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Slávnostný príhovor riaditeľky školy k 90. výročiu založenia školy 

 

Človek ostáva mladým, pokiaľ je ešte schopný sa učiť, získavať 
nové vlastnosti a tolerovať odlišné názory iných.  

Každé jubileum je príležitosťou na spomínanie, oslavy 
i hodnotenie. V prípade deväťdesiateho výročia kežmarského 
gymnázia budú spomínať tisíce absolventov školy, stovky 
pedagógov, nepedagogických zamestnancov, rodičov a priateľov 
školy. Verím, že v tejto chvíli nám všetkým absolventom, žiakom, 
učiteľom našej školy víria v hlave tisíce spomienok. A je na čo 
spomínať. Za uplynulých 90 rokov sa udialo niekoľko významných 
spoločensko-politických zmien  v našom štáte a aj tieto ovplyvnili 
chod a existenciu školy. Naše spomienky súvisia s dobou, v ktorej 
sme študovali či pracovali. 

Dovoľte mi stručne nahliadnuť do histórie a pripomenúť niekoľko 
dôležitých medzníkov v živote našej jubilantky: Po skončení 1. 
svetovej vojny a vzniku Československej republiky bola uzatvorená 
zmluva o čiastočnom poštátnení evanjelického dištriktuálneho 
reálneho gymnázia v Kežmarku. V zmluve sa zakotvilo, že úradným 

názvom ústavu bude Evanjelické dištriktuálne reálne gymnázium v Kežmarku a vyučovacím 
jazykom bude jazyk nemecký. Súčasne sa však patronát školy zaviazal, že ak štátna správa 
pristúpi k otvoreniu slovenských pobočiek, prevezme na seba vecné náklady a dal súhlas, aby 
slovenské pobočky boli bezplatne umiestnené v budove gymnázia.  

A tak sa 15. septembra 1927 začala písať história dnešného Gymnázia P. O. Hviezdoslava 
v Kežmarku. Vyučovanie v prvej slovenskej triede pre 41 žiakov sa začalo 14. októbra 1927. 
Počas nasledujúcich rokov sa postupne zvyšoval počet žiakov a aj paralelných tried 
v jednotlivých ročníkoch.  

Vedenie školy v spolupráci s mestom a rodičmi hľadalo pre žiakov vhodné priestory, ktoré sa 
napokon našli v budove štátnej obchodnej školy, dnešnej ZŠ Grundschule, Hradné námestie 
38 Kežmarok, kde sa pobočné triedy presťahovali od septembra 1935. Napokon výnosom MŠ 
a národnej osvety z 27. februára 1936 vzniklo osamostatnením pobočných tried Evanjelického 
dištriktuálneho reálneho gymnázia od septembra 1936 Štátne reálne československé 
gymnázium v Kežmarku.  

Od 1. septembra 1939 po školskej reforme sa zmenil názov školy a tak vzniklo Štátne 
slovenské gymnázium v Kežmarku. Osemročné štúdium sa rozdelilo na dva stupne  
a do dvoch vetiev, klasickej a reálnej.  

Od septembra 1949 sa skrátila dĺžka gymnaziálneho štúdia z 8 na 4 roky, nižšie triedy sa 
oddelili a spojili s meštianskou školou a vyššie ostali pod názvom gymnázium.  

V septembri 1953 vznikla Jedenásťročná stredná škola v Kežmarku, ktorá poskytovala 
povinné osemročné základné vzdelanie a následne trojročné nepovinné stredoškolské 
vzdelanie ukončené maturitou.  

V lete 1959 sa škola pod týmto názvom presťahovala do budovy bývalého nemeckého 
gymnázia, kde v tom čase sídlilo Pedagogické gymnázium, ktoré v roku 1960 zaniklo.  

Rok 1961 priniesol ďalšiu – tretiu reformu slovenského školstva, ktorá poznačila názov aj 
dĺžku štúdia. Zaviedli za deväťročné základné školy, a tak sa jedenásťročná stredná škola stala 
strednou všeobecnovzdelávacou školou s trojročnou dĺžkou štúdia.  

Tento stav trval do roku 1969, keď sa popri triedach SVŠ otvorili prvé triedy 4-ročného 
gymnázia a škola dostala názov Gymnázium v Kežmarku. Už 28. novembra 1969 bol škole 
udelený čestný titul Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.  
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Školský rok 1974/75 priniesol do organizačnej štruktúry školy ďalšiu zmenu: vznikli triedy 
s rozšíreným vyučovaním telesnej výchovy, zamerané na zjazdové lyžovanie s celoslovenskou 
pôsobnosťou. Éra športových tried sa skončila v školskom roku 1992/93, keď zmaturovali 
poslední lyžiari, ku ktorým sa postupne pridali aj volejbalistky.  

V školskom roku 1985/1986 prešla budova školy doposiaľ poslednou generálnou opravou 
a boli v nej zriadené odborné učebne a laboratóriá. V deväťdesiatych rokoch bola budova školy 
vrátená evanjelickej cirkvi.  

1. septembra 1993 bola otvorená prvá trieda osemročného gymnázia. V školskom roku 
2009/2010 sa nepodarilo otvoriť prímu osemročného gymnázia, a tak táto vetva štúdia postupne 
zanikla. V školskom roku 2015/2016 maturovali poslední oktaváni.  

Dnes školu navštevuje 250 žiakov, ktorých v  9 triedach vyučuje 19 učiteľov. O chod školy sa 
stará 7 technicko-hospodárskych zamestnancov. 

Menili sa názvy, zriaďovatelia, adresa školy, vybavenie školy, menili sa predmety, zmien bolo 
a ešte bude veľa. Jedno sa však ani za 90 rokov nezmenilo. Vzťah medzi učiteľom a žiakom, 
ktorý dodáva vyučovaniu a spoločne strávenému času, náboj, energiu, korenie, vôňu, chuť, 
melódiu. Presne to, čo sa nám/vám práve teraz, keď privriete oči, vybaví ako prvé, keď sa povie 
kežmarské gymnázium, a je jedno, či ste absolventom tejto školy, učiteľom alebo jej riaditeľom. 
Ako povedal môj spolužiak z kežmarského gymnázia: „Školu nerobia tehly, budova ani lavice  
a skrine, školu robia ľudia, pocity a emócie s ňou spojené.“ 

Od založenia v roku 1927 do roku 2014 sa vo funkcii riaditeľa, či správcu gymnázia 
vystriedali: Karl Bruckner, Robert Weiszer, Jaroslav Knob, Karol Rečičár, Ján Zaic, Imrich 
Barlík, Jozef Címer, Zoltán Konček, František Pírek , Mikuláš Kolesár, Juraj Varholák, Veronika 
Havírová, Helena Gardošová. Za uplynulých 90 rokov pôsobilo na škole viac ako 285 interných 
pedagógov. Všetkým, ktorí venovali našej škole, žiakom kežmarského gymnázia, rok, 
desaťročie, alebo omnoho viac, za všetkých žiakov, ktorí prešli vašimi rukami a ostali zapísaní 
vo vašich spomienkach, za všetkých, ktorých ostré hrany ste brúsili svojou trpezlivosťou 
a láskavosťou, za všetky vedomosti, zručnosti, za všetkých, pre ktorých spomienky na vás sú 
vpísaná v ich srdciach, úprimné a veľké ďakujem. 

Brány školy opustilo 6420 absolventov, ktorí maturovali v 238 triedach. Všetci sa s hrdosťou 
hlásia k svojej škole a radi si zaspomínajú na roky strávené so spolužiakmi a učiteľmi  
na vyučovaní a mimo neho. Osud, život, náhoda či rozhodnutie ich zavialo do rôznych kútov 
sveta. Gymnazistu z kežmarského gymnázia stretnete na letisku v Dubaji, v kanceláriách IT 
firiem v Silicon Valey, v laboratóriách  SAV, na chodbách európskeho parlamentu, na misiách 
po celom svete, v desiatkách nemocníc na Slovensku a v zahraničí, za katedrou  základných, 
stredných, vysokých škôl na Slovensku a v zahraničí. Všetkých nás spájajú spoločné 
spomienky na našu Alma mater, všetci spolu sme už naveky jedna veľká gymplácka rodina. 
Spomienky na roky stredoškolské nevyblednú, stredoškolské priateľstvá sú navždy. Absolventi 
kežmarského gymnázia, nech ste kdekoľvek, všetkým vám želám každodennú radosť z toho, 
čo robíte, aby Vás vaše povolanie či poslanie napĺňalo každý deň pocitom dobre vykonanej 
práce a k tomu pevné zdravie, šťastie a lásku. 

Na záver nám všetkým želám v spomienkach príjemne strávené okamihy na našej 
slávnostnej akadémii, ktorá je prvou z radu akcií a aktivít, ktoré pripravujeme v budúcom 
školskom roku, ktorý sa bude celý niesť v duchu osláv 90. výročia, prostredníctvom ktorých 
chceme žiakom, rodičom a verejnosti predstaviť našich absolventov z rokov dávno i nedávno 
minulých. 

Našej škole chcem popriať veľa úspechov na ceste jej rozvoja, veľa zapálených učiteľov 
a žiakov hladných po vedomostiach.  

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. C, III. A, III. B. 
Zástupkyňa riaditeľky  
Ing. Daniela Čekovská, vyučovala matematiku v III. B, chémiu v II.B, II. C, seminár z chémie 
v 3. a 4. ročníku. 
Aleksandar Čavić, vyučoval anglický jazyk v II. A, III. B, IV. A, IV. B, konverzáciu v AJ  
v 3. a 4. ročníku. 
Mgr. Michal Gáborčík, vyučoval fyziku v II. B, matematiku v I. B, II. A, IV. B, seminár 
z matematiky v 3. ročníku. 
Mgr. Edita Hrušková Molnárová, vyučovala nemecký jazyk v I. A, II. A, II. B, II. C, III. A, III. B, 
IV. A, IV. B, konverzáciu v NJ v 3. a 4. ročníku. 
Mgr. Veronika Kolesárová, vyučovala nemecký jazyk v I. B, II. B, II. C, III. A, III. B, IV. B, 
cvičenia z umenia a kultúry vo 4. ročníku. 
Mgr. Otto Krajňák, vyučoval biológiu v I. A, I. B, III. B, telesnú výchovu chlapcov v I. B, II. B,  
II. C, III. B, IV. A, IV. B, seminár z biológie v 3. a 4. ročníku. 
Mgr. Katarína Krempaská, vyučovala anglický jazyk v I. B, II. C, III. B, IV. B, cvičenia z AJ  
vo 4. ročníku. 
Mgr. Svetlana Liberová, vyučovala anglický jazyk v I. A, II. B, III. A, IV. B, konverzáciu v AJ 
vo 4. ročníku. 
Mgr. Vladimíra Mačáková, vyučovala dejepis v I. B, II. C, občiansku náuku v III. A, III. B, IV. A, 
IV. B, spoločenskovedný seminár v 3. a 4. ročníku. 
RNDr. Marta Mlynarčíková, vyučovala matematiku v II. C, III. A, fyziku v I. A, I. B, II. A, seminár 
z matematiky vo 4. ročníku. 
Mgr. Bronislava Oravcová, vyučovala geografiu v I. B, umenie a kultúru v  I. B, IV. A, telesnú 
výchovu dievčat v I. A, I. B, II. A, II. B, II. C, III. A, III. B, IV. A, IV. B. 
Mgr. Andrea Petrášková, vyučovala slovenský jazyk a literatúru v II. A, III. B, IV. B, dejepis  
v I. A, II. A, II. B, III. A, III. B. 
Mgr. Mária Petrášková, vyučovala biológiu v II. A, II. B, II. C, III. A, chémiu v I. A, I. B, II. A,  
III. A, III. B, cvičenia z chémie vo 4. ročníku. 
Mgr. Pavol Šoltys, vyučoval slovenský jazyk a literatúru v I. B, II. C, IV. A, náboženskú výchovu 
v I. A, I. B, II. A, II. B, II. C, etickú výchovu v II. ročníku, informatiku v I. B. 
Mgr. Mária Uličná, vyučovala anglický jazyk v II. B, III. A, matematiku v I. A, II. B, IV. A, cvičenia 
z matematiky vo 4. ročníku,  
Profesor geografie Jozef Vlček, vyučoval geografiu v I. A, II. A, II. B, II. C, III. A, III. B, etickú 
výchovu v 1. ročníku, umenie a kultúru v I. A, II. A, II. B, II. C, III. A, III. B, IV. B, seminár 
z dejepisu vo 4. ročníku. 
Mgr. Daniela Žabková, vyučovala slovenský jazyk a literatúru v I. A, II. B, III. A, cvičenia  
zo slovenského jazyka a literatúry vo 4. ročníku, francúzsky jazyk v I. A, II. A, IV. A. 
Mgr. Marek Žmijovský, vyučoval informatiku v I. A, I. B, II. A, II. B, II. C, III. A, III. B, seminár 
z informatiky v 3. a 4. ročníku. 
 

Externí učitelia 
Mgr. Roman Porubän, vyučoval evanjelické náboženstvo v 2. ročníku. 
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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. Pavol Šoltys 
Zástupca nepedagogických zamestnancov: Margita Kellnerová 
Zástupca žiakov: Kristián Majer 
Zástupcovia rodičov: PaedDr. Daniela Tribulová, Ing. Dana Gašparová, Mgr. Nataša 
Pisarčíková  
Zástupcovia zriaďovateľa: Mgr. Miroslav Beňko, JUDr. Štefan Bieľak, PhDr. Mgr. Ján 
Ferenčák, Pavel Hudaček 

 

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 
 

5. september 2016 

 Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017. 

14. september 2016 

 Časopis Stretnutia získal 1. miesto v súťaži O najlepší školský časopis podtatranského 

regiónu za školský rok 2015/2016. Diplom a cenu prevzali šéfredaktorka Laura Špaková  

(II. C), redaktorka Simona Zuzana Batoryová (IV. B) a grafik Adrián Gurka (III. B). 

16. september 2016 

 Branné cvičenie OŽZ 1. a 2. ročník sa uskutočnilo na Suchej hore v Kežmarku. 

23. september 2016 

 Žiačky IV. B triedy Karolína Syčová, Patrícia Kovalčíková, Monika Matalíková a Ivana 

Sláviková sa podieľali ako dobrovoľníčky na verejnej zbierke Biela pastelka. Celkovo sa 

vyzbieralo 103,40 €. Výnos zbierky bol použitý pre nevidiacich a slabozrakých  

na skvalitnenie ich života. 

29. september 2016 

 Uskutočnil sa 3. ročník súťaže Detská atletika za účasti detí z materských a základných škôl 

mesta Kežmarok. Žiaci 2. ročníka sa tejto akcie zúčastnili ako dobrovoľníci. Organizátorom 

podujatia pomáhali pri zabezpečení celej akcie. 

5. október 2016 

 I. rodičovské združenie. 

 Uskutočnilo sa okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov stredných škôl. Našim chlapcom sa 

aj v extrémne nepriaznivom počasí darilo, zvíťazili v súťaži družstiev a postúpili na krajské 

kolo. Maroš Kovalčík z II. C sa v kategórii jednotlivcov umiestnil na 2. mieste. 

7. október 2016 

 Bývalí i súčasní redaktori oslávili 45 rokov časopisu kežmarských gymnazistov na Stretnutí 

Stretnutí. 

11. október 2016 

 V rámci Týždňa proti rakovine sme sa zapojili do projektu "Medici za zdravie žien" 

organizovaného študentmi medicíny v spolupráci s Ligou proti rakovine. Prednášky sa 

zúčastnili žiačky 4. ročníka v rámci seminára z biológie. Cieľom projektu je priblížiť žiačkam 

problematiku prvej gynekologickej prehliadky, pomôcť prekonať strach z prvej návštevy 

gynekologickej ambulancie a poukázať na dôležitosť preventívnych prehliadok. 

12. október 2016 

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

Mikuláši. Ich sprievodcami boli učitelia Daniela Žabková, Pavol Šoltys, Svetlana Liberová  

a Jozef Vlček. 

13. október 2016 

 V krásnom prostredí Stredovekého vojenského tábora pod Ľubovnianskym hradom našu 

školu reprezentovali v krajskom kole v cezpoľnom behu Maroš Kovalčík (II. C), Jakub Modla 

(II. A) a Jakub Venglik (II. C). Obsadili 8. miesto. 
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 Žiačky IV.A Klára Kredatusová, Zuzana Soliarová, Júlia Huťová a Kristína Nadanyiová sa 

ako dobrovoľníčky zúčastnili potravinovej zbierky pre ľudí v hmotnej núdzi, ktorú organizoval 

Červený Kríž v spolupráci s predajňami Kaufland po celom Slovensku. 

14. október 2016 

 Maturanti z informatiky sa zúčastnili konferencie OpenSlava, ktorá sa konala na FIIT STU 

v Bratislave. Niektorí sa zapojili do rôznych súťaží, kde si overili svoje schopnosti v logickom 

uvažovaní alebo v hrách. Veľmi nás potešil úspech Adriána Václaveka a Martina Hritza  

zo IV. A, ktorí sa zapojili do súťaže Droid Race o iPod Shuffle. 

19. október 2016 

 Študenti Klaudia Garstková (IV. B), Katrina Hovančáková (IV. B), Matúš Tomaškovič (IV. B) 

a Marek Mikolajčík (II. C) vystúpili s dramatickým pásmom Nory Baráthovej o Imrichovi 

Tökölim v Hoteli Hviezdoslav v Kežmarku. 

20. október 2016  

 Triedy I. A a I. B navštívili so svojimi učiteľmi slovenského jazyka a literatúry Danielou 

Žabkovou a Pavlom Šoltysom Mestskú knižnicu v Kežmarku. 

 V rámci vyučovacích hodín spoločenskovedného seminára sa študenti 3. ročníka zúčastnili 

súdneho pojednávania na Okresnom súde v Kežmarku.  

21. október 2016 

 Trieda III. B sa úspešne popasovala s organizáciou tohtoročnej imatrikulácie, ktorá sa niesla 

v duchu bohov starovekého Grécka a Olympijských hier. 

24. – 30. október 2016 

 Lenka Galliková z II. C sa zúčastnila projektu s názvom: "Be an european citizen, become 

an eco-citizen". Projekt sa konal vo Francúzsku v mestečku La Vancelle a bol pod záštitou 

organizácie pre mladých - ADEL. 35 mladých ľudí z rôznych európskych krajín sa stretlo  

a pracovalo spolu na zlepšení ekológie vo svete. 

25. október 2016 

 Všetci žiaci školy sa v KaSS zúčastnili multimediálnej prednášky Einstein a relativita. 

26. október 2016 

 Žiaci prvého ročníka sa zúčastnili na Jazykovom popoludní v učebni umenia a kultúry, kde 

im starší žiaci prezentovali svoje skúsenosti so štúdiom v zahraničí. 

27. október 2016 

 Na obvodnom kole vo futsale v Mestskej športovej hale v Kežmarku skončilo družstvo 

chlapcov (František Pokrivčák, Štefan Glodžák, Adam Koršňák, Adam Zoričák – všetci  

zo IV. A, Ján Károlyi, Valentín Jedinák – obaja zo IV. B, Pavol Vilček z I. B, Maroš Kovalčík  

z II. C, Nikolas Kovalčík z I. A, Alexander Lach z III. A) na 2. mieste. 

28. – 31. október 2016 

 Jesenné prázdniny. 

2. november 2016 

 Žiaci prvého ročníka sa zúčastnili na besede s pplk. M. Kušnirákom v rámci primárnej 

prevencie proti drogovej závislosti. 

4. november 2016 

 Oblastného kola súťaže pišQworky sa zúčastnili 2 družstvá. Družstvo Bobríky (Adrián Gurka, 

Martin Kulka, Štefan Bachleda, Kristián Majer a Jakub Kristián Lukas - všetci žiaci  
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3. ročníka) sa dostali do osemfinále a Piráti z gympla (Natália Abtová, IV. A, Laura Špaková, 

II. C, Mária Sarah Pacigová, II. B, Ladislav Volák, II. C a Pavol Vilček, I. B) až do štvrťfinále.  

7. november 2016 

 Zapojili sme sa do informatickej súťaže iBobor. V kategórii JUNIOR súťažilo 33 žiakov.  

Z nich najúspešnejšími boli 2 žiaci: Pavol Vilček (66,67 bodov, 97. percentil) a Peter 

Neupauer (50,68 bodov, 85. percentil) - obaja z I. B. 

8. november 2016 

 V súťaži iBobor v kategórii SENIOR súťažilo 9 žiakov. Z nich úspešní boli 7 žiaci: Kristián 

Džubas (70,67 bodov, 98. percentil), Michaela Vojtičková (68,01 bodov, 98. percentil), 

Valentína Monková (61,35 bodov, 92. percentil), Zuzana Gáborčíková (57,35 bodov,  

87. percentil) - všetci z III. A, Adrián Gurka (56,35 bodov, 85. percentil) z III. B, Alexander 

Lach (53,68 bodov, 80. percentil) a Jakub Kristián Lukas (52,35 bodov, 78. percentil) - obaja 

z III. A. 

9. november 2016 

 Tím (Mária Sarah Pacigová - II. B, Veronika Slobodníková, Lívia Kleinová a Natália Abtová 

- všetky zo IV. A) sa úspešne zúčastnil súťaže Harry Potter a trojčarodejnícky turnaj, ktorá 

sa konala vo Vranove nad Topľou. 

 Klasifikačná porada za I. štvrťrok. 

11. november 2016 

 Stužková slávnosť IV. B. 

16. november 2016 

 Uskutočnilo sa okresné kolo v stolnom tenise žiakov a žiačok SŠ. Družstvo školy v zložení 

Matej Harabin IV. A, Alexander Lach III. A, Jakub Venglik II. C a Marián Griglák II. C zvíťazilo 

a postúpilo na krajské kolo. Družstvo dievčat (Daniela Kruliacová IV. B, Viktória Ugrayová  

II. A a Karin Karašová I. B) sa umiestnilo na 3. mieste. 

 V rámci slávnostného galavečera v košickom hoteli Gloria Palac vyhlásil Východoslovenský 

futbalový zväz výsledky 19. ročníka ankety Jedenástka roka Tipos tretej ligy východ  

a zároveň i ankety Jedenástka roka žien. Do jedenástky roka žien bola zaradená aj Tamara 

Ordzovenská, žiačka III. A triedy, ktorá v tom čase hrala za futbalový klub v Poprade. 

17. november 2016 

 Práca o Emílii Kesegovej – Pastvovej študentiek III. B triedy Zuzany Gardošovej, Kristíny 

Krigovskej a Viery Semaňákovej sa umiestnila v zlatom pásme v projekte Nenápadní 

hrdinovia v zápase s komunizmom. 

18. november 2016 

 Stužková slávnosť IV. A. 

23. november 2016 

 Režisér, scenárista a kameraman Miro Remo v rámci projektu Dokument na kolesách 

uviedol na našej škole svoj film Cooltúra o stave slovenskej kultúry. 

 Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku sa konalo za bohatej účasti žiakov školy 

v učebni UAF. V kategórii 2A sa na prvom mieste umiestnil Alex Šajtlava (II. B), ako druhý 

skončil Silvester Lorenčík (II. A) a na treťom mieste sa umiestnil Adam Bogar (II. C).  

Vo vyššej kategórii, 2B, zvíťazil Adrián Gurka (III. B), druhé miesto obsadil Martin Kulka (III. 

B) a na treťom mieste sa umiestnila Kristína Horná (IV. A). V kategórii 2C2 súťažili dvaja 

žiaci. Zvíťazil Tadeáš Adamjak (II. C), druhé miesto obsadila Barbora Bešenejová (III. A). 
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 Na Majstrovstvách školy v stolnom tenise chlapcov bolo takéto konečné poradie: 1. Matej 

Harabin (IV. A), 2. Alexander Lach (III. A), 3. Marián Griglák (II. C), 4. Jakub Venglik (II. C). 

24. november 2016 

 V spolupráci s Hotelovou akadémiou O. Brucknera sa na našej škole uskutočnila akcia 

dobrovoľného darovania krvi pod názvom Spoločná študentská kvapka krvi. Krv darovalo  

9 študentov gymnázia, 1 učiteľka gymnázia , 6 žiakov hotelovej akadémie a 2 darcovia  

z radov verejnosti. 

 Finálové kolo Majstrovstiev školy v malom futbale malo takéto konečné poradie tried:  

1. IV. B, 2. II. C, 3. III. A, 4. IV. A, 5. II. B, 6. I. A, 7. I. B. 

24. november – 4. december 2016 

 Alexandra Semaňáková z II. C sa zúčastnila projektu s názvom "Make your life with music". 

Projekt sa konal v Litve v mestečku Aukštadvaris. Na projekte sa zúčastnilo 38 mladých  

zo Slovenska, Ruska, Litvy, Nemecka, Poľska a Bieloruska. 

30. november 2016 

 Šéfredaktorka Laura Špaková (II. C) a p. p. Andrea Petrášková sa zúčastnili na slávnostnom 

vyhodnotení celoslovenskej súťaže triednych a školských časopisov Pro Slavis v Žiline. Náš 

časopis sa umiestnil na 1. mieste. 

 Zástupcovia časopisu Stretnutia Simona Zuzana Batoryová (IV. B), Adrián Gurka (III. B) 

a pani riaditeľka Daniela Mihóková prevzali diplom a cenu za 2. miesto a cenu za Najlepšiu 

titulku v Súťaži stredoškolských časopisov v Prešove. 

1. december 2016 

 32 žiakov našej školy sa zapojilo do celoslovenskej súťaže Expert geniality show. Traja žiaci 

sa stali TOP expertmi: Adrián Gurka z III. B (témy Do you speak English? a 

Mozgolamy) obsadil celkovo 26. priečku, Jakub Venglik z II. C sa umiestnil na 62. mieste 

(témy Góly, body, sekundy a Svetobežník) a Ladislav Volák z II. C na 96. mieste (témy 

Svetobežník a Góly, body, sekundy). Okrem nich sa expertmi v jednotlivých témach stali: 

Alex Šajtlava z II. B v téme Do you speak English?, Kristián Džubas z III. A, Martin Hritz, 

Jakub Gura a Matej Harabin (všetci zo IV. A) v téme Góly, body, sekundy, Oliver Zakopjan 

z III. B a Adrián Václavek zo IV. A v téme Mozgolamy a nakoniec Barbora Vojtičková z II. C, 

Matej Harabin zo IV. A, Eduard Rímsky z I. B a Alexander Lach z III. A v téme Svetobežník. 

 Na našej škole sme si Svetový deň boja proti AIDS pripomenuli rozhlasovou reláciou. 

6. december 2016 

 Redaktorky časopisu Stretnutia Laura Špaková (II. C) a Simona Zuzana Batoryová (IV. B) 

navštívili kňaza Mariána Kuffu v Inštitúte Krista Veľkňaza a urobili s ním interview  

do školského časopisu. 

 Školského kola Matematickej olympiády v kategórii A sa zúčastnili Zuzana Gáborčíková 

a Tomáš Biloš (obaja z III. A) – obaja boli úspešnými riešiteľmi školského kola, postúpili  

na krajské kolo. 

13. december 2016 

 Študenti IV. B Klaudia Garstková, Katrina Hovančáková, Lukáš Vízner, Matúš Tomaškovič 

a Adam Sedlák vystúpili s vlastnou scénkou na slávnostnom programe v ZUŠ v Kežmarku 

pri príležitosti odhalenia repliky sochy Svetlonosky v parku pri novom evanjelickom kostole. 

14. december 2016 

 V rámci Kežmarských vianočných trhov sa predstavila naša školská kapela In medias res. 



Výročná správa 2016/2017 

 
9 

19. december 2016 

 Na Majstrovstvách školy v basketbale bolo takéto konečné poradie tried: 1. IV. B, 2. IV. A, 

3. I. AB, 4. II. B. 

21. december 2016 

 Žiaci aj zamestnanci školy si spríjemnili predvianočné obdobie. Žiaci v niektorých triedach 

okrem prípravy vystúpenia na ZUČ zažili vyučovanie trochu iné - vianočné s darčekmi  

a príjemným posedením pri čaji. Zamestnanci školy sa stretli v popoludňajších hodinách  

pri vianočnej kapustnici a punči. 

22. december 2016 

 Uskutočnila sa tradičná predvianočná akcia ZUČ - prehliadka záujmovo-umeleckej činnosti 

našich žiakov v telocvični T2. Všetky triedy sa do programu zapojili hodnotnými 

vystúpeniami. Víťazmi sa stali žiaci IV. B s tanečným číslom The Secret of Christmas, druhú 

priečku obsadili žiaci I. A tiež s tanečným vystúpením. Na treťom mieste sa umiestnili spolu 

IV. A a III. B (opäť za spoločný tanec). Organizátori prehliadky z II. A svoju úlohu zvládli 

výborne. Tohtoročné vystúpenia boli výnimočné v tom, že účinkovali v programe takmer 

všetci žiaci príslušnej triedy. Program si prišli opäť pozrieť deti z detského domova  

zo Spišskej Belej, ktoré si odniesli aj malé darčeky vyrobené našimi žiakmi. 

23. december 2016 – 8. január 2017 

 Vianočné prázdniny. 

10. január 2017 

 Zuzana Gáborčíková a Tomáš Biloš (obaja z III. A) sa zúčastnili krajského kola Matematickej 

olympiády v kategórii A, ktoré sa konalo v Prešove. 

18. január 2017 

 Konzultačné rodičovské združenie. 

 V obvodnom kole Olympiády v anglickom jazyku na Gymnáziu Kukučínova v Poprade boli 

úspešní všetci traja žiaci reprezentujúci našu školu. Kategória 2A – Silvester Lorenčík (II. A) 

– 1. miesto v okresnom kole, kategória 2B – Adrián Gurka (III. B) – 1. miesto v okresnom 

i obvodnom kole, kategória 2C2 – Tadeáš Adamjak (II. C) – 1. miesto v okresnom kole. 

19. január 2017 

 Konalo sa obvodné kolo Olympiády v nemeckom jazyku na Gymnáziu D. Tatarku v Poprade. 

Úspešní žiaci – kategória 2A – Alex Šajtlava (II. B) – 1. miesto v obvodnom i okresnom kole; 

kategória 2B - Marek Arpáš (III. B) – 1. miesto v okresnom kole. 

25. január 2017 

 Hotelová akadémia OB v Kežmarku hostila stredné školy z okresu Kežmarok, Poprad, Stará 

Ľubovňa a Levoča na Burze informácií pre žiakov 9. ročníka ZŠ. Aj zástupcovia našej školy 

z radov učiteľov a žiakov poskytli informácie žiakom a učiteľom zo základných škôl  

o možnostiach štúdia na našej škole, o úspechoch žiakov školy vo vzdelávacej aj 

mimoškolskej oblasti, o záujmovom vzdelávaní a realizovaných projektoch. 

 Aké je to byť časticou? Žiaci III. A, III. B a II. C sa to mohli dozvedieť na rovnomennej 

prednáške. Prednášať a porozprávať sa so žiakmi prišiel náš úspešný absolvent, dnes 

študent doktorandského štúdia na Katedre jadrovej a subjadrovej fyziky PrF UPJŠ  

v Košiciach Lukáš Tropp. 

 Klasifikačná porada za I. polrok. 
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30. január 2017 

 Učitelia a študenti videli hru Ženský zákon po spišsky v Spišskom divadle v Spišskej Novej 

Vsi. 

31. január 2017 

 Vydávanie výpisov známok za 1. polrok. 

 Školského kola Matematickej olympiády v kategórii B sa zúčastnili Jakub Venglik, Barbora 

Vojtičková, Laura Špaková, Richard Král (všetci z II. C) – prví dvaja boli úspešnými riešiteľmi 

a postúpili na krajské kolo. 

1. február 2017 

 V krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka v kategórii B v Prešove sa Sára Špaková 

(II. C) umiestnila na 4. mieste.  

3. február 2017 

 Polročné prázdniny. 

6. február 2017 

 V Prešove sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku, kde sa Silvester 

Lorenčík umiestnil na 2. mieste. 

 Prváci a druháci absolvovali školské kolo Biblickej olympiády elektronickou formou v učebni 

Infoveku. Postúpili Sára Špaková z II. C, Martina Tomalová a Pavol Vilček (obaja z I. B). 

8. február 2017 

 Na krajskom kole Olympiády ľudských práv v Prešove našu školu reprezentovala Viera 

Semaňáková (III. B). 

9. február 2017 

 Študenti spoločne so svojimi učiteľmi pripravovali svoje expozície na Deň otvorených dverí. 

10. február 2017 

 Deň otvorených dverí a projektový deň Mimoeurópske kultúry - Kultúry (ne)poznané. 

13. - 17. február 2017 

 Žiaci prvého ročníka v krásnom prostredí Vyšných Ružbách, za slnečného počasia, 

absolvovali lyžiarsky kurz. Deň sa začínal rozcvičkou, pokračoval na svahu v jednotlivých 

skupinách pod vedením inštruktorov a končil v hoteli spoločným podvečerným programom. 

Kurz končil v piatok pretekmi a ocenením najlepších. 

15. február 2017 

 V Prešove sa konalo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku. V kategórii 2B sa Adrián 

Gurka z III. B umiestnil na 2. mieste a v kategórii 2A Silvester Lorenčík z  II. A obsadil  

5. miesto. 

16. február 2017 

 Na okresnom kole Vansovej Lomnička v Kežmarku vystúpili Lenka Galliková (II. C)  

a Dominika Ondo-Eštoková (II. B). 

 V Prešove sa konalo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. V kategórii 2A sa Alex 

Šajtlava z triedy II. B umiestnil na 3. mieste. 

20. február 2017 

 V školskej  prehliadke 39. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti si porota vypočula desať 

prezentácií k prácam zo šiestich rôznych odborov. Do krajského kola postúpilo sedem prác. 
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21. február 2017 

 Okresné kolo vo volejbale žiakov stredných škôl, v družstve chlapcov školu reprezentovali: 

Vojtech Fudaly (z II. C), Samuel Mati, Radovan Šiška, Pavol Vilček (všetci z I. B), Mário 

Neupauer, René Pivko (obaja z III. B), Štefan Glodžák, Jakub Gura, František Pokrivčák 

(všetci zo IV. A). Získali 2. miesto. 

22. február 2017 

 Okresné kolo vo volejbale žiačok stredných škôl, Družstvo dievčat tvorili: Ema Blaščáková, 

Milena Burdíčková (obidve z I. A), Karin Karašová (z I. B), Soňa Gardianová, Kristína 

Gurková, Jaroslava Sariková (všetky z II. A), Sára Pisarčíková, Tímea Frankovičová (obidve 

z II. B) a Laura Matejková (zo IV. A). Dievčatá vybojovali 1. miestom postup na krajské kolo. 

 Žiaci druhého a tretieho ročníka sa zúčastnili na geografickej projekcii Peru - štyri strany 

sveta z cyklu Svet okolo nás v kine Iskra v Kežmarku. 

1. marec 2017 

 V obvodnom kole v basketbale chlapcov v mestskej športovej hale obsadilo družstvo 

chlapcov (František Pokrivčák, Jakub Gura, Štefan Glodžák (všetci zo IV. A), Mário 

Neupauer (III. B), Radovan Šiška, Roman Kurtý (obaja z I. B), Roman Mirga (IV. B), Jakub 

Venglik (II. C), Samuel Gibľak, Jakub Karaš (II. B)) 3.miesto. 

2. marec 2017 

 Spoločná študentská kvapka krvi sa uskutočnila tentoraz v priestoroch Hotelovej akadémie 

O. Brucknera v Kežmarku. 

6. – 10. marec 2017 

 Jarné prázdniny. 

12. – 18. marec 2017 

 V rakúskom Innerkrems prebehli 2. Majstrovská sveta nepočujúcich v alpskom lyžovaní 

a snowboardingu (2nd World Deaf Alpine Skiing and Snowboard). Junior Dávid Pristač, 

maturant na našom gymnáziu, potvrdil výbornú výkonnosť a stal sa trojnásobným juniorským 

majstrom sveta. Medzi mužmi v Super kombinácii skončil na 5. mieste a vyhral tak súťaž 

juniorov. V predposledný deň súťaží skončil opäť na vynikajúcom 5. mieste v slalome mužov 

a opäť to bol najlepší výkon medzi juniormi. V posledný deň majstrovstiev Dávid bodoval  

6. miestom v obrovskom slalome mužov, čo znamená pre neho ďalší majstrovský titul 

v juniorskej kategórii. 

13. – 17. marec 2017 

 Žiaci prvého a druhého ročníka mali možnosť zúčastniť sa Kurzu s rodeným hovoriacim 

a celý týždeň tak aktívne komunikovať v anglickom jazyku. 

14. marec 2017 

 EČ a PFIČ maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry. 

 Prváci a druháci sa zúčastnili filmového festivalu JEDEN SVET v kaštieli v Strážkach. 

 Žiaci III. A využili možnosť kariérneho poradenstva v CPPPaP. 

 Žiaci III. B si zašportovali si v našej telocvični na bedmintonovom turnaji. 

15. marec 2017 

 EČ a PFIČ maturitnej skúšky z cudzích jazykov. 

 Prváci a druháci absolvovali hodinu dejepisu v Kežmarskom hrade. 

 Žiaci III. A si zašportovali v našej telocvični na bedmintonovom turnaji. 

 Žiaci III. B využili možnosť kariérneho poradenstva v CPPPaP. 
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16. marec 2017 

 EČ maturitnej skúšky z matematiky. 

17. marec 2017 

 Školské kolo Chemickej olympiády kategórie B. 

20. marec 2017 

 12 žiakov v kategórii Kadet a 6 žiakov v kategórii Junior sa zapojilo do medzinárodnej súťaže 

Matematický klokan. Najúspešnejší bol Jakub Venglik (II. C), ktorý v kategórii Kadet dosiahol 

percentil 97,7 %. V tejto kategórii boli úspešnými riešiteľmi Pavol Vilček (I. B) – percentil  

91,3 % a Adam Heteš (II. C) – percentil 85,9 %. V kategórii Junior bol úspešným riešiteľom 

Adrián Gurka (III. B) – percentil 86,9 %. 

22. marec 2017 

 Na dekanátnom kole Biblickej olympiády žiakov stredných škôl, ktoré sa konalo 22. marca 

2017 v priestoroch Základnej školy s materskou školou svätého Kríža, úspešne 

reprezentoval našu školu trojčlenný tím žiakov v tomto zložení: Sára Špaková z II. C, Martina 

Tomalová a Pavol Vilček (obaja z I. B). V konkurencii, ktorú tvorili i žiaci cirkevných škôl, 

obsadili 3. miesto a postúpili do diecézneho kola. 

23. marec 2017 

 Deň vody – rozhlasová relácia. 

24. marec 2017 

 V krajskom kole Geografickej olympiády našu školu reprezentoval Adam Heteš (II. C). 

 Štvrtáci, ktorí si vybrali seminár z dejepisu, sa zúčastnili na prednáške v rámci Dní židovskej 

kultúry v Kežmarku. 

 V Biologickej olympiáde bola v tomto školskom roku veľmi úspešná Lucia Tribulová (II. A), 

ktorá obsadila 2. miesto v krajskom kole v teoreticko-praktickej časti kategórie B, ktoré sa 

konalo v Bardejove. 

 Konal sa jednodňový kurz k projektu Tajný život mesta vo Výmenníku v Košiciach. Kurzu sa 

zúčastnili žiačky prvého ročníka: Barbora Chripková, Tímea Chripková, Nina Kleinová  

a Zuzana Šatalová spolu so školskou koordinátorkou projektu p. p. Máriou Petráškovou. 

30. marec 2017 

 Tento rok sme oslávili sviatok všetkých učiteľov v Gymnáziu P. O. Hviezdoslava tradične  

i netradične. Tradične nás šikovní žiaci, tentoraz zo IV. A, prekvapili originálnymi darčekmi, 

ktoré vyrobili pre nás sami na hodinách umenia a kultúry pod vedením p. p. Oravcovej. 

Netradične sme strávili deň učiteľov výletom. Všetci spoločne sme cestovali do neďalekej 

Starej Ľubovne, kde sme mali chutný obed a následne do Hniezdneho, kde sme absolvovali 

prehliadku Nestville Parku spojenú s ochutnávkou nápojov a jedál. 

31. marec 2017 

 V Starej Ľubovni sa konala krajská prehliadka 39. ročníka stredoškolskej odbornej činnosti. 

Naša škola mala zastúpenie v piatich súťažných odboroch so siedmimi prácami. Najviac sa 

darilo Barbore Bešenejovej z III. A, ktorá  s prácou Chov sliepky domácej a znáška vajec  

v odbore Biológia obsadila druhé miesto a postúpila na celoslovenské kolo SOČ. 

5. apríl 2017 

 Klasifikačná porada za III. štvrťrok. 

 Uskutočnilo sa okresné kolo vo futbale žiakov stredných škôl. Družstvo chlapcov našej školy 

(Nikolas Kovalčík z I. A, Radovan Šiška a Pavol Vilček z I. B, Marián Griglák, Maroš Kovalčík, 
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Marek Mikolajčík, Filip Šromovský z II. C, Kristián Džubas z III. A, René Pivko z III. B, Štefan 

Glodžák a Adam Koršňák zo IV. A, Ľubomír Kubala, Roman Mirga, Valentín Jedinák a Ján 

Károlyi zo IV. B) sa umiestnilo na 1. mieste a postúpilo na regionálne kolo. 

6. apríl 2017 

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

reprezentovali Jakub Venglik a Laura Špaková (II. C). 

7. apríl 2017 

 Medzinárodnej matematickej súťaže Náboj sa zúčastnili dva tímy našej školy: Juniori: Adam 

Heteš, Laura Špaková, Jakub Venglik, Barbora Vojtičková (všetci z II. C) a Pavol Vilček  

(z I. B) a Seniori: Adrián Gurka, Oliver Zakopjan, Štefan Bachleda, Martin Kulka (všetci z III. 

B) a Adrián Václavek (zo IV. A) Juniori obsadili 33. priečku v rámci Slovenska (zo 111 tímov) 

a v medzinárodnom rebríčku  181. miesto (celkovo 449 tímov). Seniori obsadili 52. priečku 

v rámci Slovenska (z 97 tímov) a v medzinárodnom meradle im patrí 282. miesto (celkovo 

404 tímov). 

 Uskutočnila sa jedinečná verejnoprospešná zbierka Ligy proti rakovine - Deň narcisov, do 

ktorej sa už tradične zapojila aj naša škola. Žlté tričko s logom Ligy proti rakovine si obliekli 

6 dobrovoľníci: Alex Šajtlava, Jana Uhlárová, Miriam Fudalyová, Vanesa Rontová, Helena 

Zamkovská (všetci z II. B) a Denisa Vnenčáková z I. B, ktorí vyzbierali v priestoroch školy a 

v uliciach mesta Kežmarok sumu 532,78 € na pomoc onkologickým pacientom. 

10. apríl 2017 

 Jakub Venglik, Barbora Vojtičková (z II. C) sa zúčastnili krajského kola Matematickej 

olympiády v kategórii B, ktoré sa konalo v Prešove. 

11. apríl 2017 

 Žiaci II. B a II. C sa zúčastnili na premietaní dokumentárneho filmu Cesta Magdalény 

Robinsonovej, ktoré bolo spojené s diskusiou o totalitných režimoch na Slovensku  

v 20. storočí. Moderátorom diskusie bol novinár Andrej Bán a na jeho otázky a otázky žiakov 

odpovedali lekár Pavel Traubner a historik Patrik Dubovský z Ústavu pamäti národa. 

12. apríl 2017 

 III. rodičovské združenie. 

13. – 18. apríl 2017 

 Veľkonočné prázdniny. 

19. apríl 2017 

 Tím v zložení Barbora Bešenejová, Michaela Vojtičková a Libor Hanáček (III. A) nás 

reprezentoval v regionálnom kole súťaže Mladý Európan v Poprade a umiestnil sa  

na 6. mieste. 

 Súťaž tímov v príprave tradičných i netradičných jedál a v prezentácii v cudzích jazykoch 

s názvom FOODFest sa konal v telocvični T1. 

 Žiaci školy, ktorí navštevujú voliteľný predmet náboženská výchova (katolícka), sa počas 

pôstneho obdobia na hodinách zapojili do akcie na pomoc chudobným rodinám a deťom 

subsaharskej Afriky Pôstna krabička pre Afriku 2017. Dobrovoľné príspevky v sume 55,07 € 

boli zaslané na účet úmyslu. 

25. apríl 2017 

 V krajskom kole Hviezdoslavovho Kubína v Prešove získala Dominika Ondo-Eštoková (II. B) 

v kategórii poézia 3. miesto. 
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 V Poprade sa za účasti družstiev z okresov Kežmarok, Poprad a Levoča uskutočnilo 

regionálne kolo vo veľkom futbale žiakov SŠ. Naše družstvo chlapcov v zložení: Nikolas 

Kovalčík (I. A), Radovan Šiška, Pavol Vilček (obaja z I. B), Marián Griglák, Maroš Kovalčík, 

Marek Mikolajčík, Filip Šromovský, Gregor Kellner (všetci z II. C), Kristán Džubas (z III. A), 

Štefan Glodžák, Adam Koršňák, Adam Zoričák, František Pokrivčák (všetci zo IV. A), 

Ľubomír Kubala, Roman Mirga, Ján Károlyi (všetci zo IV. B) sa umiestnilo na 3. mieste. 

26. apríl 2017 

 Našu školu reprezentovali na diecéznom (krajskom) kole Biblickej olympiády Sára Špaková 

(z II. C), Martina Tomalová a Pavol Vilček (obaja z I. B). Súťaž prebiehala v priestoroch 

Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka (Spišská Kapitula). Cenu za 2. miesto 

prebrali naši študenti z rúk spišského sídelného biskupa Štefana Sečku. Ide o historický 

úspech v tejto súťaži družstiev, ktorej sa zúčastňujeme už vyše 10 rokov. Od postupu  

do celonárodného kola nás delili len 2 body (získať sa ich dalo vyše 100). 

 V krajskom kole Hviezdoslavovho Kubína v kategórii próza nás reprezentovala Lenka 

Galliková (II. C). 

 Uskutočnilo sa okresné kolo v atletike stredných škôl. Našu školu reprezentovalo 7 dievčat 

v 8 disciplínach a 7 chlapcov v 10 disciplínach. Napriek nepriaznivému počasiu si najlepšie 

počínali Viktória Ugrayová z II. A vo vrhu guľou, Adam Sedlák zo IV. B v skoku do diaľky 

(navyše obsadil 2. miesto vo vrhu guľou) a Maroš Kovalčík z II. C v behu na 1500 m. 

Umiestnili sa na prvom mieste. Na druhom mieste sa umiestnili: Laura Matejková zo IV. A v 

behu na 100 m a v skoku do diaľky, Jakub Kristián Lukas z III. A v behu na 400 m a v behu 

na 200 m, Karin Karašová z I. B vo vrhu guľou, Sára Pisarčíková z II. B v behu na 200 m a 

Adam Richtarčík z II. A v behu na 800 m. Na treťom mieste sa umiestnili: Kristína Horná  

zo IV. A v behu na 400 m, Jakub Modla z II. A v behu na 400 m, Roman Nagy zo IV. A  

v behu na 100 m, Mário Neupauer z III. B v skoku do diaľky a Lenka Žembová z I. B v behu 

na 800 m. 

26. – 28. apríl 2017 

 Lucia Tribulová (II. A) reprezentovala našu školu na celoslovenskom kole Biologickej 

olympiády v kategórii B, ktoré sa konalo v Košiciach. 

27. apríl 2017 

 V Prešove sa uskutočnilo krajské kolo vo volejbale žiačok SŠ. Turnaja sa zúčastnilo 12 škôl 

z Prešovského kraja. Hralo sa v 3 skupinách po 4 družstvá. Naše dievčatá napriek dobrým 

výkonom nepostúpili zo skupiny do finále. 

28. apríl 2017 

 Školské kolo Chemickej olympiády kategórie C. 

28. – 29. apríl 2017 

 Zástupcovia redakčnej rady Simona Zuzana Batoryová (IV. B), Adrián Gurka (III. B), Laura 

Špaková (II. C) a p. p. Andrea Petrášková sa zúčastnili na vyhodnotení celoslovenskej 

novinárskej súťaže stredoškolských a vysokoškolských časopisov Štúrovo pero vo Zvolene. 

Časopis Stretnutia sa umiestnil na 3. mieste. Simona Zuzana Batoryová získala v kategórii 

novinárske príspevky prémiu Literárneho fondu. 

28. – 30. apríl 2017 

 Vybraní žiaci školy sa zúčastnili zájazdu do Viedne. 
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2. máj 2017 

 V Poprade sa uskutočnilo územné kolo súťaže Družstiev prvej pomoci mladých SČK 

stredných škôl z okresu Poprad a Kežmarok. Družstvo našej školy v zložení: Ivana Lučanská 

(IV. B), Nikola Klejová (III. A), Viktória Ugrayová (II. A), Tímea Frankovičová (II. B), Alexandra 

Budzová (II. B), Valentína Monková (III. A) sa umiestnilo na 5. mieste. 

5. máj 2017 

 Na Evanjelickom gymnáziu J. A. Komenského v Košiciach  sa v rámci Dní mesta Košice 

konal 13. ročník krajského matičného festivalu Ľudová pieseň košickej mládeže, na ktorom 

sa predstavili aj naši študenti. Estera Nebusová (III. B) získala 1. miesto v kategórii dievčatá 

a Damián Pružinský (II. B) obsadil v kategórii chlapci 2. miesto. 

9. máj 2017 

 I. kolo prijímacích skúšok pre štúdium na našej škole (1. termín). 

 Žiaci III. A Barbora Bešenejová, Michaela Vojtičková a Libor Hanáček sa zúčastnili 

elektronického testovania súťaže Mladý digitálny Európan. 

10. máj 2017 

 Po úspešnom vyriešení úloh domáceho kola Jakub Venglik (II. C), Pavol Vilček (I. B) a Filip 

Libiak (I. A) postúpili na krajské kolo Fyzikálnej olympiády, ktoré sa konalo v Bardejove. 

 Klasifikačná porada pre IV. ročník. 

11. máj 2017 

 I. kolo prijímacích skúšok pre štúdium na našej škole (2. termín). 

 Zápis do 1. ročníka bez prijímacích skúšok. 

12. máj 2017 

 Rozlúčili sme sa s 58 žiakmi IV. A a IV. B triedy. 

 Zápis do 1. ročníka bez prijímacích skúšok. 

16. máj 2017 

 Študenti druhého ročníka v rámci literárno-geografickej exkurzie navštívili Oravské múzeum 

P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, rodný dom Martina Kukučína v Jasenovej a drevený 

artikulárny kostol v Leštinách. Sprevádzali ich učitelia Daniela Žabková, Jozef Vlček, 

Katarína Krempaská a Andrea Petrášková. 

18. máj 2017 

 Vo Svite sa uskutočnilo krajské kolo Chemickej olympiády kategórie C, do ktorého postúpili  

2 žiaci - Pavol Vilček a Alexandra Kolodzejová (obaja z I. B). Pavol Vilček sa umiestnil  

na 15. mieste a stal sa úspešným riešiteľom krajského kola. 

 Zápis do 1. ročníka po prijímacích skúškach. 

22. máj 2017 

 Žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka sa zúčastnili na divadelnom predstavení 

v anglickom jazyku s názvom Peter Black 3. 

 Zápis do 1. ročníka po prijímacích skúškach. 

23. – 26. máj 2017 

 Maturanti absolvovali ústnu formu internej časti maturitnej skúšky. 

23. máj 2017 

 V spolupráci s PF UPJŠ v Košiciach zorganizovali pre žiakov 2. ročníka Deň  

s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ. Žiaci si mohli vybrať 2 z ponúkaných troch prednášok 

(Zaujímavý svet fyziky nízkych teplôt - RNDr. Róbert Tarasenko, PhD., Lacné a bezpečné 
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batérie na báze síry a kremíka - doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, PhD., Prírodovedci 

na kontinente extrémov - prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc.). Na záver ešte mali spoločnú 

prednášku o možnostiach štúdia na PF UPJŠ v Košiciach. 

 Žiaci 1. ročníka zúčastnili exkurzie v Astronomickom ústave Slovenskej akadémie vied 

v Starej Lesnej. 

 Kurz ochrany života a zdravia pre tretí ročník. 

24. máj 2017 

 7 žiakov školy sa zúčastnilo na PF UPJŠ v Košiciach podujatia Vyskúšaj si jeden deň 

vysokoškoláka, na ktorom si mohli vybrať z 32 rôznych prednášok, cvičení a seminárov  

z odborov: matematika, fyzika, informatika, chémia, biológia, ekológia a geografia. Išlo  

o ukážky vysokoškolskej výučby, ktorú prednášatelia mierne upravili pre stredoškolákov. 

 Žiaci 1. ročníka sa zúčastnili exkurzie v čistiarni odpadových vôd v Kežmarku. 

 Žiaci 2. ročníka absolvovali dve zaujímavé prednášky z cyklu Európa a svet. Už po štvrtý raz 

našu školu navštívila pani Eva Ohrablová z neziskovej organizácie SEEDS, tentoraz  

so svojimi spolupracovníkmi Mirkou Badinskou a Petrom Reom - úžasnými ľuďmi  

a fantastickými sprievodcami, ktorí opäť prišli k nám zasiať semienka zvedavosti a záujmu. 

Obaja rečníci pútavými prezentáciami vtiahli svojich poslucháčov na nové miesta, do iných 

kultúr. Pán Peter Rea so žiakmi diskutoval na tému Ľudia Knihy - spolunažívanie kresťanov, 

moslimov a Židov na Blízkom východe. Mirka Badinská hovorila na tému Nebezpečná Afrika 

- najnebezpečnejšie zvieratá Afriky o krajinách, v ktorých sa hovorí, že čo nezješ ty, to zje 

teba. 

 Kurz ochrany života a zdravia pre tretí ročník. 

25. máj 2017 

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

 Kurz ochrany života a zdravia pre tretí ročník. 

26. máj 2017 

 Zápis do 1. ročníka po prijímacích skúškach. 

30. máj 2017 

 Žiaci III. B triedy videli rozprávku Čarovná flauta v Kežmarskom hrade. Bola to špeciálna 

cena, ktorú získali na vyhodnotení projektového dňa. 

 Žiaci I. A navštívili za odmenu ZOO v Košiciach. 

3. jún 2017 

 Počas Dní mesta v Spišskej Belej na námestí varili naši učitelia guláš. 

5. jún 2017 

 Krajské kolo v ľahkej atletike v Prešove, Viktória Ugrayová (II. A) vo vrhu guľou skončila 

siedma. 

8. jún 2017 

 Študenti II. A triedy a redaktori časopisu Stretnutia sa zúčastnili v rámci Literárneho 

Kežmarku na seminári venovanom 230. výročiu vzniku kežmarského lýcea a 90. výročiu 

vzniku slovenských gymnaziálnych tried. Prednášajúci sa vo svojich príspevkoch venovali 

jubilujúcemu lýceu a gymnáziu, vzťahu učiteľa a žiakov v minulosti a skrytým posolstvám 

slovenskej romantickej rozprávky. 

 Na slávnostnom otvorení 52. ročníka Literárneho Kežmarku vystúpila Dominika Ondo-

Eštoková s básňou P. O. Hviezdoslava a školská kapela In medias res.  
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9. jún 2017 

 Tretiaci, navštevujúci spoločenskovedný seminár, sa zúčastnili v telocvični Základnej školy-

Grundschule v Kežmarku prednášky Dušana Chreneka, vedúceho zastúpenia Európskej 

komisie na Slovensku.  

 V priestoroch Kežmarského hradu prebiehal 5. ročník Festivalu študentského remesla. Naši 

študenti druhého ročníka sa podujatia tiež zúčastnili. Pätnásti najodvážnejší si trúfli  

do strašidelného podzemia nie na prehliadku, ale oni tam celé dopoludnie úspešne strašili. 

Pripravili tak pre množstvo detí, ale aj dospelých nezabudnuteľný pocit strachu a spríjemnili 

tento deň. Ďalšia časť žiakov sa venovala deťom v detskom historickom mestečku  

pri historických hrách, pri lukostreľbe a vo vojenskom tábore. 

16. jún 2017 

 Slávnostná akadémia pri príležitosti 90-teho výročia založenia slovenských gymnaziálnych 

tried. 

19. jún 2017 

 Našu školu navštívila novinárka, pedagogička a rozvojová analytička Boba Markovič 

Baluchová a študentom druhého ročníka porozprávala o mediálnom zobrazovaní ľudí  

a situácii z krajín s nižšími príjmami. 

20. jún 2017 

 2. kolo prijímacích skúšok pre štúdium na našej škole. 

22. – 27. jún 2017 

 Kurz pohybu a pobytu v prírode pre II. ročník 

23. jún 2017 

 Klasifikačná porada. 

26. – 27. jún 2017 

 Školské výlety. 

28. jún 2017 

 Časopis Stretnutia sa umiestnil na 2. mieste v súťaži O najlepší školský časopis 

podtatranského regiónu. Diplom a cenu prevzali šéfredaktorka Laura Špaková (II. C) a grafik 

Adrián Gurka (III. B). 

29. jún 2017 

 V telocvični sa uskutočnilo oceňovanie žiakov, ktorí zaznamenali výrazné úspechy v 

súťažiach rôzneho zamerania, počas celého roka mali vynikajúcu dochádzku (maximálne 15 

vymeškaných vyučovacích hodín) a boli na konci školského roka vyznamenaní. 

30. jún 2017 

 Vydáva nie vysvedčení.  
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Maturitné skúšky 
 
 

4 roky úspešne zavŕšené 

Maturity, skúšky dospelosti, mnohí z nás si z času na čas spomenú, aké to bolo za zeleným 
stolom, akú otázku sme si vytiahli, čo sme nevedeli, ako nám učitelia pomohli... 

Aj tento rok 57 maturanti nášho gymnázia pristúpili k zelenému maturitnému stolu a úspešne 
sa popasovali s trémou, stresom a napätím. Úspešne zmaturovali, a tak urobili dôležitý krok  
vo svojom ďalšom napredovaní. A že sa s maturitou vysporiadali úspešne, hovoria aj čísla. 
Externú časť, t. j. písomky, už v marci zvládli naši maturanti excelentne. Vo všetkých 
predmetoch (slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, matematika) dosiahli veľmi dobré 
výsledky, podstatne vyššie ako celoslovenské priemery v jednotlivých predmetoch. 
V Prešovskom samosprávnom kraji, ktorý je naším zriaďovateľom, sme preskočili všetky 
veľkosťou porovnateľné gymnáziá (Stará Ľubovňa, Levoča, Lipany...) a dokonca vo všetkých 
predmetoch sme dosiahli lepšie výsledky ako najžiadanejšie gymnázium v PSK - Gymnázium 
Kukučínova Poprad. Toto vynikajúce hodnotenie je výsledkom štvorročnej systematickej práce 
žiakov a ich učiteľov. 

O zodpovednom prístupe k štúdiu nás žiaci presvedčili počas maturitného týždňa svojimi 
odpoveďami pri zelenom maturitnom stole. Skúšajúci v jednotlivých predmetoch ohodnotili 
odpovede žiakov až 181-krát jednotkou či dvojkou a len 7-krát hodnotili odpoveď ako 
dostatočnú. Veď napríklad 19 maturantov z chémie dosiahlo maturitný priemer 1,37,  
18 maturantov z matematiky priemer 1,63 či 22 maturantov z biológie priemer 1,33. Verím, že 
tento úspešný maturitný ročník prekoná aj naše dlhodobo vysoké percento úspešnosti 
prijímania na vysoké školy (97 %). Mnohí z maturantov boli prijatí na zvolené školy už  
pred maturitnou skúškou a iných zas čakajú prijímacie skúšky práve v týchto dňoch. Teší ma 
skutočnosť, že naši študenti si nevyberajú tzv. „ľahké“ VŠ, ktoré prijmú všetkých uchádzačov, 
ale náročné a kvalitné VŠ na Slovensku, ale aj v zahraničí. 

Našim maturantom želám v mene svojom, ale aj všetkých kolegov, úspešné zvládnutie 
prijímacích skúšok a do ďalších rokov pevné zdravie, šťastie, porozumenie, radosť a nech každý 
deň ich ďalšieho života je naplnený radosťou z dosahovaných výsledkov v práci, ktorú si sami 
zvolili. 

Mgr. Daniela Mihóková 

riaditeľka školy 

 
 
Témy písomných maturitných skúšok (PFIČ) zo slov. jazyka a literatúry: 
1. Zmeny v spoločnosti sú rýchlejšie než naša schopnosť adaptovať sa na ne (Diskusný 

príspevok). 
2. „Načo je knižka,“ pomyslela si Alica, „keď nemá ani obrázky...?“ Lewis Carroll, Alica  

v krajine zázrakov (Úvaha). 
3. Začiatok či koniec? (Slávnostný príhovor pri príležitosti ukončenia stredoškolského 

štúdia). 
4. Vtedy som si uvedomil/uvedomila, že na to mám (Rozprávanie). 
 

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: 73,58 % (58 žiakov). 
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Výsledky externej časti maturitných skúšok: 
 

% úspešnosť/predmet MAT  SJL AJB2 NJB2 

GPOHKK 56,9 % 73,9 % 73,5 % 54,5 % 

Celkovo  45,9 % 57,6 % 68,4 % 59,6 % 

Štátne 45,7 % 57,4 % 69,3 % 60,9 % 

Súkromné 46,5 % 53,2 % 62,7 % 54,1 % 

Cirkevné 47,3 % 64,5 % 63,9 % 54,4 % 

PO kraj 46,1 % 58,1 % 65,9 % 65,8 % 

Gymnáziá 51,1 % 70,4 % 67,6 % 59,0 % 

 
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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Galéria absolventov 
 
Z 58 žiakov maturitného ročníka 17 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: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Natália Jakub Kristína 
 Abtová (IV. A) Gura (IV. A) Horná (IV. A) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 Martin   Júlia  Slavomír 
 Hritz (IV. A)  Huťová (IV. A)  Kilár (IV. A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lívia Valentína Laura 
 Kleinová (IV. A) Mačičáková (IV. A) Matejková (IV. A) 
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 Roman Veronika Zuzana 
 Nagy (IV. A) Slobodníková (IV. A) Soliarová (IV. A) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 Adam  Zuzana 
 Zoričák (IV. A) Gancarčíková (IV. B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Klaudia Ivana Adam 
 Garstková (IV. B) Heldáková (IV. B) Sedlák (IV. B)  



Výročná správa 2016/2017 

 
23 

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 2017/2018. Na štúdium na gymnáziu sa 
zapísalo 67 uchádzačov.  

 

Meno žiaka Základná škola Meno žiaka Základná škola 

Abt Erich Dr. Fischera, Kežmarok Mitura Lukáš Svät. Kríža, Kežmarok 

Arpášová Laura Hrad. nám., Kežmarok Nahalková Adriana Dr. Fischera, Kežmarok 

Bachleda Matej Moskovská, Sp. Belá Neupauerová Klaudia Lendak 

Barnášová Petra Dr. Fischera, Kežmarok Neupauerová Petra Slovenská Ves 

Bartková Adriána Hrad. nám., Kežmarok Paciga Ján Hrad. nám., Kežmarok 

Body Marek Vrbov Pažáková Nina Dr. Fischera, Kežmarok 

Britaňáková Zuzana Svät. Kríža, Kežmarok Petra Emanuel Svät. Kríža, Kežmarok 

Čupka Ondrej Podolínec Pliško Daniel Moskovská, Sp. Belá 

Dindová Zuzana Dr. Fischera, Kežmarok Ploščica Radoslav Nižná brána, Kežmarok 

Dovjak Matúš Dr. Fischera, Kežmarok Plzák Norbert Tatranská Lomnica 

Dvorská Zuzana Tajovského, Poprad Podolinský Peter Nižná brána, Kežmarok 

Džadoň Adam Dr. Fischera, Kežmarok Pojedincová Kristína Ľubica 

Fiamčik Kevin Podolínec Polazhynets Olha Dr. Fischera, Kežmarok 

Findoráková Monika Dr. Fischera, Kežmarok Purschová Laura Dr. Fischera, Kežmarok 

Findoráková Veronika Dr. Fischera, Kežmarok Raganová Kristína Svät. Kríža, Kežmarok 

Fudalyová Renáta Lendak Rímska Terézia Dr. Fischera, Kežmarok 

Gaborčík Jakub Svät. Kríža, Kežmarok Romaňáková Anna Moskovská, Sp. Belá 

Galliková Gabriela Moskovská, Sp. Belá Rusnák Ján Dr. Fischera, Kežmarok 

Gallová Lea Dr. Fischera, Kežmarok Sedlák Kristián Nižná brána, Kežmarok 

Glovňa Andrej Pavol Ľubica 
 

Slebodníková Katarína Ulica mládeže, Poprad 

Heldák Lukáš Svät. Kríža, Kežmarok Svitaneková Sofia Dostojevského, Poprad 

Horváth Samuel Dr. Fischera, Kežmarok Šišková Eliška Nižná brána, Kežmarok 

Kamenický Oliver Komenského, Poprad Šmal Jakub Dolný Smokovec 

Karpišová Dominika Dr. Fischera, Kežmarok Uličný Martin Nižná brána, Kežmarok 

Klima Dávid Francisciho, Poprad Vdovjaková Helena Dr. Fischera, Kežmarok 

Kontrošová Natália Dostojevského, Poprad Venglik Matej Dr. Fischera, Kežmarok 

Košuthová Sára Alžbeta Ľubica 
 

Vilček Jakub Svät. Kríža, Kežmarok 

Kovalčík Ján Slovenská Ves Vitkovský Róbert Dr. Fischera, Kežmarok 

Kriššáková Lea Hrad. nám., Kežmarok Vojtička Juraj Dr. Fischera, Kežmarok 

Krzysiková Kristína Hrad. nám., Kežmarok Vrabeľ Mário Dr. Fischera, Kežmarok 

Kuceková Regína Fraňa Kráľa, Veľká Výrosteková Sára Nižná brána, Kežmarok 

Kunová Silvia Fraňa Kráľa, Veľká Zemčáková Anna Mária Ľubica 
 Kurucová Ľubica Hrad. nám., Kežmarok Žemba Martin Dr. Fischera, Kežmarok 

Labuda Branislav Nižná brána, Kežmarok   
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PK slovenského jazyka a literatúry, 
spoločenskovedných predmetov a geografie 

 

Školský rok 2016/2017 bol rámcovaný výnimočnými udalosťami. V októbri sme si Stretnutím 
Stretnutí pripomenuli 45 rokov časopisu kežmarských gymnazistov a v júni slávnostnou 
akadémiou 90 rokov existencie slovenských gymnaziálnych tried. Obe tieto akcie sa stretli 
s pozitívnym ohlasom všetkých zúčastnených. Určite je potrebné oceniť vklad študentov, ktorí 
sa aktívne zapojili do prípravy, našli odvahu a vystúpili na pódium pred pozvaných hostí, svojich 
učiteľov a spolužiakov. 

Ani v tomto roku nechýbali tradičné exkurzie. Prváci navštívili Mestskú knižnicu v Kežmarku, 
ale aj Múzeum Janka Kráľa a spolok Tatrín v Liptovskom Mikuláši. Druhý ročník sa vydal  
po stopách realistických spisovateľov - Pavla Országha Hviezdoslava a Martina Kukučína. 
Študenti si prezreli expozíciu venovanú básnikovi P. O. Hviezdoslavovi v Dolnom Kubíne  
a navštívili rodný dom Martina Kukučína v Jasenovej. Novinkou tejto exkurzie bola návšteva 
dreveného artikulárneho kostola v Leštinách. 
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Je chvályhodné, že každý rok sa nájdu študenti, ktorí sa zapoja do rôznych súťaží  
a projektov a nebolo tomu inak ani tento rok. Lenka Galliková (II. C) a Dominika Ondo-Eštoková 
(II. B) reprezentovali našu školu na okresnom kole Vansovej Lomničky. Výnimočný úspech 
dosiahla Dominika Ondo-Eštoková (II. B), ktorej v krajskom kole Hviezdoslavovho Kubína  
v Prešove porota udelila 3. miesto. V Olympiáde zo slovenského jazyka sa Sára Špaková  
(II. C) umiestnila na 4. mieste v krajskom kole. 

Opäť sme sa zapojili do celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy - 
Knihy rozprávajú príbehy, ktorý je zameraný na podporu čítania. Do výroby záložiek sa zapojili 
žiaci prvého a druhého ročníka. Vytvorené záložky si vymenili s partnerskou školou, ktorou bola 
Súkromná stredná odborná škola EDUCO z Námestova. 

Ku školskému roku 
neodmysliteľne patrí aj 
návšteva divadelného 
predstavenia. Tentoraz sme 
Divadlo Jonáša Záborského  
v Prešove zamenili za Spišské 
divadlo v Spišskej Novej Vsi  
a videli sme divadelnú hru 
Ženský zákon po spišsky.  
Po predstavení, ktoré vyvolalo 
len pozitívne reakcie, sme si 
povedali, že určite to nebola 
naša posledná návšteva. 

Naši študenti nevystupujú 
len na školských akciách, ale aj 
na akciách v meste 
Kežmarok. V októbri študenti 
Klaudia Garstková (IV. B), 
Katrina Hovančáková (IV. B), Matúš Tomaškovič (IV. B) a Marek Mikolajčík (II. C) vystúpili  
s dramatickým pásmom Nory Baráthovej o Imrichovi Tökölim na Spomienkovom večere  
na Imricha Tököliho v Hoteli Hviezdoslav v Kežmarku. V decembri, v trošku pozmenenom 
zložení, sa Klaudia Garstková, Katrina Hovančáková, Lukáš Vízner, Matúš Tomaškovič a Adam 
Sedlák (IV. B) predstavili s vlastnou scénkou na slávnostnom programe v ZUŠ v Kežmarku  
pri príležitosti odhalenia repliky sochy Svetlonosky v parku pri novom evanjelickom kostole.  
Už niekoľko rokov nechýba vystúpenie našich študentov na slávnostnom otvorení Literárneho 
Kežmarku. 



Výročná správa 2016/2017 

 
26 

Nielen hodiny slovenského jazyka 
a literatúry, ale aj hodiny dejepisu sa 
vyučujúci snažia spestriť rôznymi 
aktivitami. Prváci absolvovali vyučovaciu 
hodinu v Kežmarskom hrade. Študenti 
druhého ročníka sa zúčastnili  
na premietaní dokumentárneho filmu 
Cesta Magdalény Robinsovej a aj  
na diskusii o totalitných režimoch  
na Slovensku v 20. storočí. Moderátorom 
bol známy fotograf a publicista Andrej 
Bán a jeho hosťami boli lekár Pavel 
Traubner, ktorý prežil holokaust, a historik 
Patrik Dubovský. Vyučovacia hodina, 

ktorá bola pridaná v druhom ročníku, bola využitá na projektové vyučovanie. Druháci si vytvorili 
tímy, ktoré pozostávali z minimálne troch, maximálne piatich študentov, vybrali si tému a tú sa 
snažili spracovať atraktívnym spôsobom. Vo väčšine prípadov sa im to podarilo. Tretiaci  
z organizačných dôvodov absolvujú exkurziu do múzea v Osvienčime v septembri 2017. 

Aký bude školský rok 2017/2018, záleží v prvom rade od nás. Budeme však veľmi radi, keď 
na jeho konci skonštatujeme, že bol úspešný. Preto prijmite výzvy, ktoré prinesie, prekonajte 
prekážky, ktoré vás postretnú, a maximálne sa snažte využiť to, čo vám hodiny i vyučujúci 
ponúknu. 

Mgr. Andrea Petrášková 

 

Časopis Stretnutia 
 

Školský časopis Stretnutia má za sebou 
45. rok. Počas oslavy tohto výročia sa 
stretli súčasní i bývalí redaktori, aby si 
zaspomínali na zážitky počas pôsobenia  
v časopise a svoje skúsenosti posunuli 
mladším nasledovníkom. Pri tejto 
príležitosti sme vydali výročné číslo, ktoré 
bolo venované spomienkam. 

Okrem výročného čísla pracovala 
redakčná rada pod vedením pani profesorky 
Andrey Petráškovej aj na ďalších štyroch 
číslach. Na štyridsiatich stranách sa 
venujeme najmä školským témam, 
rozhovorom s učiteľmi, ale aj so súčasnými či 
bývalými žiakmi, rôznym spoločenským 
problémom a cestovaniu. Nesmú chýbať 
tradičné rubriky Učitelia vs. žiaci alebo 
Anonym sa pýta a mnohé iné, v ktorých sa 
všetci dozvedáme zaujímavé informácie. 
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Najlepšie perličky, ktoré odznejú počas vyučovania, majú tiež svoje miesto v časopise.  

K našim úspechom sa tento rok pripísalo 1. miesto v celoslovenskej súťaži triednych  
a školských časopisov Pro Slavis v Žiline, 2. miesto v Súťaži stredoškolských časopisov 
Prešovského kraja, cena za najlepšiu titulku a 2. miesto v súťaži O najlepší časopis 
podtatranského regiónu. Z najprestížnejšej celoslovenskej súťaže školských časopisov Štúrovo 
pero sme si odniesli 3. miesto a redaktorka Simona Zuzana Batoryová prémiu Literárneho fondu 
v kategórii novinárskych príspevkov stredoškolákov. 

Práca v školskom časopise si vyžaduje zodpovedných ľudí, ktorí sú ochotní venovať svoj 
voľný čas pre dobré meno školy. Pre mnohých bývalých redaktorov bola táto práca odrazovým 
mostíkom na ich ďalšej životnej ceste. Veríme, že aj v nasledujúcich rokoch sa nájdu takí, vďaka 
ktorým sa úroveň časopisu bude naďalej zvyšovať. 

Laura Špaková 
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Školská kapela In medias res 
 

Školská kapela In medias res obohacuje život nášho gymnázia už piaty rok. Pod vedením 
pani profesorky Veroniky Kolesárovej jej členovia, Adrián Václavek, Natália Abtová (IV. A), 
Kristián Majer (III. A), Ester Nebusová (III .B), Juraj Šatala, Damián Pružinský (II. B), Barbora 
Vojtičková, Veronika Suchanovská, Gregor Kellner, Laura Špaková (II. C), aj tento rok 
spríjemnili svojimi vystúpeniami viacero kultúrnych podujatí v rámci školy i mesta. 

Prvé vystúpenie v tomto roku absolvovala kapela  
na slávnostnom otvorení školského roka. Ďalej si tradične 
pripravila vystúpenie na vianočné trhy mesta Kežmarok a piesne  
v jej podaní sme si vypočuli aj na ZUČ-ke. So štvrtákmi, medzi 
ktorými sú aj členovia kapely Adrián a Natália, sa rozlúčila v máji 
na rozlúčke s maturantmi. Otvorenie Literárneho Kežmarku sa 
taktiež nezaobišlo bez vystúpenia našej školskej kapely. 

Súťaž Ľudová pieseň košickej mládeže, ktorej sa po prvýkrát 
zúčastnili aj naši členovia, sa pre nich skončila úspešne. Estera 
Nebusová zvíťazila vo svojej kategórii a Damián Pružinský sa 
umiestnil na 2. mieste. 

Pri príležitosti 90. výročia gymnázia mali členovia kapely  
a členovia sláčikového orchestra ZUŠ Antona Cígera v Kežmarku 
možnosť spoločne predviesť svoj talent počas slávnostnej 
akadémie. Báseň Mor ho!, ktorú zhudobnili bývalí absolventi Filip 
Vojtech a Patrik Benyak, si tak publikum prvýkrát vypočulo  
v prevedení s orchestrom. 

Svojím vystúpením 29. júna na oceňovaní žiakov dala kapela 
bodku za školským rokom 2016/2017. 

Laura Špaková 

  



Výročná správa 2016/2017 

 
29 

Nenápadní hrdinovia 
 

V predchádzajúcich dňoch sme mali 
možnosť zúčastniť sa konferencie 
Nenápadní hrdinovia v zápase  
s komunizmom. Celý program trval  
od 15. do 17. novembra 2016.  

V utorok 15. novembra 2016 sme 
cestovali do Českej republiky a  
v meste Příbram sme navštívili 
pracovný tábor pre politických väzňov. 
Večer sme sa ubytovali v Jáchymove.  

Ďalší deň ráno sme sa boli pozrieť  
v Jáchymovskej bani, v mincovni,  
v kaplnke a stretli sme sa aj s českým 
politickým väzňom. Poobede sme 
cestovali naspäť na Slovensko  
do Bratislavy.  

Vo štvrtok ráno sme mali raňajky v Primaciálnom paláci a konferencia sa uskutočnila  
v Zrkadlovej sieni. Prezentovali sme príbeh našej nenápadnej hrdinky Emílie Kesegovej - 
Pastvovej. S našou prácou sme sa umiestnili v zlatom pásme. Po konferencii sme navštívili 
Devín, kde sa konalo slávnostné kladenie vencov. Vo štvrtok 17. novembra účastníkov 
konferencie prijal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Príbeh našej nenápadnej hrdinky 
sme mohli odprezentovať priamo v prezidentskom paláci. 

Kristína Krigovská, Viera Semaňáková, Zuzana Gardošová (všetky z III. B) 

 

 

Občianska náuka 
 

V rámci predmetu občianska náuka sa v októbri 2016 študenti 3. ročníka 
spoločenskovedného seminára zúčastnili súdneho pojednávania na Okresnom súde  
v Kežmarku. Mali možnosť vidieť celý priebeh pojednávania od prednesenia žaloby až  
po vynesenie rozsudku a dokonca po pojednávaní aj možnosť položiť otázky a pýtať sa na to, 
čo ich zaujímalo. 
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Tradične sa vo februári 2017 
konalo krajské kolo Olympiády 
ľudských práv v Prešove. Našu 
školu reprezentovala študentka 
III. B triedy Viera Semaňáková.  

V apríli 2017 sa 3-členné 
družstvo študentov III. A triedy, 
menovite Barbora Bešenejová, 
Michaela Vojtičková a Libor 

Hanáček, zúčastnilo regionálnej súťaže Mladý 
Európan v Poprade. Súťažilo 11 družstiev a to 
naše sa umiestnilo na konečnom 6. mieste. 

Trojica menovaných žiakov sa v máji 2017 
zúčastnila aj elektronického testovania súťaže 
Mladý digitálny Európan, v ktorej už súťažil každý 
z nich individuálne. Priemerná úspešnosť našich 
žiakov bola 71,9 %. 

Mgr. Vladimíra Mačáková 

 

Geografická projekcia - Svet okolo nás 
 

Dňa 22. februára 2017 sa žiaci druhého a tretieho ročníka zúčastnili geografickej projekcie  
z cyklu Svet okolo nás, ktorá sa konala v budove kežmarského kina Iskra. Názov projekcie bol 
Peru – štyri strany sveta. Žiakom bola prezentovaná táto juhoamerická krajina 
videonahrávkou so sprievodným komentárom jej tvorcov. Boli oboznámení s prírodnými 
charakteristikami Peru a s jeho históriou. 

Prečo štyri strany sveta? Išlo o štyri základné provincie Inkskej ríše – na severe, na juhu,  
na západe a na východe. A všetkému tomu kraľovalo hlavné mesto Cuzco. Tu vo výške 3500 
metrov nad morom tĺklo srdce Inkskej ríše. Mesto sa rozprestiera v krásnom údolí náhornej 
roviny, ktorá by bola inde pochovaná pod večným snehom, ale v trópoch ma výhodu príjemného 
a zdravého podnebia. Cuzco znamená po kečuánsky pupok sveta. 

V období španielskeho vpádu sa 
peruánska ríša rozkladala pozdĺž 
pobrežia Pacifiku asi od druhého 
stupňa severnej šírky až k tridsiatemu 
siedmemu stupňu južnej šírky.  
Zo západu Peru obmýva Tichý oceán, 
smerom na východ táto ríša siahala  
do končín, ktorých presnú polohu 
nepoznáme. Inkské korene siahajú až 
do r. 1200 po Kr., ale celá oblasť bola 
osídlená ešte o niekoľko tisíc rokov 
skôr. Najstaršie doklady o ľudskej 
prítomnosti sú datované do doby 
12000 rokov pred. Kr. Túto kedysi 

najmocnejšiu ríšu Južnej Ameriky dobyl španielsky dobyvateľ Francisco Pizarro v roku 1532. 
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Peru v kečuánčine znamená "dostatok". Je to silný paradox, pretože Peru dnes patrí medzi 
najchudobnejšie krajiny sveta. Meno krajina však dostala v čase najväčšieho rozkvetu, v období 
mocnej ríše Inkov. Množstvo vecí zvyčajne spájaných s Južnou Amerikou je v podstate 
peruánskeho pôvodu. Stačí si uvedomiť obyčajné zemiaky, ktoré zrejme pochádzajú z vysoko 
položených plání okolo jazera Titicaca. Jazero sa nachádza vo výške 3812 metrov nad morom, 
je najvyššie položené a obývané splavné jazero na svete. Na brehoch tohto jazera žije 
domorodý indiánsky kmeň Ajmarov, ktorí túto oblasť obývajú celé tisícročia. Toto jazero je 
zároveň najväčšie juhoamerické jazero. 

Turistickou atrakciou je Machu Picchu, najznámejšia peruánska, a určite aj juhoamerická 
pamiatka. Toto inkské mesto, ktoré Španieli počas conquisty v 16. storočí neobjavili, bolo 
zabudnuté a v pokoji čakalo takmer štyri storočia. Pre moderný svet bolo Machu Picchu 
objavené až v roku 1911. V roku 1983 bolo zaradené na zoznam UNESCO a v roku 2007 
dokonca medzi sedem novodobých divov sveta. Prečo ale Inkovia toto legendárne mesto 
postavili, to nikto nevie. Ďalšia nevyriešenú záhadou je, prečo a kedy bolo toto mesto opustené. 
A navyše vraj Machu Picchu ukrýva nesmierny poklad. Záhady síce nevyriešime, ale aj tak si 
môžeme vychutnať úžasnú a neopakovateľnú atmosféru tohto magického miesta. 

Peru je krajina kultúrne, historicky, ale aj prírodne bohatá. Nájdeme tu vyprahlú púšť, náhorné 
plošiny, rozsiahle pohoria Andy, Amazonský prales s obrovskou pestrosťou vo zvieracej aj 
rastlinnej ríši a mnohé iné prírodné výtvory a kultúrno-historické pamiatky. 

Veríme, že projekcia sa žiakom páčila a že získali nové, užitočné poznatky o tejto ďalekej 
krajine, čím si rozšíria svoj geograficko-historický obzor o tomto pre nás ďalekom kúte sveta. 

Profesor geografie Jozef Vlček 

 

Deväťdesiat rokov kežmarského gymnázia 
 

V piatok 16. júna 2017 si kežmarskí gymnazisti slávnostnou akadémiou pripomenuli  
90. výročie založenia prvých slovenských gymnaziálnych tried. Slávnostný program sa niesol  
v duchu spomienok a spomínania na uplynulých deväť desaťročí existencie školy – dnes 
Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku. 

Pozvanie prijali bývalí pedagógovia a zamestnanci školy, absolventi, rodičia, zástupcovia 
základných a stredných škôl a iných inštitúcií mesta a priatelia školy. 

Na úvod si zaplnená sála Mestského kultúrneho strediska v Kežmarku vypočula baladickú 
báseň P. O. Hviezdoslava Anča v podaní vynikajúcej recitátorky Dominiky Ondo-Eštókovej. 
Publiku sa prihovorili a na svoje študentské roky strávené práve na tejto škole si zaspomínali 
hneď dvaja hostia: podpredseda PSK Štefan Bieľak a primátor mesta Kežmarok Ján Ferenčák. 
Historička, spisovateľka a tiež absolventka kežmarského gymnázia Nora Baráthová pri tejto 
príležitosti napísala krátke dramatické pásmo Vtedy pred 90 rokmi. Študenti školy si ho sami 
zrežírovali a excelentne zahrali. Škoda, že sama autorka sa zo zdravotných dôvodov akadémie 
nemohla zúčastniť. Vypočuli sme si v podaní študentov a študentiek niekoľko vážnych i 
úsmevných interpretácií básní z pera bývalých študentov školy. Školská kapela a jej sólisti 
zahrali niekoľko moderných i ľudových piesní. Tanečníci sa predviedli v dvoch tancoch  
vo vlastnej choreografii profesionálnym prevedením. 

Na záver zo sedadiel divákov zdvihla školská kapela spoločne so sláčikovým orchestrom 
ZUŠ Antona Cígera v Kežmarku interpretáciou skladby Mor ho, ktorú zhudobnili absolventi školy 
Filip Vojtech a Patrik Benyak. Aplauz postojačky si študenti za svoje výkony plne zaslúžili.  

 

Mgr. Daniela Mihóková, riaditeľka školy 
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Okamihy z 90-ročnej histórie školy 
 

15. septembra 1927 bolo ministerským rozhodnutím povolené otvoriť 1. československú 
pobočku pri evanjelickom nemeckom reálnom gymnáziu v Kežmarku. Riaditeľom školy bol Karl 
Bruckner, riaditeľ už vtedy existujúceho nemeckého gymnázia. Všetci vyučujúci boli muži.  
Do prvej triedy gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským sa prihlásilo a 10. októbra 
vykonalo prijímacie skúšky 41 žiakov, 29 chlapcov a 12 dievčat. Školský rok sa začal 14. októbra 
1927. V triede sa vyučovalo 9 predmetov: náboženstvo evanjelické alebo katolícke, jazyk 
československý, jazyk latinský, zemepis, matematika, prírodopis, kreslenie, krasopis a telocvik 
povinne, a jeden nepovinný predmet: jazyk nemecký. Za školský rok žiaci vymeškali 1610 
vyučovacích hodín, všetky boli ospravedlnené. Šiesti chlapci triedy mali na konci školského roku 
zníženú známku zo správania.  

Štúdium bolo osemročné. V tejto triede sa v júni roku 1935 maturovalo zo štyroch predmetov. 
Napokon po rôznych prestupoch a zanechaní štúdia bolo 26 maturantov, medzi nimi len šiesti, 
ktorí boli pôvodne prijatí v októbri 1927. 25 z nich úspešne zmaturovalo v júni, teda bolo 
uznaných dospelými a jeden bol uznaný nedospelým, lebo nezmaturoval z jazyka francúzskeho 
ani na opravnej skúške. Jedným z úspešných študentov a maturantov bol aj František Vaverčák 
zo Spišskej Belej, ktorý konal maturitnú skúšku z jazyka československého, z matematiky,  
z jazyka francúzskeho a z prírodopisu. Pre zaujímavosť uvádzame jeho maturitné zadanie  
z jazyka československého, ktoré malo tri časti: výklad úryvku Karla Jaromíra Erbena; 
napodobitelia ľudovej poézie a balada. 

Školský rok 1937/38 sa začal v sobotu 4. septembra 1937 aj pre 44 žiakov prvej A,  
28 chlapcov a 16 dievčat na Štátnom československom reálnom gymnáziu v Kežmarku, ktoré 
sa v roku 1936 osamostatnilo. 40 boli prijatí po zložení prijímacej skúšky, ktorá sa konala  
1. septembra, traja žiaci opakujú prvú triedu a jedna žiačka bola prijatá v priebehu septembra 
prestupom zo strednej školy v Prahe. Desiati žiaci prvej A majú trvalé bydlisko v Kežmarku,  
34 sú z okolitých obcí a miest, deviati z nich bývajú na priváte u Kežmarčanov. Napr. študent 
Vladimír Chudík z Krompách, ktorému cesta domov trvala aj dva dni, býval u rodiny Františka 
Herdu na ul. Mučeníkov v Kežmarku. 

Školský rok sa končil už 22. júna 1938. Piati žiaci štúdium nezvládli a počas šk. roka ústav 
opustili, 2 prospeli s vyznamenaním, tridsiati dvaja prospeli a 5 neprospeli. Bola im povolená 
opravná skúška, ktorú úspešne vykonali 1. septembra 1938. Za školský rok žiaci vymeškali 
1616 hodín a dvanásti mali zníženú známku zo správania. Napriek 2. svetovej vojne, ktorá 
výrazne ovplyvnila štúdium týchto žiakov, až 11 z nich 17. a 18. júna 1945 úspešne zmaturovali 
z piatich predmetov, a to zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka a troch iných 
predmetov. Medzi študentmi, ktorí začali štúdium v roku 1937 a aj ho v roku 1945 úspešne 
ukončili, bola aj Mária Hudáková z Kežmarku. Jej maturitné zadanie zo slovenského jazyka 
malo tri časti: Ivan Krasko: Otrok; Prechod od romantizmu k realizmu; Tido Jé Gašpar. 

Školský rok 1947/48 sa začal napriek problémom s nedostatkom učiteľov 1. septembra 
dodatočnými prijímacími skúškami a opravnými skúškami. Riadne vyučovanie sa začalo  
3. septembra 1947. Do prvej triedy už Štátneho gymnázia v Kežmarku nastúpilo 43 žiakov. Mali 
11 predmetov: slovenský jazyk, ruský jazyk, dejepis, zemepis, matematiku, kreslenie, telesnú 
výchovu, hudobnú výchovu, občiansku výchovu a náboženstvo. Piati ukončili prvý ročník veľmi 
dobre, 7 dobre, dvadsaťjeden žiakov dostatočne a 5 nedostatočne, dvaja vystúpili zo školy  
pred koncoročnou klasifikáciou. Žiaci vymeškali 1621 vyučovacích hodín. 6 žiaci boli oslobodení 
od ťažších cvičení na hodinách telesnej výchovy. 

V máji roku 1954 po absolvovaní štúdia maturovali zo štyroch predmetov: slovenského 
jazyka a literatúry, ruského jazyka a dvoch voliteľných predmetov už na Jedenásťročnej strednej 
škole v Kežmarku. František Volák si na maturitnej skúške zo slovenského jazyka a literatúry 
vytiahol zadanie číslo 16 - Kritický realizmus v diele Timravy a slovesá.  
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1. septembra 1957 sa v Jedenásťročnej strednej škole v Kežmarku školský rok začal  
pre štyridsiatich štyroch žiakov a skončil 28. júna 1958. Počas školského roku žiaci vymeškali 
738 hodín, nevyučovalo sa tridsaťjeden hodín z rozličných dôvodov, napríklad 11. decembra 
1957 bola celoškolská estráda – kultúrne vystúpenie, niečo ako naša dnešná akadémia,  
14. apríla 1958 boli žiaci školy očkovaní. 6. júna 1968 boli zbierať liečivé byliny a 26. júna 
pásavku zemiakovú na poliach miestneho Jednotného roľníckeho družstva.  

Prvého septembra 1967 do 1. A Všeobecnovzdelávacej školy v Kežmarku nastupuje  
29 žiakov na trojročné stredoškolské štúdium. Školský rok sa začal zemiakovou brigádou,  
na poliach Jednotného roľníckeho družstva Kežmarok strávili žiaci päť slnečných dní.  
Za školský rok vymeškali neuveriteľných 1987 hodín. Po troch rokoch štúdia dvadsaťjeden 
žiakov pristúpilo pred maturitnú komisiu od 4. – do 7. júna, aby zložili skúšku dospelosti. Žiaci 
maturovali zo štyroch predmetov. Boli to slovenský jazyk a literatúra, francúzsky alebo ruský 
jazyk, matematika a jeden voliteľný predmet. Maturitné zadanie číslo 10 zo slovenského jazyka 
a literatúry znelo Príroda, slovenský ľud a zemianstvo v dielach P. O. Hviezdoslava a praktické 
písomnosti list, žiadosť, zápisnica. 

V utorok 1. septembra 1977 sa školský rok začína aj pre Wieslavu Soltys a Annu Soltys, 
obe z poľských Vyšných Lapšov, ktoré ako jedny z mnohých žiakov slovenskej národnosti  
z pohraničných oblastí Poľska navštevovali kežmarské gymnázium na základe dohody 
Ministerstva školstva a Matice slovenskej. K zvyčajným predmetom pribudli dva nové povinné 
predmety: polytechnická výchova, ktorá mala gymnazistov pripraviť aj na praktický život 
a branná výchova, ktorá učila, ako sa správať v prípade ohrozenia života. V škole pracuje 
niekoľko krúžkov okrem predmetových aj tanečno-spevácky. Po štyroch rokoch štúdia úspešne 
zmaturovala už aj spomínaná Anna Soltys a nemala to vôbec ľahké. Maturovala zo slovenského 
jazyka a literatúry, ruského jazyka a literatúry, matematiky a biológie. 

Školský rok 1987/88 sa začal 1. septembra aj pre štyridsiatich prvákov v 1. A triede. Štyria 
z nich na konci roka neprospeli, ale až 14 prospeli s vyznamenaním. Všetci sa tešili na dva 
týždne tzv. letnej aktivity, ktorú spoločne so svojimi učiteľmi strávili na poliach neďaleko Kútov 
zbieraním kukurice. Vzhľadom na informatizáciu spoločnosti im už v prvom ročníku pribudol 
predmet informatika a výpočtová technika, ktorý sa učili v novej učebni informatiky na druhom 
poschodí školy. Vzhľadom na požiadavky na odbornú prípravu absolventov gymnázií si aj títo 
študenti v treťom ročníku volili voliteľné predmety v tzv. blokoch. Mali na výber: bloky 
elektrotechnické, stavebné, informatiky a programovania a technickej chémie. Tieto predmety 
ich učili externí učitelia, odborníci z praxe. 

90-te roky sú už bez brigád, letných aktivít, teda pozornosť je sústredená len na štúdium. 
V záujme všestranného rozvoja gymnazistu majú prváci 12 povinných predmetov, medzi nimi 
ako novinku Estetiku. V treťom ročníku v rámci individuálnej profilácie si vyberajú dva voliteľné 
predmety a v štvrtom ročníku tri, aby sa tak lepšie pripravili na vysoké školy. Medzi ponúkanými 
voliteľnými predmetmi sú dejepis, cudzie jazyky, estetika, matematika, fyzika, informatika, 
chémia, biológia, geografia, deskriptívna geometria, ba aj ekonomika. 

30. júna 2017 končí svoj prvý školský rok na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Kežmarku aj 
52 prvákov. Nie všetkým sa darilo tak, ako si v septembri predsavzali. Pred nimi sú ešte tri roky 
štúdia. Počas tohto obdobia si v treťom ročníku vyberú dva voliteľné predmety a v maturitnom 
ročníku takmer polovicu. Škola sa tak snaží ponúknuť svojim žiakom individuálnu profiláciu, aby 
si našiel každý to, čo ho zaujíma a čo bude ďalej študovať. 

Všetko sa pominie. Čas detstva, prvá láska, mladosť... Len školské lavice a učitelia sa 
nemíňajú našim spomienkam. Vrástli nám do pamäti spolu s najobľúbenejšou hračkou, 
najlepšou kamarátkou, tajným výletom... Zvykneme zabudnúť mená niektorých spolužiakov, 
ktorí nechodili s nami do jednej triedy, mená ľudí, s ktorými sme sa niekedy stretli... Ale nikdy 
nie mená učiteľov, ktorých sme mali radi, ktorí nás mali radi. Spomienky na školu vždy patria 
k tým najživším a najkrajším. 
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Deň otvorených dverí  

Mimoeurópske kultúry- Kultúry (ne) poznané  
 

Dňa 10. 02. 2017 naša škola organizovala ôsmykrát Projektový deň, ktorý bol spojený 
s Dňom otvorených dverí. Jeho príprava prebiehala aj počas vyučovania, najmä na hodinách 
UKL, ale hlavne po skončení vyučovania. Konečné úpravy sa realizovali vo štvrtok 9. februára 
2017, keď žiaci pod vedením triednych učiteľov dokončovali svoje prezentácie. Mnohé rekvizity 
a pomôcky si študenti vyrábali vlastnoručne, samostatne alebo v tíme zhromažďovali  
a spracovali mnohé informácie o jednotlivých mimoeurópskych kultúrach. Triedy a chodby 
nášho gymnázia sa postupne menili na mexickú krčmu, havajskú pláž, indický, japonský alebo 
africký príbytok, indický bazár, vznikali mnohé historické a moderné stavby... 

Všetko museli študenti vedieť aj prezentovať návštevníkom, čím získali aj mnohé zručnosti 
a skúsenosti, ktoré im umožnia lepšie zvládnuť napr. maturitné skúšky a prijímacie skúšky  
na vysoké školy.  

Okrem mnohých návštevníkov si naše prezentácie prezrela a zhodnotila aj odborná porota, 
ktorú tvorili Jaroslav Šleboda, Ivan Lučanský, Boris Švirloch, Daniel Dluhý a Jozef Vlček, 
predseda poroty. 

Víťazom projektového dňa 2017 sa stala trieda IV. B s prezentáciou Indie, na druhom 
mieste sa umiestnila trieda II. C, ktorá prezentovala Latinskú Ameriku a tretie miesto získala 
trieda II. B s prezentáciou Afrika. Dôkazom vysokej úrovne prezentácií, kreativity  
a vynaliezavosti žiakov je fakt, že porota sa rozhodla udeliť ešte jednu mimoriadnu cenu triede 
III. B za precítenie esencie krajiny, ktorú prezentovali (Japonsko). Špeciálnu cenu riaditeľky 
školy, jeden deň voľna na inú mimoškolskú aktivitu spolu so svojou triednou učiteľkou, získala 
trieda I. A za prezentáciu Severnej Ameriky. 

Už teraz sa veľmi tešíme na ďalšie ročníky DOD, ako aj na tvorivosť a kreativitu študentov 
nášho gymnázia P.O. Hviezdoslava v Kežmarku.  

Profesor geografie Jozef Vlček 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Víťazná trieda IV. B 
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PK cudzích jazykov 
 

Anglický jazyk 
 

Prvou a veľmi úspešnou akciou sa v tomto školskom roku stalo jedno októbrové popoludnie 
s našimi študentkami, ktoré absolvovali študijné pobyty v zahraničí. Žiakom prvých 
a druhých ročníkov predviedli vydarené prezentácie a porozprávali o zaujímavých zážitkoch 
a skúsenostiach zo štúdií na stredných školách v zahraničí, čo určite niektorých zo žiakov 
motivuje a povzbudí vyskúšať si štúdium v cudzej krajine. Študenti tým získajú skvelú možnosť 
zdokonaliť sa v cudzom jazyku, čo potvrdili aj absolventky týchto pobytov. 

November sa v tomto školskom roku niesol v znamení Olympiády v anglickom jazyku. 
Školského kola olympiády sa zúčastnili žiaci našej školy, ktorí medzi sebou súťažili v troch 
kategóriách a najúspešnejší postúpili do obvodného kola, ktoré sa konalo v januári na Gymnáziu 
Kukučínova v Poprade. V kategórii 2B sa na 1. mieste umiestnil Adrián Gurka z III. B, v kategórii 
2A 1. miesto získal Silvester Lorenčík z II. A a v kategórii 2C2 postúpil na krajské kolo Tadeáš 
Adamjak z II. C. 

Dňa 15. februára 2017 sa v Prešove uskutočnilo krajské kolo Olympiády v anglickom 
jazyku. Našu školu úspešne reprezentoval v kategórii 2B Adrián Gurka z III. B, ktorý sa 
umiestnil na vynikajúcom 2. mieste. Silvester Lorenčík z II. A obsadil v kategórii 2A 5. miesto  
a školu v kategórii 2A ešte reprezentoval Tadeáš Adamjak z II. C. 

Všetkým úspešným študentom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj v ďalších 
ročníkoch olympiád! 

Týždeň s americkým lektorom Johnom Grahamom, Active English Week, bol pre prvákov  
a druhákov kežmarského gymnázia príjemným „odreagovaním sa“ od školských povinností  
a vyučovacích hodín. Aktivity boli zamerané predovšetkým na odbúranie strachu a trémy  
pri rozprávaní v cudzom jazyku, podporovali vzájomnú komunikáciu študentov, spoluprácu, 
argumentáciu a schopnosť vyjadriť svoj názor. Študenti pracovali v malých skupinách a vo 
dvojiciach, čo im dávalo väčšiu možnosť a priestor na prezentáciu a diskutovali o zaujímavých 
témach zábavnou formou. Študenti zhodnotili túto akciu ako zaujímavú a prospešnú skúsenosť.  

V apríli sa uskutočnilo 2. kolo súťaže vo varení FOOD FEST a naši študenti nám opäť ukázali, 
že sa im darí nielen v školských laviciach. Päť družstiev nám pripravilo špeciality z rôznych 
kútov sveta. Ochutnávku jedál sprevádzali vtipné prezentácie v angličtine, nemčine, taliančine 
a dokonca aj v maďarčine. Rozhodovanie poroty bolo dosť náročné vzhľadom na kvalitu 
prezentovaných dobrôt, súťaž nakoniec vyhrala trieda III. B s výborným talianskym zákuskom 
a súťažiaci získali pekné ceny. Účasť na akcii bola príjemným zážitkom pre tímy kuchárov,  
pre porotcov aj pre hostí, preto sa už teraz tešíme na ďalší ročník. 
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Májový maturitný týždeň na našom gymnáziu sme hneď v pondelok začali netradičnou 
vyučovacou hodinou anglického jazyka v MsKs v Kežmarku. Žiaci prvého, druhého a tretieho 
ročníka a ich učitelia angličtiny sa zúčastnili na divadelnom predstavení Peter Black 3, ktoré 
bolo hrané v anglickom jazyku. Študenti z predstavenia odchádzali plní pozitívnych dojmov, 
ocenili výborné herecké výkony, vtipné momenty a slovné hračky. 

V tomto školskom roku sme viedli aj obľúbený krúžok Filmové popoludnia, stretávali sme 
sa každý pondelok popoludní a striedali sme aktivity spojené s kinematografiou nemecky  
a anglicky hovoriacich krajín. Študenti tak mali možnosť pozerať zaujímavé filmy a seriály  
v originálnom jazyku, viedli sme diskusie v cudzom jazyku, robili prezentácie, kvízy a najmä 
sme si priblížili prirodzenú reč plnú slangových, hovorových, bežne používaných výrazov,  
na ktorú nemáme počas vyučovania až toľko priestoru . 

Mgr. Svetlana Liberová 
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Nemecký jazyk 
 

Olympiáda v nemeckom jazyku 
 
Dňa 16. februára 2017 sa v Poprade uskutočnilo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. 

Našu školu reprezentovali dvaja žiaci, Alex Šajtlava z II. B a Marek Arpáš z III. B. V kategórii 2A 
sa na peknom 3. mieste umiestnil Alex Šajtlava z II. B. 

Blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov! 

 
Exkurzia Bratislava-Viedeň-Bratislava 
 

Posledný aprílový víkend strávili 
kežmarskí gymnazisti v Bratislave 
a vo Viedni. 

V piatok 28. apríla 2017 30 žiaci 
prvého až tretieho ročníka a dvaja 
učitelia začali trojdňovú exkurziu 
návštevou Bratislavy. Zlatým 
klincom prvého dňa bolo 
zaujímavé divadelné stvárnenie 
menej známych Hviezdoslavových 
textov Časy, časy, mrcha časy 
režiséra Petra Weincillera, rodáka 
zo Svitu. Tieto texty svedčia  
o veľkosti génia a nadčasovosti 
nášho národného básnika, 
ktorého meno nesie aj naše 
gymnázium v Kežmarku. Diváci 
zažili poetické uvažovanie  
o vzťahu k majetku, peniazom, 
vlastníckym prejavom a úskaliach 
mamony (sú to napríklad básne 
Pomsta mŕtvych, Deľba dedičstva, 
Noc je, Časy, časy, mrcha časy, 
kedyže sa polepšíte a ďalšie…). 

V sobotu 29. apríla 2017 
účastníci exkurzie navštívili Viedeň. Po tradičnej okružnej jazde po Ringu absolvovali presun 
zo Schwedenplatzu na celodennú pešiu prechádzku historickým centrom Viedne. Vďaka 
sčítanej pani sprievodkyni sa okrem faktov dozvedeli aj množstvo zaujímavých a vtipných 
príbehov, ktoré zobrazovali symboly na stavbách rôznych historických období. Nahliadli aj  
do Dómu sv. Štefana a kostola Augustiniánov v areáli Hofburgu, kde sú uchované 
neporušené srdcia Habsburgovcov v špeciálnych urnách na znak spojenia sa s Bohom. Naši 
žiaci ochutnali aj tradičný Wiener Schnitzel. Po chutnom obede ich čakala fascinujúca 
prehliadka cisárskej knižnice, ktorá patrí medzi najkrajšie barokové knižnice na svete. Po nej 
navštívili Umelecko-historické múzeum, ktorého samotná architektúra bola umeleckým 
dielom. Tu sa „prešli“ egyptským oddelením, kde sa opäť dozvedeli veľa zaujímavostí  
o spôsobe vtedajších stavieb a symbolike kresieb, ale aj o myslení a umení danej doby.  
Pre pestrosť programu bola tento rok zaradená aj novinka, tzv. Aqua Terra Zoo – Haus des 
Meeres (Dom mora). Tu sa mohli študenti okrem nádherného výhľadu na celú Viedeň priamo 
zo strechy Domu mora pokochať aj vzácnymi druhmi podmorského sveta či tropických pralesov. 
Záver dňa patril tradične zábavnému parku Prater, ktorý patrí medzi veľmi obľúbené atrakcie aj 
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u samotných Viedenčanov. Na doplnenie energie tu odporúčame vynikajúcu kávu priamo  
v reštaurácii pod známym Wiener Riesenrad, centrom celého areálu. 

Tretí deň exkurzie deň patril nášmu hlavnému mestu. Žiaci si pozreli budovu Národnej rady, 
navštívili areál Bratislavskému hradu, odkiaľ si mohli prezrieť Bratislavu z výšky. Nesmelo 
chýbať staré mesto, chrám sv. Martina a ďalšie pamiatky v jeho okolí. 

Viac informácií a fotografií sa nachádza na novom webe školy. 

Mgr. Veronika Kolesárová  
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PK matematiky, informatiky a prírodovedných 
predmetov (FYZ, CHE, BIO) 

 

Všeobecne už dlhé roky pretrváva názor, že matematika a ostatné prírodovedné predmety 
sú veľmi náročné a že dobré výsledky v nich môžu dosiahnuť iba výnimoční ľudia so špeciálnymi 
bunkami na tieto vedy. Verte, či neverte, ale takéto bunky určite neexistujú a každý študent 
môže byť v týchto predmetoch úspešný. Chce to len trochu viac úsilia pochopiť základné logické 
princípy, získať zručnosti vo výpočtoch a objaviť krásy predmetu. 

PK sa aj v tomto školskom roku snažila okrem zabezpečenia kvalitného vyučovania pripraviť 
aj mnoho ďalších podujatí a súťaží. Všetky zorganizované podujatia aj úspechy žiakov nájdete 
na iných miestach tejto výročnej správy. Tu preto len stručne zosumarizujeme našu činnosť  
a uvedieme najvýraznejšie úspechy žiakov. 

V predchádzajúcich školských rokoch sme výborné výsledky v predmetových olympiádach 
získavali najmä v matematike, fyzike, chémii, informatike. Tento školský rok sa najviac darilo 
našim žiakom v súťažiach z biológie. Lucia Tribulová z II. A obsadila 2. miesto v krajskom kole 
Biologickej olympiády v teoreticko-praktickej časti kategórie B a postúpila na celoslovenské 
kolo. Barbora Bešenejová z III. A v krajskom kole SOČ obsadila v odbore biológia 2. miesto  
a tiež postúpila na celoštátnu prehliadku SOČ. Pavol Vilček z I. B bol úspešným riešiteľom 
krajského kola Chemickej olympiády v kategórii C.  

Okrem predmetových olympiád sú medzi našimi žiakmi 
čoraz viac populárne aj netradičné súťaže jednotlivcov aj 
tímov – napr. súťaž družstiev prvej pomoci, Náboj, 
Klokan, Expert geniality show, súťaž v pišQworkách, 
Harry Potter a trojčarodejnícky turnaj, online 
informatické súťaže iBobor a IT FITNESStest. Každá 
súťaž priniesla zapojeným žiakom iste mnoho nových 
poznatkov, rozšírila ich obzory, ale nadviazali pri nich aj 
nové kontakty a priateľstvá s rovesníkmi rovnakých záujmov.   
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Študenti mali v priebehu celého školského roka 
možnosť zúčastniť sa viacerých prednášok, 
exkurzií, zapojiť sa do projektov a iných 
podujatí. V októbri si všetci žiaci školy vypočuli 
multimediálnu prednášku Einstein a relativita.  
V januári sa 3 triedy zúčastnili prednášky  
s názvom Ako je to byť časticou. Prednášať a 
porozprávať sa so žiakmi prišiel náš úspešný 
absolvent, dnes študent doktorandského štúdia  
na Katedre jadrovej a subjadrovej fyziky PF UPJŠ 
v Košiciach, Lukáš Tropp. V máji sme už tradične 
v spolupráci s PF UPJŠ v Košiciach zorganizovali 
pre žiakov 2. ročníka Deň s Prírodovedeckou 
fakultou UPJŠ. Žiaci si mohli vybrať dve  
z ponúkaných troch prednášok: Zaujímavý svet 
fyziky nízkych teplôt - RNDr. Róbert Tarasenko, 
PhD., Lacné a bezpečné batérie na báze síry  
a kremíka - doc. RNDr. Andrea Straková 
Fedorková, PhD., Prírodovedci na kontinente 
extrémov - prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc.  
Na záver ešte mali spoločnú prednášku  
o možnostiach štúdia na PF UPJŠ v Košiciach. 
Niekoľko žiakov školy sa zúčastnilo na PF UPJŠ  
v Košiciach podujatia Vyskúšaj si jeden deň 
vysokoškoláka, na ktorom si mohli vybrať  
z 32 rôznych prednášok, cvičení a seminárov  
z odborov: matematika, fyzika, informatika, 
chémia, biológia, ekológia a geografia. Išlo  
o ukážky vysokoškolskej výučby, ktorú 
prednášatelia mierne upravili pre stredoškolákov. 

Žiaci 1. ročníka sa zúčastnili exkurzie  
v Astronomickom ústave Slovenskej akadémie 
vied v Starej Lesnej a exkurzie v čistiarni 
odpadových vôd v Kežmarku. 

V októbri strávili maturanti z informatiky zaujímavý deň na FIIT STU v Bratislave, kde sa 
zúčastnili jednej z najväčších IT konferencií na Slovensku OpenSlava. 
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V rámci Týždňa proti rakovine sme sa zapojili do projektu "Medici za zdravie žien" 
organizovaného študentmi medicíny v spolupráci s Ligou proti rakovine. Prednášky zameranej 
na dôležitosť preventívnych prehliadok sa zúčastnili žiačky štvrtého ročníka v rámci seminára  
z biológie.  

Žiačky I. A triedy Barbora 
Chripková, Tímea Chripková, Nina 
Kleinová a Zuzana Šatalová sa 
pod vedením školskej 
koordinátorky Márie Petráškovej 
zapojili do projektu Tajný život 
mesta, ktorý bol zameraný  
na určovanie rastlín pomocou 
aplikácie Pl@ntNet. Cieľom 
projektu bolo odfotografovať  
a poslať do Francúzska fotky 
rastlín z nášho regiónu. Z tohto 
projektu sme pre školu získali aj  
4 tablety.  

Zapojili sme sa do dvoch finančných zbierok – Biela pastelka na podporu nevidiacich  
a slabozrakých a Deň narcisov na pomoc onkologickým pacientom. 

V novembri a marci naša škola spoločne s Hotelovou 
akadémiou O. Brucknera organizovala akciu 
dobrovoľného darovania krvi pod názvom Spoločná 
kvapka krvi. 

Školská súťaž o najenviro triedu prebiehala počas 
celého školského roka. Hodnotila sa estetická úprava 
tried, počet a stav kvetov, separácia odpadu  
a zapojenie do eko aktivít. Víťazné triedy I. B (113 b),  
II. B (110 b), II. C (108 b) získali od ZRPŠ finančné 
odmeny na triedne podujatia. 

Na záver ešte niečo na pobavenie – za každý 
predmet našej predmetovej komisie jeden vtipný 
obrázok. 

Aké príslovia ukrývajú tieto obrázky? 
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(prevzaté z http://kryptograf.sk/ - tam nájdete aj riešenie) 

 

(prevzaté z http://xsimi.cz/?p=1350) 

 

Volt ...napätie, Amp ...prúd, Ohm ...odpor 

(prevzaté z http://www.motorkari.cz/tema/?t=164181) 

 

 

(prevzaté z https://www.quora.com/What-are-aromatic-rings-
in-chemistry) 

 

 

 

 

(prevzaté z http://www.nairam.sk/kukla.png) 

 

RNDr. Marta Mlynarčíková 

  

http://kryptograf.sk/
http://xsimi.cz/?p=1350
http://www.motorkari.cz/tema/?t=164181
https://www.quora.com/What-are-aromatic-rings-in-chemistry
https://www.quora.com/What-are-aromatic-rings-in-chemistry
http://www.nairam.sk/kukla.png
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Modernizácia školy v oblasti IKT a informatiky 

 

V rámci modernizácie školy sa v školskom roku 2016/2017 zrealizovalo niekoľko interných 
projektov a aktivít. 

Prvým zrealizovaným projektom bolo zriadenie žiackych emailových účtov. S využitím 
platformy Google for Education boli zriadené dátovo neobmedzené kontá pre všetkých žiakov 
a učiteľov školy. V rámci toho je možné využívať komerčné služby spoločnosti Google Inc.  
V rámci hodín informatiky sme zaviedli využívanie služby Google Classroom. Umožňuje väčšiu 
spoluprácu učiteľov so žiakmi a funguje na princípe e-learningu. 

Na prelome októbra a novembra 2016 prešla škola modernizáciou počítačovej siete. 
Vymenili sme hlavné prepojenia v sieti a pripravili ju na napojenie optického internetu.  
Do školskej siete boli pripojené učebne a miestnosti: matematická učebňa, fyzikálna učebňa, 
učebňa anglického a francúzskeho jazyka, biologická učebňa, učebňa dejepisu a geografie, 
jazyková učebňa, technická miestnosť, zborovne, knižnica, učebňa umenia a kultúry. Okrem 
toho sa žiaci môžu tešiť aj z voľnej WIFI siete. 

Vo februári 2017 sme spustili 
novú školskú webovú 
stránku: 

https://gymnaziumkk.sk/. 

Chceme tým verejnosti 
poskytovať aktuálne informácie 
o dianí na škole i mimo nej 
modernou formou. Stránka je 
prispôsobená aj pre mobilné 
zariadenia. 

Pripojenie optickým 
internetom bolo realizované  
v júni 2017 spoločnosťou HG 
data. Žiaci a učitelia tak môžu 
využívať internet s prenosovou 
rýchlosťou 100 Mbit/s. 

V priebehu roka bolo vytvorených niekoľko grafických návrhov pre rôzne aktivity na škole – 
Informácie o štúdiu, DOD, plagáty, 90. výročie školy a iné. V príprave je nová grafická identita 
školy, ktorá bude predstavená začiatkom budúceho školského roka. 

Počas letných prázdnin sa škola zapojila do celosvetového programu Cisco Networking 
Academy – NetAcad. Sieťový akademický program – Cisco Networking Academy, je dnes 
najväčší a najkomplexnejší profesne orientovaný vzdelávací program na svete, ktorý od roku 
1999 získal na Slovensku významnú pozíciu v oblasti odborného vzdelávania, a z pohľadu 
prípravy špecialistov v oblasti informačných technológií a sietí svoje nezastupiteľné miesto. 

Cieľom programu je predovšetkým rozvoj globálnej vzdelávacej iniciatívy na Slovensku  
a snaha riešiť problém nedostatku špecialistov, ktorí majú know-how potrebné na projektovanie, 
realizáciu a údržbu komunikačných infraštruktúr modernej informačne orientovanej spoločnosti. 
V budúcom školskom roku bude tento program na škole implementovaný do voliteľných 
seminárov z informatiky. 

Ďalším z projektov, do ktorých sa škola zapojila, je aj národný projekt IT Akadémia – 
vzdelávanie pre 21. storočie, ktorý potrvá do októbra 2025. Cieľom je modernizácia 
vyučovania prírodovedných predmetov a informatiky. 

Mgr. Marek Žmijovský  
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PK výchovných predmetov 
 

Telesná a športová výchova 

 

K povinným predmetom na gymnáziu patrí aj telesná a športová výchova. V rámci nej sú žiaci 
vedení k vykonávaniu športových aktivít. Do kontaktu so športom sa žiaci nedostávajú len  
na vyučovaní, ale aj počas rôznych športových krúžkov, na ktorých majú možnosť zdokonaľovať 
svoj talent. 

Okrem predmetových olympiád sa naša škola zapájala aj do rôznych športových súťaží,  
v ktorých sme dosahovali výborné výsledky. Som rád, že aj ja som sa mohol zapojiť do týchto 
súťaží, keďže pre žiakov prvého ročníka je niekedy ťažké sa na nich dostať. Mal som možnosť 
zúčastniť sa na futbalovom a volejbalovom turnaji. Popri súťažiach sa po vyučovaní konali aj 
rôzne športové krúžky, na ktorých sme sa mohli pripravovať na reprezentáciu školy. Žiaci sa 
mohli zapojiť aj do majstrovstiev vo futbale, basketbale či stolnom tenise. 

Naša škola bola spomedzi stredných škôl kežmarského okresu najúspešnejšia v športových 
súťažiach. Naši žiaci dosahovali dobré výsledky na obvodných, regionálnych ale aj krajských 
kolách. Vypísať všetky výsledky by bolo nadlho, v prehľade Úspechy žiakov školy o niekoľko 
strán ďalej nájdete tie najvýznamnejšie. 

Pavol Vilček 
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Náboženská výchova 

 

Historický úspech na Biblickej olympiáde 

Dňa 26. apríla 2017 našu školu reprezentovali na diecéznom (krajskom) kole Biblickej 
olympiády Sára Špaková (z II. C), Martina Tomalová a Pavol Vilček (obaja z I. B). Súťaž 
prebiehala v priestoroch Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka (Spišská Kapitula), 
členmi poroty boli významní vysokoškolskí pedagógovia (rektor spišského seminára, prorektor 
Katolíckej univerzity či riaditeľ Diecézneho katechetického úradu). Cenu za 2. miesto prebrali 
naši študenti z rúk spišského sídelného biskupa Štefana Sečku.  

Ide o historický úspech v tejto súťaži družstiev, ktorej sa zúčastňujeme už vyše 10 rokov.  
Od postupu do celonárodného kola nás delili iba 2 body (získať sa ich dalo vyše 100), pred nami 
skončili len minuloroční víťazi celoštátneho kola. Pri tomto úspechu chceme vyzdvihnúť aj 
skutočnosť, že sa nám ako štátnej škole podarilo uspieť v nábožensky zameranej súťaži.  

Ďakujeme reprezentujúcim za to, že okrem vedomostí preukázali aj mnohé zručnosti  
a osobnostné kvality, ktoré bolo potrebné v silnej konkurencii ukázať. Veríme, že ich práca  
s knihou kníh (Bibliou) napĺňa a budú inšpiráciou aj pre ďalších študentov. 

Mgr. Pavol Šoltys 

Pôstna krabička pre Afriku 2017 

Váš pôstny dar mení životy detí. V duchu tohto motta sa konala v čase pôstu na hodinách 
náboženstva v prvom a druhom ročníku zbierka na pomoc chudobným rodinám a deťom  
v subsaharskej Afrike. Vyzbieralo sa 55,07 €. Žiaci mali možnosť zrieknuť sa maličkostí  
a ušetrené peniaze vhodiť do pôstnej krabičky. 

Význam prispenia aspoň malou sumou potvrdzujú aj tieto príklady: 50 centov za sladkosť, 
ktorú si v pôste nekúpili, postačí na poplatok za pitnú vodu pre deti v rwandskom centre v Kibeho 
na týždeň, 1 euro denne zabezpečí nutričnú kašu na jeden deň pre 40 detí v tomto centre. 

Všetkým zapojeným ďakujeme. 

Mgr. Pavol Šoltys  
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SOČ 
 

Stredoškolská odborná činnosť je 
súťaž zameraná na 17 odborných oblastí 
(prírodovedné, technické, humanitné 
a spoločensko-vedné odbory), ktorej 
cieľom je podpora a vyhľadávanie 
talentovaných a nadaných žiakov stredných 
škôl. Rozvíja odborno-teoretické vedomosti 
a odborno-praktické zručnosti žiakov, vedie 
ich k samostatnému a aktívnemu riešeniu 
úloh, podporuje kritické a zážitkové tvorivé 
myslenie. Podmienkou je písomná odborná 
práca, ktorú žiak obhajuje ústne  
pred odbornou hodnotiacou komisiou. 

V školskom roku 2016/2017 sa uskutočnil už 39. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti. 
Naša škola má už tradične v tejto súťaži svoje zastúpenie. Inak tomu nebolo ani tento rok. 
Školské kolo, v ktorom bolo prihlásených 10 prác v 6 odboroch, sa konalo 22. 2. 2017.  
Do krajského kola, ktoré sa konalo 31. 3. 2017 v Starej Ľubovni, postúpilo 7 prác. Najviac sa 
darilo Barbore Bešenejovej z III. A, ktorá súťažila s prácou Chov sliepky domácej a znáška vajec 
v odbore Biológia. V krajskom kole sa umiestnila na 2. mieste a školu reprezentovala  
v celoslovenskej súťažnej prehliadke SOČ v Banskej Bystrici. 

Pre ilustráciu uvádzame aj celkový zoznam prác a ich riešiteľov: 

01 – Problematika voľného času   Téma 

1. miesto Viktória Cehuľová (III. B)  Voľnočasové aktivity  
      pre deti a mládež 

04 - Biológia 

1. miesto Barbora Bešenejová (III. A)  Chov sliepky domácej  
      a znáška vajec 

05 - Životné prostredie, geografia, geológia 

   Anna Božiková,  Cestovanie na vlastnú päsť 

   Terézia Scholtzová (III. A)   

06 - Zdravotníctvo a farmakológia 

1. miesto  Simona Chripková,  Cukrovka 

   Kristína Prusáková (III. B) 

2. miesto  Sára Čorbová (III. B) Starostlivosť o imobilného 
      pacienta v domácom prostredí 

3. miesto  Martina Dovjaková,  Paliatívna zdravotná starostlivosť 

   Mária Galliková (III. B) 

4. miesto  Nikola Klejová,  Darovanie krvi a krvnej plazmy 

   Valentína Monková (III. A) 

13 - História, filozofia, právne vedy 

1. miesto   Viera Semaňáková,  Kresťanské spoločenstvá 

   Kristína Krigovská,  pred novembrom ´89 

   Zuzana Gardošová (III. B) 
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2. miesto  Alexia Gajdošová,  Trest smrti 

   Martina Tomaškovičová (III. A) 

17 - Pedagogika, psychológia, sociológia 

1. miesto  Petra Ciošová,  Vzdelávanie Rómov zo sociálne 
   Sandra Zicháčková (III. A) znevýhodneného prostredia 

Žiaci zapojením do súťaže riešia aktuálne témy, využívajú medzipredmetové vzťahy, učia sa 
pracovať v tímoch, vyhľadávať informácie, spolupracovať s odborníkmi z vysokých škôl a praxe. 

Tretiaci neváhajte, ukážte, že máte talent i odborné vedomosti a zapojte sa! 

Mgr. Daniela Žabková, 

školský metodik SOČ 

 
Činnosť záujmových krúžkov 

 
V školskom roku 2016/2017 pracovalo na škole 8 záujmových krúžkov, ktoré viedlo  

8 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 

Školská kapela Veronika Kolesárová Správa webových portálov Marek Žmijovský 
Krempaská 
 

Redakčný Andrea Petrášková Nemčina v kocke Edita Hrušková 
Molnárová Športové hry  Otto Krajňák Filmové popoludnia Svetlana Liberová 

Bedmintonový Jozef Vlček  Veronika Kolesárová 
Chemický Daniela Čekovská   
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Úspechy žiakov školy  
v školskom roku 2016/2017 

 
 

Časopis STRETNUTIA 
- 1. miesto v regionálnej súťaži O najlepší školský časopis  
v školskom roku 2015/2016 
- 3. miesto v súťaži Štúrovo pero 2017 v kategórii Stredoškolské 
časopisy 
- 2. miesto v regionálnej súťaži O najlepší školský časopis  
v školskom roku 2016/2017 

S. Z. Batoryová IV. B 
- prémia Literárneho fondu v súťaži Štúrovo pero v kategórii 
Novinárske príspevky stredoškolákov 

Družstvo chlapcov v zložení M. Kovalčík, J. Venglik (obaja z II. C), J. Modla z II. A 
- 1. miesto v okresnom kole v cezpoľnom behu SŠ 

M. Kovalčík II. C 
- 2. miesto v okresnom kole v cezpoľnom behu žiakov SŠ 
- 1. miesto v okresnom kole v atletike v behu na 1500 m 

Družstvo chlapcov v zložení M. Harabin zo IV. A, A. Lach z III. A, J. Venglik a M. Griglák 
(obaja z II. C) 

- 1. miesto v okresnom kole v stolnom tenise žiakov SŠ 
Družstvo dievčat v zložení D. Kruliacová zo IV. B, V. Ugrayová z II. A, K. Karašová  

z I. B 
- 3. miesto v okresnom kole v stolnom tenise žiačok SŠ 

Družstvo chlapcov v zložení Š. Glodžák, A. Koršňák, F. Pokrivčák, A. Zoričák (všetci 
zo IV. A), V. Jedinák, J. Károlyi (obaja zo IV. B), A. Lach z III. A, M. Kovalčík z II. C,  
P. Vilček z I. B, N. Kovalčík z I. A 

- 2. miesto v okresnom kole vo futsale 
Z. Gardošová, K. Krigovská, V. Semaňáková (všetky z III. B) 

- zlaté pásmo v projekte Nenápadní hrdinovia 
A. Gurka III. B 

- 1. miesto v okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku 
kategória 2B a zároveň 1. miesto v obvodnom kole 
- 2 miesto v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku 
kategória 2B 

S. Lorenčík II. A 
- 2. miesto v krajskom kole Olympiády vo francúzskom jazyku 
kategória 2A 
- 1. miesto v okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku 
kategória 2A 
- 5. miesto v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku 
kategória 2A 

T. Adamjak II. C 
- 1. miesto v okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku 
kategória 2C2 

A. Šajtlava II. B 
- 1. miesto v okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku 
kategória 2A a zároveň 1. miesto v obvodnom kole 
- 3. miesto v krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku 
kategória 2A 
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M. Arpáš III. B 
- 1. miesto v okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku 
kategória 2B 

S. Špaková II. C 
- 4. miesto v krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka  
a literatúry v kategórii 

 
Družstvo chlapcov v zložení V. Fudaly (z II. C), S. Mati, R. Šiška, P. Vilček (všetci  

z I. B), M. Neupauer, R. Pivko (obaja z III. B), Š. Glodžák, J. Gura, F. Pokrivčák (všetci  
zo IV. A) 

- 2. miesto v okresnom kole vo volejbale žiakov stredných škôl 
Družstvo dievčat v zložení E. Blaščáková, M. Burdíčková (obidve z I. A), K. Karašová  

(z I. B), S. Gardianová, K. Gurková, J. Sariková (všetky z II. A), S. Pisarčíková,  
T. Frankovičová (obidve z II. B) a L. Matejková (zo IV. A) 

- 1. miesto v okresnom kole vo volejbale žiačok stredných škôl 
L. Tribulová II. A 

- 2.miesto v krajskom kole Biologickej olympiády v teoreticko-
praktickej časti kategórie B 

B. Bešenejová III. A 
- 2. miesto v krajskom kole SOČ v odbore biológia 

Družstvo chlapcov v zložení: N. Kovalčík (I. A), R. Šiška, P. Vilček (obaja z I. B),  
M. Griglák, M. Kovalčík, M. Mikolajčík, F. Šromovský (všetci z II. C), K. Džubas ( z III. A), 
R. Pivko ( z III. B), Š. Glodžák a A. Koršňák (obaja zo IV. A), Ľ. Kubala, R. Mirga, V. Jedinák 
a J. Károlyi (všetci zo IV. B) 

- 1. miesto v okresnom kole vo futbale žiakov stredných škôl 
Družstvo chlapcov v zložení: N. Kovalčík (I. A), R. Šiška, P. Vilček (obaja z I. B),  

M. Griglák, M. Kovalčík, M. Mikolajčík, F. Šromovský, G. Kellner (všetci z II. C), K. Džubas 
(z III. A), Š. Glodžák, A. Koršňák, A. Zoričák, F. Pokrivčák (všetci zo IV. A), Ľ. Kubala,  
R. Mirga, J. Károlyi (všetci zo IV. B) 

- 3. miesto v regionálnom kole vo veľkom futbale žiakov SŠ 
D. Ondo-Eštoková II. B 

- 3. miesto v IV. kategórii na krajskej súťaži v umeleckom 
prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 

Družstvo školy v zložení S. Špaková II. C, P. Vilček I. B a M. Tomalová I. B 
- 3. miesto v regionálnom kole Biblickej olympiády 
- 2. miesto v diecéznom kole Biblickej olympiády 

V. Ugrayová II. A 
- 1. miesto v okresnom kole v atletike vo vrhu guľou 

A. Sedlák IV. B 
- 1. miesto v okresnom kole v atletike v skoku do diaľky 
- 2. miesto v okresnom kole v atletike vo vrhu guľou 

L. Matejková IV. A 
- 2. miesto v okresnom kole v atletike v behu na 100 m 
- 2. miesto v okresnom kole v atletike v skoku do diaľky 

J. K. Lukas III. A 
- 2. miesto v okresnom kole v atletike v behu na 400 m 
- 2. miesto v okresnom kole v atletike v behu na 200 m 

K. Karašová I. B 
- 2. miesto v okresnom kole v atletike vo vrhu guľou 

S. Pisarčíková II. B 
- 2. miesto v okresnom kole v atletike v behu na 200 m 

A. Richtarčík II. A 
- 2. miesto v okresnom kole v atletike v behu na 800 m 
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M. Neupauer III. B 
- 3. miesto v okresnom kole v atletike v skoku do diaľky 

R. Nagy IV. A 
- 3. miesto v okresnom kole v atletike v behu na 100 m 

J. Modla II. A 
- 3. miesto v okresnom kole v atletike v behu na 400 m 

K. Horná IV. A 
- 3. miesto v okresnom kole v atletike v behu na 400 m 

L. Žembová I. B 
- 3. miesto v okresnom kole v atletike v behu na 800 m 
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Ponuka voliteľných predmetov v šk. r. 2016/2017 
 
Žiaci majú možnosť posilniť si niektorý z vyučovacích predmetov povinne voliteľnými 

predmetmi. V treťom ročníku sú to dva dvojhodinové predmety, vo 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 Štvrtý ročník 

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 - 16 ž. Seminár z matematiky - 17 ž. Cvičenia z AJ - 31 ž 

Seminár z chémie - 11 ž. Spoločenskovedný seminár - 29 ž. Konverzácia v AJ - 31 ž. 

Seminár z biológie - 13 ž. Seminár z biológie - 22 ž. Konverzácia v NJ - 14 ž. 

Spoločenskovedný seminár - 20 ž. Seminár z dejepisu - 18 ž. Cvičenia z chémie - 19 ž. 

Konverzácia v AJ - 17 ž. Seminár z chémie - 20 ž. Cvičenia z matematiky - 19 ž. 

Konverzácia v NJ - 14 ž. Seminár z informatiky - 10 ž. Cvičenia zo SJL - 50 ž. 

Seminár z informatiky - 7 ž.  Cvičenia z umenia a kultúry - 10 ž. 

 
 

Organizácia školského roka 2017/2018 
Školský rok sa začína 1. septembra 2017. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017 

(pondelok). Školské vyučovanie v 1. polroku školského roka sa končí 31. januára 2018 (streda). 

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2018 (štvrtok) a končí sa  
29. júna 2018 (piatok). 

Prázdniny v školskom roku 2017/2018: 
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Zoznam žiakov podľa tried 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. A 
Triedna učiteľka: Mgr. Svetlana Liberová 
 
 
 

 
 
 
* žiak prospel na konci školského roka s vyznamenaním  

1. Dominika Bernátová  14. Filip Libiak  
2. Ema Blaščáková  15. Mária Lizáková * 
3. Milena Burdíčková  16. Nikola Majerčáková  
4. Veronika Cehulová * 17. Jakub Michlík  
5. Lívia Hajková * 18. Vanda Nová  
6. Ružena Halčinová  19. Štefan Novotný  
7. Barbora Chripková * 20. Michal Repetný  
8. Tímea Chripková * 21. Dominika Sečková  
9. Adam Kalafut  22. Zuzana Šatalová * 
10. Tomáš Kapolka  
11. Nina Kleinová  
12. Nikolas Kovalčík  
13. Petra Kušionová  

23. Marek Šoltés  
24. Radoslava Tabáková * 
25. Patrik Václav  
26. Jana Želonková  



Výročná správa 2016/2017 

 
57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. B 
Triedna učiteľka: Mgr. Bronislava Oravcová 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

1. Monika ;Čižiková  14. Viktória Maľáková  
2. Natália Dachová  15. Samuel Mati  
3. Katarína Dudová * 16. Peter Neupauer  
4. Katarína Duľová  17. Róbert Oračko  
5. Laura ;Frisíková  18. Eduard Rímsky * 
6. Aleš Gábor  19. Radovan Šiška  
7. Juraj Hangurbadžo  20. Michaela Štecová * 
8. Kamila Ivančáková  21. Martina Tomalová * 
9. Karin Karašová  22. Pavol Vilček * 
10. Alexandra Kolodzejová * 23. Denisa Vnenčáková  
11. Alex Krempaský  24. Martina Zastková * 
12. Roman Kurtý  25. Terézia Zoričáková * 
13. Gabriela Majerová * 26. Lenka Žembová  
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II. A 
Triedny učiteľ: Aleksandar Čavić 
 
 

 
 
  

1. Viktória Baranová 15. Ján Mačičák 
2. Mária Blaščáková * 16. Pavlína Maťašovská 
3. Daniela Cehulová * 17. Jakub Modla 
4. Patrícia Ceľuchová  18. Dominik Orolín 
5. Anna Mária Duľová 19. Adrián Regec * 
6. Soňa Gardianová 20. Stella Reščáková 
7. Patrícia Gašparová 21. Nikola Ridziková 
8. Kristína Gurková 22. Adam Richtarčík 
9. Aurélia Hodorovičová 23. Viktória Richweissová * 
10. Karin Hudáková 24. Jaroslava Sariková 
11. Filip Chovaňák 25. Samuel Smoleň * 
12. Lukáš Kiefer 26. Lucia Tribulová * 
13. Šimon Koščák 27. Viktória Ugrayová  
14. Silvester Lorenčík * 28. Tatiana Zgrajová 
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II. B 
Triedna učiteľka: Mgr. Daniela Žabková 
 
 

 
 
● zahraničné štúdium   

1. Štefan Baňkos 13. Dominka Ondo-Eštoková * 
2. Alexandra Budzová 14. Mária Sarah Pacigová * 
3. Tímea Frankovičová * 15. Sára Pisarčíková  
4. Miriam Fudalyová 16. Damián Pružinský 
5. Sabína Galowiczová 17. Vanessa Rontová 
6. Samuel Gibľak 18. Juraj Slavkovský * 
7. Andrea Heilandová 19. Andrej Stracený *   
8. Jakub Karaš 20. Alex Šajtlava 
9. Stanislav Krempaský 21. Juraj Šatala * 
10. Martina Kuchárová * 22. Jana Uhlárová 
11. Monika Laskovská ● 23. Kamil Zachar * 
12. Martin Machát 24. Helena Zamkovská  
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II. C 
Triedna učiteľka: Mgr. Katarína Krempaská 
 
 

 
 
  

1. Tadeáš Adamjak 17. Linda Leščáková 
2. Adam Bogar 18. Michaela Lorková 
3. Simona Budzeľová 19. Patrik Majerčák 
4. Martin Eliáš 20. Marek Mikolajčík * 
5. Vojtech Fudaly * 21. Cynthia Neuszerová 
6. Lenka Galliková * 22. Adrián Pavlik 
7. Marián Griglák 23. Martin Perignáth 
8. Denisa Haberehernová 24. Alexandra Semaňáková * 
9. Veronika Harendarčíková 25. Veronika Suchanovská 
10. Adam Heteš * 26. Laura Špaková * 
11. Gregor Kellner 27. Sára Špaková * 
12. Veronika Koščáková 28. Filip Šromovský 
13. Maroš Kovalčík 29. Jakub Venglik * 
14. Richard Král * 30. Barbora Vojtičková * 
15. Michaela Bronislava Krempaská 31. Ladislav Volák * 
16. Jakub Kriššák  
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III. A 
Triedna učiteľka: RNDr. Marta Mlynarčíková 
 
 

 
  

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

 
 
  

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

 
 
  

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

 
 

1. Zuzana Simona Batoryová * 15. Ľubomír Kubala   
2. Tibor Budzák  16. Tatiana Kurtá  
3. Eva Budzáková  17. Adrián Libiak 
4. Stanislava Gallschneiderová  18. Ivana Lučanská  
5. Zuzana Gancarčíková * 19. Monika Matalíková  
6. Klaudia Garstková *   20. Roman Mirga  
7. Ivana Heldáková *  21. Simona Pitoňáková  
8. Katrina Hovančáková *  22. Adam Sedlák *  
9. Valentín Jedinák  23. Ivana Sláviková *  
10. Radko Joppa  24. Karolína Syčová  
11. Nikola Jurková  25. Anna Štefaňáková  
12. Ján Károlyi  26. Matúš Tomaškovič  
13. Patrícia Kovalčíková  27. Lukáš Vízner  
14. Daniela Kruliacová  
  
  


