci 1. a 2. ročníka) a Junior G34 (žiaci septimy). 

Z jednotlivcov sa najlepšie umiestnili a diplom úspešného riešiteľa získali: 
I. B:  Oliver Zakopjan 
II. A:  Martin Hritz, Laura Matejková 
Septima:  Jakub Cehula, Filip Košuth 

Ing. Daniela Čekovská 
 

iBOBOR 

Aj v tomto školskom roku sa študenti našej školy zúčastnili 
medzinárodnej informatickej súťaže i-bobor. Cieľ súťaže: 

 podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) 
u všetkých žiakov, 

 iniciovať v deťoch využívanie IKT,  

 posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní 
moderných technológií pri učení sa.  

Symbol súťaže: 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 gymnáziá 
V školskom roku 2014/15 súťažilo 60 654 súťažiacich z 975 škôl. Z našej školy sa zúčastnilo 

súťaže spolu 91 študentov, z toho 53 v kategórii JUNIOR a 38 v kategórii SENIOR. 
Úspešných bolo 33. Všetkým srdečne blahoželáme. 

RNDr. Anna Zubalová  

http://math.naboj.org/index.php
http://ibobor.sk/index.php
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PK výchovných predmetov 
 

Telesná a športová výchova 

Predmet, ktorý mnohí z vás vnímajú ako oddychový, slúžiaci na rozptýlenie či osvieženie 
počas náročného dňa plného teoretických hodín. Osobne ma mrzí, že z pôvodne troch hodín 
sa do týždennej dotácie dostali už len dve, hoci každý politik sľubuje vo svojej kampani 
nevyhnutnosť pohybu pre zdravie našej mládeže. Keď vám poviem, že telesná výchova je jeden 
z najdôležitejších predmetov, často sa pousmejete a argumentujete tým, že si to myslí každý 
učiteľ o tom svojom. 

Je to určite tak, ale ak sa zamyslíme nad tým, že základné pohybové schopnosti, zručnosti  
a návyky na pravidelnú pohybovú aktivitu sa získavajú predovšetkým počas detstva a 
dospievania, budete so mnou iste súhlasiť. 

Každý človek, v akejkoľvek profesii, potrebuje byť zdravý, zručný a plný duševných síl, aby 
ju mohol dobre vykonávať. 

Mrzí ma prístup niektorých žiakov, ktorí hľadajú zámienky, ako sa hodín telocviku alebo 
kurzov poriadaných v prírode nezúčastniť. O to viac si cením výsledky tých, ktorí úspešne 
reprezentujú našu školu na rôznych súťažiach. 

Za všetkých spomeniem aspoň našich najúspešnejších atlétov, ktorí nás reprezentovali  
na krajskom kole v atletike stredných škôl. 

Michaela Fiasová 1. miesto - 800 m, Karina Bešenejová 1. miesto – 1500 m, Laura Matejková 
2. miesto – 200 m, Anna Kriššáková – 2. miesto – diaľka, Adam Sedlák 3. miesto – diaľka. 
Michaela Fiasová a Karina Bešenejová postúpili na celoslovenské kolo, kde dosiahli pekné  
4. a 7. miesto. 

Na krajskom kole v cezpoľnom behu dosiahlo družstvo dievčat v zložení Michaela Fiasová, 
Kristína Horná a Anna Kiššáková 1. miesto. Na celoslovenskom kole boli siedme. 

Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu a blahoželáme! 

Mgr. Dana Ferulíková 

 

 

Činnosť záujmových krúžkov 
 

V školskom roku 2014/2015 pracovalo na škole 12 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 

Spoločenských tancov Gertrúda Scholtzová Informatiky a program. Anna Zubalová 
Krempaská 
 

Atletický Dušan Griglák Futbalový Ivan Duľa 
Športové hry  Dana Ferulíková Bedmintonový Jozef Vlček 
Prvej pomoci Dana Ferulíková Redakčný Andrea Petrášková 
Chemický Daniela Čekovská Psychológia Mária Morongová 
Poznávania a ochr. prírody Gabriela Pástorová, AJ pre maturantov Katarína Krempaská 
 Anna Zubalová    



Výročná správa 2014/2015 

 
39 

SOČ 
 

V školskom roku 2014/2015 sa uskutočnil 37. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti – SOČ. 
SOČ je záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl.  

Stredoškolská odborná činnosť napĺňa niekoľko významných cieľov: 

 prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov stredných škôl, podporuje 
cieľavedomú prácu s nimi, 

 rozvíja tvorivé a kritické myslenie žiakov, rozširuje a upevňuje ich odborno-teoretické 
vedomosti a odborno-praktické schopnosti, zručnosti a návyky, 

 vytvára trvalý vzťah k príslušnému študijnému a učebnému odboru, 

 vedie žiakov k samostatnej tvorivej činnosti, upevňuje ich záujem o sebavzdelávanie, 

 učí stredoškolákov nadviazať a rozvíjať spoluprácu s odbornými, vedeckými a výskumnými 
pracoviskami, pracoviskami v akademickej, podnikateľskej i komerčnej sfére, 

 vytvára pre školy a pre pedagogických zamestnancov konkurenčné prostredie  
na hodnotenie a porovnávanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v jednotlivých 
školách, 

 využíva poznatky získané na prehliadkach SOČ pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho 
procesu, 

 prispieva k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov, 

 vytvára podmienky na úspešnú reprezentáciu Slovenska na medzinárodných súťažiach, 
prehliadkach, sympóziách, workshopoch a pod. 

Naša škola sa do tejto súťaže úspešne zapája od jej začiatkov. Mnohí naši žiaci sa stali 
víťazmi krajského a celoštátneho kola a získali zároveň ocenenia od vedeckých inštitúcií. 

Dňa 13. februára 2015 sa uskutočnila školská prehliadka, 
v ktorej bolo odprezentovaných 17 prác od 23 autorov.  
Do krajského kola postúpilo 11 prác od 14 riešiteľov, čím naša 
škola patrí dlhodobo medzi najaktívnejšie školy  
v Prešovskom kraji. 

Dňa 27. marca 2015 sa uskutočnila krajská prehliadka 
SOČ v Prešove. V odbore 02 Matematika, fyzika sa Jakub 
Cehula zo septimy umiestnil na 1. mieste s prácou Slnečné 
protuberancie, ktorú vypracoval v spolupráci s Geofyzikálnym 
ústavom SAV, Meteorologické observatórium Stará Lesná. 

V odbore 17 Pedagogika, psychológia, sociológia Patrik Benyak z III. B zvíťazil s prácou 
Školská televízia, ktorá predstavovala vyhodnotenie niekoľkoročného projektu školskej televízie 
na ZŠ sv. Kríža v Kežmarku, ktorá fungovala pod jeho vedením. 
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Salome Ratajová z III. B sa s prácou Online marketing v hotelierstve a Mária Figlárová  
z III. B s prácou Transplantačná osveta umiestnili zhodne na 3. mieste. 

Celoštátne kolo sa uskutočnilo 21. - 24. apríla 2015 v Piešťanoch. Našu školu a zároveň 
Prešovský kraj reprezentovali Jakub Cehula a Patrik Benyak. Patrik Benyak so svojou prácou 
zaujal odbornú porotu a umiestnil sa na vynikajúcom 3. mieste. 

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 

Jana Krompaščíková  
Dávid Javorský 

3. A Tangram 1. účasť _____ 

02 Matematika, 
fyzika 

Jakub Cehula septima Slnečné protuberancie 1. 1. účasť 

02 Matematika, 
fyzika 

Šimon Kuffa 
Pavol Endresz 

3. A  Fotovoltaický článok 2. účasť _____ 

04 Biológia  Natália Marhefková septima Potreba skúmania DNA 
identických dvojčiat ako 
dôkaz jedinečnosti človeka 

1. účasť _____ 

04 Biológia  Filip Ogurčák 
Michaela Knapiková 

3. B Fyziológia a výživa svalstva 3. _____ _____ 

06 Zdravotníctvo 
 

Mária Figlárová 3. B Transplantačná osveta 1. 3. _____ 

06 Zdravotníctvo Simona Zastková 
Barbora Irhová 

3. C Akceptovateľnosť rôznej 
tvrdosti štetín zubnej kefky  
s technikou Bass 

2. účasť _____ 

06 Zdravotníctvo Simona Komiňáková 
Sabina Komiňáková 

3. B Crohnová choroba 3.  _____ _____ 

06 Zdravotníctvo Zuzana Lorková septima Vplyv stravy na kazivosť 
zubov a hodnotenie KPE 

indexu v oblasti Kežmarku 

3. _____ _____ 

08 Cestovný 
ruch, 
hotelierstvo, 
gastronómia 

Salome Ratajová 3. B Online marketing v 
hotelierstve 

1. 3. _____ 

08 Cestovný 
ruch, 
hotelierstvo, 
gastronómia 

Martina Kapolková 3. C Štrbské Pleso 3. _____ _____ 

11 Informatika Daniel Pekarčík 
 

septima Oboznámenie s programom 
Knižnica CD 

1. účasť _____ 

13 História, 
filozofia, 
právne vedy 

Anna Kalafutová 3. C 
 

25. výročie Nežnej revolúcie 1.  účasť _____ 

16 Teória kultúry, 
umenie, 
umelecká, 
odevná tvorba 

Filip Vojtech 3. B Parafráza filmovej hudby 
Hansa Zimmera 

1. účasť _____ 

17 Pedagogika, 
psychológia, 
sociológia 

Patrik Benyak 3. B Školská televízia 1. 1. 3. 

17 Pedagogika, 
psychológia, 
sociológia 

Lucia Kromková 3. C Alternatívne školstvo 3. _____ _____ 

17 Pedagogika, 
psychológia, 
sociológia 

Veronika Mišková 
Tímea Schostoková 

3. A Cesta do podvedomia 3. _____ _____ 

Ing. Daniela Čekovská, školský metodik SOČ  
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Úspechy žiakov školy  
v školskom roku 2014/2015 

 
 
 

Školský časopis STRETNUTIA 
- 1. miesto v regionálnej súťaži stredoškolských časopisov 
Poprad (š. rok 2014/2015) 
- 3. miesto v súťaži Štúrovo pero 
- 3. miesto v súťaži stredoškolských časopisov Prešovského kraja 
2014 
- 2. miesto v celoslovenskej súťaži časopisom Pro Slavis 
- 1. miesto v regionálnej súťaži stredoškolských časopisov 
Poprad (šk. rok 2013/2014) 

A. Kalafutová, III. C, V. Mišková, III. A, Š. Kuffa , III. A 
- umiestnenie v zlatom pásme v projekte Nenápadní hrdinovia 

M. Rúra, oktáva, A. Bukovina, III. A 
- umiestenie v striebornom pásme v projekte Nenápadní 
hrdinovia 

D. Hovanec, oktáva 
- 2. miesto v obvodnom kole Olympiády v nemeckom jazyku  
v kategórii 2B 

M. Arpáš, I. B 
- 6. miesto v krajskom kole Chemickej olympiády v kategórii C 
- 3. miesto v obvodnom kole Olympiády v nemeckom jazyku  
v kategórii 2A 

A. Gurka, I. B 
- 2. miesto v obvodnom kole Olympiády v anglickom jazyku  
v kategórii 2A 
- 32. miesto v rámci SR v súťaži Expert geniality show v téme  
Do you speak English?, 70. miesto v téme Mozgolamy,  
64. miesto v celkovom poradí  

Š. Glodžák, II. A 
- 6. miesto v rámci SR v súťaži Expert geniality show v téme 
Svetobežník, 85. miesto v téme Góly, body, sekundy, 49. miesto 
v celkovom poradí 

M. Harabin, II. A 
- 19. miesto v rámci SR v súťaži Expert geniality show v téme 
Svetobežník 

D. Pekarčík, septima 
- 6. miesto v krajskom kole Olympiády v informatike v kategórii A 

J. Cehula, septima 
- 2. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády kategórie B 
- 4. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategória A 
- 1. miesto na krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti  
v odbore Matematika, fyzika 
- 6.- 9. miesto v SR v kategórii Junior G34 v súťaži Matematický 
klokan (percentil 99,5) 

T. Perignáthová, II. A 
- 3. miesto v celoštátnom kole Olympiády zo slovenského jazyka  
a literatúry 
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- 1. miesto v krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka  
a literatúry 

M. Fiasová, III. A 
- 4. miesto v celoštátnom kole v atletike SŠ v behu na 800 m 
- 1. miesto v krajskom kole v atletike SŠ v behu na 800 m 
- 1. miesto v okresnom kole v atletike SŠ v behu na 800 m 
- 2. miesto v okresnom kole v cezpoľnom behu 
- 1. miesto v krajskom kole v cezpoľnom behu 
- 3. miesto v krajskom kole súťaže Európa v škole v kategórii 
wordprocessing 

K. Horná, II. A 
- 1. miesto v okresnom kole v atletike SŠ v behu na 200 m 
- 1. miesto v okresnom kole v atletike SŠ v behu na 400 m 
- 1. miesto v okresnom kole v cezpoľnom behu 
- 2. miesto v krajskom kole v cezpoľnom behu 

P. Bednarčík, oktáva 
- 1. miesto v okresnom kole v cezpoľnom behu 

A. Kriššáková, IV. A 
- 2. miesto v krajskom kole v atletike SŠ v skoku do diaľky 
- 1. miesto v okresnom kole v atletike SŠ v skoku do diaľky 
- 3. miesto v okresnom kole v atletike SŠ v behu na 1500 m 
- 3. miesto v okresnom kole v cezpoľnom behu 
 

Družstvo dievčat (M. Fiasová, III. A, K. Horná, II. A, A. Kriššáková, IV. A) 
- 1. miesto v okresnom kole v cezpoľnom behu 
- 1. miesto v krajskom kole v cezpoľnom behu 

Družstvo chlapcov (P. Bednarčík, oktáva, M. Suchanovský, oktáva, O. Zakopjan, I. B) 
- 1. miesto v okresnom kole v cezpoľnom behu 
- 4. miesto v krajskom kole v cezpoľnom behu 

V. Mačičáková, II. A 
- 1.-17. miesto v celoslovenskej súťaži i-bobor 

F. Pokrivčák, II. A 
- 3. miesto v okresnom kole v atletike SŠ v behu na 100 m 
- 1.-17. miesto v celoslovenskej súťaži i-bobor 

J. Špaková, oktáva 
- 8.-9. miesto v celoslovenskej súťaži i-bobor 

Družstvo chlapcov (Ľ. Budzák, III. C, Š. Glodžák, II. A, M. Griglak, IV. B, J. Hudaček,  
III. C, A. Koršňák, II. A, N. Kuruc, IV. B, F. Pokrivčák, II. A, M. Špak, III. C, R. Starinský,  
III. B, F. Toporcer, III. B) 

- 1. miesto v okresnom kole SŠ vo futsale 
- 4. miesto v krajskom kole SŠ vo futsale 

Družstvo chlapcov (F. Baran, oktáva, S. Knižka, oktáva, J. Paják, oktáva, M. Zastko,  
III. B, M. Neupauer, III. C M. Neupauer, I. B, K. Hudáček, IV. A, F. Pokrivčák, II. A) 

- 2. miesto v okresnom kole SŠ v basketbale 
Družstvo školy (V. Slobodníková, II. A, Z. Soliarová, II. A, Z. Gáborčíková, I. A) 

- 3. miesto v obvodnom kole Biblickej olympiády 
- 7. miesto v diecéznom kole Biblickej olympiády 

M. Kapolková, III. C 
- 1. miesto v okresnom kole v atletike SŠ vo vrhu guľou 
- 2.miesto v krajskom kole súťaže Európa v škole v kategórii 
umelecké práce 
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Družstvo chlapcov (A. Bednár, III. C, F. Baran, oktáva, F. Toropcer, III. B, R. Starinský,  
III. B, M. Zastko, III. B, M. Kalafut, IV. B, M. Harabin, II. A, M. Špak, III. C, J. Vnenčák, IV. B,  
K. Hudáček, IV. A) 

- 2. miesto v obvodnom kole vo volejbale žiakov SŠ 
Družstvo dievčat (M. Birčáková, I. B, K. Budzáková, III. B, I. Istoková, IV. B,  

M. Kapolková, III. C, N. Krišová, III. B, L. Kromková, III. C, L. Matejková, II. A, L. Šmihulová, 
III. B) 

- 1. miesto v obvodnom kole vo volejbale žiačok SŠ 
P. Benyak, III. B 

- 3. miesto v celoštátnom kole Stredoškolskej odbornej činnosti  
v odbore Pedagogika, psychológia, sociológia 
- 1. miesto v krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti  
v odbore Pedagogika, psychológia, sociológia 

M. Figlárová, III. B 
- 3. miesto v krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti  
v odbore Zdravotníctvo, farmakológia 

S. Ratajová, III. B 
- 3. miesto v krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti  
v odbore Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia 

Družstvo školy v zložení (N. Marhefková, septima, E. Veselovská, III. B, D. Kaľavský, 
III. B) 

- 1. miesto v regionálnom kole súťaže Mladý Európan 
Družstvo školy ( Baran M., oktáva, Budzák Ľ., III. C, Glodžák Š., II. A, Hudaček J., III. C, 

Károlyi J., II. B, Koršňák A., II. A, Kubala Ľ., II. B, Kuruc N., IV. B, Pivko R., I. B, Pokrivčák 
F., II. A, Starinský R., III. B, Špak M., III. C, Toporcer F., III. B, Zakopjan O., I. B) 

- 2. miesto v okresnom kole vo futbale SŠ 
D. Paschenková, I. A 

- 1. miesto v I. kole Slovenského pohára v terčovej lukostreľbe 
S. Kolejáková, III. C 

- 2. miesto v okresnom kole v atletike SŠ v behu na 100 m 
- 2. miesto v okresnom kole v atletike SŠ v behu na 200 m 

L. Matejková, II. A 
- 2. miesto v krajskom kole v atletike SŠ v behu na 200 m 
- 1. miesto v okresnom kole v atletike SŠ v behu na 100 m 
- 2. miesto v okresnom kole v atletike SŠ v skoku do diaľky 

J. Hudaček, III. C 
- 1. miesto v okresnom kole v atletike SŠ v behu na 100 m 

A. Sedlák, II. B 
- 3. miesto v krajskom kole v atletike SŠ v skoku do diaľky 
- 1. miesto v okresnom kole v atletike SŠ v skoku do diaľky 

K. Bešenejová, III. A 
- 7. miesto v  celoštátnom kole v atletike SŠ v behu na 1500 m 
- 1. miesto v krajskom kole v atletike SŠ v behu na 1500 m 
- 1. miesto v okresnom kole v atletike SŠ v behu na 1500m 

Družstvo dievčat ( L. Matejková, II. A, S. Kolejáková, III. C, K. Horná, II. A, Michaela 
Fiasová, III. A) 

- 1. miesto v okresnom kole v atletike SŠ v štafete 4 x 100 m 
Družstvo chlapcov (A. Sedlák, II. B, J. Hudaček, III. C, F. Pokrivčák, II. A, A. Koršňák,  

II. A) 
- 2. miesto v okresnom kole v atletike SŠ v štafete 4 x 100 m 

D. Pristač, II. A 
- 10. miesto v slalome a 11. miesto v obrovskom slalome  
na 18. zimných deaflympijských hrách v Rusku 
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N. Abtová, II. A 
- 4. miesto v krajskom kole Chemickej olympiády kat. B 

Z. Gancarčíková, II. B 
- 6. miesto v krajskom kole Chemickej olympiády kat. B 

I. Heldáková, II. B 
- 8. miesto v krajskom kole Chemickej olympiády kat. B 

 
Informatická súťaž iBOBOR 
 
kategória Junior 

Poradie Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok 

1. Valentína Mačičáková, II. A 100. percentil 

1. František Pokrivčák, II. A 100. percentil 

3. Veronika Slobodníková, II. A 98. percentil 

  
kategória Senior 

Poradie Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok 

1. Jana Špaková, oktáva 100. percentil 

2. Matúš Kalafút, IV. B 99. percentil 

2. Matej Sedlák, IV. B 99. percentil 

2. Ján Vnenčák, IV. B 99. percentil 

2. Simona Putovná, IV. A 99. percentil 

 
EXPERT geniality show 

Meno a priezvisko Trieda Expert na 
Miesto 
v rámci 

SR 
Expert na 

Miesto 
v SR 

Celk. 
umiest. 

Štefan Glodžák II. A Svetobežník 6. Góly, body, 
sekundy 

85. 49. 

Adrián Gurka I. B Do you speak 
english? 

32. Mozgolamy 70. 64. 

Matej Harabin II. A Svetobežník 19.   46. 

Viliam Baláž 
  

septima Góly, body, 
sekundy 

28.    

Martin Hritz II. A Svetobežník 56.    

Natália 
Marhefková 

septima Spoločnosť 
kedysi a dnes 

62. Svetobežník 66.  

 
MATEMATICKÝ  KLOKAN 

Najúspešnejší bol Jakub Cehula, ktorého úspešnosť bola 95 % (percentil 99,5 %), umiestnil 
sa na 6. - 9. mieste v rámci SR a zár  oveň získal titul školského šampióna a vecné ceny. 
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Ponuka voliteľných predmetov na šk. r. 2015/2016 
 
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 

(ž. – počet žiakov) 

Seminár z matematiky - 15 ž. Seminár z matematiky - 35 ž. Konverzácia v AJ - 59 ž. 

Seminár z chémie - 20 ž. Spoločenskovedný seminár - 34 ž. Anglická gramatika - 36 ž. 

Seminár z biológie - 23 ž. Seminár z biológie - 31 ž. Cvičenia z biológie - 11 ž. 

Spoločenskovedný seminár - 9 ž. Seminár z dejepisu - 20 ž. Cvičenia z chémie - 22 ž. 

Konverzácia v AJ - 24 ž. Seminár z chémie - 25 ž. Cvičenia z informatiky - 14 ž. 

Konverzácia v NJ - 9 ž. Seminár z fyziky - 8 ž. Cvičenia zo SJL - 63 ž. 

Cvičenia z informatiky - 6 ž. Seminár z informatiky - 16 ž. Estetika - 18 ž. 

 Seminár z geografie - 23 ž. Konverzácia v NJ - 21 ž. 

  Cvičenia z fyziky - 15 ž. 

  Cvičenia z matematiky - 23 ž. 

  Deskriptívna geometria - 8 ž. 

 

Organizácia školského roka 2015/2016 
Školský rok sa začína 1. septembra 2015. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2015 

(streda). Školské vyučovanie v 1. polroku školského roka sa končí 29. januára 2016 (piatok). 

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 2. februára 2016 (utorok) a končí sa  
30. júna 2016 (štvrtok). 

Prázdniny v školskom roku 2015/2016: 
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Zoznam žiakov podľa tried 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Septima 
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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Oktáva 
Triedny učiteľ: RNDr. Ivan Duľa, PhD. 
 
 

 
 
  

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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I. A 
Triedna učiteľka: RNDr. Marta Mlynarčíková 
 
 

 
 
  

1. Samuel Bachleda  14. Jakub Kristián Lukas 
2. Nikola Balážová 15. Kristián Majer 
3. Barbora Bešenejová *  16. Silvia Majerčáková 
4. Tomáš Biloš * 17. Valentína Monková * 
5. Anna Božiková 18. Tamara Ordzovenská 
6. Petra Ciošová 19. Diana Pashchenková 
7. Kristián Džubas * 20. Terézia Scholtzová 
8. Zuzana Gáborčíková * 21. Alexandra Šimcová 
9. Alexia Gajdošová * 22. Martina Tomaškovičová * 
10. Libor Hanáček  23. Michaela Vojtičková * 
11. Nikola Klejová *  24. Soňa Vojtičková 
12. Filip Kriško  25. Sandra Zicháčková 
13. Alexander Lach  
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I. B 
Triedna učiteľka: Mgr. Andrea Petrášková 
 
 

 
 
  

1. Marek Arpáš * 14. Martin Kulka * 
2. Štefan Bachleda 15. Miriam Lesná * 
3. Martina Birčáková * 16. Marek Lunter 
4. Viktória Cehuľová 17. Estera Nebusová 
5. Klaudia Melánia Czyrneková 18. Mário Neupauer 
6. Sára Čorbová * 19. René Pivko 
7. Martina Dovjaková 20. Kristína Prusáková 
8. Dominika Galliková * 21. Viera Semaňáková 
9. Mária Galliková * 22. Terézia Sisková * 
10. Zuzana Gardošová * 23. Jakub Tropp 
11. Adrián Gurka * 24. Michaela Valenčíková 
12. Simona Chripková 25. Patrícia Veselovská 
13. Kristína Krigovská * 26. Oliver Zakopjan 
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II. A 
Triedny učiteľ: Mgr. Pavol Šoltys 
 
 

 
 
  

1. Natália Abtová * 17. Laura Matejková * 
2. Adam Bajus 18. Ivana Mrvová 
3. Štefan Glodžák * 19. Kristína Nadanyiová 
4. Jakub Gura * 20. Roman Nagy * 
5. Matej Harabin 21. Tímea Perignáthová * 
6. Kristína Horná * 22. František Pokrivčák * 
7. Martin Hritz * 23. Dávid Pristač 
8. Júlia Huťová * 24. Andrea Skupinová 
9. Soňa Kapralová 25. Veronika Slobodníková * 
10. Slavomír Kilár * 26. Zuzana Soliarová * 
11. Lenka Kilianová 27. Aleš Sýkora 
12. Viktória Kitzová 28. Michaela Szentiványiová 
13. Lívia Kleinová * 29. Adrián Václavek 
14. Adam Koršňák 30. Natália Zakopjanová 
15. Klára Kredatusová 31. Adam Zoričák * 
16. Valentína Mačičáková *  
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II. B 
Triedny učiteľ: Mgr. Otto Krajňák 
 
 

 
  

1. Zuzana Simona Batoryová 15. Daniela Kruliacová 
2. Tibor Budzák  16. Ľubomír Kubala   
3. Eva Budzáková  17. Tatiana Kurtá  
4. Stanislava Gallschneiderová  18. Adrián Libiak *  
5. Zuzana Gancarčíková * 19. Ivana Lučanská  
6. Klaudia Garstková *   20. Monika Matalíková  
7. Ivana Heldáková *  21. Roman Mirga  
8. Katrina Hovančáková  22. Simona Pitoňáková  
9. Sára Jarabáková  23. Adam Sedlák *  
10. Valentín Jedinák *  24. Ivana Sláviková  
11. Radko Joppa  25. Karolína Syčová  
12. Nikola Jurková  26. Anna Štefaňáková  
13. Ján Károlyi  27. Matúš Tomaškovič  
14. Patrícia Kovalčíková  28. Lukáš Vízner  
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III. 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. Pavol Endresz 13. Miroslava Navrátilová 
5. Michaela Fiasová 14. Kristína Obercianová 
6. Patrik Halčin 15. Katarína Pitoňáková 
7. Adrián Hrebeňár * 16. Tímea Schostoková 
8. Dávid Javorský *  17. Tatiana Šoltýsová 
9. Jana Krompaščíková *  18. Simona Zastková 
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III. B 
Triedna učiteľka: Mgr. Mária Krempaská 
 
 

  

1. Klaudia Bachledová * 16. Elena Malinová 
2. Juraj Bednarčík 17. Silvester Marek 
3. Patrik Benyak 18. Filip Ogurčák * 
4. Adrián Brand 19. Natália Ondrášiková * 
5. Katarína Budzáková 20. Tadeáš Onduš 
6. Mária Figlárová * 21. Salome Ratajová * 
7. Mária Fričová 22. Roman Starinský * 
8. Alexandra Gondžárová * 23. Denis Suchý 
9. Dominik Kaľavský 24. Lucia Šmihulová 
10. Michaela Knapiková 25. Filip Toporcer 
11. Sabína Komiňáková 26. Alexandra Vaľková * 
12. Simona Komiňáková * 27. Emma Veselovská * 
13. Barbora Kovalčíková 28. Filip Vojtech 
14. Nora Krišová 29. Martin Zastko 
15. Kristína Majerčáková 30. Alexandra Živická 
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III. C 
Triedny učiteľ: Mgr. Jozef Vlček 
 
 

 
  

1. Romana Backárová * 17. Martina Kapolková 
2. Milan Bachleda 18. Nikolaj Kniha 
3. Katarína Barloková 19. Slávka Kolejáková 
4. Adam Bednár 20. Lucia Kromková * 
5. Ľubomír Budzák 21. Mária Majerčáková 
6. Šimon Fedor * 22. František Martinko 
7. Michal Ferjančík 23. Marek Neupauer 
8. Paulína Halčinová 24. Frederika Plučinská * 
9. Lucia Harendarčíková * 25. Sandra Stracheová 
10. Karol Hrbček 26. Dávid Špak 
11. Ján Hudaček 27. Milan Špak 
12. Ján Hudáček 28. Martin Vasilko 
13. Dominika Hudáčková * 29. Kristína Vdovjaková 
14. Dávid Hudák 30. Marko Vojtičko 
15. Barbora Irhová * 31. Adrián Zavacký 
16. Anna Kalafutová  
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IV. 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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IV. 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 * 
  
  
  


