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Vážení kolegovia, milí študenti, milí naši čitatelia! 

 

„Najpodivuhodnejšie na budúcnosti je predstava, že našu dobu budú nazývať staré zlaté 
časy.“ Ernest Hemingway 

Školský rok 2017/2018 sa 29. júna 2018 skončil a stal sa tak pre nás minulosťou. Už sú to 
pre nás staré zlaté časy, ktoré sme spoločne tvorili a hlavne spoločne prežili. Pre niektorých to 
bol rok prvý, pre iných posledný. Pre nás všetkých to bol rok osláv 90. výročia školy. Počas 
školského vyučovania, ale aj mimo neho, sme spoločne prežili množstvo nezabudnuteľných 
okamihov, ktoré v nás zanechali množstvo neopakovateľných spomienok. Na pôde školy sme 
privítali množstvo zaujímavých ľudí, priateľov a hlavne absolventov. Spoločne sme absolvovali 
množstvo mimoškolských akcií: prednášky, besedy, exkurzie, 
divadelné a filmové predstavenia, súťaže, výlety... 

Všetky aktivity a akcie, ktoré sme spoločne prežili, sú zaznamenané 
v tejto výročnej správe. Môžeme si tak pri listovaní v nej zaspomínať 
a znovu v duchu prežiť akcie, na ktorých sme sa zúčastnili. 

Výročná správa má však ešte jednu veľmi dôležitú pridanú hodnotu. 
Je spomienkou na staré zlaté časy strávené na kežmarskom 
gymnáziu, na spolužiakov, učiteľov, na prvé lásky, zabudnuté 
priateľstvá. Je pripomienkou študentských rokov, rokov vzdoru, 
rebélie, času, keď sa mladému človeku často proti vlastnej vôli formuje 
charakter a tvorí rebríček hodnôt. Je oživením doby, keď sa začala 
formovať životná cesta nejedného z nás. Nech si aj táto výročná 
správa nájde svoje miesto vo vašej knižnici. Príjemné čítanie 
a spomínanie priatelia!  

Mgr. Daniela Mihóková 

riaditeľka školy 

 

Pedagogický zbor Gymnázia P. O . Hviezdoslava 
a zamestnanci školy 

 
 

Pedagogický zbor 
Riaditeľka školy  
Mgr. Daniela Mihóková, vyučovala matematiku v III. B, fyziku v III. C, cvičenia z fyziky  
v 3. ročníku. 
Zástupkyňa riaditeľky  
Ing. Daniela Čekovská, vyučovala matematiku v IV. B, chémiu v III. B, III. C, seminár z chémie 
v 3. a 4. ročníku. 
Aleksandar Čavić, vyučoval anglický jazyk v I. C, III. A, III. B, IV. B, konverzáciu v AJ  
v 3. a 4. ročníku. 
Mgr. Michal Gáborčík, vyučoval fyziku v II. B, matematiku v I. A, III. B, III. A, seminár 
z matematiky v 3. a 4. ročníku. 
RNDr. Ľuboslav Galuščák, vyučoval fyziku v I. A, I. B, I. C, II. B, , chémiu I. A, I. B, I. C, II. A, 
informatiku v I. A, I. B (do 29. 9. 2018). 
Mgr. Edita Hrušková Molnárová, vyučovala nemecký jazyk v I. A, I. C, II. A, III. A, III. B, III. C, 
IV. A, IV. B, konverzáciu v NJ v 3. ročníku. 
Mgr. Veronika Kolesárová, vyučovala nemecký jazyk v II. B, III. B, III. C, IV. A, IV. B, 
konverzáciu v NJ vo 4. ročníku, cvičenia z umenia a kultúry vo 4. ročníku. 
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Mgr. Otto Krajňák, vyučoval biológiu v II. A, II. B, telesnú výchovu chlapcov v I. A, I. B, I. C,  
II. A, II. B, III. A, III. B, III. C, IV. A, IV. B, seminár z biológie vo 4. ročníku. 
Mgr. Katarína Krempaská, vyučovala anglický jazyk v I. A, II. B, III. C, III. B, IV. A, IV. B, 
cvičenia z AJ vo 4. ročníku. 
Mgr. Svetlana Liberová, vyučovala anglický jazyk v I. B, I. C, II. A, III. B, IV. A. 
Mgr. Vladimíra Mačáková, vyučovala dejepis v I. A, II. B, III. A, III. C, občiansku náuku v III. A, 
III. B, III. C, IV. A, IV. B, spoločenskovedný seminár v 3. a 4. ročníku. 
RNDr. Marta Mlynarčíková, vyučovala matematiku v I. B, II. A, III. C, IV. A, fyziku v II. A, III. A, 
seminár z matematiky v 3. ročníku, cvičenia z matematiky vo 4. ročníku. 
Mgr. Bronislava Oravcová, vyučovala umenie a kultúru v I. A, II. B, IV. B, geografiu v II. B, 
telesnú výchovu dievčat v I. A, I. B, I. C, II. A, II. B, III. A, III. B, III. C, IV. A, IV. B. 
Mgr. Andrea Petrášková, vyučovala slovenský jazyk a literatúru v I. A, I. B, III. A, IV. B, dejepis  
v II. A, III. B, seminár z dejepisu vo 4. ročníku. 
Mgr. Mária Petrášková, vyučovala chémiu v II. B, III. A, biológiu v I. A, I. B, I. C, III. A, III. B,  
III. C, chemicko-biologické praktiká vo 4. ročníku, seminár z biológie v 3. ročníku. 
Mgr. Pavol Šoltys, vyučoval slovenský jazyk a literatúru v I. C, II. B, III. C, náboženskú výchovu 
v I. A, I. B, I. C, II. A, II. B, informatiku v I. B, I. C, cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry  
vo 4. ročníku. 
Profesor geografie Jozef Vlček, vyučoval dejepis v I. B, I. C, umenie a kultúru v I. B, I. C,  
II. A, IV. A, geografiu v I. A, I. B, I. C, II. A, III. A, III. B, III. C, seminár z geografie vo 4. ročníku.  
Mgr. Daniela Žabková, vyučovala slovenský jazyk a literatúru v II. A, III. B, IV. A, francúzsky 
jazyk v I. B, I. C, II. A, III. A, etickú výchovu v 1. a 2. ročníku. 
Mgr. Marek Žmijovský, vyučoval matematiku v I. C, informatiku v I. A, I. C, II. A, II. B, III. A,  
III. B, III. C, seminár z informatiky v 3. a 4. ročníku, cvičenia z informatiky vo 4. ročníku. 
 

Externí učitelia 
Mgr. Roman Porubän, vyučoval evanjelické náboženstvo v I. A. 
 

Technicko-hospodárski pracovníci 
Mgr. Katarína Petrusová, ekonómka 
Ľuboslava Michaláková, účtovníčka 
Michal Mocák, školník 
Margita Kellnerová, Mária Mocáková (do 3. 1. 2018), Emília Mirgová, Ľudmila Vargová, 
Emília Žabková (do 18. 10. 2017, od 9. 4. 2018), upratovačky 
 

Rada školy  
Zástupcovia pedagogických zamestnancov: Mgr. Daniela Žabková (predseda),  
Mgr. Pavol Šoltys 
Zástupca nepedagogických zamestnancov: Margita Kellnerová 
Zástupca žiakov: Kristián Majer (do 22. 5. 2018, po maturitnej skúške mu mandát zanikol, 
voľby nového zástupcu v septembri 2018) 
Zástupcovia rodičov: Mgr. Nataša Pisarčíková, PaedDr. Daniela Tribulová, Ing. Mgr. Peter 
Venglik  
Zástupcovia zriaďovateľa: Mgr. Miroslav Beňko, JUDr. Štefan Bieľak, PhDr. Mgr. Ján 
Ferenčák, Pavel Hudaček, od 18. 6. 2018 delegovaní: PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, Pavel 
Hudáček, MUDr. Ján Hencel, MSc a Ing. Mgr. Peter Zibura 

 

Adresa školy: Hviezdoslavova 20, Kežmarok 

Telefón: +42152/4523032 

Webová adresa: http://gympohkk.edupage.org 

Email školy: skola@gpohkk.edu.sk 

mailto:skola@gpohkk.edu.sk


Výročná správa 2017/2018 

 
3 

Z kroniky školy 
 

4. september 2017 

 Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018. 

6. september 2017 

 Opravný termín EČ PFIČ maturitnej skúšky z nemeckého jazyka. 

19. – 20. september 2017 

 Žiaci druhého ročníka spolu so zamestnancami Spišskej katolíckej charity navštívili rómske 

osady v Kežmarku, Krížovej Vsi, Podhoranoch, Veľkej Lomnici, Huncovciach, Rakúsoch  

a Stráňach pod Tatrami. 

22. september 2017 

 Naši dobrovoľníci vyzbierali v zbierke Biela pastelka 152,04€ pre nevidiacich a slabozrakých. 

25. september 2017 

 Štvrtáci spoločne s vyučujúcimi Vladimírou Mačákovou a Andreou Petráškovou navštívili 

bývalý koncentračný tábor v Osvienčime. 

26. september 2017 

 Uskutočnilo sa okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov stredných škôl. Družstvo chlapcov 

v zložení M. Kovalčík (III. C), A. Pavol Glovňa (I. C), M. Uličný (I. C) zvíťazilo, družstvo 

dievčat v zložení T. Ordzovenská (IV. A), L. Žembová (II. B), S. Svitaneková (I. A) bolo druhé. 

M. Uličný (I. C) získal 2. miesto, A. Pavol Glovňa (I. C) a S. Svitaneková (I. A) bolí tretí. 

 Oslávili sme Európsky deň jazykov. 

27. september 2017 

 Šéfredaktorka Laura Špaková, grafik Adrián Gurka a p. prof. Andrea Petrášková boli 

súčasťou poroty, ktorá hodnotila školské časopisy základných škôl Prešovského  

a Košického samosprávneho kraja v súťaži Podtatranský školák. 

28. september 2017 

 Branné cvičenie OŽZ pre 1. a 2. ročník. 

 Žiaci 2. ročníka pomáhali na akcii Kids Athletic, kde bolo cca 700 detičiek z 1. stupňa ZŠ. 

29. september 2017 

 V priestoroch OC MAX v Poprade sa konal festival vedy Európska noc výskumníkov 

s bohatým vedecko-populárnym programom. Zúčastnili sa ho aj žiaci a učitelia našej školy. 

Pozreli si exponáty, vyskúšali zaujímavé experimenty, zapojili sa do rôznych súťaží v 13 

interaktívnych vedeckých stánkoch a vypočuli si niekoľko vedecko-populárnych prednášok. 

Záštitu nad podujatím prebral a osobne sa na ňom zúčastnil aj prezident SR A. Kiska. 

30. september 2017 

 Akcie Čisté hory sa zúčastnili 2 žiaci pod vedením p. prof. O. Krajňáka. Prispeli k vyčisteniu 

turistického chodníka zo Skalnatého plesa na Hrebienok. 

4. október 2017 

 I. rodičovské združenie. 

6. október 2017 

 16 žiaci a učiteľ informatiky sa zúčastnili 5. ročníka IT konferencie OpenSlava 2017, ktorá 

sa konala na FIIT a FEI STU v Bratislave. 
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9. október 2017 

 Dievčatá 3. a 4. ročníka boli na prednáške projektu FGCTour 2017 – Medici za zdravie žien. 

10. október 2017 

 Na obvodnom kole vo futsale skončilo družstvo chlapcov v zložení M. Kovalčík (III. C),  

M. Mikolajčík (III. C), F. Šromovský (III. C), S. Mati (II. B), P. Vilček (II. B), K. Džubas (IV. A), 

M. Uličný (I. C), M. Vrabel (I. C), A. Lach (IV. A), P. Podolinský (I. C) druhé. 

10. – 14. október 2017 

 Žiačky IV. B Viera Semaňáková, Zuzana Gardošová a Kristína Krigovská sa s triednou 

profesorkou Andreou Petráškovou zúčastnili zájazdu do Bruselu na pozvanie poslanca 

Miroslava Mikolášika. Tento zájazd bol odmenou za výhru v projekte Nenápadní hrdinovia. 

12. október 2017 

 Prváci navštívili Múzeum Janka Kráľa, Tatrín a Žiadosti slovenského národa v Lipt. Mikuláši. 

24. október 2017 

 P. prof. Bronislava Oravcová s II. B zorganizovala burzu platní a kníh. 

 Družstvo chlapcov v zložení M. Bachleda (I. B), D. Klima (I. B) získalo 2. miesto v obvodnom 

kole v bedmintone SŠ. 

25. október 2017 

 Triedy I. A, I. B a I. C navštívili so svojimi učiteľmi slovenského jazyka a literatúry Andreou 

Petráškovou a Pavlom Šoltysom Mestskú knižnicu v Kežmarku. 

 Prednáška pre prvákov na tému Adaptácia. 

26. október 2017 

 Pri príležitosti Dňa jazykov sa na škole konala rozhlasová relácia pre žiakov školy. 

27. október 2017 

 Konal sa imatrikulačný večierok. 

30. – 31 október 2017 

 Jesenné prázdniny. 

7. november 2017 

 Do celoslovenskej súťaže iBobor sa v kategórii Juniori zapojilo 50 žiakov a v kategórii Seniori 

54 žiakov. Tohtoročná nádielka diplomov bola bohatá – úspešných riešiteľov bolo spolu 27. 

Medzi ocenenými žiakmi máme aj stopercentného riešiteľa Jakuba Venglíka z III. C, ktorý 

sa zaradil medzi 40-tich žiakov na Slovensku s plným počtom bodov v kategórii Seniori. 

V kategórii Juniori najlepší výsledok dosiahol Pavol Vilček z II. B. 

 Žiaci 1. ročníka spolu so zamestnancami Spišskej katolíckej charity navštívili rómske osady. 

8. november 2017 

 O svoje skúsenosti s bojom proti korupcii sa so žiakmi 3. ročníka podelil riaditeľ odboru 

prevencie korupcie Úradu vlády SR plk. Peter Kovařík. 

 Klasifikačná porada za I. štvrťrok. 

9. november 2017 

 Na našej škole sa v spolupráci s Hotelovou akadémiou O. Brucknera uskutočnila akcia 

dobrovoľného darovania krvi pod názvom Spoločná študentská kvapka krvi. Krv darovalo 19 

študentov gymnázia, 4 učitelia gymnázia a 14 ďalších darcov z radov študentov hotelovej 

akadémie a verejnosti. 

 Družstvo chlapcov v zložení A. Lach (IV. A), Š. Bachleda. (IV. B), K. Džubas (IV. A),  

Š. Novotný (II. A) získalo 2. miesto v stolnom tenise SŠ. 
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 Žiaci 1. a 2. ročníka videli divadelné predstavenie Starý študent putuje. 

11. november 2017 

 Stužková slávnosť IV. A. 

15. november 2017 

 Pre žiakov 1. ročníka bolo zorganizované informačné popoludnie o možnosti študovať  

v zahraničí a o možnosti zapojiť sa do projektov organizovaných na škole.  

 Na burze stredných škôl v priestoroch SOŠ Kežmarok sme prezentovali našu školu. 

 Žiaci 1. ročníka spolu so zamestnancami Spišskej katolíckej charity navštívili rómske osady. 

16. november 2017 

 Práca o Jozefovi Gazdovi z Hút študentiek Petry Barnášovej z I. B, Lenky Gallikovej 

a Alexandry Semaňákovej z III. C sa umiestnila v zlatom pásme v projekte Nenápadní 

hrdinovia v zápase s komunizmom. 

 Účasť našich študentov na súťaži Pišqworky. 

17. november 2017 

 Stužková slávnosť IV. B. 

20. november 2017 

 Na majstrovstvách školy v halovom futbale bolo takéto poradie tried: 1. III. C, 2. II. AB,  

3. I.AB, 4. III. B, 5. I. C. 

 Prváci sa zúčastnili na besede na tému Prevencia rizikového správania s pplk. Milanom 

Kušnirákom z Mestskej polície Kežmarok. 

24. november 2017 

 Šéfredaktorka Laura Špaková (III. C), Petra Barnášová (I. B) a p. prof. Andrea Petrášková 

sa zúčastnili na slávnostnom vyhodnotení celoslovenskej súťaže triednych a školských 

časopisov Pro Slavis v Žiline. Náš časopis sa umiestnil na 2. mieste. 

 Konalo sa školské kolo Olympiády v anglickom jazyku s bohatou účasťou žiakov v troch 

kategóriách, a to 2A - pre žiakov 1. a 2. ročníka, 2B - pre žiakov 3. a 4. ročníka a 2C2  

pre žiakov, ktorí strávili minimálne 10 mesiacov v zahraničí. 

27. november 2017 

 Na majstrovstvách školy v stolnom tenise dievčat bolo takéto poradie žiakov: 1. K. Karašová 

(II. B), 2. S. Pisarčíková (III. B), 3. V. Ugrayová (III. A). 

29. november 2017 

 Víťazkou školského kola Olympiády zo slovenského jazyka v kategórii A sa stala Laura 

Špaková z III. C. 

30. november 2017 

 V školskom kole Olympiády zo slovenského jazyka v kateg. B zvíťazila Gabriela Majerová  

z II. B. 

 35 žiakov školy sa zapojilo do súťaže Expert geniality show, v ktorej riešili zaujímavé úlohy 

testu z dvoch súťažných tém. Každý súťažiaci si ľubovoľne zvolil 2 spomedzi 6 ponúknutých 

tém. TOP expertmi (umiestnili sa na 1. - 100. mieste v celkovom poradí v súčte výsledkov 

v oboch témach) sa stali 6 žiaci:  A. Gurka zo IV. B (33. miesto), P. Vilček z II. B (36. miesto), 

A. Heteš z III. C (71. miesto), E. Rímsky z II. B (63. miesto), J. Venglik z III. C  

(75. miesto), L.Volák z III. C (89. miesto). Expertmi v jednotlivých témach (umiestnili sa 

v prvej štvrtine rebríčka) sa stali 8 žiaci školy. 
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1. december 2017 

 Konalo sa školské kolo súťaže pre mladých prekladateľov o najlepší preklad v cudzích 

jazykoch pod názvom Juvenes Translatores, ktorého víťazom sa stal Adrián Gurka (IV. B). 

 Odznela rozhlasová relácia na tému Deň boja proti AIDS. 

 Školenie pre IV. A na tému Finančná gramotnosť 1. 

5. december 2017 

 SCIO testy. 

6. december 2017 

 Na majstrovstvách školy v stolnom tenise bolo takéto poradie: 1. Š. Novotný (II. A), 2. A. 

Lach (IV. A), 3. Š. Bachleda (IV. B). 

 Školenie pre IV. B na tému Finančná gramotnosť. 

7. december 2017 

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

súdneho pojednávania na Okresnom súde v Kežmarku. 

8. december 2017 

 Vďaka online prenosu sa mohli záujemcovia o prírodné vedy zúčastniť podujatia 

ZAOSTRENÉ na Nobelove ceny 2017 a vypočuť si popularizačné prednášky vedcov 

Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorí priblížili problematiku výskumu, za ktorý boli 

udelené Nobelove ceny 2017 v kategóriách Fyzika, Chémia a Fyziológia/medicína. 

 Školenie pre IV. A na tému Finančná gramotnosť 2. 

12. december 2017 

 Uskutočnilo sa školské kolo Matematickej olympiády v najvyššej kategórii A určenej žiakom 

3. a 4. ročníka stredných škôl. Zúčastnil sa ho iba Jakub Venglik z III. C, ktorý za 4 hodiny 

čistého času vyriešil náročné úlohy a stal sa úspešným riešiteľom školského kola. 

13. december 2017 

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

 Zástupcovia časopisu Stretnutia Mária Sarah Pacigová (III. B), Dominika Ondo-Eštoková  

(III. B) a p. prof. Andrea Petrášková prevzali diplom a cenu za 3. miesto v Súťaži 

stredoškolských časopisov v Prešove. 

 Na majstrovstvách školy v basketbale bolo takéto poradie tried: 1. I. B, 2. II. B, 3. III. BC,  

4. I. C. 

 Školenie pre IV. B na tému Finančná gramotnosť 2. 

15. december 2017 

 Školenie pre IV. A na tému Finančná gramotnosť 3. 

 Tím našich učiteľov bol úspešný na Kapustnica feste. 

20. december 2017 

 Školenie pre IV. B na tému Finančná gramotnosť. 

 Vo fyzikálnej učebni odzneli informácie o štúdiu v USA. 

21. december 2017 

 Deň otvorených dverí pre deviatakov. 

 Predvianočná kapustnica. 

22. december 2017 

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

našich žiakov v telocvični T2. 



Výročná správa 2017/2018 

 
7 

23. december 2017 – 7. január 2018 

 Vianočné prázdniny. 

16. január 2018 

 Na krajskom kole Matematickej olympiády kategórie A, ktoré sa konalo v Prešove, našu 

školu reprezentoval Jakub Venglik z III. C. 

17. január 2018 

 Seminaristi z informatiky z 3. a 4. ročníka sa zúčastnili besedy s absolventom školy  

Ing. Danielom Novákom, ktorý je jeden zo spoluzakladateľov softvérovej firmy INLOOP 

zameranej najmä na vývoj aplikácií na platforme Android a iOS. 

 Víťazi školského kola Olympiády z anglického jazyka, teda Lea Gallová (I. C), Adrián Gurka 

(IV. B) a Tadeáš Adamjak (III. C) sa spolu s p. prof. K. Krempaskou zúčastnili na obvodnom 

kole na Gymnáziu Kukučínova v Poprade. Všetci traja žiaci sa stali víťazmi okresného kola, 

A. Gurka a T. Adamjak obsadili 2. miesta na obvodnom kole. Všetci traja žiaci postúpili  

na krajské kolo do Prešova. 

 II. rodičovské združenie. 

18. január 2018 

 Olha Polazhynets (I. C) školu reprezentovala v Olympiáde z nemeckého jazyka  

v obvodnom kole na Spojenej škole D. Tatarku v Poprade. Žiačku pripravovala p. prof.  

E. Hrušková Molnárová. Žiačka sa umiestnila na 2. mieste v okresnom kole a na 3. mieste  

v obvodnom kole, a tým postúpila aj na krajské kolo do Prešova. 

19. január 2018 

 A. Gurka (IV. B) a p. prof. A. Čavić sa zúčastnili prekladateľského seminára v Bratislave, 

bola to výhra v súťaži Juvenes Translatores. 

24. január 2018 

 Klasifikačná porada za I. polrok. 

29. január 2018 

 Prof. PhDr. Róbert Letz, PhD., vedúci Katedry histórie Pedagogickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave, autor viacerých monografií, vedeckých štúdií, učebníc (napr. 

Dejepis pre 3. ročník gymnázií – Národné dejiny) besedoval so žiakmi 3. a 4. ročníka. 

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

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

30. január 2018 

 Školské kolo Matematickej olympiády kategórie B, C. 

31. január 2018 

 Vydávanie výpisov známok za 1. polrok. 

2. február 2018 

 Polročné prázdniny. 

7. február 2018 

 V krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka v kategórii A v Prešove sa Laura Špaková 

(III. C) umiestnila na 6. mieste a Gabriela Majerová (III. B) v kategórii B na 12. mieste. 

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

chlapcov v zložení A. Džadoň (I. B), S. Gibľak (III. B), L. Heldák (I. B), J. Karaš (III. B),  

R. Kurtý (II. B), L. Mitura (I. B), M. Neupauer (IV. B), J. Venglik (III. C), P. Vilček (II. B),  

J. Vojtička (I. B), M. Venglik (I. B), S. Mati (II. B). 
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8. február 2018 

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

Ondo-Eštoková (III. B). 

 Pristúpili sme do Digitálnej koalície. 

9. február 2018 

 Večierok gymnazistov organizovala II. B. 

13. február 2018 

 Na Spojenej škole D. Tatarku v Poprade v krajskom kole Olympiády z nemeckého jazyka 

úspešne reprezentovala Olha Polazhynets (I. C) v kategórii 2A a umiestnila sa na 6. mieste. 

 Na jubilejnom 40. ročníku školského kola SOČ súťažilo 25 žiakov tretieho ročníka so 16 

prácami v 9 odboroch. Najúspešnejší postúpili do krajského kola, v ktorom nás 

reprezentovalo 12 prác. 

14. február 2018 

 Na Gymnáziu Konštantínova v Prešove sa konalo krajské kolo Olympiády z anglického 

jazyka, kde nás úspešne reprezentovali 3 žiaci školy v každej kategórii, a to L. Gallová  

(I. C), A. Gurka (IV. B) a T. Adamjak (III. C). 

15. február 2018 

 Príprava projektového dňa a dňa otvorených dverí na tému Aj oni sú naši. 

16. február 2018 

 Počas projektového dňa Aj oni sú naši sa uskutočnili tieto prednášky a besedy s absolventmi 

školy: Vojtech Rušin – astronóm: Pozorovanie koróny počas úplného zatmenia Slnka v roku 

2003, Marek Bombara – fyzik: Experiment ALICE na urýchľovači LHC vCERN-e, Branislav 

Peťko – parazitológ: Rozprávka o upírovi, Klára Živčáková – dobrovoľníčka: Misie v Keni 

a Kirgizsku. 

19. február 2018 

 Privítali sme 19 žiakov a 2 učiteľov z Theresien Gymnasium Ansbach, Nemecko, v rámci 

výmenného pobytu. Žiaci sa zúčastnili bohatého programu a projektu Pomoc ľuďom v núdzi, 

ktorý sme im pripravili. 

20. február 2018 

 V Mestskom kultúrnom stredisku v Kežmarku na recitačnej súťaži Vansovej Lomnička sa 

predstavili Dominika Ondo-Eštoková (III. B) v poézii a Martina Tomalová (II. B) v próze. 

Martina Tomalová získala osobitné ocenenie za pôsobivý prednes a Dominika Ondo-

Eštoková 1. miesto a postúpila do krajského kola tejto súťaže. 

 V kine Iskra v Kežmarku sa uskutočnila projekcia Vietnam – brána do Indočíny z cyklu Svet 

okolo nás. Zúčastnili sa jej žiaci I. a II. ročníka.  

 V obvodnom kole vo florbale získalo družstvo chlapcov 4. miesto. 

26. február – 2. marec 2018 

 Jarné prázdniny. 

5. – 9. marec 2018 

 Žiaci prvého ročníka v prostredí Vyšných Ružbách absolvovali lyžiarsky kurz. 

9. marec 2018 

 V Sabinove reprezentovalo družstvo chlapcov v krajskom kole v basketbale. 

12. – 16. marec 2018 

http://www.kinoiskra.sk/
http://www.svetokolonas.com/
http://www.svetokolonas.com/
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 V maturitnom týždni sa už tradične konal kurz s rodeným hovoriacim pre žiakov 1. a 2. 

ročníka, ktorý o kurz prejavili záujem. Americký lektor John Graham pripravil rôzne aktivity. 

13. marec 2018 

 EČ a PFIČ maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry. 

 Žiaci tretieho ročníka si spoločne s učiteľmi Katarínou Krempaskou, Aleksandarom Čavićom, 

Vladimírou Mačákovou a Andreou Petráškovou prezreli priestory bývalého koncentračného 

tábora v Osvienčime a Brezinke. 

 Hodina v hrade pre prvákov. 

 Prezentácia a zážitkové čítanie pre druhákov v Mestskej knižnici v Kežmarku. 

14. marec 2018 

 EČ a PFIČ maturitnej skúšky z cudzích jazykov. 

 Prezentácia a zážitkové čítanie pre prvákov v Mestskej knižnici v Kežmarku. 

 Hodina v hrade pre druhákov. 

 Kariérne poradenstvo v CPPPaP Kežmarok pre žiakov III. B. 

 Bedmintonový turnaj žiakov III. A a III. C v telocvični T2. 

15. marec 2018 

 EČ maturitnej skúšky z matematiky. 

 Kariérne poradenstvo v CPPPaP Kežmarok pre žiakov III. A. 

16. marec 2018 

 Kariérne poradenstvo v CPPPaP Kežmarok pre žiakov III. C. 

19. marec 2018 

 22 žiakov školy (9 žiakov v kategórii Kadet a 13 žiakov v kategórii Junior) sa zapojilo 

do súťaže Matematický klokan. Školským šampiónom sa stal Oliver Zakopjan zo IV. B, 

úspešnými riešiteľmi sa stali Ján Rusnák z I. A, Pavol Vilček, Eduard Rímsky z II. B, Vojtech 

Fudaly z III. C a Oliver Zakopjan zo IV. B. 

20. marec 2018 

 Družstvo chlapcov v zložení V. Fudaly (III. C), J. Karaš (III. B), S. Mati (II. B), M. Neupauer 

(IV. B), N. Plzák (I. C), R. Šiška (II. B), J. Venglik (III. C), P. Vilček (II. B), K. Zachar (III. B) 

získalo 1. miesto v obvodnom kole vo volejbale SŠ. 

 Žiaci 3. ročníka sa zúčastnili v kine Iskra v Kežmarku premietania filmu a besedy s tvorcami 

v rámci festivalu Febiofest. 

21. marec 2018 

 Družstvo dievčat v zložení E. Blaščáková (II. A), S. Gardianová (III. A), L. Hajková (II. A),  

K. Karašová (II. B), S. Pisarčíková (III. B), J. Sariková (III. A), L. Leščáková (III. C), S. 

Špaková (III. C), M. Krempaská (III. C) získalo 1. miesto v obvodnom kole vo volejbale SŠ. 

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

2018 v priestoroch Základnej školy s materskou školou svätého Kríža, úspešne 

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

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

škôl, obsadili 2. miesto a postúpili do diecézneho kola. 

22. marec 2018 

 V Bardejove sa uskutočnil 52. ročník krajského kola Biologickej olympiády. V kategórii B  

v teoreticko-praktickej časti sa Olha Polazhynets z I. C umiestnila na 4. mieste a Lucia 

Tribulová z III. A v kategórii A v teoreticko-praktickej časti obsadila 5. miesto.  
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23. marec 2018 

 V matematickej súťaži Náboj v Košiciach našu školu reprezentovali dve družstvá: V kategórii 

Juniori sa družstvo v zložení: Pavol Vilček (II. B), Eduard Rímsky (II. B), Roman Kurtý (II. B), 

Lukáš Heldák (I. B), Olha Polazhynes (I. C) umiestnilo na 31. mieste v rámci Slovenska  

(zo 102 tímov) a na 203. mieste v medzinárodnom rebríčku (zo 490 tímov). V kategórii 

Seniori sa družstvo v zložení: Jakub Venglik, Adam Heteš, Vojtech Fudaly, Laura Špaková, 

Barbora Vojtičková (všetci z III. C) umiestnilo na 47. mieste v rámci Slovenska (zo 124 tímov) 

a na 238. mieste v medzinárodnom rebríčku (zo 486 tímov). 

24. marec 2018 

 Dominika Ondo-Eštoková (III. B) zvíťazila v krajskom kole Vansovej Lomničky v Snine. 

25. marec 2018 

 V Bratislave sa konalo spomienkové podujatie s názvom „Spolu za slobodu“. Účastníci sa 

mohli zapojiť do rekonštrukcie Sviečkovej manifestácie, do rôznych besied s pamätníkmi 

a významnými politikmi. Záver tohto podujatia patril slávnostnému koncertu speváckeho 

zboru a komorného orchestra Lúčnica v Slovenskej filharmónii. Členkou tohto speváckeho 

zboru je aj absolventka nášho gymnázia Dominika Semaňáková, ktorá zároveň vystúpila aj 

v jednej z diskusií. Vďaka projektu Nenápadní hrdinovia, ktorý sa zameriava práve na obete 

komunistického režimu, sa mohli tohto podujatia zúčastniť aj žiaci našej školy. 

28. marec 2018 

 Na našej škole sa konal tradičný FOODFest tento rok venovaný oslavám výročiu školy  

s témou Hviezdoslavovo menu. Žiaci v trojčlenných družstvách súťažili v príprave  

a prezentácii jedál podľa vlastného výberu. Porotu najviac oslovilo družstvo z triedy IV. A, a 

to N. Klejová, S. Vojtičková, D. Pashchenková. 

29. marec – 3. apríl 2018 

 Veľkonočné prázdniny. 

5. apríl 2018 

 Na Strednej odbornej škole vo Svite sa uskutočnilo krajské kolo Chemickej olympiády 

kategórie B. Našu školu úspešne reprezentovali Olha Polazhynets z I. C (9. miesto) a Pavol 

Vilček z II. B (15. miesto). Obidvaja sa stali úspešnými riešiteľmi krajského kola. 

6. apríl 2018 

 Na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove sa konala krajská prehliadka 

stredoškolskej odbornej činnosti. Naša škola mala zastúpenie v deviatich súťažných 

odboroch s dvanástimi prácami. Najviac sa darilo Adamovi Hetešovi a Jakubovi Venglikovi 

s Barborou Vojtičkovou z III. C. ktorí sa vo svojich odboroch umiestnili na prvom mieste  

a postúpili na celoslovenské kolo SOČ. Na štvrtom mieste skončili Laura Špaková z III. C  

v odbore 03 – Chémia, potravinárstvo a Lucia Tribulová z III. A v odbore 04 – Biológia. Piate 

miesta si odniesli z odboru 01 – Problematika voľného času Tímea Frankovičová z III. B  

a z odboru 04 – Biológia Adrián Regec z III. A. 

9. apríl 2018 

 Spoločná študentská kvapka krvi Hotelovej akadémie Otta Brucknera v Kežmarku  

a Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku v priestoroch hotelovej akadémie. 

10. apríl 2018 

 Učitelia a študenti videli muzikál Nikola Šuhaj v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. 
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11. apríl 2018 

 III. rodičovské združenie. 

12. apríl 2018 

 Tím Dominika Ondo-Eštoková, Damián Pružinský (III. B) a Sára Špaková (III. C) 

reprezentoval v regionálnom kole súťaže Mladý Európan v Poprade a získal 4. miesto. 

 Absolvent našej školy, v súčasnosti úspešný paleontológ Matúš Hyžný, si pre študentov 

pripravil prednášku na tému: „Ako sa robí veda“. Dozvedeli sa zaujímavé informácie o tom, 

ako sa získané informácie v laboratóriu dostanú do školských učebníc a k širokej verejnosti. 

13. apríl 2018 

 Už tradične sme sa zapojili do verejnoprospešnej zbierky Ligy proti rakovine – Deň narcisov. 

Modré tričko s logom Ligy proti rakovine si obliekli 4 dobrovoľníci: J. Karaš, M. Fudalyová, 

S. Gibľák a S. Pacigová (všetci z III. B), ktorí vyzbierali v priestoroch školy a v uliciach mesta 

Kežmarok sumu 560,- eur na pomoc onkologickým pacientom. 

 Dominika Ondo-Eštoková zvíťazila v kategórii poézia v okresnom kole recitačnej súťaže 

Hviezdoslavov Kubín. 

15. apríl 2018 

 V novembri sa naši študenti v projekte Nenápadní hrdinovia so svojou prácou umiestnili 

v zlatom pásme. Vďaka tomu ich oslovila európska poslankyňa Anna Záborská a pozvala 

ich na štvordňový zájazd do Štrasburgu. 

16. apríl 2018 

 Družstvo chlapcov v zložení M. Kovalčík (III. C), N. Kovalčík (II. A), G. Kellner (III. C),  

M. Mikolajčík (III. C), J. Venglik (III. C), F. Šromovský (III. C), A. Pavol Glovňa (I. C),  

S. Krempaský (III. B), S. Mati (II. B), P. Podolinský (I. C), R. Šiška (II. B), M. Uličný (I. C),  

J. Vilček (I. B) získalo 2. miesto v obvodnom kole vo futbale SŠ. 

17. apríl 2018 

 V Poprade sa uskutočnila územná súťaž Družstiev prvej pomoci SČK stredných škôl  

z okresov Poprad a Kežmarok. Našu školu úspešne reprezentovalo družstvo v zložení: 

veliteľka družstva – Viktória Ugrayová z III. A, členky družstva Viktória Richweissová z III. A, 

Mária Sarah Pacigová z III. B, Sára Špaková z III. C, Nikola Klejová zo IV. A a Sofia 

Svitaneková z I. A. Družstvo sa umiestnilo na 2. mieste. 

20. – 21. apríl 2018 

 Zástupcovia redakčnej rady Laura Špaková (III. C), Mária Sarah Pacigová (III. B), Petra 

Barnášová (I. B), Juraj Vojtička (I. B) a p. prof. Andrea Petrášková sa zúčastnili  

na vyhodnotení celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolských a vysokoškolských 

časopisov Štúrovo pero vo Zvolene. Časopis Stretnutia sa umiestnil na 3. mieste. 

21. apríl 2018 

 Dominika Ondo-Eštoková (III. B) získala na celoslovenskom kole Vansovej Lomničky  

v Banskej Bystrici čestné uznanie za účasť v umeleckom prednese poézie v I. kategórii. 

25. apríl 2018 

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

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

Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka (Spišská Kapitula). Cenu za 4. miesto 

prebrali naši študenti z rúk spišského sídelného biskupa Štefana Sečku.  
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26. apríl 2018 

 V celoštátnej prehliadke 40. ročníka SOČ na pôde Žilinskej univerzity v Žiline Adam Heteš 

(III. C) v odbore 05 – Životné prostredie, geografia a geológia sa so svojou prácou Fosílne 

žabie kraby Spiša umiestnil na vynikajúcom 1. mieste. Jakub Venglik a Barbora Vojtičková 

(obaja z III. C) súťažili v odbore 02 – Matematika, fyzika a so svojou prácou Meranie 

radiálnych rýchlostí a určovanie vzdialeností galaxií obsadili 6. miesto. 

 Skupina dievčat našej školy sa zúčastnila na programe Girl’s Day, celosvetového dňa žien 

v IT. Z mnohých ponúk IT podnikov či organizácií sa vybrali do Košíc, kde navštívili 

spoločnosť T-Systems a Siemens Healthcare. 

27. apríl 2018 

 Školské kolo Chemickej olympiády kategórie C. 

30. apríl 2018 

 Školská kapela In medias res vystúpila na slávnostnej akadémii ZŠ sv. Kríža v Kežmarku. 

 Trieda III. C využila vyučovacie voľno – cenu riaditeľky školy za projektový deň. 

3. máj 2018 

 Dominika Ondo-Eštoková z III. B zvíťazila v krajskom kole v umeleckom prednese poézie  

a prózy Hviezdoslavov Kubín v Prešove a postúpila na celoslovenskú prehliadku. 

 V obvodnom kole v atletike získali naši žiaci viacero výborných umiestnení: M. Neupauer 

(IV. B) - 1. miesto v skoku do diaľky, 1. miesto vo vrhu guľou, S. Pisarčíková (III. B)  

- 1. miesto v skoku do diaľky, 2. miesto v behu na 200 m, A. Džadoň (I. B) - 2. miesto v behu 

na 200 m, A. Pavol Glovňa (I. C) - 2. miesto v behu na 1500 m, J. Modla (III. A) - 2. miesto 

v behu na 800 m, T. Ordzovenská (IV. A) - 2. miesto v behu na 400 m, S. Svitaneková (I. A) 

- 2. miesto v behu na 800 m, J. Kristián Lukas (IV. A) - 2. miesto v behu na 400 m,  

A. Richtarčík (II. A) - 3. miesto v behu na 800 m, M. Kovalčík (III. C) - 3. miesto v behu  

na 100 m, 3. miesto v skoku do diaľky, S. Mati (II. B) - 3. miesto v behu na 400 m. 

9. máj 2018 

 Klasifikačná porada pre IV. ročník. 

11. máj 2018 

 Rozlúčili sme sa s 48 žiakmi IV. A a IV. B triedy. 

14. máj 2018 

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

 Zápis do 1. ročníka bez prijímacích skúšok. 

15. máj 2018 

 IT čajovňa vo fyzikálnej učebni.  

16. máj 2018 

 V krajskom kole Chemickej olympiády kategórie C, ktoré sa konalo na Strednej odbornej 

škole vo Svite, Olha Polazhynets z I. C obsadila výborné 7. miesto. 

17. máj 2018 

 Druháci v rámci literárno-geografickej exkurzie navštívili expozíciu venovanú životu a dielu 

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

artikulárny kostol v Leštinách. Sprevádzali ich učitelia Bronislava Oravcová a Jozef Vlček. 

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

18. máj 2018 

 IT čajovňa vo fyzikálnej učebni. 
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21. – 23. máj 2018 

 Maturanti absolvovali ústnu formu internej časti maturitnej skúšky. 

22. máj 2018 

 Niekoľko žiakov školy bolo na podujatí Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka. Organizovala 

ho na svojej pôde Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach. Študenti stredných škôl mali 

možnosť, podobne ako vysokoškoláci, zapísať si podľa vlastného výberu predmety, ktoré 

chcú absolvovať. Fakulta pripravila 51 rôznych prednášok, cvičení a seminárov 

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

 Aktivity s psychologičkou v CPPPaP Kežmarok pre žiakov 1. ročníka. 

 Žiaci II. A a II. B sa dozvedeli veľa zaujímavého o našich Tatrách, faune a flóre v múzeu 

TANAPU, kde absolvovali prednášku s pánom Igorom Stavným. Objavili romantické miesta 

botanickej záhrady v Tatranskej Lomnici. 

 Kurz ochrany života a zdravia pre tretí ročník. 

23. máj 2018 

 Kurz ochrany života a zdravia pre tretí ročník. 

 Účelové cvičenie na ochranu života a zdravia pre 1. a 2. ročník. 

24. máj 2018 

 Kurz ochrany života a zdravia pre tretí ročník. 

 Zápis do 1. ročníka po prijímacích skúškach. 

25. máj 2018 

 Zápis do 1. ročníka po prijímacích skúškach. 

29. máj 2018 

 Divadlo v hrade ako odmena za projektový deň pre žiakov I. A. 

1. jún 2018 

 Trojdňový zájazd žiakov a učiteľov do Bratislavy, Viedne a Jaslovských Bohuníc. 

6. jún 2018 

 V marci tohto roku sme podali projekt Kniha pre všetkých, v rámci ktorého sa naša školská 

knižnica uchádzala o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia 

(výzva č. 9/2018, podprogram 5.1.3 Akvizícia knižníc). Náš projekt bol úspešný.  

Na rozšírenie knižničného fondu sa podarilo získať 1000 €. 

7. jún 2018 

 Na slávnostnom otvorení 53. ročníka Literárneho Kežmarku vystúpila Gabriela Galliková  

(I. A) s básňou Martina Rázusa a školská kapela In medias res. 

8. jún 2018 

 Študenti III. B triedy sa zúčastnili v rámci Literárneho Kežmarku na seminári venovanom 

130. výročiu narodenia Martina Rázusa a 100. výročiu vzniku Československa. 

 Na Festivale študentského remesla boli žiaci III. C. 

12. jún 2018 

 Na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove sa uskutočnilo slávnostné 

odovzdávanie ocenení najúspešnejším pedagógom a žiakom stredných škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Ocenenie plaketu Jána 

Ámosa Komenského Sophista pro regione – Učiteľ múdrosti pre región si z rúk podpredsedu 

PSK Martina Jakubova prevzala aj učiteľka našej školy Mgr. Daniela Žabková. 
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14. jún 2018 

 45 tretiakov sa zúčastnilo 13. ročníka IT konferencie pod názvom Metro ON Line 2018  

v Aquacity Poprad. Konferencia bola prezentáciou najnovších trendov a inovácií v oblasti 

SmartCities, IT security a Blockchain technológií budovania a prevádzky metropolitných 

optických, koaxiálnych a bezdrôtových sietí širokej škále poskytovateľov telekomunikačných 

služieb a služieb retransmisie (ISP) v strednej Európe, zástupcom samospráv zo Slovenska 

a Čiech s prítomnosťou Start-Up scény v oblasti SmartCities a Telco. 

15. jún 2018 

 Žiaci mohli stráviť noc v škole. Čas využili na šport, filmy, kvízy a iné aktivity. 

 19 žiakov a 2 učiteľky sa zúčastnili druhej časti výmenného pobytu do Ansbachu v Nemecku, 

kde spoznali región, využili svoje znalosti z cudzieho jazyka, dokončili a odprezentovali 

projekt Pomoc ľuďom v núdzi. 

21. jún 2018 

 Kurz pohybových aktivít v prírode – letné športy pre II. B. 

22. jún 2018 

 Kurz pohybových aktivít v prírode – letné športy pre II. B. 

 Klasifikačná porada. 

23. jún 2018 

 Dominika Ondo-Eštoková z III. B sa umiestnila na celoslovenskej prehliadke v umeleckom 

prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín v Dolnom Kubíne v bronzovom pásme.  

25. jún 2018 

 Kurz pohybových aktivít v prírode – letné športy pre II. A. 

 Školské výlety. 

26. jún 2018 

 Kurz pohybových aktivít v prírode – letné športy pre II. A. 

 Školské výlety. 

28. jún 2018 

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

regiónu za školský rok 2017/2018. 

 Uskutočnilo sa oceňovanie žiakov, ktorí zaznamenali výrazné úspechy v súťažiach a počas 

celého roka mali vynikajúcu dochádzku a boli na konci šk. roka vyznamenaní. 

29. jún 2018 

 Vydávanie vysvedčení. 

 Spoločné ukončenie školského roka pre učiteľov a zamestnancov školy spojené 

s prehliadkou firmy Karloff a slávnostným obedom v Penzióne pod Magurou. 

3. – 5. júl 2018 

 A. Gurka, D. Galliková (obaja IV. B) sa zúčastnili odborných diskusií a prednášok v Bruseli 

na pôde Európskeho výboru pre regióny spolu s p. prof. A. Čavićom. Reprezentovali našu 

školu i mesto Kežmarok.  



Výročná správa 2017/2018 

 
15 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výročná správa 2017/2018 

 
16 

E-testovanie 
 

Národný projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných 
školách a stredných školách s využitím elektronického testovania 
(E-test) bol realizovaný na Slovensku v rámci operačného 
programu Vzdelávanie od marca 2013 do novembra 2015. 
Kľúčovým cieľom projektu bolo vytvorenie podmienok  
na postupné zapojenie všetkých základných a stredných škôl  
do elektronického testovania. Elektronické testovanie je moderný 
nástroj hodnotenia žiaka a operatívneho preverenia zvládnutia 
učebnej látky, tematického celku a ročníka. Umožňuje školám 
rýchlejšiu formu testovania vedomostí žiakov. 

Po skončení projektu majú certifikačné školy možnosť naďalej využívať e-testovanie na 
certifikačné testovania (E-Testovanie 9, E-Testovanie 5, E-Maturita), školské testovania 
a učiteľské testovania. 

Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku bolo do projektu zapojené od začiatku jeho 
realizácie. V školskom roku 2017/2018 sme využili možnosť školského testovania Jeseň 2017, 
Máj 2018 a Mladý digitálny Európan 2018. 

Výsledky našej školy v jednotlivých testovaniach uvádza nasledujúca tabuľka. 

 

Názov 
termínu 

Test 
Zapojený 

ročník/triedy 

Priemerná 
úspešnosť 

celého 
výskumného 

súboru 

Priemerná 
úspešnosť 

školy 
Najúspešnejší žiaci Percentil 

Jeseň 
2017 

Čitateľská 
gramotnosť 

štvrtý, prvý/IV.A, 
IV.B, I.C 

43,40 % 55,50 % A, Gurka IV. B 99,5 

 
Slovenský 

jazyk  
a literatúra 

štvrtý/IV.A, IV.B 50,40 % 63 % 
M. Arpáš IV. B,  
A. Gurka IV. B 

99,9 

 Syntax 
štvrtý, tretí/III.C, 

IV.A,IV.B 
41,20 % 54,40 % 

N. Klejová IV. A,  
A. Semaňáková III. C 

98,2 

Máj 
2018 

Fonetika tretí/III.A, III.B, III.C 52,10 % 70 % 
L. Tribulová III. A,  
J. Venglik III. C 

99,9 

Mladý 
digitálny 
Európan 

 tretí/vybraní žiaci 56,40 % 58,20 % 
M. Mikolajčík III. C,  

A. Semaňáková III. C 
60,2 

 

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

Dnešná doba vyžaduje schopnosť pracovať s IT technológiami v rovnakej miere ako 
schopnosť čítať, písať a počítať, preto zapojenie žiakov do e-testovania hodnotíme veľmi 
pozitívne. Navyše nás tešia vynikajúce výsledky žiakov našej školy v porovnaní s inými školami. 

Ing. Daniela Čekovská 
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Maturitné skúšky 
 
 
Maturanti opäť výborní 

V tomto školskom roku maturovalo na našej škole 48 žiakov. V marci prebehla prvá časť 
maturitných skúšok, a to externá časť (EČ) a písomná forma internej časti (PF IČ) maturitnej 
skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, z anglického jazyka (úroveň B2), z nemeckého jazyka 
(úroveň B2) a z matematiky. Výsledky našich žiakov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

 

Predmet/počet žiakov 
Priemerná 
úspešnosť 

školy 

Rozdiel oproti 
národnému 

priemeru 
Percentil školy 

Slovenský jazyk 
a literatúra/48  

69 + 14,3 92,5 

Anglický jazyk  
(úroveň B2)/35  

65,2 + 1,8 61,4 

Nemecký jazyk  
(úroveň B2)/13  

57,3 x x 

Matematika/19  67,2 + 10,2 73,8 

 

Výborné výsledky dosiahli naši maturanti v slovenskom jazyku a literatúre a v matematike. 
V týchto predmetoch sme sa umiestnili spomedzi gymnázií v najbližšom okolí na najvyšších 
pozíciách. Porovnanie v nemeckom jazyku nie je možné, pretože v tomto predmete maturujú 
žiaci v malom počte škôl, ich porovnávanie je štatisticky málo významné. Celkové výsledky EČ 
zo všetkých predmetov žiakov všetkých škôl v SR sú uvedené na: 

http://dataportal.nucem.sk/Dataportal-web/web/vysledky/2018/maturita/index.xhtml 

V máji prebehla druhá časť maturitných skúšok – ústna forma internej časti. Predmetové 
maturitné komisie si vypočuli v prevažnej väčšine vyčerpávajúce odpovede, v ktorých maturanti 
preukázali výbornú znalosť problematiky, bohaté vedomosti a schopnosť prezentovať svoj 
názor. Všetci maturanti úspešne zmaturovali. Z voliteľných predmetov si žiaci v najväčšom 
počte vybrali ako maturitné predmety matematiku (19 žiakov) a občiansku náuku (18 žiakov). 
Žiaci maturovali aj z biológie (13 žiakov), dejepisu (7 žiakov), fyziky (1 žiak), geografie  
(9 žiakov), chémie (12 žiakov), informatiky (9 žiakov), umenia a kultúry (9 žiakov). Jedna žiačka 
zo zdravotných dôvodov ústnu formu maturitnej skúšky nekonala, bude ju konať v náhradnom 
termíne v septembri. 

Ing. Daniela Čekovská 

 

Témy písomných maturitných skúšok (PFIČ) zo slovenského jazyka a literatúry: 
1. „A načo je sloboda, ak nie na to, aby si sa angažoval?“ J. P. Sartre (Diskusný príspevok). 
2. Spoločnosť sa mení, ale ľudská závisť a radosť zostávajú stále rovnaké (Úvaha). 
3. Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám (Slávnostný príhovor  

pri príležitosti ukončenia stredoškolského štúdia). 
4. Priateľ mi podal ruku v pravý čas (Rozprávanie). 
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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: 68,67 % (48 žiakov). 

Výsledky externej časti maturitných skúšok: 
 

% úspešnosť/predmet MAT  SJL AJB2 NJB2 

GPOHKK 67,2 % 69,0 % 65,2 % 57,3 % 

Celkovo  57,0 % 54,7 % 63,4 % 62,0 % 

Štátne 56,7 % 54,5 % 63,9 % - 

Súkromné 52,0 % 49,6 % 60,8 % - 

Cirkevné 61,4 % 62,9 % 61,4 % - 

PO kraj 57,0 % 54,8 % 61,1 % - 

Gymnáziá 63,6 % 66,2 % - - 

 
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.  

 



Výročná správa 2017/2018 

 
19 

Galéria absolventov 
 
 
 
Zo 48 žiakov maturitného ročníka 10 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: 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Barbora  Zuzana 
 Bešenejová (IV. A)  Gáborčíková (IV. A) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 Tomáš 
 Biloš (IV. A) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nikola     Valentína 
 Klejová (IV. A)    Monková (IV. A) 
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Galéria absolventov 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 Martina  Michaela 
 Tomaškovičová (IV. A)  Vojtičková (IV. A) 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 
 Marek 
 Arpáš (IV. B) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kristína    Adrián 
 Krigovská (IV. B)    Gurka (IV. B) 
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Prijímacie skúšky 
 
 
V zmysle platnej legislatívy a po prerokovaní na pedagogickej rade a v Rade školy riaditeľka 

školy zverejnila podmienky prijímacieho konania do 1. ročníka 4-ročného štúdia na Gymnáziu 
P. O. Hviezdoslava v Kežmarku pre školský rok 2018/2019. Na štúdium na gymnáziu sa 
zapísalo 54 uchádzačov.  

 
 

Meno žiaka Základná škola Meno žiaka Základná škola 

Bachleda Dávid Dr. Fischera, Kežmarok Mesarčíková Ivana Hrad. nám., Kežmarok 

Bajusová Adriana Dr. Fischera, Kežmarok Nemešová Raisa Nižná brána, Kežmarok 

Bineková Veronika Dr. Fischera, Kežmarok Neupauerová Zuzana Lendak 

Bjalončíková Sabína Hrad. nám., Kežmarok Ogurčáková Katarína Dr. Fischera, Kežmarok 

Blaščáková Bianka Dr. Fischera, Kežmarok Pavelčáková Terézia Svät. Kríža, Kežmarok 

Bodžoň Martin Hrad. nám., Kežmarok Perignatová Natália Nižná brána, Kežmarok 

Brand Marcel Nižná brána, Kežmarok Pirožeková Lea Vrbov 

Budzáková Mária Lendak Pittnerová Laura Ľudmila Ľubica 

Čaplovičová Gabriela Svät. Kríža, Kežmarok Pix Tomáš Hrad. nám., Kežmarok 

Čorbová Ester Dr. Fischera, Kežmarok Repčáková Katarína Ľubica 

Goč Matúš Hrad. nám., Kežmarok Ronner Sebastián Hrad. nám., Kežmarok 
Halčínová Paulína Moskovská, Sp. Belá Rusnačíková Nikola Hrad. nám., Kežmarok 
Harabinová Lea Hrad. nám., Kežmarok Slameňová Kamila Dr. Fischera, Kežmarok 
Heldáková Chiara Dr. Fischera, Kežmarok Smoleňáková Simona Dr. Fischera, Kežmarok 
Horný Matej Dr. Fischera, Kežmarok Sojáková Nina Dr. Fischera, Kežmarok 
Hutníková Karin Dr. Fischera, Kežmarok Spišák Jakub Dr. Fischera, Kežmarok 
Kolodzej Július Dr. Fischera, Kežmarok Starinská Laura Ľubica 

Komara Jakub Dr. Fischera, Kežmarok Stracená Tímea Nižná brána, Kežmarok 

Konfalová Soňa Dr. Fischera, Kežmarok Svoboda Boris Dr. Fischera, Kežmarok 

Krempaská Karin Dr. Fischera, Kežmarok Šimkuláková Sára Moskovská, Sp. Belá 

Kubalová Karolína Dr. Fischera, Kežmarok Trgiňová Žofia Letná ulica, Poprad 

Kubányiová Lucia Tajovského ulica, Poprad Uhrin Jakub Dr. Fischera, Kežmarok 

Kušion Adam Moskovská, Sp. Belá Ulbrichová Gabriela Moskovská, Sp. Belá 

Lech František Ul. Fraňa Kráľa, Poprad Václaveková Barbora Dr. Fischera, Kežmarok 
Majerčáková Magdaléna Hrad. nám., Kežmarok Vilgová Karolína Dr. Fischera, Kežmarok 
Malychinová Natália Dr. Fischera, Kežmarok Zamkovská Lucia Štefánikova, Sp. Belá 

Matejková Emma Dr. Fischera, Kežmarok Zoričáková Zuzana Nižná brána, Kežmarok 

 

  



Výročná správa 2017/2018 

 
22 

Aj oni sú naši... - projektový deň kežmarských 
gymnazistov 

 
V jeseni 1927 sa v Kežmarku začalo vyučovanie v slovenských 

gymnaziálnych triedach, ktoré boli zriadené pri nemeckom 
evanjelickom dištriktuálnom reálnom gymnáziu. Slávnostná 
akadémia pri príležitosti 90. výročia ich založenia sa uskutočnila už  
v júni 2017. Aktivity žiakov a učiteľov školy v priebehu tohto 
školského roka sa niesli v duchu spomínaného výročia. 

Najznámejšou a dnes už tradičnou aktivitou školy je projektový 
deň. Jeho 9. ročník s názvom Aj oni sú naši... bol venovaný tomuto 
významnému jubileu školy. Cieľom triednych projektov bolo 
zmapovať životné cesty a osudy čo najväčšieho počtu z takmer 6500 
absolventov školy, ktorých oblasť pôsobenia bola alebo je jedna z 
desiatich vopred určených (1. náboženstvo, charita, dobrovoľníctvo, 
2. šport, 3. humanitné vedy, 4. prírodné vedy, 5. verejná a štátna 
správa, 6. umenie a kultúra, 7. zdravotníctvo, 8. technické vedy a IT, 

9. biznis a manažment, 10. masmediálna komunikácia a literárna tvorba). 
Žiaci pracovali na projekte dlhodobo, komunikovali s absolventmi školy, mnohých osobne 

navštívili na pracovisku alebo v domácom prostredí. 
Žiakov školy prijal zrejme najstarší žijúci absolvent školy pán Ján Dučák, ktorý maturoval 

v roku 1944 a oblasťou jeho pôsobenia bolo chemické inžinierstvo. 
Zástupcovia II. A triedy navštívili v Bratislave prof. RNDr. Júliusa Krempaského, DrSc., 

významného slovenského fyzika (maturitný ročník 1948/49), doc. RNDr. Mariana Dydu, CSc., 
mineralóga (maturitný ročník 1961/62) a Mgr. Matúša Hyžného, PhD., paleontológa (maturitný 
ročník 2002/03). 

Žiakov I. A na fare v Žakovciach prijali Ing. Mgr. Marián Kuffa, rímskokatolícky kňaz (maturitný 
ročník 1978/79), ktorý sa venuje ľuďom na okraji spoločnosti a PhDr. Ing. Pavol Vilček, riaditeľ 
Spišskej katolíckej charity (maturitný ročník 1986/87), ktorý prijal pozvanie na besedu. 

II. B v rámci projektu mala možnosť nahliadnuť do práce hneď dvoch primátorov, a to PhDr. 
Mgr. Jána Ferenčáka, primátora Kežmarku (maturitný ročník 1991/1992) a JUDr. Štefana 
Bieľaka, primátora Spišskej Belej (maturitný ročník 1992/93). 

Trieda III. B v odbore zdravotníctvo oslovila najväčší počet absolventov – lekárov, lekárnikov 
a ďalších pracovníkov v zdravotníctve. 

Veľkou motiváciou pre žiakov III. C sú osobné rozhovory a komunikácia s odborníkmi v IT 
oblasti, ktorí sú úspešní doma i v zahraničí (Ing. Marián Pustulka, maturitný ročník 1973/74, Ing. 
Daniel Novák, maturitný ročník 2005/06, Ing. Tomáš Hozza, maturitný ročník 2006/07). 

Maturantom zo IV. B porozprávala o štúdiu na gymnáziu a o svojej práci historička 
a spisovateľka PhDr. Nora Baráthová (maturitný ročník 1960/61). 

Práca na projektoch bola zavŕšená triednymi prezentáciami v rámci projektového dňa Aj oni 
sú naši..., ktorý sa uskutočnil 19. februára v priestoroch školy. Jednotlivé triedy sa zmenili na 
literárnu kaviareň a vysielacie štúdio, operačnú sálu, izbu IT-študenta, stavenisko, súdnu sieň, 
telocvičňu, Wall Street, galériu, ateliér či kaplnku. Chodby školy a triedy sa zaplnili bývalými  
a súčasnými žiakmi, bývalými a súčasnými učiteľmi, z ktorých prevažná časť patrí tiež 
k absolventom školy, hosťami z radov verejnosti a žiakmi 9. ročníka základných škôl, ktorí majú 
záujem pokračovať v štúdiu na našej škole. V triedach sa premietali videonahrávky z osobných 
rozhovorov, diskutovalo sa, spomínalo. 

Prezentáciu neskorších víťazov z I. B spestrili svojou prítomnosťou aktívni športovci Mariana 
Tatranská , r. Ošková (maturitný ročník 1994/95), Patrik Tomaškovič (maturitný ročník 2010/11) 
a Matej Harabin (maturitný ročník 2016/17). 

Súčasťou projektové dňa boli prednášky absolventov školy – vedcov a dobrovoľníčky. 
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Ako prvý sa žiakom, učiteľom a hosťom prihovoril RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. (maturitný 
ročník 1958/59), významný slovenský astronóm, ktorého výskumná činnosť sa zameriava  
na slnečnú korónu. Jeho prednáška bola doplnená krátkym filmom o pozorovaní koróny počas 
úplného zatmenia Slnka v roku 2003. 

O experimente ALICE na urýchľovači LHC v CERN-e porozprával záujemcom o jadrovú 
fyziku RNDr. Marek Bombara, PhD. z Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ Košice (maturitný ročník 
1995/96). 

Rozprávka o upíroch – takto nazval svoju prednášku doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc. 
(maturitný ročník 1970/71) o kliešťoch, výskumom ktorých sa ako parazitológ intenzívne venuje. 

Sériu prednášok zavŕšila Klára Živčáková (maturitný ročník 2012/13), ktorá sa ako 
dobrovoľníčka zúčastnila na misiách v Keni a Kirgizsku a pripravuje sa na pobyt v Ugande. 

Ďakujeme všetkým absolventom, ktorí ochotou komunikovať so žiakmi a osobnou účasťou 
prispeli k úspešnému priebehu projektového dňa. Všetci ste pre súčasných žiakov vzorom 
a motiváciou! 

Ďakujeme žiakom za aktívny prístup pri získavaní a spracovaní nadobudnutého materiálu 
a pútavé prezentácie v triedach. Aj keď porota určila víťazov v jednotlivých kategóriách, vyhrali 
sme všetci. 

Absolventi školy, ktorí sa zatiaľ neozvali alebo neboli oslovení a chcú poskytnúť informácie, 
môžu nás kontaktovať na mailovej adrese absolventi@gymnaziumkk.sk. 

Ing. Daniela Čekovská 
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PK slovenského jazyka a literatúry, 
spoločenskovedných predmetov a geografie 

 

Školský rok 2017/2018 je úspešne za nami. Tak ako tie predchádzajúce aj tento si zaslúži 
svoje hodnotenie. Aký bol? Čo nám dal a čo vzal? S akými výzvami sme sa museli popasovať? 
Pre každého bol určite iný, výnimočný, s osobnými víťazstvami, možno i prehrami.  

Vyučujúci sa snažili, aby nebol len o učení, ale aj o množstve mimoškolských aktivít.  
Pre študentov zorganizovali divadelné predstavenie, besedy, prednášky, exkurzie a zapojili ich 
do súťaží. V nasledujúcich riadkoch si prečítate o tom, čo všetko sme za rok stihli. 

V tomto školskom roku sme sa už po šiestykrát zapojili do celoslovenského projektu 
zameraného na podporu čítania Záložka do knihy spája slovenské školy - Literárne 
osobnosti môjho regiónu. Do ich výroby sa zapojili žiaci prvého ročníka a vytvorené záložky 
si vymenili s partnerskou školou - Gymnáziom na Varšavskej ceste v Žiline. 

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 navštívili rodný dom Martina Kukučína v Jasenovej a prezreli si 
expozíciu venovanú básnikovi P. O. Hviezdoslavovi na Obecnom úrade vo Vyšnom Kubíne. 
Treťou zastávkou na Orave bol drevený artikulárny kostol v Leštinách, v ktorom bol pokrstený 
P. O. Hviezdoslav. Študenti tretieho a štvrtého ročníka navštívili múzeum a pamätník 
v Osvienčime, ktoré stoja na mieste najväčšieho vyhladzovacieho tábora v Európe a spoznali 
tak hrôzy, ktoré spáchal nacistický režim. Jedna z účastníčok exkurzie napísala: "Vidieť kruté 
podmienky na život, plynové komory, krematóriá, väznice, odňatý majetok väzňov, či staré 
fotografie bolo pre mnohých silným zážitkom. Niekedy bolo počúvať o ľudskom utrpení ťažké, 
ale všetci sme chceli vedieť a vidieť viac." 
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Pre študentov štvrtého ročníka, ktorí si zvolili seminár z dejepisu, boli pripravené hodina  
v hrade a prednáška. Historik Múzea v Kežmarku Vladimír Ševc oboznámil seminaristov  
s fungovaním múzea, predstavil im proces získavania, prijímania a spracovávania zbierok, ich 
uchovávanie a starostlivosť o ne. V rámci praktickej časti si 
študenti vyskúšali odbornú prácu s originálnymi zbierkovými 
predmetmi. Vedúci na Katedre histórie Pedagogickej 
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prof. PhDr. 
Róbert Letz, PhD. je autorom viacerých monografií, 
vedeckých štúdií a učebníc. Študentom porozprával o 
prenasledovaní a väznení kresťanov v komunistickom 
Československu a priblížil im príbeh biskupa Štefana 
Barnáša. 

Jednou z veľmi pekných tradícií našej školy je aj každoročná návšteva divadelného 
predstavenia. Tohto roku sme vycestovali do Prešova na Veľkú scénu Divadla Jonáša 
Záborského za Nikolom Šuhajom. Nikola Šuhaj je pôvodný slovenský muzikál o zbojníkovi  
z Podkarpatskej Rusi. Muzikál nás zaujal krásnymi piesňami, skvelými tancami, výbornými 
hereckými výkonmi, ale aj veľkolepou scénou. V tejto tradícii budeme pokračovať a opäť  
pre vás niečo zaujímavé vyberieme. 

Prváci a druháci videli v Kine Iskra v Kežmarku geografickú projekciu z cyklu Svet okolo 
nás - Vietnam – brána do Indočíny. Krajina juhovýchodnej Ázie bola prezentovaná 
videonahrávkou so sprievodným komentárom jej tvorcov. Študenti si rozšírili svoje historicko-
geografické poznatky o tejto ďalekej a nám málo známej krajine. Už teraz sa tešíme na ďalší 
diel vzdelávacieho programu na tému Kuba – dve tváre slobody. 

Naši študenti sa zapojili do rôznych súťaží, v ktorých zabodovali. Najväčší úspech dosiahla 
Dominika Ondo-Eštoková z III. B, ktorá získala prvenstvo v okresnom i krajskom kole 
recitačných súťaží Vansovej Lomnička a Hviezdoslavov Kubín a postúpila  
do celoslovenského kola. V celoslovenskom kole Vansovej Lomničky v Banskej Bystrici bola 
ocenená čestným uznaním za účasť v umeleckom prednese poézie v I. kategórii.  
Z celoslovenského kola Hviezdoslavovho Kubína v Dolnom Kubíne si odniesla umiestnenie  
v bronzovom pásme. V krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka našu školu 
reprezentovali Laura Špaková z III. C v kategórii A a Gabriela Majerová z II. B v kategórii B. 
Obidve študentky sa stali úspešnými riešiteľkami. Laura v konkurencii 25 súťažiacich obsadila 
pekné 6. miesto a Gabika sa umiestnila na 12. mieste z 26 súťažiacich. V tomto školskom roku 
bola prvýkrát vyhlásená pedagógmi Katedry klasických jazykov FF TU v Trnave 
korešpondenčná dejepisná súťaž Certamen facundiae Latinitatisque Tyrnaviense, ktorej 
cieľom bola propagácia antiky a klasickej vzdelanosti a naši študenti nesmeli chýbať. Účasť  
v súťaži nám priniesla prvé miesto Jána Kovalčíka z I. B a tretie miesto Mareka Šoltésa z II. A. 

Nezaháľalo sa ani na hodinách umenia a kultúry. Prváci sa zapojili do dvoch projektov. 
Prvým bola kresba Dreveného artikulárneho kostola v Kežmarku. Najkrajšie práce boli 
zverejnené na webovej stránke školy. Druhý školský projekt s názvom Moja škola... a takto 
ťa vidím ja bol zameraný na jubilanta - naše gymnázium. Študenti mali zhotoviť čiernobielu 
fotografiu interiéru alebo exteriéru školy. Najzaujímavejšie dielka sú vystavené na nástenke  

http://www.svetokolonas.com/
http://www.svetokolonas.com/
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vo vestibule školy. Trieda II. B so svojou triednou profesorkou zorganizovala burzu kníh  
a platní. Za dobrovoľný príspevok ste si mohli vybrať zo širokej ponuky kníh i platní. Výťažok  
82 € bol použitý na nákup pomôcok do učebne umenia a kultúry. Študenti I. A a IV. B zútulnili 
spoločné priestory vianočnou výzdobou. Trieda II. B v rámci Dňa otvorených dverí naučila 
záujemcov o štúdium na našej škole v kreatívnych dielňach maliarsku techniku enkaustiku. 
Študenti IV. B triedy nezabudli na Deň učiteľov a pre svojich vyučujúcich zhotovili ozdobné 
kvetináče. 

V rámci tejto predmetovej komisie pôsobili dva krúžky a to redakčný a školská kapela. Je 
úžasné, že vždy sa nájdu v radoch študentov jednotlivci, ktorí obetujú svoj voľný čas 
mimoškolským aktivitám. A tak vďaka nim môže vychádzať časopis Stretnutia a každá školská 
akcia je spestrená piesňami v podaní kapely In medias res, ktorá nás reprezentuje aj mimo 
školy. Neoceniteľnou skúsenosťou bola účasť zástupcov redakčnej rady Laury Špakovej  
a Adriána Gurku v porote, ktorá hodnotila časopisy základných škôl Prešovského a Košického 
kraja v súťaži Podtatranský školák. Organizátorom súťaže je Podtatranská knižnica v Poprade. 
53. ročník Literárneho Kežmarku bol venovaný trom jubileám – 130. výročiu narodenia Ivana 
Stodolu a Martina Rázusa a 100. výročiu vzniku Československa, a preto aj školská kapela  
In medias res tomu prispôsobila svoje hudobné vystúpenie. V jej podaní zaznela 
československá hymna – Kde domov můj a Nad Tatrou sa blýska, pieseň o Kežmarku, 
zhudobnená Rázusova báseň Posledný pozdrav a pieseň Barbory Vojtičkovej Zronená duša. 
Pod posledné dve spomínané sa hudobne podpísal Kristián Majer. Aj tentoraz si naša kapela 
vyslúžila slová chvály a mnohí si už nevedia predstaviť slávnostné otvorenie bez našich 
hudobníkov. Ako sa darilo školskému časopisu a školskej kapele, to sa dočítate v príspevkoch 
Laury Špakovej. 

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

Mgr. Andrea Petrášková 
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Časopis Stretnutia 
 

Školský časopis Stretnutia bol aj tento, celkovo už 46. rok, spoločníkom kežmarských 
gymnazistov. Naďalej sa udržal v špičke stredoškolských časopisov na Slovensku, o čom 
svedčia aj ocenenia z rôznych súťaží. Na celoslovenskej súťaži Pro Slavis 2017 v Žiline sme sa 
umiestnili na 2. mieste. Zo Súťaže stredoškolských časopisov Prešovského samosprávneho 
kraja 2017 sme si odniesli 3. miesto. Na rovnakej priečke sme sa umiestnili aj  
na najprestížnejšej celoslovenskej súťaži stredoškolských časopisov Štúrovo pero 2018. 
V súťaži O najlepší školský časopis podtatranského regiónu v Poprade sa náš časopis stal 
víťazom. 

 

23-členná redakčná rada sa snaží zachytiť tie najzaujímavejšie témy a udalosti zo školy i jej 
okolia. Štyrikrát do roka sa naši čitatelia môžu priemerne na 40 stranách dočítať zaujímavosti 
zo života profesorov, bývalých či súčasných študentov, ale aj zabaviť sa či vyplniť si voľný čas. 
To všetko vzniká pod vedením p. prof. Andrey Petráškovej, ktorej patrí veľká vďaka za jej 
trpezlivosť a pomoc pri tvorbe časopisu. 

Aj keď si tvorba časopisu žiada mnoho práce a času, nadobudnuté skúsenosti sa každému 
členovi redakčnej rady zídu. Dúfame, že vďaka správnym ľuďom sa bude nášmu časopisu dariť 
aj naďalej. 

Laura Špaková 
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Školská kapela 
 

Školská kapela In medias res obohacovala 
kultúrny život našej školy i mesta aj tento školský 
rok. K už známym členom kapely (Kristián Majer – 
gitara, spev; Ester Nebusová – husle, spev; Juraj 
Šatala – elektrická gitara; Damián Pružinský – 
akordeón; Barbora Vojtičková – spev; Laura 
Špaková – husle) sa tento rok pridali aj ďalší 
hudobníci: Vierka Semaňáková – husle, Kristián 
Sedlák – gitara, Jakub Gaborčík - gitara, Michal 
Repetný – cajon. Pod vedením pani profesorky 
Veroniky Kolesárovej, ktorej sme veľmi vďační  
za pomoc a podporu, sme sa zúčastnili viacerých 
podujatí. 

V škole sme už tradične svojím vystúpením 
otvárali aj uzatvárali školský rok a vianočný program 
ZUČ, spestrili sme otvorenie Dňa otvorených dverí, 
zahrali sme maturantom na ich rozlúčke so strednou 
školou. Mimo školy sme sa zúčastnili vianočných 

trhov. Ani tento rok 
nemohli naše hudobné 
diela chýbať na otvorení 
Literárneho Kežmarku. 
Ďalším podujatím, kde 
sme mohli ukázať svoj talent, bola slávnostná akadémia ZŠ s MŠ  
sv. Kríža, pri príležitosti jej 25. výročia. 

Náš repertoár tvoria najmä slovenské, ale aj zahraničné piesne 
rôznych autorov. Po úspešnom zhudobnení básne Mor ho! sa vďaka 
Kristiánovi Majerovi a Barbore Vojtičkovej podarilo zhudobniť aj 
ďalšie básnické diela. Veríme, že po odchode štvrtákov – Kristiána, 
Ester a Vierky, sa aj budúci školský rok nájdu ďalší šikovní hudobníci, 
ktorí budú našu školskú kapelu neustále vylepšovať. 

Laura Špaková 

Občianska náuka 
V rámci predmetu občianska náuka sa 7. decembra 2017 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. 

Tradične sa vo februári 2018 konalo krajské kolo Olympiády ľudských práv v Prešove. 
Našu školu reprezentovala študentka III. B triedy Dominika Ondo-Eštoková, ktorá sa umiestnila 
po písomnej a ústnej časti na peknom 13. mieste. V apríli 2018 sa 3-členné družstvo študentov 
III. B/C triedy, menovite Dominika Ondo-Eštoková, Damián Pružinský a Sára Špaková, 
zúčastnilo regionálnej súťaže Mladý Európan v hoteli Satel v Poprade. Súťažilo 12 družstiev 
a to naše sa umiestnilo na skvelom 4. mieste. 

Dňa 10. mája 2018 sa 16 vybraní žiaci 3. ročníka zúčastnili aj elektronického testovania 
súťaže Mladý digitálny Európan, v ktorej už súťažil každý z nich sám za seba. Priemerná 
úspešnosť našich žiakov bola 56,4 %. Priemerná úspešnosť všetkých testovaných bola 58,2 %. 

Mgr. Vladimíra Mačáková 
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O projekte Nenápadní hrdinovia v roku 2017/2018 
 

Žiaci Gymnázia P. O. Hviezdoslava  
v Kežmarku sa zapojili do projektu 
Nenápadní hrdinovia aj v jeho 9. ročníku. 
Petra Barnášová, Lenka Galliková  
a Alexandra Semaňáková s prácou 
Zakážte rybe, aby plávala o kňazovi 
Jozefovi Gazdovi z Ružomberka sa 
umiestnili v zlatom pásme (s druhým 
najvyšším bodovým hodnotením). Prácu 
prezentovali na konferencii 16. novembra 
2017 v Košiciach. Odmenou pre autorky 
bola účasť na zájazde europoslankyne 
Anny Záborskej do Štrasburgu v apríli 
2018. 

Projekt Nenápadní hrdinovia bol 
vyhlásený v roku 2008 Ústavom pamäti 
národa, neskôr prešla jeho organizácia  
s podporou viacerých partnerov, napr. 
Nadácie Konráda Adenauera, 
Konfederácie politických väzňov a pod.  
do rúk Občianskeho združenia NH. Jeho 
garantom a organizátorom je od začiatku 
historik František Neupauer. Na jeho 
pozvanie mali autori prác v projekte NH 
možnosť zúčastniť sa v marci 2018  
na rekonštrukcii Sviečkovej manifestácie 
pri príležitosti jej 30. výročia. V Bratislave 
sa tak stretli aj autori prác z Kežmarku, 
prvá autorka práce v projekte NH, 
Dominika Semaňáková, ale aj dnes už 
vysokoškoláci Matej Rúra, Andrej 
Bukovina, Veronika Mišková, Barbora 
Hoffmanová, Šimon Kuffa, terajší 
gymnazisti Viera Semaňáková, Kristína 
Krigovská, Petra Barnášová. Všetkých 
dnes spája práca v projekte NH, ktorá im 
umožnila stretnutia so vzácnymi ľuďmi, ale 
priniesla aj živé poznanie o osudoch ľudí, 
ktorí sa nebáli prejaviť svoje postoje  

a presvedčenie a boli za to pred rokom 1989 prenasledovaní, stíhaní, väznení. Za deväť rokov 
sa do projektu Nenápadní hrdinovia zapojilo 17 kežmarských gymnazistov s 10 prácami, niektorí 
autori aj viackrát. 

Pri príležitosti výročia Sviečkovej manifestácie bol za účasti prezidenta Andreja Kisku a býv. 
prezidenta Nemecka Joachima Gaucka v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca vyhlásený  
10. ročník projektu Nenápadní hrdinovia. Konferencia sa uskutoční v novembri 2018. Projekt, 
ktorý má v kežmarskom gymnáziu už tradíciu a celkovo priniesol 6 umiestnení v zlatom, tri 
v striebornom a jedno v bronzovom pásme, určite nájde svojich nasledovníkov. 

Mária Goceliaková, konzultantka projektu  
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PK cudzích jazykov 
 

 

Predmetová komisia cudzích jazykov pracovala v školskom roku 2017/2018 v rovnakej 
zostave ako minulý školský rok. Učitelia cudzích jazykov sa i tento rok snažili o rôzne školské 
akcie, ktorými podporili záujem o svoje predmety. Pokračovali sme v tradičných akciách, 
obnovili sme výmenný pobyt a žiakom sme ponúkli i nové aktivity. Tak si to poďme 
zosumarizovať... 

Niektorí ľudia tvrdia, že človek sa najlepšie naučí jazyk v cudzine, kde je prinútený 
komunikovať v onom jazyku. Preto sa už tradičnou akciou stalo popoludnie s našimi žiakmi, 
ktorí absolvovali školský rok v zahraničí. Hovorili o svojich zážitkoch, skúsenostiach, kladoch 
a záporoch štúdia v zahraničí. Tiež sme prezentovali výmenný pobyt s gymnáziom  
v Nemecku, keďže sme pripravovali jeho ďalší ročník. V rámci Dňa jazykov sme odvysielali 
rozhlasovú reláciu. 

Zimné mesiace už tradične patrili kolotoču olympiád v cudzích 
jazykoch. Tešili sme sa bohatej účasti žiakov v školskom kole 
Olympiády v anglickom jazyku, z ktorého traja naši žiaci postúpili 
na obvodné kolo, kde nás skvelo reprezentovali a postúpili  
i na krajské kolo do Prešova. A. Gurkovi, T. Adamjakovi a L. Gallovej 
ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy. Ani Olympiáda  
v nemeckom jazyku sa nezaobišla bez našej účasti. Olha 
Polazhynets nás úspešne reprezentovala na obvodnom a aj  
na krajskom kole v Poprade.   

Juvenes Translatores je súťaž 
mladých prekladateľov, keďže sme 
ako škola neboli vybraní do tejto 
súťaže, zorganizovali sme školské 
kolo. Nebolo to márne, pretože A. 
Gurka so svojím prekladateľským 
talentom cestoval do Bratislavy, kde 
sa zúčastnil zaujímavého seminára.   

Kým naši maturanti v marci krvopotne 
pracovali na čo najlepších výsledkoch  
na externej časti maturity, naši prváci 
a druháci aktívne získavali nové skúsenosti  
v rámci akcie Active English Week.  
S rodeným hovoriacim, Johnom Grahamom, 
odbúravali strach pri komunikácii a obohatili si 
slovnú zásobu na rôznych typoch aktivít  
a hier. Komu sa málilo, môže rátať  
i s nadchádzajúcim ročníkom Active English 
Week. 
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FoodFEST... pôvodne Koláčová súťaž, ktorú si žiaci veľmi obľúbili, a tak organizátori museli 
túto súťaž inovovať. Tento rok sme venovali výročiu založenia gymnaziálnych tried na našej 
škole. Navarili a upiekli sme ďalší ročník a s istotou môžeme potvrdiť, že FoodFEST nebude 
chýbať ani o rok. 
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Zájazd do Viedne patrí už tradične do akcií našej školy. Žiaci mali tento rok opäť pripravený 
bohatý program v Bratislave a Viedni. Vychutnali si krásu nášho hlavného mesta a obdivovali 
pamiatky a zaujímavé miesta Viedne. Navštívili dokonca aj elektráreň v Mochovciach. 
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Výmenný pobyt s nemeckým gymnáziom Theresien Gymnasium v Ansbachu trvá  
od roku 1994. Preto sme radi, že sme úspešne zvládli aj ďalší ročník tohto zaujímavého 
projektu. V našom prípade výmenný pobyt nie je len o možnosti vycestovať do zahraničia  
a zdokonaliť sa v cudzom jazyku, vidieť krásy inej krajiny a nové miesta, ale aj o pomoci...  
v našom prípade o Pomoci ľuďom v núdzi. Tak znel náš projekt, na ktorom sme pracovali  
a úspešne ho odprezentovali v Nemecku. Bývať v hosťovských rodinách a byť hostiteľom tiež 
nie je jednoduché. Je to o schopnosti prispôsobiť sa, rešpektovať a tolerovať sa navzájom. Preto 
sa žiaci určite zdokonalili nielen jazykovo, ale aj osobnostne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Blížil sa koniec školského roku, a kto by si myslel, že sme sa 
tešili na posledné zvonenie, mýlil sa. Niektorí žiaci ostali  
"po škole", ale úplne dobrovoľne. Volejbal o 3:00? Prechádzka  
po škole v tme? Spoločenské hry nadránom? Tak sa volala naša 
nová akcia - Noc v škole. 

Školský rok 2017/2018 sme ukončili naozaj štýlovo. Priamo  
v Bruseli! Dvaja žiaci A. Gurka a D. Galliková prezentovali našu 

školu a mesto Kežmarok na Európskom výbore pre regióny - The European Alliance Group 
in the Committee of the Regions. 

Mgr. Katarína Krempaská  

http://web.cor.europa.eu/ea/Pages/default.aspx
http://web.cor.europa.eu/ea/Pages/default.aspx
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PK matematiky, informatiky a prírodovedných 
predmetov (FYZ, CHE, BIO) 

 

V tomto školskom roku sa mnohé školské podujatia niesli v znamení osláv 90. výročia našej 
školy. Najnáročnejší na organizáciu, prípravu i realizáciu bol tradičný projektový deň, ktorý bol 
tentokrát venovaný absolventom školy. Už názvom „Aj oni sú naši...“ sme naznačili a priebeh 
podujatia to potvrdil, že ukončením štúdia sa väzby so školou nekončia. Absolventi aj  
po desiatkach rokov radi prídu do školy a hovoria – toto je moja škola, môj učiteľ, môj spolužiak 
a učitelia oslovujú často i ľudí v staršom veku ako svojich žiakov. Príprava projektového dňa 
trvala niekoľko týždňov možno i mesiacov, pretože jednotlivé triedy mali za úlohu spracovať 
a potom prezentovať profily absolventov pôsobiacich v oblasti, ktorú si trieda vylosovala.  

Jednou z nich boli prírodné vedy a II. A oslovila mnohých absolventov, ktorí vyštudovali 
prírodné vedy a vo svojom odbore dosiahli významné úspechy. V spolupráci s učiteľmi 
prírodovedných predmetov sa im podarilo vytvoriť tabuľku, v ktorej je 35 absolventov 
pôsobiacich v rôznych odvetviach prírodných vied na vysokých školách na Slovensku  
i v zahraničí a neuveriteľných 94 absolventov, ktorí sú alebo boli učiteľmi prírodovedných 
a technických predmetov na stredných a základných školách. A to sme určite nevypátrali 
všetkých. Aj v našej deväťčlennej predmetovej komisii je až 7 učiteľov, ktorí sú absolventmi 
školy. Ďalší prírodovedci pracujú v rôznych vedeckých ústavoch. Prírodovedné predmety sú 
profilujúce aj v iných oblastiach. Zoznam lekárov, technikov, ekonómov či IT odborníkov by bol 
určite tiež poriadne dlhý.  

 

 

Mnohí z nich sa 16. 2. 2018 aj osobne zúčastnili projektového dňa. Nemožno tu spomenúť 
všetkých, takže menovite uvedieme aspoň tých, ktorí predstavili zaujímavé výsledky svojej 
vedeckej práce formou krátkej prednášky. Vojtech Rušin – astronóm, absolvent v šk. r. 
1958/59 - mal prednášku na tému Pozorovanie koróny počas úplného zatmenia Slnka v roku 
2003. Branislav Peťko – parazitológ, absolvent v šk. r. 1970/71- v prednáške s názvom 
Rozprávka o upírovi zaujímavo rozprával o kliešťoch. Marek Bombara – fyzik, absolvent v šk. 
r. 1995/96 - nám priblížil experiment ALICE na urýchľovači LHC v CERN-e.  
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Besedy a prednášky s absolventmi školy sme organizovali 
aj mimo projektového dňa. V januári sa seminaristi  
z informatiky z 3. a 4. ročníka zúčastnili besedy s Danielom 
Novákom, ktorý je jeden zo spoluzakladateľov softvérovej 
firmy INLOOP zameranej najmä na vývoj aplikácií na platforme 
Android a iOS. V apríli si paleontológ Matúš Hyžný  
pre študentov pripravil prednášku na tému Ako sa robí veda. 
Dozvedeli sa zaujímavé informácie o tom, ako sa informácie 
získané v teréne a laboratóriu dostanú do školských učebníc 
a k širokej verejnosti. 

Absolventi školy 
sú ochotní venovať 
sa terajším žiakom 

nielen prednáškou a besedou, ale aj dlhodobejšie, 
napr. konzultáciami k práci stredoškolskej odbornej 
činnosti. Z jednej takejto spolupráce sa zrodil aj 
najvýraznejší úspech nášho žiaka v tomto školskom 
roku. Adam Heteš III. C s prácou Fosílne žabie 
kraby Spiša obsadil 1. miesto v odbore Životné 
prostredie, geografia, geológia na krajskej aj 
celoštátnej prehliadke SOČ. Konzultantom práce 
bol vyššie spomínaný Matúš Hyžný, ktorý sa už ako 
študent osemročného gymnázia venoval 
paleontológii a bol tiež úspešným sočkárom –  
v školskom roku 2000/2001 získal 2. miesto v 
celoštátnom kole SOČ a zúčastnil sa medzinárodnej 
prehliadky EXPO – SCIENCES v Bruseli, v 
školskom roku 2001/2002 získal 1. miesto v 
celoštátnom kole SOČ. A úspešný príbeh by mohol 
pokračovať. Možno o niekoľko rokov Adam pomôže 
inému žiakovi v  začiatkoch jeho paleontologického 
bádania. 

Z úspechov našich žiakov tu spomenieme už len 1. miesto v krajskej prehliadke a 6. miesto 
v celoštátnej prehliadke SOČ v odbore Matematika, fyzika, ktoré získali Jakub Venglik a Barbora 
Vojtičková z III. C s prácou Meranie radiálnych rýchlostí a určovanie vzdialeností galaxií. Všetky 
ďalšie úspechy žiakov v krajských kolách SOČ, predmetových olympiád a iných súťaží nájdete 
na inom mieste tejto výročnej správy. 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, 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. 

K neformálnym formám vzdelávania patrí určite účasť žiakov na rôznych exkurziách, 
konferenciách, prednáškach, výstavách, ktoré sme organizovali v priebehu celého školského 
roka. Okrem už spomínaných besied a prednášok s absolventmi školy, sme v septembri 
navštívili OC MAX v Poprade, kde sa konal festival vedy Európska noc výskumníkov  
s bohatým vedecko-populárnym programom. Žiaci a učitelia našej školy si pozreli exponáty, 
vyskúšali zaujímavé experimenty, zapojili sa do rôznych súťaží v 13 interaktívnych vedeckých 
stánkoch a vypočuli si niekoľko vedecko-populárnych prednášok. Záštitu nad podujatím prebral 
a osobne sa na ňom zúčastnil aj prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. 
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V októbri sa 16 žiakov a učiteľ informatiky zúčastnili 5. ročníka IT konferencie OpenSlava 
2017, ktorá sa konala na FIIT a FEI STU v Bratislave.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V októbri sa dievčatá 3. a 4. ročníka zúčastnili prednášky v rámci projektu FGCTour 2017 – 
Medici za zdravie žien.  

V decembri si mohli niektorí žiaci školy vypočuť vďaka online prenosu popularizačné 
prednášky vedcov Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorí priblížili problematiku 
výskumu, za ktorý boli udelené Nobelove ceny 2017 v kategóriách Fyzika, Chémia  
a Fyziológia/medicína. 

Podujatie ZAOSTRENÉ na Nobelove ceny 2017 sa uskutočnilo na pôde fakulty v Košiciach 
aj za účasti žiakov a učiteľov stredných škôl. Žiaci mali možnosť vypočuť si pútavú prednášku 
doc. Rudolfa Gálisa na tému Gravitačné okno vesmíru, mladý vedec Vladimír Komanický 
priblížil Kryo-elektrónovú mikroskopiu ako nový nástroj na štúdium biomolekúl a prof. Beňadik 
Šmajda prednášal na tému Záhada mechanizmu biologických hodín vyriešená. 

V apríli sa skupina dievčat zúčastnila na programe Girl’s Day, celosvetového dňa žien v IT. 
Z mnohých ponúk IT podnikov či organizácií sa vybrali do Košíc, kde navštívili spoločnosť  
T-Systems a Siemens Healthcare.  

V máji sa niekoľko žiakov školy zúčastnilo podujatia Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka, 
ktoré organizovala na svojej pôde Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach. Študenti stredných 
škôl mali možnosť, podobne ako vysokoškoláci, zapísať si podľa vlastného výberu predmety, 
ktoré chcú absolvovať. Fakulta pre nich pripravila 51 rôznych prednášok, cvičení 
a seminárov z odborov: matematika, fyzika, informatika, chémia, biológia, ekológia a geografia.  

V máji sa žiaci II. A a II. B dozvedeli veľa zaujímavého o našich Tatrách, faune a flóre  
v múzeu TANAPU, kde absolvovali prednášku s pánom Igorom Stavným. Objavili romantické 
miesta botanickej záhrady v Tatranskej Lomnici. V júni sa žiaci v rámci zájazdu do Viedne 
zúčastnili exkurzie do jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach.  
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V júni sa 45 tretiakov zúčastnilo 13. ročníka IT konferencie  
pod názvom Metro ON Line 2018, ktorá sa konala v Aquacity 
Poprad. Konferencia bola prezentáciou najnovších trendov  
a inovácií v oblasti SmartCities, IT security a Blockchain 
technológií budovania a prevádzky metropolitných optických, 
koaxiálnych a bezdrôtových sietí širokej škále poskytovateľov 
telekomunikačných služieb a služieb retransmisie (ISP) v strednej 
Európe, zástupcom samospráv zo Slovenska a Čiech 
s prítomnosťou Start-Up scény v oblasti SmartCities a Telco. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z ekologických podujatí spomeňme septembrovú akciu Čisté hory, celoročnú tradičnú súťaž 
tried o naj EKO triedu a rozhlasové relácie k Svetovému dňu Zeme a Svetovému dňu vody. 
Rozhlasová relácia bola venovaná aj Dňu boja proti AIDS. 

V tomto školskom roku sme sa zapojili do tradičných finančných zbierok. V septembri sme 
pre nevidiacich a slabozrakých v zbierke Biela pastelka vyzbierali 152,04 €. V apríli si modré 
tričko s logom Ligy proti rakovine obliekli 4 dobrovoľníci: J. Karaš, M. Fudalyová, S. Gibľák  
a S. Pacigová (všetci z III. B), ktorí vyzbierali v Deň narcisov v priestoroch školy a v uliciach 
mesta Kežmarok sumu 560,- eur na pomoc onkologickým pacientom. 

V novembri sa na našej škole  
v spolupráci s Hotelovou akadémiou  
O. Brucknera uskutočnila akcia 
dobrovoľného darovania krvi pod 
názvom Spoločná študentská kvapka 
krvi. Krv darovalo 19 študentov 
gymnázia, 4 učitelia gymnázia  
a 14 ďalších darcov z radov študentov 
hotelovej akadémie a verejnosti. Naši 
žiaci sa vo februári zapojili aj  
do Valentínskej kvapky krvi, ktorá sa 
uskutočnila v priestoroch Hotelovej 
akadémie O. Brucknera v Kežmarku. 

Prvým a vlastne jediným objektívne merateľným výsledkom úrovne vedomostí a zručností 
stredoškolákov sú ich výsledky v externej časti maturitnej skúšky. Z predmetov, ktoré 
zastrešuje naša predmetová komisia, má EČ MS len matematika a nás veľmi teší, že žiaci v nej 
dosahujú dlhodobo výborné výsledky. Potvrdzujú to aj výsledky tohtoročných maturantov.  
Zo 48 žiakov si matematiku ako voliteľný predmet vybralo 19, test EČ MS napísali s priemernou 
úspešnosťou 67,2 % čo je o 10,2 % viac, ako je národný priemer. Percentil školy bol 73,8. 
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Výsledky externej aj internej časti maturitných skúšok, úspechy žiakov v predmetových 
olympiádach, SOČ a iných súťažiach, či celý rad úspešných absolventov, ktorí často  
pri osobných stretnutiach hovoria, že na našej škole dostali výborné základy všetkých 
prírodných vied – to sú jasné indikátory, že úroveň vyučovania matematiky, informatiky, fyziky, 
chémie a biológie bola počas celej histórie našej školy a je i v súčasnosti na veľmi dobrej úrovni. 
Za každým úspechom v náročnej súťaži, ako aj za malým pokrokom na vyučovacej hodine, či 
dobre zvládnutej písomke je konkrétny žiak, ale i učiteľ.  

Všetci učitelia našej predmetovej komisie sa aj v tomto školskom roku priebežne vzdelávali 
najmä sledovaním odbornej a metodickej literatúry. Ing. D. Čekovská, RNDr. Ľ. Galuščák, 
RNDr. M. Mlynarčíková, Mgr. M. Petrášková, Mgr. P. Šoltýs a Mgr. M. Žmijovský absolvovali aj 
rôzne formy kontinuálneho vzdelávania.  

Učitelia sa venovali žiakom aj mimo vyučovania formou konzultácií alebo v rámci 
záujmových krúžkov - chemický krúžok viedla D. Čekovská, krúžok Origami M. Mlynarčíková, 
krúžok Mladý biológ a záchranár M. Petrášková, krúžok počítačových sietí CISCO a propagačný 
krúžok M. Žmijovský. 

Škola bola v tomto školskom roku zapojená do projektu ITakadémia, v rámci ktorého učitelia 
školy Ľ. Galuščák, D. Mihóková, M. Mlynarčíková, J. Vlček a M. Žmijovský overovali metodiky 
v predmetoch fyzika, matematika, geografia a sieťové technológie.  

 

Výročie našej školy sme už 
spomenuli viackrát. V roku 2018 mala 
výročie založenie aj Prírodovedecká 
fakulta UPJŠ v Košiciach, s ktorou 
spolupracujeme na rôznych podujatiach 
a projektoch a ktorú absolvovali viacerí 
učitelia našej školy. Na slávnostnej časti 
stretnutia absolventov pri príležitosti  
55. výročia PF UPJŠ bola  
M. Mlynarčíková ocenená ďakovným 
listom dekana za významný prínos  
k rozvoju tvorivého prírodovedného 
vzdelávania a popularizáciu prírodných 
vied medzi mladými ľuďmi. 

Uplynulý školský rok bol bohatý  
na rôznorodé podujatia i úspechy  
v súťažiach. Veríme, že aj v budúcnosti 
sa v škole nájde dostatok šikovných 

žiakov a tvorivých učiteľov, ktorí budú pokračovať v týchto aktivitách. Okrúhla storočnica bude 
ešte väčšou príležitosťou na bilancovanie všetkých oblastí rozvoja školy a terajší študenti už 
budú patriť medzi úspešných absolventov školy. 

RNDr. Marta Mlynarčíková 

predsedkyňa PK  
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PK výchovných predmetov 
 

Telesná a športová výchova 

 

Náplňou tohto predmetu nie je len povinná telesná výchova v rámci výchovno-vzdelávacieho 
procesu účasť na cvičeniach a kurzoch OŽZ a športových aktivít, ale aj iné pohybové činnosti, 
ako napríklad športové krúžky (športových hier a bedmintonu), reprezentácia školy  
na súťažiach rôzneho rangu a samozrejme aj aktivity spojené s lyžiarskym kurzom alebo rôzne 
medzitriedne súťaže v rámci majstrovstiev školy. 

Všetky tieto aktivity slúžili nielen ako súčasť vyučovacieho procesu a vypĺňania 
voľnočasových aktivít pre všetkých študentov, ale aj na výber pre školské reprezentačné 
športové družstvá. 

Tento rok bola naša škola opäť najúspešnejšia v medailovej bilancii škôl kežmarského 
okresu. Získali sme celkovo 26 medailí v družstvách a individuálnych súťažiach (7 zlatých,  
12 strieborných, 7 bronzových). 

Veľmi ma teší, že v tejto bilancii figurujú aj príslušníci I. ročníka, ktorí boli úspešní nielen ako 
jednotlivci, ale svojimi výkonmi si vypýtali miestenky do úspešných školských družstiev. 
Menovite nebudem uvádzať žiadne osoby, pretože už sú súčasťou tejto Výročnej správy. 

Pevne verím, že v budúcom školskom roku budú naši študenti opäť úspešní pri plnení svojich 
študijných povinností a samozrejme aj v rámci reprezentácie nášho gymnázia. 

 

Mgr. Otto Krajňák 

predseda PK  
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Náboženská výchova 

 

Biblická olympiáda 

 

21. marca 2018 sa družstvo školy v zložení - Pavol Vilček (II. B), Martina Tomalová (II. B)  
a Sára Špaková (III. C) zúčastnilo v priestoroch Základnej školy s materskou školou sv. Kríža 
dekanátneho kola Biblickej olympiády okresov Kežmarok, Poprad a Stará Ľubovňa. Naši 
študenti obsadili postupové druhé miesto, preto 25. 4. 2018 našu školu reprezentovali  
na diecéznom (krajskom) kole Biblickej olympiády.  

Súťaž prebiehala v priestoroch Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka (Spišská 
Kapitula), členmi poroty boli významní vysokoškolskí pedagógovia (prorektor Katolíckej 
univerzity, riaditeľ Diecézneho katechetického úradu). Cenu za 4. miesto prebrali naši študenti 
z rúk spišského sídelného biskupa Štefana Sečku. 

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

Mgr. Pavol Šoltys 
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Pôstna krabička pre Afriku 2018 

 

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. 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 poskytnutie stravy pre každé dieťa v ugandskom centre 
na jeden deň, 1 euro denne zabezpečí chorému ugandskému dieťaťu prepravu domov zo 
zdravotného strediska a ušetrí mu 3-hodinovú cestu pešo. 

Všetkým zapojeným ďakujeme. 

Mgr. Pavol Šoltys 

 

Potravinová pomoc 

 

19. a 20. septembra žiaci 
druhého ročníka spolu so 
zamestnancami Spišskej katolíckej 
charity navštívili rómske osady  
v Kežmarku, Krížovej Vsi, 
Podhoranoch, Veľkej Lomnici, 
Huncovciach, Rakúsoch a 
Stráňach pod Tatrami. Išlo  
o pomoc pri rozdávaní 
potravinových balíčkov. Takouto 
konkrétnou formou mohli prejaviť 
lásku k blížnemu, ku ktorej sú 
vedení na hodinách náboženskej 
výchovy. 7. a 15. novembra sa do 
tejto aktivity zapojili aj prváci. 

 

Mgr. Pavol Šoltys  



Výročná správa 2017/2018 

 
44 

SOČ 
 

Aj v tomto školskom roku sme súťažili v SOČ 

Stredoškolská odborná činnosť je súťaž, ktorá pomáha 
rozvíjať tvorivé kompetencie, kritické myslenie, teoretické 
vedomosti i praktické schopnosti žiakov. Svoje miesto  
a bohatú tradíciu má aj v našej škole. 

Aktivita, originalita, kreativita, húževnatosť  
a dobrovoľnosť, to všetko sa skĺbilo 13. februára 2018  
na jubilejnom 40. ročníku školského kola SOČ, v ktorom 
súťažilo 25 žiakov tretieho ročníka so 16 prácami  
v 9 odboroch. Najúspešnejší postúpili do krajského kola, 
v ktorom nás reprezentovalo 12 prác. 

Konkurencia bola silná a víťazstvom všetkých bola už 
samotná účasť v krajskej prehliadke SOČ. 

Najlepší z najlepších sa dostali do celoslovenského kola SOČ-ky a v ňom triumfoval Adam 
Heteš z III. C triedy, ktorý vo svojom odbore získal 1. miesto s možnosťou účasti  
na medzinárodnej prehliadke SOČ v poľskom meste Gdyňa. 

Veríme, že aj v ďalšom školskom roku objavíme talentovaných žiakov, ktorým zapojenie sa 
do SOČ môže otvoriť dvere k rozvoju odborno-teoretických vedomostí i praktických zručností, 
ale aj k samostatnosti a tvorivosti. 

Pre ilustráciu uvádzame zoznam všetkých súťažiacich, ich prác a umiestnenie v jednotlivých 
kolách súťaže. 

Školské kolo: 13. február 2018 

Krajské kolo: 6. apríl 2018, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov 

Celoštátne kolo: 23. - 25. apríl 2018  



Výročná správa 2017/2018 

 
45 

Č. 
odb. 

Názov odb. Riešitelia Trieda Názov práce 
Umiestnenie v kole 

škol. Kraj. Celošt. 

01 
Problematika 
voľného času 

Tímea 
Frankovičová 

3. B Promo & Fotomodeling 1. 5. ____ 

01 
Problematika 
voľného času 

Alexandra 
Budzová, 
Vanessa 
Rontová 

3. B Hasičský šport 2. ____ ____ 

02 
Matematika, 

fyzika 

Jakub Venglik, 
Barbora 

Vojtičková 
3. C 

Meranie radiálnych rýchlostí  
a určovanie vzdialeností galaxií 

1. 1. účasť 

03 
Chémia, 

potravinárstvo 
Laura Špaková 3. C Modifikácia dreva plazmou 1. 4. ____ 

03 
Chémia, 

potravinárstvo 

Pavlína 
Maťašovská 

Patrícia 
Meľuchová 

3. A 

Stanovenie spotreby kyslíka  
v povrchových vodách v okolí 

Batizoviec a Gerlachova - 
našich trvalých bydlísk 

2. ____ ____ 

04 Biológia Lucia Tribulová 3. A 

Vplyv teplotného šoku  
na klíčenie semien reďkovky 

červenej a vytipovanie 
genetických markérov 

teplotného stresu tejto rastliny 

1. 4. ____ 

04 Biológia Adrián Regec 3. A 
Využitie mäsožravých rastlín  

a ich mechanizmy lovu 
2. 5. ____ 

05 

Životné 
prostredie, 
geografia, 
geológia 

Adam Heteš 3. C Fosílne žabie kraby Spiša 1. 1. 1. 

06 
Zdravotníctvo, 
farmakológia 

Viktória 
Ugrayová, 

Daniela 
Cehulová 

3. A Prvá pomoc v reálnom živote 1. účasť ____ 

06 
Zdravotníctvo, 
farmakológia 

Mária Sarah 
Pacigová 

3. B 
Prečo je potrebné  

zubné RTG vyšetrenie 
2. účasť ____ 

11 Informatika Štefan Baňkos 3. B Vývoj operačných systémov 1. účasť ____ 

13 
História, filozofia, 

právne vedy 

Mária 
Blaščáková, 

Kristína 
Gurková 

3. A 
Minulosť, ktorá je súčasťou 

prítomnosti 
1. účasť ____ 

13 
História, filozofia, 

právne vedy 

Samuel Gibľák, 
Damián 

Pružinský, 
Jakub Karaš 

3. B 
Dopad 2. svetovej vojny  
na civilné obyvateľstvo 

2. ____ ____ 

17 
Pedagogika, 
psychológia, 
sociológia 

Dominika 
Ondo-

Eštoková, 
Stanislav 

Krempaský 

3. B 
Prejavy ADHD u žiakov  

v mladšom školskom veku 
1. účasť ____ 

17 
Pedagogika, 
psychológia, 

sociológia 

Marek 
Mikolajčík 

3. C Podvedomie 2. účasť ____ 

17 
Pedagogika, 
psychológia, 

sociológia 

Lenka 
Galliková, 
Alexandra 

Semaňáková 

3. C 
Vplyv sociálnych sietí  

na osobnosť mladého človeka 
3. ____ ____ 

 

Mgr. Daniela Žabková, 

školský metodik SOČ 
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Úspechy žiakov školy  
v školskom roku 2017/2018 

 
 
 
 

Časopis STRETNUTIA 
- 2. miesto v súťaži Pro Slavis 2017 v Žiline 
- 3. miesto v Súťaži stredoškolských časopisov PSK 2017  
v Prešove 
- 3. miesto v súťaži Štúrovo pero v kategórii časopisov stredných 
škôl vo Zvolene 
- 1. miesto v súťaži O najlepší školský časopis podtatranského 
regiónu v Poprade 
 
 

D. Ondo-Eštoková (III. B) 
- 1. miesto v IV. kategórii v okresnom kole v umeleckom prednese 
poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 
- 1. miesto v IV. kategórii v krajskom kole v umeleckom prednese 
poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 
- bronzové pásmo v IV. kategórii v celoštátnom kole v umeleckom 
prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 
- 1. miesto v okresnom kole v umeleckom prednese poézie  
a prózy Vansovej Lomničky 
- 1. miesto v krajskej kole v umeleckom prednese poézie a prózy 
Vansovej Lomničky 
- čestné uznanie v celoštátnom kole v umeleckom prednese 
poézie a prózy Vansovej Lomničky 
 

L. Špaková (III. C) 
- 6. miesto v kategórii A v krajskom kole Olympiády  
zo slovenského jazyka 
 

G. Majerová (II. B) 
- 12. miesto v kategórii B v krajskom kolo Olympiády  
zo slovenského jazyka 
 

J. Kovalčík (I. B) 
- 1. miesto v korešpondenčnej dejepisnej súťaži Certamen 
facundiae Latinitatisque Tyrnaviense (organizátor Katedra 
klasických jazykov Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity) 
 

M. Šoltés (II. A) 
- 3. miesto v korešpondenčnej dejepisnej súťaži Certamen 
facundiae Latinitatisque Tyrnaviense 
 

P. Barnášová (I. B), L. Galliková (III. C), A. Semaňáková (III. C) 
- zlaté pásmo v projekte Nenápadní hrdinovia 
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Družstvo školy v zložení D. Ondo-Eštoková (III. B), D. Pružinský (III. B) a S. Špaková 
(III. C) 

- 4. miesto v súťaži Mladý Európan v regionálnom kole v Poprade 
 

A. Gurka (IV. B) 
- víťaz školského kola súťaže Juvenes Translatores 
- 1. miesto v okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku  
v kategórii 2B 
- 2. miesto v obvodnom kole Olympiády v anglickom jazyku  
v kategórii 2B 

 
T. Adamjak (III. C) 

- 1. miesto v okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku  
v kategórii 2C2 
- 2. miesto v obvodnom kole Olympiády v anglickom jazyku  
v kategórii 2C2 
 

L. Gallová (I. C) 
- 1. miesto v okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku  
v kategórii 2A 

O. Polazhynets (I. C) 
- 2. miesto v okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku  
v kategórii 2A 
- 3. miesto v obvodnom kole Olympiády v nemeckom jazyku  
v kategórii 2A 

A. Heteš (III. C) 
- 1. miesto v odbore v odbore Životné prostredie, geografia  
a geológia na krajskej prehliadke SOČ 
- 1. miesto v celoštátnom kole SOČ 
 

J. Venglik, B. Vojtičková (III. C) 
- 1. miesto v odbore v odbore Matematika, fyzika na krajskej 
prehliadke SOČ 
- 6. miesto v celoštátnom kole SOČ 

O. Polazhynets (I. C) 
- 4. miesto v krajskom kole Biologickej olympiády v kategórii B 
v teoreticko-praktickej časti 
- 7. miesto v krajskom kole Chemickej olympiády v kategórii C 
- 9. miesto v krajskom kole Chemickej olympiády v kategórii B 
 

L. Tribulová (III. A) 
- 5. miesto v krajskom kole Biologickej olympiády v kategórii A 
v teoreticko-praktickej časti 
 

P. Vilček (II. B) 
- úspešný riešiteľ v krajskom kole Chemickej olympiády 
v kategórii B 
 

Družstvo školy v zložení veliteľka družstva – V. Ugrayová (III. A), členky družstva  
V. Richweissová (III. A), M. S. Pacigová (III. B), S. Špaková (III. C), N. Klejová (IV. A)  
a S. Svitaneková (I. A) 

- 2. miesto v územnej súťaži družstiev prvej pomoci mladých SČK 
stredných škôl okresu Poprad a Kežmarok  
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Informatická súťaž iBOBOR 
Najlepšie výsledky dosiahli: 
kategória Junior 

Poradie Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok 

1. Pavol Vilček, II. B  100. percentil 

2. Lukáš Heldák, I. B 100. percentil 

3. Filip Libiak, II. A 99. percentil 

 
kategória Senior 

Poradie Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok 

1. Jakub Venglik, III. C 100. percentil 

2. Vojtech Fudaly, III.C 99. percentil 

3. Marek Mikolajčík, III.C 96. percentil 

 
Družstvo školy v zložení S. Špaková (III. C), P. Vilček (II. B) a M. Tomalová (II. B) 

- 2. miesto v regionálnom kole Biblickej olympiády 
- 4. miesto v diecéznom kole Biblickej olympiády 

 
Družstvo chlapcov v zložení M. Kovalčík (III. C), A. Pavol Glovňa (I. C), M. Uličný (I. C) 

- 1. miesto v obvodnom kole v cezpoľnom behu SŠ 
Družstvo dievčat v zložení T. Ordzovenská (IV. A), L. Žembová (II. B), S. Svitaneková  

(I. A) 
- 2. miesto v obvodnom kole v cezpoľnom behu SŠ 

M. Uličný (I. C) 
- 2. miesto v obvodnom kole v cezpoľnom behu SŠ 

A. Pavol Glovňa (I. C) 
- 3. miesto v obvodnom kole v cezpoľnom behu SŠ 

S. Svitaneková (I. A) 
- 3. miesto v obvodnom kole v cezpoľnom behu SŠ 

 
Družstvo chlapcov v zložení M. Kovalčík (III. C), M. Mikolajčík (III. C), F. Šromovský  

(III. C), S. Mati (II. B), P. Vilček (II. B), K. Džubas (IV. A), M. Uličný (I. C), M. Vrabel (I. C),  
A. Lach (IV. A), P. Podolinský (I. C) 

- 2. miesto v obvodnom kole vo futsale 
 
Družstvo chlapcov v zložení A. Lach (IV. A), Š. Bachleda. (IV. B), K. Džubas (IV. A),  

Š. Novotný (II. A) 
- 2. miesto v obvodnom kole v stolnom tenise SŠ 

Družstvo dievčat v zložení K. Karašová (II. B), S. Pisarčíková (III. B), V. Ugrayová (III. A) 
- 4. miesto v obvodnom kole v stolnom tenise SŠ 

 
Družstvo chlapcov v zložení M. Bachleda (I. B), D. Klima (I. B) 

 - 2. miesto v obvodnom kole v bedmintone SŠ 
 
Družstvo chlapcov v zložení A. Džadoň (I. B), S. Gibľak (III. B), L. Heldák (I. B), J. Karaš 

(III. B), R. Kurtý (II. B), L. Mitura (I. B), M. Neupauer (IV. B), J. Venglik (III. C), P. Vilček  
(II. B), J. Vojtička (I. B), M. Venglik (I. B), S. Mati (II. B) 

- 1. miesto v obvodnom kole v basketbale SŠ 
 
Družstvo dievčat v zložení E. Blaščáková (II. A), S. Gardianová (III. A), L. Hajková (II. A), 

K. Karašová (II. B), S. Pisarčíková (III. B), J. Sariková (III. A), L. Leščáková (III. C),  
S. Špaková (III. C), M. Krempaská (III. C) 

- 1. miesto v obvodnom kole vo volejbale SŠ 
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Družstvo chlapcov v zložení V. Fudaly (III. C), J. Karaš (III. B), S. Mati (II. B), M. Neupauer 
(IV. B), N. Plzák (I. C), R. Šiška (II. B), J. Venglik (III. C), P. Vilček (II. B), K. Zachar (III. B) 

- 1. miesto v obvodnom kole vo volejbale SŠ  
 
Družstvo chlapcov v zložení M. Kovalčík (III. C), N. Kovalčík (II. A), G. Kellner (III. C),  

M. Mikolajčík (III. C), J. Venglik (III. C), F. Šromovský (III. C), A. Pavol Glovňa (I. C),  
S. Krempaský (III. B), S. Mati (II. B), P. Podolinský (I. C), R. Šiška (II. B), M. Uličný (I. C),  
J. Vilček (I. B) 

- 2. miesto v obvodnom kole vo futbale SŠ 
 
M. Neupauer (IV. B) 

- 1. miesto v obvodnom kole v atletike v skoku do diaľky 
- 1. miesto v obvodnom kole v atletike vo vrhu guľou 

S. Pisarčíková (III. B) 
- 1. miesto v obvodnom kole v atletike v skoku do diaľky 
- 2. miesto v obvodnom kole v atletike v behu na 200 m 

A. Džadoň (I. B) 
- 2. miesto v obvodnom kole v atletike v behu na 200 m 

A. Pavol Glovňa (I. C) 
- 2. miesto v obvodnom kole v atletike v behu na 1500 m 

J. Modla (III. A)  
- 2. miesto v obvodnom kole v atletike v behu na 800 m 

T. Ordzovenská (IV. A) 
- 2. miesto v obvodnom kole v atletike v behu na 400 m 

S. Svitaneková (I. A) 
- 2. miesto v obvodnom kole v atletike v behu na 800 m 

J. Kristián Lukas (IV. A) 
- 2. miesto v obvodnom kole v atletike v behu na 400 m 

A. Richtarčík (II. A) 
- 3. miesto v obvodnom kole v atletike v behu na 800 m 

M. Kovalčík (III. C) 
- 3. miesto v obvodnom kole v atletike v behu na 100 m 
- 3. miesto v obvodnom kole v atletike v skoku do diaľky 

S. Mati (II. B) 
- 3. miesto v obvodnom kole v atletike v behu na 400 m 
 
 

Činnosť záujmových krúžkov 
 

V školskom roku 2017/2018 pracovalo na škole 11 záujmových krúžkov, ktoré viedlo  
12 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 

Angličtina pre všetkých 
Katarína Krempaská,  
Svetlana Liberová 
 

Origami Marta Mlynarčíková 

Bedmintonový krúžok Jozef Vlček Propagačný krúžok Marek Žmijovský 
Chemický krúžok Daniela Čekovská Redakčný krúžok Andrea Petrášková 
Krúžok počítačových sietí - CISCO Marek Žmijovský Školská kapela Veronika Kolesárová 
Mladý biológ a záchranár Mária Petrášková Športové hry Otto Krajňák 
Nemčina v kocke Edita Hrušková Molnárová   
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Ponuka voliteľných predmetov v šk. r. 2017/2018 
 
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) 

Cvičenia z fyziky – 11 ž. Seminár z biológie – 13 ž. Chemicko-biologické praktiká – 13 
ž. Konverzácia v angl. jazyku – 21 ž. Seminár z chémie – 12 ž. Cvičenia z anglického jazyka – 16 ž. 

Konverzácia v nem. jazyku - 10 ž. Seminár z dejepisu – 7 ž. Cvičenia z fyziky – 8 ž. 

Seminár z biológie – 21 ž. Seminár z geografie – 11 ž. Cvičenia z informatiky – 9 ž. 

Seminár z chémie – 16 ž. Seminár z informatiky – 11 ž. Cvičenia z matematiky – 16 ž. 

Seminár z geografie – 8 ž. Seminár z matematiky – 19 ž. Cvičenia z umenia a kultúry – 12 ž. 

Seminár z informatiky – 21 ž. Spoločenskovedný seminár – 23 ž. Cvičenia zo slov. jazyka a lit. – 38 ž. 

Seminár z matematiky – 34 ž.  Konverzácia v angl. jazyku – 22 ž. 

Spoločenskovedný seminár – 22 ž.  Konverzácia v nem. jazyku – 10 ž. 

 
 

Organizácia školského roka 2018/2019 
Školský rok sa začína 1. septembra 2018. Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 

(pondelok). Školské vyučovanie v 1. polroku školského roka sa končí 31. januára 2019 (štvrtok). 

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2019 (pondelok) a končí sa  
28. júna 2019 (piatok). 



Výročná správa 2017/2018 

 
51 

Zoznam žiakov podľa tried 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. A 
Triedna učiteľka: Mgr. Edita Hrušková Molnárová 
 
 

 
 
 
 
 
* žiak prospel na konci školského roka s vyznamenaním 
  

1. Laura Arpášová * 12. Lea Kriššáková 
2. Adriána Bartková * 13. Ľubica Kurucová * 
3. Zuzana Britaňáková * 14. Antónia Maľáková 
4. Zuzana Dvorská * 15. Ján Paciga * 
5. Monika Findoráková * 16. Radoslav Ploščica 
6. Renáta Fudalyová 17. Kristína Raganová * 
7. Jakub Gaborčík * 18. Ján Rusnák * 
8. Gabriela Galliková * 19. Kristián Sedlák 
9. Samuel Horváth * 20. Sofia Svitaneková * 
10. Oliver Kamenický 21. Helena Vdovjaková 
11. Sára Alžbeta Košuthová *  
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I. B 
Triedny učiteľ: Profesor geografie Jozef Vlček 
 
 

 
 
 
  

1. Matej Bachleda * 10. Laura Purschová 
2. Petra Barnášová * 11. Terézia Rímska * 
3. Adam Džadoň * 12. Anna Romaňáková * 
4. Lukáš Heldák 13. Eliška Šišková * 
5. Dávid Klima 14. Matej Venglik * 
6. Ján Kovalčík 15. Jakub Vilček 
7. Lukáš Mitura 16. Róbert Vitkovský 
8. Emanuel Petra 17. Juraj Vojtička 
9. Kristína Pojedincová 18. Anna Mária Zemčáková * 
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I. C 
Triedny učiteľ: Mgr. Marek Žmijovský 
 
 

 
 
  

1. Erich Abt * 15. Branislav Labuda 
2. Marek Body * 16. Adriana Nahalková * 
3. Ondrej Čupka * 17. Klaudia Neupauerová 
4. Zuzana Dindová * 18. Petra Neupauerová 
5. Matúš Dovjak 19. Nina Pažáková * 
6. Kevin Fiamčik * 20. Daniel Pliško * 
7. Veronika Findoráková * 21. Norbert Plzák 
8. Lea Gallová * 22. Peter Podolinský 
9. Andrej Pavol Glovňa 23. Olha Polazhynets * 
10. Dominika Karpišová * 24. Jakub Šmal 
11. Natália Kontrošová * 25. Martin Uličný * 
12. Filip Kováč 26. Mário Vrabeľ 
13. Kristína Krzysiková * 27. Sára Výrosteková 
14. Silvia Kunová * 28. Martin Žemba 
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II. A 
Triedna učiteľka: Mgr. Svetlana Liberová 
 
 
 

 
 
 
  

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  
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II. B 
Triedna učiteľka: Mgr. Bronislava Oravcová 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

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



Výročná správa 2017/2018 

 
56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. A 
Triedny učiteľ: Aleksandar Čavić 
 
 

 
 
● zahraničné štúdium   

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

 
 
● zahraničné štúdium   

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

  
  
  


