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Kontaktné údaje 

názov: Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Prievidza 

adresa: Ul. Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza 

telefón: +421 46 542 33 67, +421 46 542 67 57 

fax: +421 46 542 53 33 

e-mail: skola@gympd.sk 

web: www.gympd.sk 

zriaďovateľ:  Trenčiansky samosprávny kraj 

K dolnej stanici 7282 / 20A 

911 01 Trenčín 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Od roku 1971 sme pridruženou školou UNESCO 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Od roku 2010 sme držiteľmi certifikátu kvality ISO 9001 
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Slovo na úvod 

  
Vážené pani kolegyne, páni kolegovia, milé dievčatá a chlapci, vážení priatelia! 

 

Srdečne vás vítam na prahu nového školského roka 2015/2016. 

 

Skončilo sa horúce leto plné slnka, oddychu a 

pokoja. Nastal čas povinností a usilovnej práce pre 

úspešnú a spokojnú budúcnosť. Ste plní síl, lebo 

ste mali možnosť oddychu v pokojnej krajine, ktorá 

– našťastie – rinčanie zbraní, chlad a smrť nezažila 

už niekoľko desiatok rokov. Vážte si to! Nie je to až 

taká samozrejmosť. Vidíte denne v médiách 

nešťastné osudy ľudí, ktorí zbalili svoj život do 

jednej „igelitky“ a vydali sa s ňou na cestu, ktorej 

koniec nie je vôbec istý. Ako vždy pri takýchto 

príležitostiach, pridali sa k nim aj takí, čo bez 

akejkoľvek hanby vymenili domov za vidinu 

bezpracného pohodlného života. 

Dievčatá a chlapci, majte otvorené oči aj srdcia. Rozlišujte ľudí skôr, ako ich 

odsúdite. Majte súcit so slabšími a pomáhajte im. Nikto z nás ani len netuší, v akej 

životnej situácii sa raz sám ocitne. Všetko dobro, ktoré svetu dáte, sa vám raz štedro 

vráti. 

Srdečne vítam vás, primáni a prváci! Pevne verím, že raz budete môcť 

povedať, že rozhodnutie, ktoré ste spravili, keď ste si vybrali našu školu, bolo to 

najsprávnejšie. Cíťte sa tu dobre!  

Vážení kolegovia, milí študenti! Želám vám úspešný nový školský rok, veľa 

zdravia a odhodlania plniť svoje sny!     

 
 

                                                                                                                     PaedDr. Eleonóra Porubcová 

                                                                                  riaditeľka školy 
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ZAMESTNANCI ŠKOLY 

Vedenie školy 

 
1. PaedDr. Eleonóra Porubcová, SJL – RUJ – ETV, vyučovala ETV: I.B, I.C, I.D; 

riaditeľka školy; 

2. RNDr. Milan Barta, MAT – GEO, vyučoval MAT: I.D, IV.B; CVM: 3. ročník;  

zástupca riaditeľky školy pre výchovu a vzdelávanie;   

3. PhDr. Eva Homolová, DEJ – RUJ, vyučovala OBN: III; RUJ: I.D, I.F, II.D; 

zástupkyňa riaditeľky školy pre výchovu a vzdelávanie; koordinátorka žiackej 

školskej rady; viedla krúžky: olympiáda RUJ a RUJ pre pokročilých; 

4. RNDr. Jaroslav Perniš, FYZ – CHEM, vyučoval FYZ: I.F, II.F; ČLS: III.F, IV.F; 

zástupca riaditeľky školy pre výchovu a vzdelávanie, predstaviteľ manažmentu 

kvality systému ISO; koordinátor školského vzdelávacieho programu; 

5. PaedDr. Alžbeta Sasáková, MAT – CHEM, na materskej dovolenke; 

6. Ing. Soňa Tršová, PhD., EKO, vyučovala EKO: VII, III.A, III.B, III.C, III.D, III.E, 

III.F; zástupkyňa riaditeľky školy pre technicko-ekonomickú činnosť; správkyňa 

knižnice ekonómie. 

 
 
 

 
 

Zľava: M. Barta, S. Tršová, E. Homolová, E. Porubcová, J. Perniš 
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Pedagogickí zamestnanci školy 

 
1. Mgr. Daria Balážová, ŠPJ – HUV, na materskej dovolenke; 

2. Mgr. Eva Baloghová, ANJ – BIO, vyučovala BIO: V, VI, VII; BIO v angličtine: V, 

VI, VII; ANJ: príma b, III.F, IV.B; SAJ: 4. ročník;  

3. PaedDr. Emília Bartošová, ANJ – HUV, vyučovala v prvom polroku HUV: príma 

a, príma b, II, III, IV; ANJ: I.C, I.F, III.A; SAJ: 4. ročník;  

4. Mgr. Marta Bartošová, NEJ – RUJ, vyučovala RUJ: III.D; NEJ: VI, I.D, II.A, II.C, 

II.E, III.A, IV.A, IV.B; triedna profesorka II.C; správkyňa knižnice ruského jazyka; 

viedla krúžky olympiáda RUJ, posluchové cvičenia z NEJ; 

5. Mgr. Gabriela Belisová, ETV – NAV, vyučovala VYU: III, IV; OBN: II, IV; NAV: 

príma a, príma b, II, I.B, I.C, I.D, I.E, I.F, II.A, II.E; ETV: IV, V, I.A, II.B, II.D; UMK: 

V, VI; PSV: IV.A, IV.B, IV.C, IV.D, IV.E, IV.F; triedna profesorka VII; viedla krúžok 

biblickej olympiády štvorročného a osemročného štúdia a krúžok šikovné ruky; 

6. Mgr. Petra Bohušová, SJL – FRJ, na materskej dovolenke; 

7. PaedDr. Bohdan Cagáň, SJL – HUV, vyučoval SJL: I.E, II.C, II.E, III.E, IV.D, IV.F; 

JLS: 4. ročník; v druhom polroku HUV: II, IV; vedúci predmetovej komisie 

slovenského jazyka a literatúry; správca zbierky slovenského jazyka a literatúry; 

triedny profesor IV.F; viedol krúžok slovakistiky a krúžok tvorivého písania; 

8. Mgr. Zuzana Cigáňová, BIO – GEO, vyučovala GEO: príma a, príma b, II, III, IV, 

V, VI, VII, I.A, I.B, II.A, II.E, III.B, III.C, III.D; FHG: 3. ročník; SEG: 4. ročník; triedna 

profesorka VI; viedla geografický krúžok ; 

9. Mgr. Mária Čilek, ANJ, vyučovala ANJ: I.A, II.A, II.E, III.A, III.B, III.D; SAJ: 4. 

ročník; triedna profesorka II.A;   

10. Mgr. Jana Čižniarová, ANJ – NEJ, vyučovala ANJ: III, III.C, IV.B, IV.F; SAJ: 4. 

ročník; triedna profesorka III; koordinátorka UNESCO; 

11. PaedDr. Ľubica Divékyová, ANJ – SJL, vyučovala SJL: I.D; ANJ: I.D, II.D, IV.D, 

IV.F; KAJ: 4. ročník; triedna profesorka I.D;   

12. Mgr. Nikola Dobišová, SJL – ANJ, vyučovala SJL: II.D, III.F; ANJ: I.E, III.C, III.D, 

III.F; viedla krúžok anglického jazyka;   

13. Mgr. Vlasta Dobrotková, BIO – TEV, vyučovala BIO: I.A, III.F; SEB: 3. ročník; 

BČE: 4. ročník; VKB: 4. ročník; TSV/d: VIII, I.D, I.F, II.D, IV.A, IV.F; vedúca 

predmetovej komisie biológie; správkyňa knižnice biológie; viedla krúžok 

biologickej olympiády kat. A a krúžok SOČ – biológia; 
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14. Mgr. Marcela Faráriková, TEV – PED, vyučovala TSV/d: III, V, VI, VII, I.A, II.B, 

II.F, III.B, III.D, IV.F; výchovná poradkyňa; viedla lyžiarsky krúžok a krúžok 

posilňovania;  

15. Mgr. Jana Galanská, MAT – VYT, vyučovala MAT: I.C, II.F; INF: príma b, IV, V, 

VII, II.A, II.B, II.C, II.F, III.A, III.B, III.C, III.D, III.E, III.F; INF – M: 3. a 4. ročník;   

vedúca predmetovej komisie informatiky; správkyňa školskej webovej stránky; 

správkyňa knižnice informatiky a softvéru; triedna profesorka I.C; viedla krúžok 

programovania a krúžok tvorba webových stránok;  

16. Mgr. Katarína Hajnovičová, ANJ – RUJ, vyučovala ANJ: I.C, I.D, II.B, II.D, II.F; 

SAJ: 4. ročník;   

17. Mgr. Mária Hanková, SJL – RUJ, vyučovala SJL: V, VII, I.B, I.C, III.A, IV.A, IV.C; 

JLS: 4. ročník; správkyňa knižnice slovenského jazyka a literatúry; 

18. Mgr. Tatiana Helbichová, ŠPJ – RUJ, vyučovala ŠPJ: I.C, III.F, IV.E; KŠJ: 4. 

ročník; správkyňa knižnice španielskeho jazyka a zbierok románskych jazykov; 

viedla krúžok olympiády zo španielčiny kat. B a krúžok španielskeho jazyka pre 3. 

ročník; 

19. Ing. Ľudmila Holá, MAT, vyučovala MAT: I.A, I.F, III.B, III.C, III.D, IV.C; PMM: 4. 

ročník; triedna profesorka I.A; viedla krúžok olympiády z matematiky kategória C; 

20. Mgr. Erika Hoppanová, SJL – ANJ, vyučovala ANJ: VIII, I.B, III.B, IV.C; SJL: II.B;  

triedna profesorka IV.C; správkyňa knižnice a zbierok anglického jazyka; viedla 

krúžok posluchové cvičenia z ANJ – B1 a B2; 

21. Mgr. Ľudmila Husárová, TEV – BRV – ETV, vyučovala ETV: príma a, II, III, VI,  

I.E, II.A, II.C, II.E, II.F, TSV/d: I.C, II.E, III.E, IV.B, IV.E; vedúca predmetovej 

komisie telesnej a športovej výchovy; triedna profesorka IV.E; viedla krúžok 

netradičné športy a športovo-turistický krúžok; 

22. Mgr. Katarína Jalakšová, FRJ, vyučovala FRJ: príma a, II, III, I.E, I.F, II.E, II.F, 

III.F; 

23. Mgr. Alžbeta Janesová, MAT – ZAT, vyučovala MAT: IV, II.A, III.E, IV.D; SEM: 4. 

ročník; PMM: 4. ročník; DEG: 4. ročník; správkyňa knižnice matematiky; triedna 

profesorka VIII; viedla krúžok matematickej olympiády 9 a matematickej 

olympiády pre kategóriu B; 

24. Mgr. Eva Juríčková, SJL – DEJ – NEJ, vyučovala DEJ: I.C, I.D; NEJ: príma b, 

II.D, III.C, III.D; STC: 3. ročník; MOD: 4. ročník; VKD: 4. ročník; viedla dejepisný 

krúžok a krúžok olympiády v nemeckom jazyku;  
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25. Mgr. Eva Kačírová, ANJ – SJL, vyučovala ANJ: IV, VIII, I.F, II.C; SJL: II.F; 

triedna profesorka IV;  

26. Mgr. art. Miriam Kasperkevičová, umenie a maľba, vyučovala UMK: VII, I.E, I.F, 

II.C, II.D, II.F, III.D, III.E, III.F, IV.A, IV.B, IV.C, IV.D, IV.E, IV.F; ESV: VIII; VYU: 3. 

ročník; SUK: 4. ročník; správkyňa knižnice a zbierky umenia a kultúry; triedna 

profesorka III.F; viedla krúžok dejiny umenia pre maturantov; 

27. PhDr. Zuzana Klačanská, PSYCH – PED – ETV, vyučovala PSY: II.F, 3. ročník, 

4. ročník; PSM: 4. ročník; školská psychologička; správkyňa knižnice a zbierky  

psychológie; koordinátorka prevencie drogových závislostí;  

28. Mgr. Róbert Klein, FYZ – CHEM, vyučoval FYZ: V, VI, I.C, I.D, II.C, II.D, III.B, 

III.C, III.D, III.F; správca skladu učebníc; oprava a údržba pomôcok fyziky; viedol 

fyzikálno-chemický krúžok a knihovnícky krúžok; 

29. Mgr. Zuzana Klincová, ANJ, vyučovala ANJ: II, II.A, IV.E; UMK: I.A, I.B, I.C, I.D, 

II.A, II.B, II.E, III.A, III.B, III.C; SAJ: 4. ročník; triedna profesorka II.A;  

30. Mgr. Andrea Klocoková, ANJ – TEV, vyučovala ANJ: príma a, VII, IV.A; VYV: 

príma a, príma b, II; OBN: príma a; TSV/d: príma a; SAJ: 4. ročník; triedna 

profesorka prímy a;  

31. HELic. ThDr. Pavel Kollár, PhD., SchP, vyučoval RMK: I.F; LAT: II.F; NAV: V, 

VI, II.C, II.F;   

32. Mgr. Kristína Košecká, SJL – OBN, na materskej dovolenke;  

33. PaedDr. Miroslav Kozák, MAT – CHEM, vyučoval CHEM: I.B, I.F, II.A, III.A; 

MAT: I.B; SECH: 3. a 4. ročník; CHEV: 3. a 4. ročník; VKCH: 4. ročník; vedúci 

predmetovej komisie chémie; správca knižnice chémie; triedny profesor I.B; viedol 

dva krúžky chemickej olympiády – kategória A a B; 

34. Mgr. Kamila Kuhajdová, INF, na materskej dovolenke; 

35. PhDr. Ľudmila Kupková, ŠPJ – SJL, vyučovala ŠPJ: I.B, I.F, II.B, II.F, III.A, III.B, 

III.E, IV.B, IV.D, IV.F; vedúca predmetovej komisie románskych jazykov; viedla 

dva krúžky olympiády zo španielskeho jazyka – kategória A a C; 

36. PaedDr. Oľga Kurbelová, MAT – CHEM, vyučovala  CHEM: V, I.A, II.E; TPP: VI, 

II.A, II.B, II.E; MAT: II.C, II.E; SECH: 3. ročník; CHEV: 3. a 4. ročník;  

koordinátorka environmentálnej výchovy; správkyňa zbierky chémie; správkyňa 

skladu chemikálií; triedna profesorka IV.B; viedla dva krúžky chemickej olympiády 

– kategória C a Dg a krúžok príprava na medicínu pre IV.B;  
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37. Mgr. Marta Lančaričová, BIO – TEV, vyučovala BIO: III.A; MIK: 3. ročník; BOZ: 

4. ročník; TSV/d: príma b, II, IV, I.B, III.A, III.C, III.F, IV.D; správkyňa knižnice a 

zbierky telesnej a športovej výchovy; triedna profesorka III.A; viedla športovo-

turistický krúžok a zdravotnícky krúžok; 

38. PaedDr. Renáta Lukáčová, MAT – GEO, vyučovala MAT: I.E, II.D, III.C, III.F, 

IV.A, IV.E; VKM: 3. ročník; SEM: 3. ročník; PMM: 4. ročník; vedúca predmetovej 

komisie matematiky; správkyňa zbierky matematiky; triedna profesorka I.E; viedla 

krúžok matematické cvičenia a krúžok matematický seminár; 

39. RNDr. Katarína Madová, numerická matematika, vyučovala INF: príma a, príma 

b, II, III, IV, V, VII, I.A, I.B, I.C, I.F, II.A, II.B, II.C, II.D, II.E, II.F, III.A, III.F; INF – M: 

3. a 4. ročník; správkyňa školskej webovej stránky; 

40. Ing. Viera Machálková, ANJ, vyučovala ANJ: II, IV, I.C, I.F; 

41. Mgr. Vladimíra Majerská, ANJ – OBN; na materskej dovolenke; 

42. PaedDr. Karin Malátová, MAT – ZAT – INF, vyučovala MAT: príma a, príma b, 

III, V, I.F, IV.F; INF: VI; CVM: 3. ročník; SEM: 3. ročník; predsedníčka ZO OZPŠ; 

triedna profesorka III;  

43. Mgr. Jana Mečiarová, MAT – FYZ, vyučovala MAT: II, VI, VII; FYZ: príma a, 

príma b, II, III, IV, I.B; TPP: I.F, II.C, II.D; FYM: 3. ročník; vedúca predmetovej 

komisie umenia a kultúry; triedna profesorka II;   

44. RNDr. Jaroslav Mikuláš, numerická matematika, vyučoval PRO: IV.A, 3. a 4. 

ročník; INF: I.D, I.E; informatik – správca siete; správca zbierky informatiky; viedol 

dva krúžky programovania pre 1. – 2. ročník a pre 3. – 4. ročník a krúžok 

matematická olympiáda kategória A; 

45. Mgr. Jana Mikušková, MAT – BIO, vyučovala BIO: I.B, I.C, I.E, II.B, II.E, III.B, 

III.C, III.D; VKB: 4. ročník; triedna profesorka III.B; viedla krúžok biologická 

olympiáda kategória B;  

46. Mgr. Tibor Mlynárik, BIO – TEV, vyučoval BIO: II.C; MIK: 3. ročník; TSV/ch: II, 

III, IV, V, VIII, I.A, I.F, II.A, III.A, IV.B, IV.C, IV.E; TSV/d: I.E; viedol dva krúžky 

florbalu dievčat – mladšie a staršie; 

47. Mgr. Ján Opálený, TEV – BRV – INF, vyučoval INF: príma a, II, III, I.A, I.B, I.C, 

I.D, I.E, I.F, II.D, II.E, III.B, III.C, III.D, III.E; TSV/ch: III.C, III.D, III.F; administrátor 

úrazov; viedol dva krúžky florbalu chlapcov pre I. – IV. a pre 1. – 4. ročník; 

48. Mgr. Zuzana Orságová, DEJ – NEJ, vyučovala DEJ: príma a, príma b, II, III, IV, 

I.B, I.E, I.F, II.E, III.E; NEJ: príma a, príma b, III.B; SVD: 3. ročník; vedúca 
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predmetovej komisie dejepisu; triedna profesorka IV.A; viedla krúžok dejepisnej 

olympiády; 

49. Mgr. Jana Pastieriková, FYZ – ZAT – MAT, vyučovala FYZ: I.A, I.E, II.A, II.E, 

III.A; TECH: II, III; FYM: 3. a 4. ročník; FYV: 4. ročník; koordinátorka 

stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ); správkyňa zbierky fyziky; triedna 

profesorka II.E; viedla krúžok fyzikálnej olympiády a fyzikálno-prírodovedný 

krúžok; 

50. Mgr. Waltraud Pavličková, NEJ – RUJ, vyučovala NEJ: IV, V, VII, VIII, II.B; RUJ: 

I.E, I.F, IV.A;  

51. Mgr. Viera Pekárová, BIO – GEO, vyučovala BIO: príma a, príma b, II, III, IV, I.F, 

II.F, III.E; GEO: II.C, II.F, III.E; BOZ: 4. ročník; BČE: 4. ročník; vedúca 

predmetovej komisie geografie; správkyňa knižnice a zbierky geografie; triedna 

profesorka II.F;  

52. Mgr. Michal Petrovský, ANJ, vyučoval ANJ: II.A, II.B, II.C, III.E; OBA: 4. ročník;  

triedny profesor III.E;  

53.  PhDr. Ľubomír Planka, ANJ – NEJ, vyučoval ANJ: VIII, I.F, II.C, III.A; SAJ: 4. 

ročník;  

54. PaedDr. Mária Poljaková, ANJ – DEJ, vyučovala ANJ: I.B, IV.D, IV.E; DEJ: V, 

VI, VII; DEJ v angličtine: V, VI, VII; KAJ: 4. ročník;  

55. Mgr. Daniela Porubcová, SJL, vyučovala SJL: príma a, príma b, II, III, IV; OBN: 

príma b; v druhom polroku HUV: príma b, III; triedna profesorka prímy b;  

56. PaedDr. Katarína Rajcigelová, SJL – OBN – ETV, vyučovala SJL: I.F; OBN: VII, 

III.A, III.D, III.E, IV.A, IV.B, IV.C, IV.D, IV.E, IV.F; NAS: VIII; SVS: 3. a 4. ročník; 

vedúca predmetovej komisie občianskej náuky; správkyňa zbierky občianskej 

náuky; správkyňa knižnice občianskej náuky; triedna profesorka I.F; viedla 

filozofický krúžok a krúžok olympiáda ľudských práv; 

57. Mgr. Dušan Rončák, NAV, vyučoval NAV: III, IV, I.A, I.E, II.B, II.D;  

58. Mgr. Ingrid Samašová, NEJ – SJL, vyučovala NEJ: III, VII, I.A, I.C, I.E, II.E, III.C, 

IV.C; vedúca predmetovej komisie nemeckého a ruského jazyka; viedla krúžok 

nemeckého jazyka; 

59. Mgr. Monika Siváková, DEJ – OBN, vyučovala DEJ: I.F, II.A, II.B, II.D, II.F, III.A, 

III.B; OBN: III.B, III.C, III.F; APE: III.A; SVD: 3. ročník; viedla školský spevokol 

Vavrinec; správkyňa knižnice dejepisu; viedla spevácky krúžok;     
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60. RNDr. Michal Struhár, BIO – CHEM, vyučoval BIO: I.D, II.A; CHEM: I.D, I.E, II.B, 

II.C, II.F, III.B; SECH: 3. a 4. ročník; správca zbierky biológie;   

61. Mgr. Ľubomíra Šimurková, MAT – FYZ, vyučovala FYZ: VII, I.F, II.B, III.E, IV.A; 

MAT: II.B, III.A; FYN: 3. a 4. ročník; MAN: 3. ročník; SEM: 4. ročník; FYM: 4. 

ročník; vedúca predmetovej komisie fyziky; správkyňa knižnice fyziky; 

predsedníčka Rady školy; triedna profesorka II.B; viedla matematický krúžok 

a prírodovedecký krúžok; 

62. PhDr. Tatiana Šteiningerová, NEJ – RUJ, vyučovala NEJ: II, VIII, I.A, I.B, IV.C, 

IV.F; RUJ: II.A, III.A, IV.D; správkyňa knižnice nemeckého jazyka; správkyňa 

zbierky nemeckého jazyka; viedla krúžok certifikovaný tréning NEJ 

(Sprachdiplom); 

63. PaedDr. Miroslava Šutová, SJL – HUV, vyučovala SJL: VIII, I.A, II.A, III.B, III.D, 

IV.B; SSJ: 3. ročník; JLS: 4. ročník; MSS: VIII; v druhom polroku HUV: príma a; 

správkyňa žiackej knižnice; správkyňa zbierky hudobnej výchovy; triedna 

profesorka III.D; viedla krúžok Thália; 

64. PaedDr. Juraj Tasch, GEO – TEV, vyučoval GEO: I.C, I.D, I.E, I.F, II.B, II.D, 

III.A, III.F; TSV/ch: VI, VII, II.B, II.D, III.B, III.E, IV.A, IV.F; TSV/d: II.A, II.C; REG: 

3. ročník; SEG: 4. ročník; člen Rady školy; triedny profesor IV.D; viedol 

volejbalový krúžok pre 1. – 4. ročník a krúžok ľadové medvede pre 1. – 4. ročník; 

65. RNDr. Denisa Tužinská, BIO – CHEM, vyučovala CHEM: príma a, príma b, II, III, 

IV, VI, VII, I.C, I.F, II.D, III.C, III.D, III.E, III.F; BIO: II.D; triedna profesorka II.D; 

viedla krúžok biologickej olympiády – kategória C a D; 

66. Mgr. Jaroslav Uhrin, TEV – BRV, vyučoval TSV/ch: príma a, príma b, I.A, I.B, 

I.C, I.D, I.E, II.C, II.E, II.F, IV.A, IV.D; TSV/d: IV.C; vedúci predmetovej komisie 

ochrany človeka a prírody; zástupca náčelníka štábu CO; správca skladu civilnej 

obrany; správca zbierky a knižnice brannej výchovy; viedol basketbalový krúžok 

a lyžiarsko-snowboardový krúžok; 

67. Mgr. Eva Urbanová, RUJ – TEV – ANJ, vyučovala ANJ: VII, I.E, II.E, II.F, IV.A; 

KAJ: 4. ročník;   

68. Mgr. Silvia Valterová, ANJ, vyučovala ANJ: príma a, príma b, II, V, VI, I.A; 

vedúca predmetovej komisie anglického jazyka; triedna profesorka V; viedla 

krúžok olympiáda v ANJ – kategória 2A; 

69. Mgr. Erika Vargová, FIL – VYV – FRJ, na materskej dovolenke; 



11 
 

70. Mgr. Helena Vašková, SJL – DEJ, vyučovala DEJ: I.A, II.C, III.C, III.D, III.F; SJL: 

VI, II.F, III.C, IV.E; SSJ: 3. ročník; JLS: 4. ročník; správkyňa zbierky dejepisu; 

triedna profesorka III.C; viedla krúžok slovenský jazyk a krúžok olympiáda z 

dejepisu; 

71. Mgr. Iveta Vránová, vyučovala TSV/tan.: II.B, II.C, II.D, II.E; 

72. Mgr. art. Alena Výskoková, vyučovala TSV/tan.: II.B, II.C, II.D, II.E;  

73. Mgr. Ľudmila Zaujecová, FRJ – PSY – ETV, vyučovala FRJ: IV, V, I.E, I.F, II.E, 

II.F, III.E, IV.E, IV.F; ETV: príma b, I.E, I.F; vedúca predmetovej komisie 

psychológie; správkyňa knižnice francúzskeho jazyka; správkyňa učiteľskej 

knižnice; triedna profesorka IV; viedla krúžok skúšky DELF A1, A2 a krúžok 

konverzácia a príprava na maturitnú skúšku z FRJ; 

74. Mgr. Monika Ziaťková, MAT – FYZ, na materskej dovolenke. 

75. Mgr. Ľudmila Žalkovičová, ANJ, vyučovala ANJ: III, III.C;           

 

 

 

 

 

Pedagogický zbor gymnázia 
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Nepedagogickí zamestnanci školy 

 

RNDr. Jaroslav Mikuláš – vedúci školského výpočtového laboratória, 

Branislav Šimko – zamestnanec školského výpočtového laboratória;  

Lívia Kotríková – tajomníčka, sekretárka riaditeľky školy, Ing. Jana Čajková – 

personalistka, Bc. Silvia Krajčiová – hospodárka, Adriána Ďureje – na materskej 

dovolenke, Ing. Marcela Škopcová – účtovníčka (viedla krúžok účtovníctvo a krúžok 

strojopis), Jana Mikulová – administratívna pracovníčka; 

Daniela Nemcová – školníčka a informátorka, Ján Mališ – školník, Milan 

Obert – školník, Elena Ducká – upratovačka, Anna Gubányiová – upratovačka, 

Helena Kramárová – upratovačka, Ružena Kramárová – upratovačka, Anna 

Mikulová – upratovačka, Viera Sihelská – upratovačka, Petronela Sýkorová – 

upratovačka, Oľga Šimová – upratovačka. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zľava: S. Krajčiová, L. Kotríková, J. Čajková, J. Mikulová, M. Škopcová 
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ČLENOVIA RADY ŠKOLY 

 za rodičov 

Ing. Peter Paulík – predseda Rodičovskej rady 

Ing. Peter Hupka 

Ing. Karol Považan 

 

 za pedagogických zamestnancov 

Mgr. Ľubomíra Šimurková – predsedníčka Rady školy 

PaedDr. Juraj Tasch 

 

 za nepedagogických zamestnancov 

Adriána Ďureje – zapisovateľka 

 

 za zriaďovateľa 

RSDr. Ján Cipov 

Ing. Richard Takáč 

PaedDr. Štefan Gaman 

Ing. Ján Bodnár 

 

 za žiakov školy 

Tomáš Mazán (III.D) – predseda Študentskej rady 
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KRONIKA ŠKOLSKÝCH AKCIÍ 
školský rok 2014 / 2015 

 

SEPTEMBER 2014   

12. septembra 

návšteva odborného seminára na tému „SNP na Hornej Nitre“ pre žiakov 4. ročníka 

(voliteľný predmet) v Hornonitrianskom múzeu Prievidza (E. Juríčková, Z. Orságová); 

12. , 19. a 23. septembra 

návšteva Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi (triedy I. B, I. C a kvinta) s cieľom 

oboznámiť ich s knižničným systémom a službami inštitúcie (M. Hanková); 

16. septembra 

účelové cvičenie – I. A, B, C, kvinta (Minigolfové ihrisko, Lesopark Prievidza); 

17. septembra 

účelové cvičenie – I. D, E, F (Minigolfové ihrisko); 

18. septembra 

účelové cvičenie – II. A, C, D (Lesopark, HaZZ Prievidza); 

19. septembra 

účelové cvičenie – II. B, E, F, sexta (Lesopark, HaZZ Prievidza); 

22. septembra 

účelové cvičenie – príma a, príma b, kvarta (Lesopark Prievidza), sekunda, tercia 

(Mestský park Prievidza),  

25. septembra 

exkurzia do Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi pre žiakov I. F s cieľom oboznámiť 

ich s knižničným systémom a službami inštitúcie (K. Rajcigelová); 

25. septembra 

súťaž „Kalokagatia“ v Trenčíne (V. Dobrotková); 

25. – 30. septembra 

zahraničná geografická exkurzia do Francúzska (Z. Cigáňová, Ľ. Zaujecová); 

26. septembra 

výstava „Elko Expo“ v OC Korzo v Prievidzi (J. Galanská, K. Madová, J. Opálený); 

29. septembra 

exkurzia do Hornonitrianskej knižnice pre žiakov I. A s cieľom oboznámiť ich s 

knižničným systémom a službami, ktoré táto inštitúcia poskytuje (M. Šutová); 

30. septembra 
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okresné kolo cezpoľného behu (Ľ. Husárová); 

30. septembra 

divadelné predstavenie v anglickom jazyku FRANKENSTEIN vo Zvolene pre žiakov 

II. A a III. E (M. Petrovský); 

30. septembra 

školenie učiteľov našej školy k portálu Planéta vedomostí (Ľ. Šimurková); 

30. septembra 

dejepisná exkurzia – výstava venovaná Tutanchamónovi, výstavisko INCHEBA 

v Bratislave (H. Vašková); 

30. septembra 

okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov SŠ v Prievidzi (J. Uhrin, Ľ. Husárová, V. 

Dobrotková); 

 
 
OKTÓBER 2014   

1. októbra 

okresné kolo v cezpoľnom behu mladších žiakov ZŠ v Prievidzi (J. Uhrin); 

2. októbra 

obvodné kolo vo veľkom futbale (J. Uhrin); 

2. októbra 

prednáška pre žiakov 3. a 4. ročníka „Ako vnímať hendikep“ v kine Baník v Prievidzi; 

3. októbra 

exkurzia z chémie do Banskej Štiavnice – Banské múzeum v prírode, Mineralogické 

múzeum –  pre žiakov I. B a I. F (M. Kozák); 

3. októbra 

návšteva Hornonitrianskej knižnice pre žiakom prímy a a prímy b s cieľom oboznámiť 

ich s informačným systémom a službami inštitúcie (D. Porubcová); 

3. októbra 

literárna exkurzia do Oponíc – návšteva Apponyiovskej knižnice (M. Šutová); 

3., 10. októbra 

návšteva sociálneho zariadenia DOMINO s výberom žiakov 3. Roč. (K. Rajcigelová); 

6. októbra 

návšteva Hornonitrianskej knižnice pre žiakov I.D s cieľom oboznámiť ich so 

službami tejto inštitúcie (Ľ. Divékyová); 
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6. októbra 

okresné kolo v cezpoľnom behu ZŠ – Mestský park v Prievidzi (J. Uhrin); 

7. – 9. októbra 

zahraničná geografická exkurzia do Prahy, Plzne a Karlových Varov (M. Barta, J. 

Tasch); 

8. októbra 

akcia „Veľtrh vysokých škôl – Akadémia VAPAC 2014“ v Bratislave pre žiakov 3. 

ročníka a septimy (M. Faráriková); 

8. , 10. októbra 

návšteva výstavy „Tajomstvá hmyzu“ v Regionálnom kultúrnom centre Prievidza so 

žiakmi II. A a I. D (M. Struhár); 

9. októbra 

turnaj vo futsale chlapcov ZŠ (J. Uhrin); 

10. októbra 

návšteva výstavy „Mobilizácia“ v Hornonitrianskom múzeu Prievidza so žiakmi 

spoločenskovednej časti I. F (Z. Orságová); 

10. októbra 

divadelné predstavenie „Shakespeare: Skrotenie zlej ženy“ – DAB Nitra (M. Šutová); 

13. októbra 

exkurzia do Štátneho archívu v Bojniciach so žiakmi II. F (M. Siváková, P. Kollár); 

13. októbra 

okresné kolo vo florbale dievčat SŠ v Prievidzi (T. Mlynárik); 

15. októbra 

okresné kolo vo florbale chlapcov SŠ v Prievidzi (J. Opálený); 

15. októbra 

literárna exkurzia „Po stopách štúrovcov“ – Ostrá Lúka, Hrochoť a Tajov pre žiakov 

prímy A a prímy B (D. Porubcová); 

15. októbra 

návšteva výstavy „Tajomstvá hmyzu“ v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi (E. 

Baloghová); 

16. októbra 

obvodné kolo SŠ v malom futbale (J. Uhrin); 

17. októbra 

biologická exkurzia do zoo školy v Zoo Bojnice – I. D (M. Struhár); 
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17. októbra 

„Plavecká štafeta mesta Prievidza“ – Mestská plaváreň v Prievidzi (M. faráriková, V. 

Dobrotková); 

21. októbra 

malý futbal starších žiakov – „Jednota futbal cup“ (J. Uhrin); 

22. októbra 

beseda o násilí a šikanovaní pre žiakov III. D a III. F s predstaviteľmi Ligy proti násiliu 

(M. Faráriková); 

22. októbra 

okresné kolo v malom futbale žiakov SŠ (J. Uhrin); 

22. – 26. októbra 

zahraničná fyzikálna exkurzia do CERN-u v Ženeve (J. Pastieriková, Ľ. Šimurková); 

23. októbra 

literárna beseda s Jozefom Banášom a Marekom Mittašom pre žiakov IV.F, II.C, II.E 

a členov literárneho klubu (B. Cagáň); 

23. októbra 

okresné kolo aerobik maratónu na pôde našej školy (M. Lančaričová); 

23. októbra 

turnaj vo futsale žiakov SŠ (J. Uhrin); 

24. októbra 

návšteva Hornonitrianskeho múzea Prievidza – výstava „Mobilizácia“ pre žiakov 

voliteľného predmetu SVD (Z. Orságová, M. Siváková); 

27. októbra 

literárna beseda s českým ilustrátorom, grafikom a výtvarníkom Adolfom Dudekom v 

Hornonitrianskej knižnici v rámci hodiny SJL pre žiakov sekundy (D. Porubcová); 

27. októbra 

návšteva výstavy „Mobilizácia“ v Hornonitrianskom múzeu Prievidza pre žiakov III. A 

(M. Siváková); 

28. októbra 

okresné kolo v stolnom tenise dievčat SŠ v Prievidzi (T. Mlynárik); 

29. októbra 

obvodné kolo vo florbale žiačok ZŠ v Prievidzi (T. Mlynárik); 

29. októbra 

okresné kolo v stolnom tenise chlapcov SŠ v Prievidzi (Ľ. Husárová); 
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NOVEMBER 2014 

4. novembra 

okresné kolo vo florbale chlapcov ZŠ – Centrum voľného času (CVČ) Prievidza (J. 

Opálený); 

5. novembra 

beseda o násilí a šikanovaní pre žiakov III. D a III. F s predstaviteľmi Ligy proti násiliu 

(M. Faráriková); 

5. novembra 

okresné kolo v malom futbale SŠ v Prievidzi (J. Uhrin); 

5. novembra 

regionálne kolo vo florbale dievčat SŠ v Partizánskom (T. Mlynárik); 

5. novembra 

regionálne kolo vo florbale chlapcov SŠ – CVČ Partizánske (J. Opálený); 

5. – 6. novembra 

kariérové poradenstvo: testovanie žiakov 3. ročníka (M. Faráriková); 

6. novembra 

divadelné predstavenie v anglickom jazyku Frankenstein v Dome odborov Žilina pre 

žiakov pokročilých v anglickom jazyku (M. Čilek, J. Čižniarová); 

6. novembra 

školské kolo súťaže v programovaní ZENIT (J. Mikuláš); 

7. novembra 

informatická súťaž „iBobor 2014“ v kategórii seniori (K. Malátová); 

10. novembra 

informatická súťaž „iBobor 2014“ v kategórii juniori (K. Malátová); 

10. novembra 

obvodné kolo v bedmintone žiačok ZŠ v Prievidzi (Ľ. Husárová); 

10. novembra 

návšteva Hornonitrianskej knižnice pre žiakov I. E s cieľom oboznámiť ich so 

službami tejto inštitúcie (B. Cagáň); 

11. novembra 

beseda s historikom Dušanom Kováčom na tému prvej svetovej vojny v 

Hornonitrianskom múzeu pre žiakov III. F (M. Siváková); 

11. novembra 

informatická súťaž „iBobor 2014“ v kategórii kadeti (K. Malátová); 
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11. novembra 

krajské kolo vo florbale SŠ chlapci – CVČ Trenčín (J. Opálený); 

11. novembra 

prievidzské finále vo florbale dievčat ZŠ (T. Mlynárik); 

12. novembra 

chemická exkurzia do pivovaru Urpiner v Banskej Bystrici pre žiakov III. A a III. E (O. 

Kurbelová); 

14. novembra 

beseda s ERASMUS IN SCHOOLS pre žiakov III. A, III. C a kvarty (M. Faráriková); 

14. novembra 

akcia „Študentská kvapka krvi“ (M. Lančaričová); 

15. – 17. novembra 

konferencia „Nenápadní hrdinovia“ v Bratislave spojená s prezentáciou projektu (E. 

Juríčková); 

18. novembra 

informatická súťaž „iBobor 2014“ v kategórii „benjamíni“ (K. Malátová); 

18. novembra 

regionálne kolo v stolnom tenise dievčat SŠ (T. Mlynárik); 

19. novembra 

školská akcia: súťaž „Angličtinár roka 2014“ (S. Valterová); 

19. novembra 

majstrovstvá kraja SŠ v šachu – CVČ Spektrum Prievidza (Ľ. Husárová); 

20. novembra 

literárna beseda so Zuzanou Kuglerovou v Hornonitrianskej knižnici pre žiakov II. F v 

rámci hodiny slovenského jazyka a literatúry (E. Kačírová); 

24. novembra 

majstrovstvá okresu v bedmintone žiačok SŠ v Prievidzi (Ľ. Husárová, J. Tasch); 

26. novembra 

krajské kolo v stolnom tenise dievčat SŠ – Veľké Uherce (T. Mlynárik); 

27. novembra 

literárna beseda s regionálnou autorkou Mirkou Ábelovou (absolventkou GVBN) v 

Hornonitrianskej knižnici pre žiakov II.C v rámci hodiny slovenského jazyka a 

literatúry (B. Cagáň); 

27. novembra 
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akcia „Deň úcty k starším“ (D. Porubcová); 

28. novembra 

účasť na Burze stredných škôl  (M. Faráriková); 

 
 
DECEMBER 2014 

1. decembra 

akcia „Deň boja proti AIDS (červené stužky)“ (Ľ. Husárová); 

3. decembra 

exkurzia do Národnej rady Slovenskej republiky pre žiakov 3. a 4. ročníka (K. 

Rajcigelová); 

3. decembra 

prírodovedná exkurzia do Viedne (D. Tužinská); 

4. decembra 

obvodné kolo v basketbale chlapcov SŠ v Prievidzi (J. Uhrin); 

4. decembra 

obvodové kolo chlapcov SŠ v basketbale (J. Uhrin); 

4. decembra 

„Sviatočné čarovanie – Vianoce v múzeu“ návšteva Hornonitrianskeho múzea 

v Prievidzi (Z. Klincová); 

5. decembra 

okresné kolo v basketbale chlapcov SŠ (J. Uhrin); 

5. decembra 

prezentácia zahraničnej odbornej vysokej školy University of Applied Sciences 

Wiener Neustadt pre žiakov oktávy, IV. B a IV. C (M. Faráriková); 

5. decembra 

školské kolo chemickej olympiády v kategórii A (M. Kozák); 

9. decembra 

školské kolo matematickej olympiády v kategórii A (J. Mikuláš); 

10. decembra 

exkurzia „Vianočná Viedeň“ z nemeckého jazyka pre žiakov II.C (M. Bartošová, I. 

Samašová); 

10. decembra 
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prezentácia Filozofickej fakulty UMB Banská Bystrica pre žiakov III. D a III. F (M. 

Faráriková); 

10. decembra 

školské kolo dejepisnej olympiády v kategóriách C, D, E a F (Z. Orságová); 

10. – 11. decembra 

zahraničná geografická exkurzia do Oswiečimu, Krakowa a Wieliczky (M. Barta, J. 

Tasch); 

11. decembra 

školské kolo olympiády v anglickom jazyku (S. Valterová); 

11. decembra 

prezentácia a následná beseda s prof. Ing. Polakovičom, PhD. z FCHTP STU 

Bratislava pre žiakov 4. ročníka (M. Kozák); 

11. decembra 

školské kolo Pytagoriády – všetky kategórie (R. Lukáčová); 

11. decembra 

beseda so žiačkami spolupracujúcimi s AMNESTY INTERNATIONAL pre žiakov 

septimy a III. D (K. Rajcigelová); 

15. decembra 

vianočná akadémia v ŠZŠ (špeciálna základná škola) v Prievidzi – vystúpenie 

speváckeho zboru Vavrinec (M. Siváková); 

16. decembra 

zahraničná biologická exkurzia do Tropicaria v Budapešti (M. Lančaričová); 

17. decembra 

prezentácia Ekonomickej fakulty UMB Banská Bystrica pre žiakov III. D a III. F (M. 

Faráriková); 

 
 
JANUÁR 2015   

2. – 6. januára 

lyžiarsky kurz žiakov tercie, kvarty a kvinty – Zuberec-Spálená dolina (Ľ. Husárová, J. 

Opálený, J. Tasch. E. Urbanová); 

13. januára 

okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku (I. Samašová); 

15. januára 
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školské kolo biologickej olympiády v kategórii A a B (V. Dobrotková); 

15. januára 

výstava „Očarený chrobákmi a inou háveďou“ v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi 

pre žiakov I. E (M. Struhár); 

15. januára 

okresné kolo olympiády v anglickom jazyku (S. Valterová); 

22. januára 

školské kolo matematickej olympiády v kategórii B a C (A. Janesová); 

22. januára 

okresné kolo v hádzanej dievčat SŠ v Prievidzi (V. Dobrotková, M. Faráriková); 

23. januára 

Homo chemicus – prednáška „Mechanizmy reakcií karbonylových zlúčenín“ na 

Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici (O. Kurbelová); 

26. januára 

prezentácia francúzskej vysokej školy SCIENCES-PO z Dijonu pre francúzštinárov 

kvinty a 4. ročníka (Ľ. Zaujecová); 

28. a 29. januára 

krajské kolo chemickej olympiády v kategórii A (M. Kozák); 

29. januára 

návšteva výstavy „Očarený chrobákmi a inou háveďou“ v Hornonitrianskom múzeu 

v Prievidzi pre žiakov II. C a II. E (J. Mikušková, T. Mlynárik); 

29. januára 

okresné kolo v hádzanej chlapcov SŠ v Prievidzi (J. Opálený); 

 

 

FEBRUÁR 2015 

3. februára 

prezentácia k Medzinárodnému dňu mokradí pre žiakov 3. a 4. ročníka s RNDr. 

Vladimírom Slobodníkom, CSc. (V. Dobrotková); 

3. februára 

školské kolo SOČ odbor história, filozofia, právne vedy (M. Siváková); 

3. , 6. februára 

návšteva výstavy „Očarený chrobákmi a inou háveďou“ v Hornonitrianskom múzeu 

v Prievidzi pre žiakov II. B, II. F (J. Mikušková, V. Pekárová); 
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5. februára 

exkurzia „Marketing v praxi“ z aplikovanej ekonómie (III.A) v Kanianke (M. Siváková); 

5. februára 

školské majstrovstvá Slovenska v aerobiku – Žiar nad Hronom (M. Lančaričová); 

5. februára 

regionálne kolo v bedmintone chlapcov SŠ v Partizánskom (T. Mlynárik); 

5. februára 

okresné kolo v basketbale chlapcov SŠ v Prievidzi (J. Uhrin); 

7. februára 

beseda o možnostiach štúdia na VUT Brno pre žiakov 3. ročníka a septimy (M. 

Faráriková); 

10. – 13. februára 

týždeň konverzácií s anglickým lektorom pre 28 žiakov z 1. až 3. ročníka 

štvorročného štúdia a sexty a septimy osemročného štúdia (M. Čilek); 

10. februára 

školská akcia „Vedecké onkologické dielne“  s RNDr. Jánom Sedlákom, DrSc. 

z Ústavu experimentálnej onkológie SAV (V. Dobrotková); 

10. februára 

akcia „Všetko o španielskej kuchyni“ pre žiakov španielčiny II. B a II. F (Ľ. Kupková); 

11. februára 

výstava „Očarený chrobákmi a inou háveďou“ v HNM Prievidza pre žiakov I. A (V. 

Dobrotková); 

11. februára 

účasť našich žiakov na seminári organizovanom Centrom pre európsku politiku 

„Rozhoduj o Európe“ (K. Rajcigelová); 

11. februára 

krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku (I. Samašová); 

12. februára 

školská literárna súťaž (v pôvodnej tvorbe) vyhlásenej klubom PEN International 

(opravy žiackych prác a vyhlásenie výsledkov); vyhodnotenie súťaže: B. Cagáň; 

12. februára 

výstava „Očarený chrobákmi a inou háveďou“ v Hornonitrianskom múzeu Prievidza 

pre žiakov maturitného ročníka – voliteľné predmety BOZ, BČE (M. Lančaričová); 

13. februára 
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školské kolo chemickej olympiády v kategórii D (O. Kurbelová); 

23. – 27. februára 

lyžiarsky kurz v Tatranskej Lomnici – triedy I. D a I. E (M. Faráriková, M. Lančaričová, 

J. Uhrin); 

23. – 27. februára 

lyžiarsky kurz žiakov I. A, I. B, I. C, I. F v Zuberci (Ľ. Husárová, T. Mlynárik, J. 

Opálený, J. Tasch); 

24. februára 

beseda o Lacovi Novomeskom v Regionálnom kultúrnom centre Prievidza pre žiakov 

oktávy (M. Šutová); 

25. februára 

beseda o možnostiach vysokoškolského štúdia v anglickom jazyku (E. Hoppanová); 

25. februára 

chemická exkurzia na FCHPT STU v Bratislave (M. Kozák); 

27. februára 

výstava „Očarený chrobákmi a inou háveďou“ v HNM v Prievidzi pre žiakov II. A (M. 

Struhár); 

27. februára 

školské kolo olympiády vo francúzskom jazyku (Ľ. Zaujecová); 

27. februára 

okresné kolo vo volejbale chlapcov SŠ v Prievidzi (J. Tasch); 

 
 

MAREC 2015  

2. marca 

prezentácia štúdia na Dubnickom technologickom inštitúte pre 4.roč. (M. Faráriková); 

2. marca 

beseda s podnikateľom v rámci tematického plánu občianskej náuky pre žiakov III. D 

(K. Rajcigelová); 

6. marca 

regionálne kolo vo volejbale dievčat SŠ v Partizánskom (M. Petrovský); 

6. marca 

prednáška „Svět hmyzu“ v HNM Prievidza pre žiakov 3. ročníka (M. Struhár); 

6. marca 
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podujatie „Masterclasses 2015“ v Trenčíne (Ľ. Šimurková); 

7. marca 

okresné kolo vo florbale dievčat ZŠ v Prievidzi (T. Mlynárik, J. Opálený); 

9. – 12. marca 

zahraničná exkurzia z anglického jazyka do Londýna (N. Dobišová); 

10. marca 

regionálne kolo v basketbale chlapcov v Prievidzi (J. Uhrin); 

10. marca 

okresné kolo v hádzanej dievčat SŠ v Prievidzi (V. Dobrotková, M. Faráriková); 

12. – 13. marca 

okresné (dekanátne) kolo biblickej olympiády (G. Belisová); 

13. marca 

prednášky z biológie na tému „Význam lesa“ s RNDr. Vladimírom Slobodníkom, CSc. 

pri príležitosti Mesiaca lesov pre žiakov SEB 3. ročníka a žiakov I. F a II. E (V. 

Dobrotková); 

13. marca 

školské kolo chemickej olympiády v kategórii B (M. Kozák); 

13. marca 

účasť na matematickej súťaži „Náboj“ v Bratislave (K. Malátová); 

16. marca 

prezentácia Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity (M. Faráriková); 

20. marca 

pozorovanie zatmenia Slnka (J. Pastieriková, Ľ. Šimurková); 

23. marca 

exkurzia z dejepisu do Hornonitrianskeho múzea Prievidza (III. A) na výstavu 

„Prekliatie vojny“ (M. Siváková); 

23. – 26. marca 

žiacka návšteva Európskeho parlamentu v Bruseli (W. Pavličková); 

24. marca 

beseda s regionálnou autorkou Vandou Rosenbergovou v Hornonitrianskej knižnici 

v Prievidzi (N. Dobišová); 

24. marca 

krajské kolo vo volejbale chlapcov SŠ v Púchove (Ľ. Husárová, J. Tasch); 

26. marca 
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projekt "Es schläft ein Lied in allen Dingen" pre žiakov III. C a septimy garantovaný 

Ing. Antonom Oswaldom, CSc. (I. Samašová); 

26. marca 

exkurzia žiakov III. A navštevujúcich predmet aplikovaná ekonómia na veľtrhu 

študentských firiem JASR v Bratislave (M. Siváková); 

26. marca 

krajské kolo vo volejbale žiačok SŠ v Považskej Bystrici (J. Tasch, E. Urbanová); 

27. marca 

návšteva výstavy „Prekliatie vojny“ v Hornonitrianskom múzeu Prievidza so 

spoločenskovednou časťou I. F (Z. Orságová); 

 
 

APRÍL 2015 

3. apríla 

regionálne kolo vo florbale starších žiačok ZŠ v Partizánskom (T. Mlynárik, J. 

Opálený); 

9. apríla 

krajské kolo v basketbale žiakov SŠ v Považskej Bystrici (J. Tasch, J. Uhrin); 

14. apríla 

exkurzia v projektovej kancelárii pre žiakov maturitného ročníka (A. Janesová); 

16. apríla 

podujatie spoločensky zodpovedného podnikania – Benefičný koncert pre deti ŠZŠ 

Prievidza (M. Siváková); 

16. apríla 

atletika ZŠ a SŠ v Prievidzi – skok do výšky (J. Opálený); 

17. apríla 

okresné kolo v atletike SŠ – dievčatá, chlapci (J. Uhrin, E. Urbanová); 

21. apríla 

prednáška z environmentálnych dejín s doc. PaedDr. Miroslavom Kmeťom, PhD. 

z Filozofickej fakulty UMB Banská Bystrica pre žiakov II. F a III. C (M. Siváková); 

22. apríla 

prednáška z globálneho podnikania v Partizánskom v rámci predmetu aplikovaná 

ekonómia  (M. Siváková); 

24. apríla 
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školské kolo chemickej olympiády v kategórii C (O. Kurbelová); 

24. apríla 

dejepisná exkurzia do Hornonitrianskeho múzea (HNM) Prievidza so žiakmi III. D (H. 

Vašková); 

24. apríla – 1. mája 

zahraničná exkurzia Paríž – Londýn – Brusel (M. Čilek, Ľ. Divékyová); 

27. , 28. apríla 

exkurzia z občianskej náuky (návšteva Okresného súdu v Prievidzi) so žiakmi 3. 

ročníka voliteľného predmetu SVS (K. Rajcigelová); 

29. apríla 

krajské kolo vo florbale starších žiačok ZŠ v Trenčíne (T. Mlynárik, J. Opálený); 

30. apríla 

dejepisná exkurzia pre žiakov III. C do Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi spojená 

s návštevou výstavy (H. Vašková);  

 
 

MÁJ 2015  

5. mája 

dejepisná exkurzia pre žiakov II. C do Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi spojená 

s návštevou výstavy (H. Vašková);  

5. – 7. mája 

majstrovstvá Slovenska v basketbale chlapcov v Trnave (J. Uhrin); 

13. mája 

fyzikálna exkurzia do Martina (Centrum pre popularizáciu fyziky) pre žiakov I. C a I. E 

(R. Klein); 

15. mája 

exkurzia z predmetu umenie a kultúra pre žiakov kvinty, septimy a I. B do Banskej 

Štiavnice (G. Belisová); 

21. , 28. mája 

literárna exkurzia do SNM v Martine pre žiakov sekundy, tercie (D. Porubcová); 

 
 

JÚN 2015 

1. júna 
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divadelné predstavenie „American Dream“ v Dome kultúry v Prievidzi pre žiakov II, III 

a IV (S. Valterová); 

8. júna 

návšteva divadelného predstavenia „Ferdo mravec“ v DAB Nitra pre žiakov prímy a a 

prímy b (M. Šutová); 

8. – 9. júna 

fyzikálna exkurzia do Hvezdárne Veľké Bielice – nočné pozorovanie oblohy so žiakmi 

II. E (J. Mečiarová, J. Pastieriková); 

8. – 10. júna 

účasť našich žiakov na filmovom festivale „Créme de la Créme“ a filmovom 

predstavení „Les saveurs du Palais“ organizovanom Regionálnym kultúrnym centrom 

v Prievidzi pre žiakov francúzskeho jazyka (Ľ. Zaujecová); 

10. júna 

biologická exkurzia pre žiakov voliteľného predmetu MIK do nemocnice v Bojniciach 

– oddelenie klinickej mikrobiológie (M. Lančaričová); 

11. júna 

laboratórne cvičenia z chémie na FCHPT STU v Bratislave pre žiakov prírodovednej 

triedy II. A (M. Kozák); 

11. – 12. júna 

geografická exkurzia – návšteva závodu Volkswagen Slovakia v Bratislave, CHKO 

Moravský kras a Zoo v Olomouci (M. Barta, J. Tasch); 

15. júna 

stretnutie s britským lektorom v súvislosti s certifikátmi Cambridge pre výber žiakov z 

1. až 3. ročníka (S. Valterová); 

16. júna 

divadelné predstavenie pre žiakov III. B a III. D v DAG Nitra (M. Šutová); 

22. – 24. júna 

literárno-hudobné pásmo ku 400. výročiu úmrtia Vavrinca Benedikta Nedožerského 

(M. Šutová). 
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Maturitné skúšky 2015 

 

xterná časť maturitnej skúšky (EČ) sa konala 

od 17. marca 2015  do 19. marca 2015, 

písomná forma internej časti maturitnej skúšky 

(PFIČ) sa konala od 17. marca 2015  do 19. marca 2015 a ústna forma internej časti 

maturitnej skúšky (ÚFIČ) sa konala od 18. mája 2015  do 21. mája 2015. Predsedom 

školskej maturitnej komisie bol Mgr. Stanislav Hulla z Gymnázia v Partizánskom. 

 

 

Predsedovia predmetových maturitných komisií 

 

Predmet Predseda maturitnej komisie 

Anglický jazyk 
PhDr. Anna Dobrotková, Mgr. Ida Kleinová,  

PhDr. Anna Gondová, Mgr. Zuzana Korineková  

Nemecký jazyk Mgr. Gabriela Oršulová 

Francúzsky jazyk Mgr. Marianna Oravcová 

Španielsky jazyk Mgr. Jana Placeková 

Slovenský jazyk a literatúra 
Mgr. Jana Hraňová, Mgr. Alena Leštianska,  

Mgr. Zuzana Žišková, Mgr. Katarína Sekrenešová 

Biológia Mgr. Michal Hulla, Mgr. Peter Ivanka 

Fyzika Mgr. Mária Olejková 

Matematika Mgr. Erika Kontrová, Mgr. Miroslava Zollerová 

Chémia Mgr. Andrea Machová 

Informatika Ing. Alžbeta Balková 

Dejepis Mgr. Juraj Bačišin 

Geografia Mgr. Renáta Rybanská 

Občianska náuka PhDr. Jana Bučková 

Psychológia PaedDr. Natália Peciarová 

Umenie a kultúra Mgr. Soňa Rausová 

E 
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Prehľad o klasifikácii ústnej formy internej časti maturitnej skúšky 

(2014 / 2015) 

 

 

 RNDr. Milan Barta, zástupca riaditeľky školy 

Maturitný 

predmet 

Známky 
Priemer 

spolu 1 2 3 4 5 

anglický jazyk 196 82 79 32 3 0 1,78 

biológia 64 40 20 4 0 0 1,44 

dejepis 18 9 8 1 0 0 1,56 

francúzsky jazyk 7 6 1 0 0 0 1,14 

fyzika 33 21 11 1 0 0 1,39 

geografia 45 34 6 5 0 0 1,36 

chémia 51 32 15 3 1 0 1,47 

informatika 21 12 4 5 0 0 1,67 

matematika 67 36 18 12 1 0 1,67 

nemecký jazyk 5 2 3 0 0 0 1,60 

občianska náuka 32 16 13 2 1 0 1,62 

psychológia 30 20 7 3 0 0 1,43 

slovenský jazyk 
a literatúra 

207 101 67 32 7 0 1,73 

španielsky jazyk 8 4 4 0 0 0 1,50 

umenie a kultúra 24 21 2 1 0 0 1,17 

spolu a priemer 
školy 

808 436 258 101 13 0 1,50 

Predmety dobrovoľnej maturitnej skúšky 

Maturitný 

predmet 

Známky 
Priemer 

spolu 1 2 3 4 5 

francúzsky jazyk 1 1 0 0 0 0 1,00 

fyzika 2 2 0 0 0 0 1,00 

geografia 1 1 0 0 0 0 1,00 

spolu a priemer 
školy 

4 4 0 0 0 0 1,00 
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Kam na vysokú školu 

 

Preferencia  záujmu  maturantov o štúdium na vysokej škole 
v školskom roku 2014/2015 

                  

Zameranie štúdia IV.A IV.B IV.C IV.D IV.E IV.F VIII Spolu 

Lekárske fakulty 4 6 3 3 5 4 3 28 

Ekonomika a manažment 2 2 3 7 5 2 3 24 

Prírodné vedy 4 4 0 2 1 3 3 17 

Humanitné štúdiá, jazyky 0 2 3 0 0 7 2 14 

Filozofické fakulty, psychológia 0 1 1 0 3 5 0 10 

Právo 0 0 2 1 0 3 0 6 

Stavebné fakulty 0 0 2 0 2 1 0 5 

Akad. policaj. zboru, Akad. ozbr. 

síl  

1 2 2 1 2 0 0 8 

Informatika 7 3 3 0 0 0 6 19 

Medzinárodné vzťahy 0 0 0 2 1 0 1 4 

Chemic.- technologic. fakulty 2 0 0 3 1 1 1 8 

Strojnícke fakulty 4 1 0 1 1 1 0 8 

Učiteľstvo, pedagogika 1 1 2 3 2 2 1 12 

Zdravotnícke služby, Tv 0 2 2 2 1 0 0 7 

Umelecké fakulty 0 1 1 0 2 1 0 5 

Architektúra 0 1 1 2 1 0 0 5 

Farmácia 0 1 0 1 0 0 1 3 

Elektrotechnika 1 1 0 0 0 0 2 4 

Veterinárne lekárstvo 0 1 0 0 1 0 1 3 

Iné 0 0 1 1 0 0 1 3 

Zahraničné univerzity a vys. 

školy 

0 0 0 0 3 0 2 5 

 

Študenti maturujúci v tomto školskom roku podali spolu 488 prihlášok na vysoké 

školy, z toho 165 prihlášok podali na  univerzity v Českej republike. 

                                                               Mgr. Marcela Faráriková 

                                                                výchovná poradkyňa školy   
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Plaketa Jána Amosa Komenského 
 

kola, čo má vynikajúcich učiteľov, je aj vynikajúcou školou. Bez nich jej chýbajú 

základné piliere, pretože sú to práve oni, čo kladú vysoké nároky na žiakov a 

ešte vyššie na seba samých. A vynikajúcich učiteľov treba oceňovať. Je už tradíciou, 

že pri príležitosti Dňa učiteľov udeľuje riaditeľka školy jednému z členov učiteľského 

zboru Plaketu Jána Amosa Komenského za prínos a prácu v prospech školy. Tento 

raz ho na slávnostnom posedení zorganizovanom 10. apríla 2015 v prievidzskom 

hoteli Preuge udelila Mgr. Marte Bartošovej. A v čom je jej konkrétny prínos?  

V školských službách pôsobí nepretržite od skončenia vysokoškolského štúdia 

v roku 1978. Jej prvým pôsobiskom bolo Stredné odborné učilište chemické v 

Novákoch, na ktorom učila až do roku 1994. Niekoľko rokov súbežne učila na 

čiastočný úväzok na Strednej priemyselnej škole chemickej v Novákoch a tiež aj na 

tamojšom gymnáziu. Členkou pedagogického zboru Gymnázia Vavrinca Benedikta 

Nedožerského v Prievidzi sa stala 1. augusta 1994 a je ňou až doteraz.  

Naša škola patrí do siete škôl, na ktorých existuje možnosť intenzívnejšie sa 

venovať štúdiu nemeckého jazyka a získať nemecký jazykový diplom Das Deutsche 

Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz. Skúška, ktorá vedie k získaniu tohto 

diplomu, je žiadaná na celom svete, medzinárodne uznávaná a mimoriadne náročná 

pre žiakov aj ich špeciálne vyškolených vyučujúcich, a to nielen v štádiu ich prípravy, 

ale aj jej konkrétnej realizácie. Žiakom, čo ju získali, umožňuje priamy vstup na 

vysoké školy v nemecky hovoriacich krajinách. Zodpovedá jazykovej úrovni C1 podľa 

Spoločného európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky. Mgr. Marta 

Bartošová je od svojho príchodu na našu školu, teda už dvadsať rokov, stálou, veľmi 

kvalitnou a nenahraditeľnou súčasťou tohto pracovného tímu. 

Po opätovnom zaradení ruského jazyka do školského vzdelávacieho 

programu našej školy v roku 2008 sa Mgr. Marta Bartošová stala prvou vyučujúcou, 

čo si po dlhých rokoch „oprášila“ vedomosti z tohto cudzieho jazyka. Dokonca sa 

podieľala v rokoch 2011 až 2012 na tvorbe slovenskej verzie druhého dielu 

učebného komplexu pre ruštinu Радуга по новому, v ktorom spracovala 6. lekciu 

zameranú na návštevu Bratislavy, vypracovala nové cvičenia do pracovného zošita, 

metodicky upravila doplnkový materiál v príručke učiteľa a urobila korektúru celého 

setu učebnice a pracovného zošita pre slovenské vydanie. Spolupracovala na tom s 

českým nakladateľstvom Fraus, s. r. o., so sídlom v Plzni, z ktorého nám napísali: 

Š 
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„Naša voľba spolupracovať práve s ňou sa ukázala šťastnou. Pani magisterka je 

nielen erudovanou vyučujúcou ruského jazyka, ale tiež veľmi zodpovedný a ústretový 

tímový pracovník. Spolupracovať s ňou bolo pre nás všetkých radosťou.“  

Za šesť rokov od opätovného zavedenia ruštiny na našej škole sa najmä jej 

zásluhou dostavili i prvé výsledky v olympiáde v ruskom jazyku. V rokoch 2011 až 

2015 bola medailová žatva jej zverenkýň veľmi bohatá – k dvom bronzovým a jednej 

striebornej z celoslovenských kôl tejto vedomostnej súťaže pribudla v školskom roku 

2014/2015 aj zlatá.  

Prínos Mgr. Marty Bartošovej pre školstvo je veľký a hodný ocenenia. Svojej 

práci je oddaná a učiteľstvo vníma ako životné poslanie. Svojou pracovitosťou, 

húževnatosťou či nezdolnou vôľou prijímať výzvy a zdolávať prekážky, ale aj 

prirodzenou autoritou spojenou s rešpektom sa radí k základným pilierom 

pedagogického zboru Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi, 

ktorého súčasťou je už dvadsaťjeden rokov.  

 
 

RNDr. Jaroslav Perniš 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Marta Bartošová 
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Stredoškolská odborná činnosť  (SOČ) 

 je dobrovoľná záujmová činnosť mladých 

perspektívnych vedcov, 

 je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných 

vedomostí a talentu mládeže, 

 výsledkom je samostatná práca, ktorá sa 

predkladá na odborné posúdenie, 

 vyvrcholením sú súťažné prehliadky, v ktorých žiaci obhajujú výsledky svojej 

dlhodobej práce. 

 

 školskom roku 2014/2015 sa do SOČ zapojilo 9 žiakov. Zo školského do 

obvodného kola postúpili nasledovné práce : 

 

odbor 02 – matematika, fyzika; názov práce: Zlatý rez – rez boží; autorka Mária 

Mellová (III.D), konzultantka PaedDr. Oľga Kurbelová; 

 

odbor 03 – chémia, potravinárstvo; názov práce: Získanie éterických olejov a ich 

použitie v bioaromatických sviečkach; autorka Ľudmila Peterková (sexta), 

konzultantka PaedDr. Oľga Kurbelová; 

                                                

odbor 04 – biológia; názov práce: Mních šedý (Myiopsitta monachus); autorka 

Frederika Mekišová (III.D), konzultantka Mgr. Vlasta Dobrotková; 

 

odbor 11 – informatika; názov práce:  Kúzlo počítačovej animácie okolo nás; autor 

Tomáš Šrámek (III.B), konzultantka PaedDr. Oľga Kurbelová; 

  

odbor 13 – história, filozofia, právne vedy; názov práce: Rusko a USA – od minulosti 

k prítomnosti; autorka Iveta Homolová (IV.F), konzultantka PhDr. Monika Siváková. 

 

 

Pre nízky počet súťažných prác sa obvodné kolo v Partizánskom nekonalo a všetky 

práce postúpili priamo do krajského kola, ktoré sa uskutočnilo 1. apríla 2015 na SOŠ 

V 



35 
 

v Starej Turej. Študentka Ľudmila Peterková so svojou prácou obsadila 3. miesto.

           

Mgr. Jana Pastieriková – koordinátorka SOČ 
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Projekt   

„Testovanie študijných predpokladov“ 

 

estovanie študijných predpokladov a meranie schopností kritického myslenia 

mladých ľudí sa uskutočnilo na slovenských školách v októbri 2014 v rámci 

projektu Slovenskej debatnej asociácie s podporou Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR, ktorý hodnotí kvalitu neformálneho vzdelávania mladých ľudí 

v oblasti kritického myslenia. Pozostáva z hodnotenia dopadu priamej práce 

s mládežou a hodnotenia kvality práce mládežníckych vedúcich. Meranie prebehlo 

formou anonymizovaných dotazníkov. Okrem kompetencií účastníkov a toho, či 

a ako veľmi  sú zapojení do debatného programu, sledovalo aj ďalšie demografické 

(kontrolné) premenné. Mohli sa teda pomocou štatistických metód porovnať mladí 

ľudia zapojení do systematickej práce s mládežou s ich spolužiakmi, ktorí sa do 

debatných klubov nezapájajú. Do testovania sa zapojilo 14 224 žiakov zo 173 škôl. 

 

 

 

T 
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Naše gymnázium oslávilo 95 rokov existencie  

 

ymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi je najväčším 

gymnáziom v Trenčianskom samosprávnom kraji a zároveň jednou z 

najväčších stredných škôl na jeho  území. Takmer tisícku žiakov pripravuje na ďalšie 

vzdelávanie v  štvorročnom a osemročnom vzdelávacom programe. Až 90 % našich 

absolventov každoročne pokračuje v štúdiu na vysokých školách. Už po ôsmykrát 

sme sa stali najúspešnejšou školou v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja 

a v súčasnosti navyše čerstvými držiteľmi ceny VÚC za rozvoj kompetencií mladého 

človeka a podporu neformálneho vzdelávania. Naši študenti sa pravidelne podpisujú 

pod úspechy školy nielen v kraji a na území Slovenska, ale aj na medzinárodných 

súťažiach. Už takmer celú storočnicu pravidelne otvára svoje brány novým prvákom 

a primánom. Tí po jej absolvovaní vykazujú jednu z najnižších mier nezamestnanosti 

v celokrajskom priemere.  

Pri príležitosti 95. výročia založenia našej školy predseda Trenčianskeho 

samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška udelil pedagogickým aj nepedagogickým 

zamestnancom školy ďakovné listy predsedu TSK za ich dlhoročnú prácu, trpezlivosť 

a snaženie a zároveň vyjadril spoluúčasť na ďalšom napredovaní prievidzského 

gymnázia. Ocenenými sa stali: PaedDr. Eleonóra Porubcová, RNDr. Milan Barta, 

PaedDr. Bohdan Cagáň, PhDr. Margita Daubnerová, Mgr. Zuzana Cigáňová, 

Mgr. Eva Juríčková, Mgr. Ľubomíra Šimurková, PaedDr. Oľga Kurbelová, Mgr. 

Jaroslav Uhrin, Mgr. Ľudmila Zaujecová, Mgr. Mária Lettrichová, Ing. Jana 

Čajková a kolektív upratovačiek. 

Riaditeľka školy, PaedDr. Eleonóra Porubcová, v príhovore zaujala osobným 

a emotívnym vyznaním škole, ktorá má v sieti stredných škôl v Trenčianskom 

samosprávnom kraji svoje pevné miesto. Predseda TSK, Ing. Jaroslav Baška, si 

počas príhovoru od publika vyslúžil potlesk za vyčlenené finančné prostriedky určené 

na rekonštrukciu strešného plášťa, okien a kúrenia a tiež na vybudovanie 

multifunkčného ihriska. Zároveň prejavil nielen radosť z 95. výročia školy, ale aj vôľu 

a záväzok jej zriaďovateľa, Trenčianskeho samosprávneho kraja, vytvárať kvalitné 

prostredie pre vzdelávanie a aktívne trávenie voľného času študentov. 

 

RNDr. Michal Struhár 

G 
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Ocenení zamestnanci školy 

 

 

       Ing. Jaroslav Baška                                          PaedDr. Eleonóra Porubcová 

                            predseda TSK                                                          riaditeľka školy 

 

 

                   Mgr. Ľudmila Húsková                                                    Pozvaní hostia 

                riaditeľka RKC v Prievidzi 
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                Mgr.  Mária Lettrichová                                             PhDr. Margita Daubnerová 

 

                 Spevácky zbor Vavrinec                                 Príhovor RNDr. Milana Bartu, zástupcu   

                                                                                                             riaditeľky školy 

 

 

 

 

Humanista z Nedožier    

 
 
„Pri všetkom, čokoľvek podnikáš 
a robíš, riaď sa určitým plánom.   
Jasný plán znamená viac než 
polovica diela. Po kľukatom chodníčku 
je zdĺhavejšia cesta k vytýčenému 
             cieľu.....“ 
 
Laurentius Benedictus Nudozierinus 

 
 

 októbri tohto školského roku oslávilo naše gymnázium svoje 95. narodeniny 

a už rovných 50 rokov nesie hrdý názov Gymnázium Vavrinca Benedikta 

Nedožerského. Je nám cťou študovať a vyučovať na tejto škole, ktorá patrila a patrí 

k tým na Slovensku, ktoré poskytujú študentom najkvalitnejšie stredoškolské 

vzdelanie. Sme veľmi hrdí na úspechy našich predchodcov, ktoré sú pre nás 

V 
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povzbudzujúce a zároveň zaväzujúce niesť túto štafetu čo najzodpovednejšie 

k vysnívaným métam. 

 Na Vavrinca Benedikta môžeme byť právom hrdí. 460. výročie jeho narodenia 

a 400. výročie úmrtia ma inšpirovalo k príprave literárno-hudobného pásma, ktoré sa 

uskutočnilo v dňoch 22. – 24.júna 2015. Zrealizovali ho študenti III.D triedy: Dominika 

Iliašová, Nikola Kúdelová, Juraj Cigáň a Nikolas Fábry. O hudobné spestrenie pásma 

sa postarali členky školského spevokolu Vavrinec pod vedením pani profesorky 

Moniky Sivákovej. Vavrinec Benedikt z Nedožier sa svojím mnohostranným 

vedeckým i umeleckým dielom zaradil medzi najvýznamnejších predstaviteľov 

slovenského aj českého humanizmu a renesancie. 

Vavrinec Benedikt, niekedy sa podpisujúci, súčasníkmi nazývaný a v odbornej 

literatúre sa vyskytujúci ako Laurenc Benedikti z Nedožier či Nedožerský, respektíve 

Nedožerský, v latinskej transkripcii Laurentius Benedictus Nudozierinus, sa narodil 

10. augusta 1555 v Nedožeroch, dnes súčasti obce Nedožery-Brezany v okrese 

Prievidza. Benedikt si písal národnosť Pannonius – Slovák. Základy vzdelania získal 

v rodičovskom dome v Nedožeroch a vo farskej evanjelickej škole v Brezanoch. 

V roku 1565 začal chodiť do evanjelickej partikulárnej latinskej školy v Prievidzi. Po 

otcovej smrti odišiel Vavrinec k svojmu strýkovi Samuelovi Benediktovi na Moravu do 

Jihlavy, kde pokračoval v štúdiách. V roku 1581 uprostred štúdii upadol do ťažkej 

choroby, ktorá trvala 6 rokov. V tom čase býval u ďalšieho strýka Jonáša Benedikta, 

mešťana v Prešove. Od neho sa vrátil späť na Moravu a doliečoval sa v Jihlave. 

 Dôležitým medzníkom v životnej púti Benedikta bol rok 1590, ako 35-ročný 

zrelý muž sa zapísal na slávnu alma mater v Prahe. Na filozofickej fakulte pražskej 

univerzity navštevoval prednášky z filozofie a teológie, študoval antickú literatúru a 

klasické jazyky, ale aj prírodné vedy, čím preukazoval polyhistorickú orientáciu. 

Štúdiá z finančných dôvodov prerušil a v roku 1593 sa zamestnal ako učiteľ 

v Moravských Budĕjoviciach. O rok nato ho povolali za rektora evanjelickej mestskej 

latinskej školy do Uherského Brodu, kde začal pracovať na prvom koncepte českej 

gramatiky. Podporil ho v tom profesor Adam Hubert Meziřičský z Rysenpachu, ktorý 

pobadal jeho jazykovedný talent. Knižné vydanie tejto práce mu prisľúbil Daniel 

Adam z Veleslavína, pražský vzdelanec, spisovateľ a kníhtlačiar. Prvá systematická 

gramatika českého jazyka uzrela tak svetlo sveta v roku 1603 v tlačiarni u Jana 

Otthmara v Prahe pod názvom Grammaticae Bohemicae...libri duo (Dve knihy českej 

gramatiky). Táto Benediktova práca je tiež jedinečným dokladom o pestovaní 
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a kultivovaní slovenského jazyka. Ako prvý v histórii podnecoval záujem 

o slovenčinu, o čom svedčí jeho kritika vtedajších jazykových pomerov na Slovensku: 

„A tu naozaj zdá sa mi, že napomínať musím hlavne svojich rodákov Slovákov, 

u ktorých je najväčšia nedbalosť v pestovaní svojho jazyka – natoľko, že daktorí 

(a hovorím zo skúseností) chvália sa nielen tým, že nečítajú české knihy, ale že ani 

jednu nemajú vo svojich knižniciach. Tak sa stáva, že keď im príde hovoriť domácim 

jazykom o veciach, po latinsky musia rozprávať... Ani ja ich tu nenútim azda 

k českému jazyku, ale ku cvičeniu a pestovaniu vlastnej slovenskej reči ich 

navádzam, najmä keď oplývajú školami nielen v mestečkách a mestách, ale i na 

dedinách.“ 

 V ďalšej časti vyzdvihuje Alberta Husselia, rektora prievidzskej školy v rokoch 

1580 – 1583, ktorý svojich žiakov priúčal správnemu pravopisu, viedol ich 

k ozdobnejšej a vycibrenejšej reči. V rokoch 1595 – 1599 po zriadení vzorovej 

partikulárnej školy pri Karlovej univerzite v Prahe bol povolaný za učiteľa jej 

najvyššej, akademickej triedy. V roku 1597 ho rektor Karlovej univerzity povýšil na 

bakalára slobodných umení. V tom čase sa venoval i prekladateľskej, literárnej 

a básnickej činnosti. 10. októbra 1599 bol ustanovený za správcu najvýznamnejšej 

partikulárnej školy v Čechách – vyššej latinskej školy v Žatci. 4. júla 1600 bol 

promovaný na „magister in artibus“ – majstra slobodných umení. V júli 1602 sa na 

obdobie jedného roka stal rektorom mestskej školy v Nemeckom (dnes Havlíčkovom) 

Brode. V júli 1603 sa vrátil do Prahy, kde ho prijali do učiteľského zboru artistickej 

fakulty a venoval sa najmä výkladu klasických antických diel. Od roku 1609 sa 

sústredil na výklad fyzikálnych a matematických vied a napísal učebnicu Základy 

aritmetiky. V roku 1611 bol menovaný za prorektora Karlovej univerzity. Na jeseň 

v roku 1611 sa ujal funkcie dekana artistickej fakulty Karlovej univerzity a spolu 

s ďalšími predstaviteľmi univerzity sa zasadzoval o jej reformné zmeny. V roku 1614 

ho opäť inštalovali do funkcie prorektora univerzity. Začal sa však prejavovať vyšší 

učencov vek, sužovala ho ťažká choroba – tuberkulóza. A potom prišlo pravé 

poludnie 4. júna 1615. V Prahe dotĺklo srdce ani nie 60-ročného Vavrinca Benedikta 

z Nedožier. Ako slobodnému, dobre situovanému človekovi sa mu podarilo 

zhromaždiť majetok, počítajúci tisíc kôp strieborných grošov meissenských 

v hotovosti a asi štyristo kôp strieborných v hnuteľnom majetku, ktorý v testamente 

odkázal milovanej univerzite. Aj z tohto dôvodu vystrojilo jej vedenie Benediktovi 

okázalý pohreb 5. júna 1615 večer o 20.hodine v Kostole Božieho tela na dnešnom 
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Karlovom námestí. Za univerzitných profesorov a univerzitu sa s ním rozlúčil 

prorektor Mikuláš Troilus Svatopolský, pričom zdôraznil: „Bol to ozajstný filozof... Reč 

jeho bola jemná ako sokratická...Tak miloval život samotnosti, že žil až do konca 

neženatý, voliac si žiť život oddaný štúdiu, literám.“  

 Po týchto slovách uložili Benediktove ostatky na cintoríne pri Kostole Božieho 

tela, kde pochovávali univerzitných profesorov už od roku 1403. Onedlho ozdobili 

jeho hrob mramorovou tabuľou. Osud však nedoprial pokoja prachu Benediktových 

kostí. Za vlády Jozefa II. v roku 1784 po cisárskom patente o zrušení niektorých 

reholí a obmedzení cirkevných sviatkov i stánkov padol za obeť aj objekt Kostola 

Božieho tela vrátane cintorína. Tak zanikol v prepadlisku času hrob Vavrinca 

Benedikta z Nedožier, avšak jeho významné a mnohostranné dielo pretrvalo veky. 

                                                                                           
PaedDr. Miroslava Šutová                                                                                          

 

 

Vedomostná súťaž EXPERT Geniality Show 
 

 

ňa 2. decembra 2014 sa opäť na našej škole pod 

vedením školskej koordinátorky PhDr. Moniky Sivákovej 

uskutočnila vedomostná súťaž EXPERT geniality show, ktorú 

zastrešuje Talentída, n. o., Bratislava. Súťaže sa zúčastnilo 19 žiakov z nášho 

gymnázia, za celé Slovensko súťažilo 8872 žiakov zo 414 škôl. Žiaci súťažili v dvoch 

vybraných témach z nasledujúcich:  

 

 Spoločnosť kedysi a dnes (dejepis, občianska náuka, všeobecný rozhľad), 

 Svetobežník (fyzická a humánna geografia), 

 Mozgolamy (logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné, 

pojmové myslenie),  

 Do you speak English? (čítanie, bežné výrazy, gramatika a reálie),  

 Tajomstvá prírody (biológia, fyzika, astronómia, chémia),  

 Góly, body, sekundy (história a druhy športu, rekordy, olympionizmus, športovci, 

fyziológia tela športovcov, strava).  

D 



43 
 

Diplomami boli odmenení všetci, ktorí sa v danej téme alebo v celkovom poradí 

umiestnili do 100. miesta. Diplomy v celkovom počte 9 získali títo žiaci:  

 

Laura Ďuriačová (II.F) – Do you speak English?  

Andrej Skok (II.F) – Svetobežník  

Lukáš Pavlíček (III.A) – Mozgolamy  

Tomáš Šrámek (III.B) – Do you speak English?, Mozgolamy, 55. miesto v celkovom 

poradí  

Marek Adámik (III.C) – Svetobežník  

Sára Čuková (III.C) –  Mozgolamy  

Matúš Hagara (III.C) – Do you speak English? 

 
PhDr. Monika Siváková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Priebeh vedomostnej súťaže EXPERT Geniality Show 

 
 
 
 
Študentská firma Copy4you 
 
 

 školskom roku 2014/2015 študentskú firmu Copy4you tvorilo 12 študentov z 

triedy III.A pod vedením prezidenta spoločnosti Lukáša Pavlíčka, ktorí 11. V 
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septembra 2014 absolvovali úvodné školenie k obsluhe kopírovacích strojov, čo 

bolo nosnou náplňou ich činnosti. Zároveň sa zoznámili s externým konzultantom, 

riaditeľom spoločnosti Tesco Copiers, s. r. o., RNDr. Jánom Helbichom, ktorý 

študentov oboznámil s históriou svojej firmy a diskutoval so študentmi. 16. októbra 

2014 sa uskutočnilo zakladajúce valné zhromaždenie, na ktorom sa zúčastnili 

akcionári, pozvaní hostia, spevácky zbor Vavrinec a študenti III.F. Predstavené bolo 

predstavenstvo študentskej spoločnosti a podnikateľský plán a stanovy.  

11. novembra 2014 sa v Banskej Bystrici piati členovia zúčastnili na školení 

manažmentu v programoch aplikovaná ekonómia a podnikanie v cestovnom 

ruchu, ktoré viedli lektori zo spoločnosti AT&T. Poskytli užitočné informácie a naučili, 

ako pracovať v tíme, resp. v pracovnom kolektíve, tvoriť projekty a mnoho ďalšieho.  

Študentská spoločnosť zorganizovala v predvianočnom čase zbierku odevov 

a hračiek pre deti z detských domovov, ktoré im odovzdala nadácia Wings forever. 

Nadáciu vedie Ing. Eleonóra Kovalíková, ktorá študentov 18. decembra 2014 

prijala v sídle nadácie. 19. decembra 2014 sa na našej škole konal vianočný bazár. 

Pre túto príležitosť zriadili palacinkáreň a čokoládovňu CopySTRAV, v ktorej 

okrem palaciniek a čokolády ponúkali čaj, vianočný punč a lievance. 22. januára 

2015 si zamestnanci spoločnosti Copy4you zvolili nového prezidenta, lebo Lukáš 

Pavlíček odišiel na študijný pobyt do zahraničia. Väčšinou hlasov bol zvolený Juraj 

Šimko, dovtedajší viceprezident pre ľudské zdroje. Zamestnanci študentskej firmy sa 

5. februára 2015 zúčastnili besedy s podnikateľkou Silviou Ligasovou. Spolupráca 

s ňou a jej firmou pizzériou Pizza z dvora v Kanianke má v študentskej spoločnosti 

viacročnú tradíciu. Študenti sa oboznámili s reálnymi podmienkami podnikania, 

pani Ligasová predstavila svoje podnikateľské začiatky, analyzovala konkurenciu a 

tvorbu postavenia na trhu. Prízvukovala budovanie osobných vzťahov a dôležitosť 

kvalitnej spolupráce medzi podnikateľom a zákazníkom; venovala sa marketingu, 

cenovej a distribučnej politike.  

7. marca 2015 sa na našej škole konal Deň otvorených dverí, na ktorom 

študentská spoločnosť zriadila kútik s občerstvením v klubovni (teplé a chladené 

nápoje, domácky vyrobené muffiny). Medzitým prezentovala svoju činnosť v 

kopírovacej miestnosti. 

Študentská firma sa 26. marca 2015 zúčastnila Veľtrhu študentských 

spoločností v bratislavskom Avione. Podujatie zastrešovala organizácia Junior 

Achievement Slovensko. Po príchode do nákupného centra bola situácia napätá a 
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všetci čakali na príchod prezidenta Slovenskej republiky. Študentov prišli podporiť aj 

iní hostia ako minister školstva, vedy, výskumu a športu alebo bratislavský župan. Po 

slávnostnom otvorení mohli vidieť stánky študentov. 

Zamestnanci študentskej firmy 16. apríla 2015 zorganizovali charitatívnu akciu 

(v rámci výučby spoločensky zodpovedného podnikania) pre pomoc deťom zo 

Špeciálnej základnej školy v Prievidzi. Išlo o koncert Podnikajme so srdcom. 

Privítali hostí – deti zo Špeciálnej základnej školy – pod vedením pani učiteľky 

Jarmily Dragulovej a jej kolegýň, ktoré sa predstavili krátkym hudobno-tanečným 

programom. Koncert doplnil aj spevácky zbor Vavrinec. Hosťami koncertu boli aj 

budúci žiaci aplikovanej ekonómie z triedy II.A. 

Zamestnanci študentskej firmy sa 22. apríla 2015 zúčastnili na odbornej 

prezentácii v rámci projektu GEP – Projekt globálneho podnikania. Prezentáciu 

viedol pán Juraj Kníž zo spoločnosti SAP Slovensko, poslucháčmi boli aj 

stredoškoláci z Partizánskeho. Prednáška sa konala v priestoroch Spojenej školy, 

o. z., Obchodná akadémia, Partizánske. 

7. mája 2015 sa v sídle spoločnosti uskutočnilo likvidačné valné 

zhromaždenie. Kultúrny program doplnil spevácky zbor Vavrinec, privítali 

sme hostí: riaditeľku školy Eleonóru Porubcovú, Jána Helbicha a Mareka 

Fontániho. Zamestnanci študentskej spoločnosti predniesli výročnú správu 

(referoval prezident, viceprezidenti jednotlivých oddelení), správu o činnosti 

konzultantov, správu dozornej rady a návrh na rozdelenie zisku. 

26. mája 2015 bolo absolventom vzdelávacieho programu slávnostne 

odovzdaných 10 certifikátov za splnenie podmienok programu aplikovaná 

ekonómia. Certifikát potvrdzuje praktické skúsenosti a zručnosti. Aplikuje metódu 

learning-by-doing a využíva tri piliere: teóriu, študentskú firmu a konzultanta. 

Vzdelávací program je schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 

SR, zastrešuje ho nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko. Ročne sa 

doňho zapája na Slovensku 17 000 študentov z približne 700 škôl. Taktiež všetci 

zamestnanci spoločnosti Copy4you v priebehu mesiacov máj a jún 2015 získali 

certifikáty za absolvovanie testu online učebnice ekonómie a traja študenti (Marek 

Urban, Marek Kotian a Juraj Šimko) získali medzinárodné certifikáty podnikateľských 

zručností Entrepreneurial Skills Pass. 12. júna 2015 zamestnanci študentskej 

spoločnosti absolvovali záverečný workshop s odborníčkou na IT technológie 

a autorkou mobilnej aplikácie PhDr. Luciou Lukáňovou, ktorá ich zoznámila 
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s netradičným pohľadom na miesto žien v podnikaní a na faktory, ktoré ovplyvňujú 

správanie žien a mužov v každodennom živote. 

 

PhDr. Monika Siváková, vyučujúca aplikovanej ekonómie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakladajúce valné zhromaždenie študentskej spoločnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Odovzdávanie certifikátov za absolvovanie programu  

Aplikovaná ekonómia 
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Spevácky zbor VAVRINEC 

 
pevácky zbor Vavrinec doplnil svojím vystúpením ďalší 

začiatok zo školských rokov nášho gymnázia. 2. 

septembra 2014 vystúpil na slávnostnom otvorení školského 

roka na školskom Speváčky a hudobníci sa dňa 21. septembra 2014 prezentovali 

na koncerte speváckych zborov a sólistov v Kanianke, ktorý organizovalo eRko – 

Hnutie kresťanských spoločenstiev detí a Farský úrad v Kanianke. Vystúpili s troma 

piesňami a štvrtú pieseň zaspievali spoločne s troma ďalšími speváckymi zbormi. 16. 

októbra 2014 sa uskutočnilo zakladajúce valné zhromaždenie študentskej 

spoločnosti Copy4you, na ktorom spevácky zbor predniesol skladbu We are young 

od interpreta FUN a skladbu I see fire od Eda Sheerana. 24. novembra 2014 sa 

zbor zúčastnil rokovania zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja v 

Trenčíne, kde vianočným pásmom slova a hudby slávnostne otvoril posledné 

rokovanie zastupiteľstva v kalendárnom roku.  

28. novembra 2014 sa spevácky zbor predstavil populárnymi a vianočnými 

piesňami na Burze stredných škôl, ktorá sa konala v SOŠ Ul. Kalinčiaka v 

Prievidzi. 15. decembra 2014 sa spevokol zúčastnil na Vianočnej akadémii v 

Špeciálnej základnej škole na Úzkej ulici v Prievidzi, kde si spolu s obecenstvom 

zaspievali, ba dokonca i zatancovali. Speváčky, muzikanti i recitátori urobili deťom 

veľkú radosť a spríjemnili im chvíle predvianočných príprav. Pásmom vianočných 

piesní spestril spevácky zbor Vavrinec i slávnostné posedenie súčasných i 

bývalých zamestnancov našej školy, ktoré sa konalo 18. decembra 2014 v hoteli 

Preuge. Spevácky zbor spolu s tanečnou skupinou Xoana a študentskou kapelou 

Amok spríjemnili 19. decembra 2014 predvianočné chvíle na našej škole kultúrnym 

vystúpením v telocvični školy, ktoré sa konalo v rámci vianočného bazára. 

24. januára 2015 reprezentovali muzikanti školu svojím spevom a pôsobivým 

hudobným sprievodom v rámci otvárania gymnaziálneho plesu v Dome kultúry v 

Prievidzi. 7. marca 2015 sa na našej škole konal Deň otvorených dverí, na ktorom 

sa spevácka zostava predstavila populárnymi piesňami v slovenskom i anglickom 

jazyku. Zamestnanci študentskej firmy Copy4you dňa 16. apríla 2015 zorganizovali 

charitatívnu akciu (v rámci výučby spoločensky zodpovedného podnikania) pre 

pomoc deťom zo Špeciálnej základnej školy v Prievidzi. Išlo o koncert 

Podnikajme so srdcom. Privítali sme hostí – deti zo Špeciálnej základnej školy pod 

S 
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vedením pani učiteľky Jarmily Dragulovej a jej kolegýň, ktoré sa predstavili krátkym 

hudobno-tanečným programom: Repa, ľudové piesne a Môj sen. Koncert doplnil aj 

spevácky zbor troma piesňami (Glee – Be okay, Ellie Goudling – Burn, T. Popovič – 

Divoké kone), v ktorých si sólové party zaspievali Karin Černickaja, Dominika 

Cabajová a Jakub Gebrlín, premiéru mali aj nové členky zboru inštrumentalistky Ema 

Hanusová a Rebeka Vlčková.  

7. mája 2015 sa v sídle spoločnosti uskutočnilo likvidačné valné 

zhromaždenie študentskej spoločnosti Copy4you. Kultúrny program doplnil i teraz 

náš spevácky zbor. 7. mája 2015 sa spevácky zbor rozlúčil s maturantmi, ktorí 

počas slávnostnej rozlúčky na školskom dvore zhodnotili svoje štvorročné štúdium a 

verejnosti predstavili pamätné tablá. Vavrinec im zaspieval pieseň We are young,s 

posolstvom, aby v živote vždy zostávali srdcom mladí. Spevácky zbor obohatil 

oslavy 95. výročia vzniku našej školy kultúrnym vystúpením, ktoré sa konalo v 

Prievidzi v Dome kultúry dňa 14. mája 2015. Speváčky a inštrumentalisti sa 

predviedli piesňami V sieti ťa mám (Kristína), Divoké kone (M. Čírová, P. Bažík), Say 

something (Ch. Aguilera), Cesty II. triedy (IMT Smile). Ako sólisti vystúpili Karin 

Černickaja (III.F), Jakub Gebrlín (III.A), Dominika Cabajová (IV.F), Tomáš Baláž 

(III.A), Ema Hanusová (II.D).  

12. júna 2015 sa členovia speváckeho zboru zúčastnili záverečného koncertu 

školského roka na Špeciálnej základnej škole v Prievidzi. 22. až 24. júna 2015 

spevácky zbor sprevádzal hudobno-literárne pásmo venované 400. výročiu úmrtia 

patróna našej školy Vavrinca Benedikta Nedožerského. 29. júna 2015 gitarista Jakub 

Gebrlín a niektoré speváčky obohatili liturgiu počas slávnostnej ďakovnej záverečnej 

svätej omše. Dňa 30. júna 2015 sa na školskom dvore záverečnou piesňou spevácky 

zbor rozlúčil so všetkými žiakmi a poslednými tónmi odštartoval letné prázdniny. 

Ďakujeme všetkým spevákom a hudobníkom za reprezentáciu školy a prajeme im, 

aby ich hudba sprevádzala i ďalej v živote a poskytovala im nové rozmery vnímania 

harmónie a krásy. 

 

PhDr. Monika Siváková, vedúca speváckeho zboru 
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Spevácky zbor Vavrinec na Plese Gymnázia V. B. Nedožerského 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Spevácky zbor Vavrinec na vystúpení v sídle  

Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 

 

Žiacka školská rada GVBN v školskom roku 2014/2015 

 

Predseda:  Tomáš Mazán (III.D) 

Členovia: Jana Hanešová (I. podpredsedníčka, III.C), Matúš 

Hagara (II. podpredseda, pokladník, III.C), Alexandra Gaherová 

(tajomníčka, kvinta), Matej Macko (kvinta), Anna Alexandra 
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Kušnírová (II.B), Martin Michalovič (II.C), Nika Vidová (II.D), Ivana Janošková 

(II.E), Andrej Skok (II.F), Tomáš Šrámek (III.B), 

Terézia Papáneková (IV.C),   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členovia rady s riaditeľkou PaedDr. Eleonórou Porubcovou a 

koordinátorkou rady zástupkyňou PhDr. Evou Homolovou. 

 

 

iacka školská rada Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi sa 

od začiatku školského roku 2014/2015 snažila aktívne spolupracovať s vedením 

školy aj pedagogickým zborom a predkladať a riešiť rôzne pripomienky od žiakov. V 

septembri bolo naším hlavným cieľom zjednotiť sa ako kolektív a vytvoriť kvalitný tím 

mladých ľudí, ktorí budú spoločne 

vytvárať voľnočasové aktivity pre žiakov 

gymnázia. Prvým krokom bolo vytvorenie 

nového loga ŽŠR GVBN PD, na ktorého 

tvorbe sa podieľali dizajnéri rady Ivana 

Janošková (II.E) a Andrej Skok (II.F). 

Následne sme sa všetci spoločne i 

jednotlivo vyfotografovali a vytvorili vo 

vestibule gymnázia nástenku, kde si nás študenti i návštevníci mohli pozrieť a zistiť, 

Ž 
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ako nás môžu kontaktovať, či ako sa k 

nám pridať. Prvou akciou, ktorú sme na 

škole zastrešili, boli Imatrikulácie 2014, 

ktoré sa konali 24.októbra na školskom 

dvore a v telocvični. V nasledujúcich 

mesiacoch sme sa pustili do príprav 

tradičného vianočného bazáru, ktorý sa 

konal na škole 19. decembra 2014. 

Výťažok z jednotlivých študentských 

stánkov bol venovaný na pomoc onkologicky chorým deťom prostredníctvom 

organizácie Úsmevy pre deti. Spolu sa vyzbieralo úctyhodných 209,71 EUR. 13. 

februára 2015 sa nám, ako každý rok, podarilo zorganizovať na škole študentský 

ples, ktorý sa v tomto školskom roku konal pod názvom Student Black & White 

Retro Ball GVBN PD 2015. Plesu sa zúčastnilo viac ako 150 žiakov školy a počas 

celého večera ich čakal bohatý kultúrny program. Vyvrcholením plesu bola polnočná 

tombola. V marci sme činnosť rady prezentovali na Deň otvorených dverí 

gymnázia, ktorý sa konal 7. marca 2015. V nasledujúcom období sme si dali za úlohu 

zorganizovať udalosť, ktorá by žiakom pripomenula Deň Zeme, ktorý sa každoročne 

oslavuje 22. apríla. 17. apríla sme pripravili akciu, kde si žiaci mohli zakúpiť drink, z 

ktorého výťažok bol použitý na výsadbu 

drevín počas stredy 22. apríla v areáli 

školy. Počas tejto jednodňovej akcie sa 

podarilo vyčistiť areál od odpadkov, 

ostrihať kríky, orezať stromy a vysadiť 

nové stromčeky, ktoré budú ešte dlho 

skrášľovať okolie gymnázia. V priebehu 

mesiacov máj a jún sme našu činnosť 

venovali kompletizovaniu časopisu k 95. výročiu školy, ktorý obsahoval rozhovory s 

významnými absolventmi gymnázia, vedením školy a základné informácie z činnosti 

žiackych organizácií na škole. Poslednou akciu, ktorá bola v školskom roku 

2014/2015 pod našou záštitou, bol Deň dodržania správneho pitného režimu 29. 

júna 2015, kde sme žiakom rozdávali nápoje. Veríme, že v tomto školskom roku sme 

pomohli propagovať voľnočasové aktivity, ktoré môžu byť súčasťou života žiakov na 

gymnáziu. V neposlednom rade ĎAKUJEME za pomoc a podporu riaditeľke školy 
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PaedDr. Eleonóre Porubcovej, našej koordinátorke zástupkyni riaditeľky PhDr. Eve 

Homolovej a zvlášť profesorkám Mgr. Marcele Farárikovej, Mgr. Marte Lančaričovej, 

Mgr. Ľudmile Zaujecovej i ostaným členom pedagogického zboru a ostaným 

zamestnancom školy. 

Tomáš Mazán, III.D   

 

 

Supervýlet  
 

rásne počasie, športové súboje, 

celodenná branná hra, čerstvý horský 

vzduch, chutná strava, opekanie 

špekáčikov i cukríkov marshmallow, noc 

mimo domova v rekreačnom zariadení GO 

Kľačno, ktoré je vsadené do čarokrásnej 

prírody Malej Fatry, sú prívlastky 

dvojdňového školského výletu triedy príma 

b, ktorý sa uskutočnil v dňoch 24. a 25. júna 

2015. 

Na výlet budeme ešte dlho spomínať! 
 

        študenti prímy b 

 
 
 
 
Make it VISIBLE – školenie o rasizme a diskriminácii 
 

 dňoch 21. – 29. júla 2015 som sa spolu s Mgr. Zuzanou 

Morávkovou (vyučujúcou na Strednej odbornej škole kultúry, 

umenia a turizmu v Prievidzi) zúčastnila školenia lídrov v španielskej 

Lorce (autonómna oblasť Murcia). Školenie bolo určené pre pracovníkov s mládežou, 

mladých ľudí, učiteľov, vychovávateľov a psychológov a bolo financované z 

prostriedkov Európskej únie v rámci programu Erasmus+ cez hosťujúcu organizáciu 

Cazalla intercultural. Účastníkmi boli ľudia v rôznych vekových kategóriách 

K 

V 
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pochádzajúci z Rumunska, Bulharska, Chorvátska, Estónska, Lotyšska, Litvy, 

Poľska, Ukrajiny, Slovenska, Talianska, Grécka, Španielska a africkej Malawi.  

Cieľom školenia bolo rozvinúť stratégie a aktivity, ktoré odhaľujú 

vzťahy sily v našom každodennom živote.  Vzdelávanie sa 

uskutočňovalo v anglickom jazyku neformálnym spôsobom 

pomocou simulačných hier, vizualizácií, diskusií. 

Realizované metódy a prístupy boli pre mňa ako pre učiteľa 

podnetné, niektoré z nich sú vhodné aj pre využitie vo formálnom vzdelávaní v škole. 

Záverečným odkazom z tohto podujatia je fakt, že človek musí začať riešiť problémy 

od seba. Mal by sa sám poznať a vedieť identifikovať dobré a zlé zaobchádzanie. 

Mal by prísť k poznaniu, že je jedinečný, ako je jedinečný aj každý iný človek, že 

každý má svoje emócie. Pochopením svojich emócií viem pochopiť i emócie iných. 

Takto sa dá predísť rôznym formám diskriminácie, násilia a pochopiť, že nenávisť 

voči iným rasám je založená buď na stereotypoch, alebo predsudkoch, pretože 

v podstate všetci tvoríme len jednu „ľudskú rasu“. 

 
PhDr. Monika Siváková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Workshop na tému dobré/zlé zaobchádzanie (Lorca, Španielsko) 
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S Tháliou je vždy krásne 
 

 v tomto školskom roku si študenti krúžku Thália mohli prísť na svoje. Opäť mali 

možnosť obohatiť svoje vedomosti v oblasti divadelného umenia. 

 Kultúrne centrum v Bojniciach nám ponúklo hru Radošinského naivného 

divadla Sčista-jasna, ktorú RND uviedlo v roku 50. výročia svojho vzniku. Okrem 

historických a spoločenských osudov vystúpili do popredia najmä ľudské osudy 

západoslovenskej obce a jej obyvateľov. So záujmom sme sledovali tragikomické 

ľudské príbehy od nástupu socializmu v 50. rokoch 20. storočia až po rok 2000. 

 V DAB v Nitre sme už „ako doma“ a môžeme sa pochváliť, že sme videli 

takmer všetko, čo má divadlo vo svojom repertoári. Citlivých duší sa dotkla hra 

Gerharta Hauptmanna Potkany, zobrazujúca hlboko ľudský príbeh opustenej ženy. 

Svojím netradičným spracovaním nás oslovila klasická komédia W. Shakespeara 

Skrotenie zlej ženy, ktorá zaujala netradičným spracovaním a prostredím cirkusovo-

divadelnej arény. 

 Pre veľký záujem študentov sme už druhýkrát absolvovali návštevu 

pôvodného slovenského muzikálu Tisícročná včela podľa rovnomenného románu 

Petra Jaroša v réžii Martina Kákoša. Potlesk po jeho skončení nemal konca... 

V dramatizácii najslávnejšieho románu anglickej literatúry Jean Austinovej 

Pýcha a predsudok sa v úlohe Darcyho predstavil ako hosť DAB sympatický a veľmi 

obľúbený herec Tomáš Maštalír, ktorý potešil najmä dievčenskú časť publika. 

 Uvítali sme i novinku DAB v Nitre. Stalo sa už milou tradíciou, že raz do 

mesiaca sa po skončení vybraného predstavenia koná beseda s tvorcami a hercami 

odohranej inscenácie, a tak sme mali šťastie a mohli sme nazrieť do zákulisia hry 

Gabriely Preissovej Gazdina roba, ktorej sa zúčastnil aj režisér Jan Antonín Pitínský. 

Na zvedavé otázky divákov odpovedali herci DAB a šéfdramaturg Svetozár 

Sprušanský. Bol to naozaj skvelý zážitok. 

 A aby sme získali pre divadlo i mladších žiakov, koncom školského roku sme 

usporiadali výlet do Nitry na detské predstavenie slávnej rozprávky FERDO 

MRAVEC. Zúčastnili sa ho žiaci oboch tried prímy s pani profesorkami Miroslavou 

Šutovou a Danielou Porubcovou. Deti mali z predstavenia veľký zážitok. 

 Zlatým klincom v tomto školskom roku bola nepochybne heroická komédia 

Cyrano z Bergeracu od Edmonda Rostanda. Je to hra o láske, ktorá trvá až za hrob. 

A verte či nie, táto hra nás ozaj dostala! Premyslená dobová scéna, krásne kostýmy, 

I 
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ako vždy perfektné výkony hercov – toto všetko spolu dodalo celému príbehu to 

správne čaro. Majo Viskup v hlavnej úlohe priam exceloval... Klobúk dolu! Aj 

záverečný potlesk patril hlavne jemu... A tak srdečne ďakujeme DAB za možnosť 

vidieť toto bravúrne predstavenie. 

 Dúfam, že v budúcom školskom roku pribudnú do Thálie noví členovia najmä 

z radov prvákov, ktorí budú v dramatickom umení hľadať nielen nové poznatky, ale 

najmä relax, zábavu a krásne zážitky. Veď práve tie nás všetkých spájajú 

a obohacujú. 

 

PaedDr. Miroslava Šutová – vedúca krúžku Thália 

 

 

 

Divadlo Andreja Bagara v Nitre 

 

 

 

Gymnázium V. B. Nedožerského bolo ocenené Ministerstvom 

školstva, vedy, výskumu a športu SR 

 

ňa 28. mája 2015 prevzala PaedDr. Eleonóra Porubcová, riaditeľka Gymnázia 

V. B. Nedožerského v Prievidzi, z rúk generálneho riaditeľa IUVENTY 

(Slovenského inštitútu mládeže) Mgr. Rastislava Pavlíka Cenu pre najlepšiu školu v 

oblasti neformálneho vzdelávania, ktorú udelilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

D 
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a športu Slovenskej republiky a IUVENTA v rámci projektu Oceňovanie stredných 

škôl počas konferencie KomPrax. PaedDr. Eleonóra Porubcová pre médiá uviedla, 

že je pozoruhodné, že práve gymnáziá 

– školy, o ktorých sa vraví, že sú 

najmenej prepojené s praxou – získali 

toto významné ocenenie. Je preto 

dôležité upovedomiť širokú verejnosť, 

aké kvalitné vzdelanie dokážeme 

poskytnúť našim študentom.  

Projekt KomPrax (2011 – 2015) 

ponúkol mladým ľuďom od 15 rokov najskôr možnosť absolvovať bezplatné 

víkendové vzdelávanie, kde sa naučili, ako správne komunikovať, ako si premyslieť a 

pripraviť projekt, ako pracovať v tíme. Nadobudnuté vedomosti si mohli overiť v praxi 

realizáciou vlastného malého projektu, na ktorý bolo možné dostať dotáciu do výšky 

200 eur. Gymnázium V. B. Nedožerského prepojilo formálne a neformálne 

vzdelávanie v rámci predmetu „tvorba a prezentácia projektov“, kde študenti 2. 

ročníka a humanitnej triedy 1. ročníka vytvorili 168 malých projektových zámerov pre 

školu, okolie, mestá a obce.  

Po slávnostnom odovzdaní cien sa konala Konferencia KomPrax pod záštitou 

ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera, ktorú otvorila štátna 

tajomníčka ministerstva Romana Kanovská v Kongres Hotel Dixon v Banskej Bystrici. 

Konferencia bola vyvrcholením aktivít v rámci Národného projektu KomPrax – 

Kompetencie pre prax (2011 – 2015). Našu školu na nej zastupovali Mgr. Jana 

Mečiarová – školská koordinátorka projektu KomPrax a predseda Žiackej školskej 

rady Tomáš Mazán. Výsledkom konferencie bol konsenzus, že je nevyhnutne 

potrebné prepájať formálne a neformálne vzdelávanie na Slovensku. 

Súčasťou konferencie bolo aj predstavenie publikácie „KomPrax – úspešné 

projekty“, obsahujúcej realizované projekty mladých ľudí od 15 rokov zo všetkých 

regiónov Slovenska, do ktorej sa dostali aj dva projekty (spomedzi viac ako 10 000) 

študentov našej školy. Vytvorili ich Adriana Martišková a Martina Kullačová. 

Gymnázium V. B. Nedožerského neustále hľadá možnosti a príležitosti, ako skvalitniť 

vzdelanie svojich študentov, za čo patrí poďakovanie vedeniu školy, všetkým 

pedagógom aj všetkým študentom. 

Tomáš Mazán, Mgr. Jana Mečiarová 



57 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mladí reportéri 
 

 školskom roku 2014/2015 sa Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského 

zapojilo do kampane LITTER LESS pre menej odpadu, ktorej cieľom je 

vzdelávať žiakov a pedagógov o dôležitosti minimalizácie odpadu. Mladí reportéri pre 

životné prostredie (Young Reporters for the Environment, YRE) je medzinárodný 

V 
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vzdelávací program pre udržateľný rozvoj, koordinovaný Nadáciou pre 

evnironmentálnu výchovu (Foundation for 

Environmental Education, FEE). Spolu s 

programom Eco-Schools majú už 30-ročnú 

históriu. Cieľom programu Mladí reportéri je 

zapojiť mladých ľudí do riešenia 

environmentálnych problémov, aby sa stali 

aktívnymi občanmi s rozvinutým zmyslom pre 

environmentálnu etiku. Mladí reportéri vo veku 

11 až 21 rokov vo viac ako 25 krajinách sveta skúmajú miestne/regionálne 

environmentálne problémy a navrhujú riešenia prostredníctvom publikovanej 

žurnalistickej tvorby (články, fotografie, videospoty). Do súťaže sme prihlásili niekoľko 

fotografií, článkov a videospotov. Žiaci jednotlivé činnosti realizovali aj v rámci 

predmetu tvorba a prezentácia projektov. Žiačka I.F Silvia Vandžurová získala v 

kategórii 15 – 18-ročných „fotografia“ prvé miesto. Porotu zaujal jej fotopríbeh 

Volanie. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Zem zasypaná odpadkami kričí svoje stačí a bráni sa ...“ Počujeme jej volanie? 

 

 

Najlepší článok, fotografia a video v každej vekovej kategórii na národnej úrovni 

postupujú do medzinárodnej súťaže. Program umožňuje účastníkom rozvíjať 
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žurnalistické zručnosti a rozširovať poznanie v oblasti životného prostredia. Okrem 

toho, že sa bližšie oboznámia s konceptom udržateľného spôsobu života, program im 

pomáha rozvíjať a zlepšovať komunikačné a občianske zručnosti, vedie ich k 

iniciatíve jednotlivca aj tímovej práci, kritickej analýze, sociálnej zodpovednosti a aj 

schopnosti viesť a motivovať iných.  

 

        PaedDr. Oľga Kurbelová, Mgr. Jana Mečiarová 

vyučujúce predmet TaPP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mladí reportéri úspešní aj v medzinárodnej súťaži  
 

 dňoch 3. – 5. júna 2015 sa Banská Štiavnica zmenila na miesto, kde sa stretli 

Mladí reportéri pre životné prostredie. Kvalifikovaní odborníci pripravovali 

„mladých reportérov" pre novinársku prax. Ukázali im, ako efektívne pracovať v tíme i 

samostatne. Uviedli ich do tajov pútavého písania, naučili, ako profesionálne 

spracovávať fotografie a videá, pripravovať zaujímavé reportáže.  

V 
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Lektorka Eva Mišovicová poskytla mladým tvorcom množstvo cenných rád pre 

písanie článkov a reportáží. O zlepšenie našich znalostí a praktických zručností v 

oblasti tvorby videa sa postaral Marek Janičík. Lektorom fotoworkshopu bol Juraj 

Rizman, riaditeľ Greenpeace Slovensko. Mladí reportéri mali príležitosť vyskúšať si 

reportérsku prácu priamo v teréne. Ich úlohou bolo vzájomnou spoluprácou v 

skupinkách poukázať na rôzne environmentálne problémy Banskej Štiavnice a 

pokúsiť sa navrhnúť ich riešenie.  

V rámci workshopu sa uskutočnilo aj oceňovanie úspešných mladých 

reportérov, ktorí zvíťazili v súťaži LITTER LESS a v súťaži Mladých reportérov. 

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského získalo cenu Zelenej školy v kategórii 

fotopríbeh. Každý ocenený získal nielen peknú vecnú cenu, ale tiež pocit 

zadosťučinenia za snahu a vynaloženú námahu. Navyše, všetkých nás hrial dobrý 

pocit, pretože naša práca sa venovala zmysluplnej téme: zlepšeniu kvality nášho 

životného prostredia. V závere oceňovania čakalo na nás ešte jedno milé 

prekvapenie. Dostali sme možnosť „vyspovedať“ známeho fotografa Tomáša 

Halásza. Miestnosť, v ktorej prebiehal videorozhovor prostredníctvom aplikácie 

skype, sa ihneď zaplnila vzrušením a množstvo otázok nedalo na seba dlho čakať.  

K tomu pribudlo ešte jedno prekvapenie. Pri príležitosti Svetového dňa 

životného prostredia 5. júna vyhlásila kancelária programu Mladí reportéri pre životné 

prostredie výsledky medzinárodnej súťaže, do ktorej sa zapojilo 24 krajín z celého 

sveta. Slovensko získalo jedno prvé a jedno druhé miesto v kategórii FOTOGRAFIA 

a spolu s Marokom a USA sa zaradilo medzi tri najúspešnejšie krajiny v súťaži. Prvé 

miesto patrilo našej Silvii Vandžúrovej (I.F).  

Súťaž Mladí reportéri pre životné prostredie je určená mladým 

envirožurnalistom vo veku od 11 – 21 rokov, ktorí súťažia v troch kategóriách: článok 

(max. 1000 slov), fotografia alebo fotopríbeh (max. 12 fotografií) a video (max. 3 

minúty) a v troch vekových skupinách (11 – 14; 15 – 18; 19 – 21). Mladí reportéri 

skúmajú environmentálne témy vo svojom regióne, komunikujú so všetkými 

dotknutými subjektmi a svoje zistenia a návrhy riešení prezentujú širokej verejnosti v 

regionálnych médiách a na sociálnych sieťach. 

  Z celkového počtu 3 910 príspevkov prihlásených v roku 2015 do súťaže na 

národnej úrovni postúpilo do medzinárodného kola 120 príspevkov. O víťazoch 

rozhodla medzinárodná porota zložená zo zástupcov medzinárodných 

environmentálnych organizácií (napr. UNEP a UNESCO), profesionálnych žurnalistov 
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a nadácie Wrigley. Ocenila celkom 21 reportérskych prác, z toho sedem článkov, 

šesť fotografií a osem videí. 

 
 

PaedDr. Oľga Kurbelová, Mgr. Jana Mečiarová 

                                                            vyučujúce predmet TaPP 
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ 

 

                                                      SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 
 
 
 
 
Vedúci predmetovej komisie:  PaedDr. Bohdan Cagáň 

 
Členovia: PaedDr. Ľubica Divékyová, Mgr. Nikola Dobišová, Mgr. Mária Hanková, 

Mgr. Erika Hoppanová, Mgr. Eva Kačírová, ThDr. Pavel Kollár, PhD., SchP (rétorika 

a latinčina), Mgr. Daniela Porubcová, PaedDr. Katarína Rajcigelová, 

PaedDr. Miroslava Šutová, Mgr. Helena Vašková. 

 
 
 
 

Tvorivé písanie a PEN klub 
 

lovenské centrum medzinárodnej spisovateľskej 

organizácie (SC PEN) ponúklo v školskom roku 

2014/2015  spoluprácu zameranú na pôvodnú tvorbu 

študentov. Išlo o súčasť medzinárodného projektu 

literárnych workshopov a literárnych klubov zastrešeného klubom PEN International. 

V rámci krúžku tvorivého písania v spolupráci s členom SC PEN Marekom Mittašom 

sme v škole založili literárny klub, ktorého aktivitami boli nasledujúce podujatia: 

Literárna beseda 23. októbra 2014 s politikom, diplomatom a spisovateľom 

Jozefom Banášom a spisovateľom a redaktorom Marekom Mittašom. Besedy sa 

zúčastnili žiaci z tried IV.F, II.C, II.D, II.E a VII. Neformálne popoludňajšie rozprávanie 

o inšpiračných zdrojoch, o súčinnosti klasickej literatúry s internetom a zmysle 

literatúry pre súčasných mladých ľudí doplnili študenti svojimi otázkami. 

Ďalšou aktivitou bola v decembri 2014 diskusia s Jánom Cígerom – 

spisovateľom, antikvaristom a glosátorom z Martina. Študentov IV.F, III.E, I.E 

a V oboznámil so špecifikami žurnalistických príspevkov, s tvorbou a technikami 

písania glos; analyzovali úlohu expresivity v literatúre. 

Na teóriu sme nadviazali praxou – organizovaním literárnej súťaže v priebehu 

mesiacov december 2014 – január 2015. Téma aj žáner boli bez obmedzenia. 

S 
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Zapojilo sa 13 študentov s 15 príspevkami. Porotu tvorili členovia PEN, víťazov 

vyhlásili a odmenili 12. februára 2015 na pôde nášho gymnázia v poradí: 

 

1. miesto Ema Luisa KLEINOVÁ (I.E) 

2. miesto Andrea POLEVKOVÁ (II.E) 

3. miesto Renáta DOMINIKOVÁ (I.E) 

 

Členovia poroty vyjadrili spokojnosť s úrovňou prác. Zaujímavosťou je, že uspeli 

reprezentanti v próze, čo odráža skutočnosť, že pretrváva trend mladých ľudí 

uprednostniť tento spôsob vyjadrenia pred poéziou. 

Všetkým zúčastneným ďakujeme  za odvahu predstaviť sa s vlastnou prácou 

a želáme úspechy v ďalšej tvorbe. 

 
PaedDr. Bohdan Cagáň 

 
 
 

 

 

 

                                                   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Hviezdoslavov Kubín 
 

ňa 21. apríla 2015 sa v malebnej obci Uhrovec neďaleko Bánoviec nad 

Bebravou uskutočnilo krajské kolo 61. ročníka súťaže Hviezdoslavov Kubín. Na 

počesť Ľudovíta Štúra, ktorý sa v Uhrovci narodil, dostalo krajské kolo tejto recitačnej 

D 
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súťaže názov Štúrov Uhrovec. Zúčastnila sa 

ho aj žiačka našej školy Alžbeta 

Hammerová z I.C, ktorá sa stala víťazkou 

regionálneho kola v prednese prózy v 4. 

kategórii. Našu školu i región 

reprezentovala úspešne a v silnej 

konkurencii obsadila 2. miesto. Srdečne 

blahoželáme!   

 

Mgr. Mária Hanková 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Naši recitátori 
 

 školskom roku 2014/2015 sa na 61. ročníku  

prehliadky a súťaže v umeleckom prednese poézie a 

prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie 

detí, mládeže a dospelých Hviezdoslavov Kubín zúčastnili reprezentanti 

osemročného gymnázia v regionálnom kole. 

V druhej kategórii v prednese prózy Michal Líška z prímy b získal 1. miesto. 

Svojím prednesom prózy od Gabriely Futovej  „Brata musíš poslúchať“ zaujal porotu 

a svojím víťazstvom i v krajskom kole si zabezpečil postup  do celoslovenského kola.  

Terciánka Timea Jordová prekvapila emotívnym prednesom úryvku  z diela „Hry 

o život“ a získala v regionálnom kole 3. miesto.  

 

Mgr. Daniela Porubcová 

 
 

 

V 
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Deň boja za slobodu a demokraciu 
 

 Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi sa v utorok 18. novembra 2014 

konalo benefičné premietanie filmov, záštitu prevzala firma ISSO s. r. o.  

Prievidza. Na podujatí sa zúčastnili študenti prímy až kvarty Gymnázia Vavrinca 

Benedikta Nedožerského. Žiaci zaplatili 1 euro ako vstupné, to ale poputovalo na 

dobrú vec: usporiadateľ, OZ  BERKAT, ho využil ako finančný prostriedok na pomoc 

afgánskym deťom, ktoré majú poškodenú očnú rohovku a potrebujú okamžitú 

operáciu.  

Občianske združenie Berkat má svoj spôsob myslenia zapísaný vo svojej 

preambule. Berkat pomáha nám, Európanom, byť ľuďmi s otvoreným srdcom. Aj keď 

je to skoro filozofický smer, má svoje konkrétne pozemské podoby. Program 

s názvom Ozveny jedného sveta sa 

skladal z premietania filmov a prednášky. 

Prvý filmový dokument niesol názov „25 

rokov od Nežnej“. V ňom sa nám autori 

snažili priblížiť názory zahraničných médií 

na Nežnú revolúciu. Druhý film „Faridullah 

má dnes voľno“ nám približoval život malého Faridullaha – chlapca, ktorý žil 

V 



66 
 

v Afganistane a pracoval v tehelni, pretože jeho otec mal dlhy. „Srdce pre 

bezdomovcov – Ako byť dobrý“ – taký mal názov tretí film. Bol o malom dievčatku 

Lotte. Tá sa rozhodla pomáhať bezdomovcom. S kamarátmi pripravili jedlo, ktoré im 

potom rozdali. Tento dokument nás presvedčil, že aj keď sme malí, môžeme robiť 

veľké veci. Najviac nás však zaujal film „Na sever od Slnka“. V ňom sa dvaja 

kamaráti, surfisti, vybrali za polárnu kružnicu. Postavili si dom z odpadkov, ktoré 

vyplavil oceán. Surfovali, rozmýšľali, snowboardovali, bavili sa, ale hlavne – 

zachraňovali prírodu. Nazbierali tri tony vyplavených odpadkov, zachránili veľa 

živočíchov pred zjedením plastových predmetov, teda ich istou smrťou. Veľmi na nás 

zapôsobili ich nadhľad a humor, s akým žili vo vyľudnenej zátoke. Určite by to 

nezvládol len tak hocikto.   

Nemali by sme ničiť naše prostredie, pretože ľudia prírodu potrebujú, no ona 

nás nie. Po pozretí tohto filmu sme mali pocit, že už by sme nemali odhadzovať 

odpadky všade, kde chceme, a že by sme mali byť  šetrní k prírode.  

Toto benefičné premietanie nás obohatilo o cenné informácie a myšlienky. 

Takéto podujatia by sa mali konať častejšie.  

 
  Sylvia Dobríková, Roman Janoušek, Ema Uhrínová (kvarta) 

 
 

 
 
Literárna  exkurzia študentov sekundy 
 

ňa 21. júna 2015 sme sa – poučení o bezpečnosti a správaní, oboznámení 

s programom exkurzie – vybrali do historicky a kultúrne významného 

slovenského mesta Turčianskeho svätého Martina. Našou prvou zastávkou bolo 

Slovenské národné múzeum zamerané na históriu a etnografiu Slovákov. Milá pani 

lektorka pohotovo a ochotne odpovedala na naše zvedavé otázky. Pokračovali sme 

návštevou Národného cintorína, priblížili sme si život a tvorbu významných 

slovenských dejateľov. Na hrobe najrevolučnejšieho štúrovského básnika sme si 

vypočuli prednes básne Orol v interpretácii Olivera Hrdého, položili kytičku a poklonili 

sa jeho pamiatke. Naša exkurzia pokračovala cestou do Krajanského múzea, 

v ktorom sídli Múzeum Jozefa Cígera Hronského. Zaujala nás umelecká 

všestrannosť umelca a spojenie literárnej histórie s modernými formami expozície. 

D 
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Mnohých z nás oslovili myšlienky spisovateľa a prinútili zamyslieť sa. Tu je jedna 

z nich:  

 „Díval som sa na ľudí, čo sa vydriapali na Eiffelovu vežu, ale potom nevideli 

nič, lebo nevedeli, čo majú vidieť. A prizeral som sa ľuďom, čo sa driapali na Sochu 

slobody pri New Yorku i bol som presvedčený, že ani jeden z nich o slobode 

nerozmýšľal.“ 

študenti sekundy  
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Literárna exkurzia študentov tercie 
 

ňa 28. júna 2015 sme sa my, študenti tercie nášho gymnázia, zúčastnili  

literárnej exkurzie do Martina. Stretli sme sa ráno o 8:00 pred školou a 

nedočkaví sa vybrali za poznaním, obohatením, doplnením vedomostí a teórie. Na 

programe boli tri zastávky: Slovenské národné múzeum, Národný cintorín a Dom 

Jozefa Cígera Hronského v Krajanskom múzeu. 

V navštívených muzeálnych expozíciách a priestoroch sme sa naučili veľa 

o histórii, folklóre, práci a revolučnom boji slovenského národa. Sme však 

presvedčení, že určite nezabudneme na pastierske piesne, ktoré nám v časti múzea 

o salašníctve  zahral náš nadaný spolužiak Viktor na gajdách. Dozvedeli sme, že 

močenie konope v potoku bola v minulosti bežná činnosť. Napriek tomu, že sa nešlo  

o marihuanu, isté  omamné  účinky sa vyskytovali. Ľudia to vedeli využiť, postávali 

poniže potoka a zbierali omámené ryby. 

D 
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Páčil sa nám i hravý prístup múzea k návštevníkom prostredníctvom „hry“ s 

červenými bodkami na skle exponátov. Zaujal nás úľ pre včely v tvare vlka v ovčom 

rúne ako symbol pretvárky. Jaskynný medveď v expozícii o speleológii bol obrovský. 

Časť výstavy tvorili i figuríny oblečené do krojov: na svadbu, na oslavu , do práce, ale 

i na bežné príležitosti. Jedna z nich mala dokonca oblečenie, ktoré pripomínalo 

riflovú súpravu. Zažili sme veľa zábavy pri skúšaní klobúkov rôznych tvarov a 

veľkostí. Z Národného cintorína si odnášame v pamäti myšlienku: „Akí ste vy, takí 

sme aj my boli. Akí sme my, takí aj vy budete.“  

V Krajanskom múzeu sme si „vychutnali“ miniatúrnu 3D miestnosť a priblížili si 

osobnosť Jozefa Cígera Hronského. Domov sme sa vrátili spokojní, plní nových 

vedomostí a pozitívnych dojmov. Súhlasím s názorom, že lepšie je raz vidieť ako 

desaťkrát počuť. Určite si z exkurzie zapamätám veľa.     

 
                                             Timea Jordová, tercia                                                  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoločná fotografia tercie s Mgr. Danielou Porubcovou a 

Mgr. Annou Kocúrikovou; (Radovan Huba, 2015) 
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Maturitné skúšky zo SJL 

 

xternú časť (EČ) maturitnej skúšky (test) vykonalo 207 študentov, jeden 

z nich mal menej ako stanovených 33 percent. Ústnu časť absolvoval 

s prospechom dobrý, preto v MS zo SJL v celkovom hodnotení vyhovel aj on. 

V EČ dosiahli naši žiaci priemerne 68,7 percenta (celoslovenský priemer bol 54 

percent), pričom percentil našej školy bol 90,9 – je to vyššie číslo ako minulý školský 

rok a predstavuje výborný výsledok: sme v prvej desatine najlepších škôl na 

Slovensku. 

Úspechom je aj skutočnosť, že dve naše žiačky: Miroslava Rosáková (IV.F) 

a Radmila Štangová (IV.E) dosiahli percentil 99,9 – čo znamená, že sú najlepšie 

na Slovensku! Ďalší dvaja študenti: Kristína Krajčíková (IV.D) a Pavel Madaj 

(IV.A) mali percentil 99,1. Študentov s vynikajúcim percentilom nad 90 bolo vo 

všetkých maturitných triedach našej školy spolu až 45. 

Opravu PFIČ (sloh) vykonali vyučujúci našej školy. Všetci maturanti napísali 

sloh úspešne.  

V ÚFIČ (ústnej časti) pracovali počas štyroch dní štyri predmetové maturitné 

komisie zo SJL. Stupňom výborný bolo klasifikovaných 101 maturantov, chválitebný 

67, dobrý 32, dostatočný 7. Všetci absolvovali ÚFIČ úspešne, priemerná známka 

bola 1,73 (lepšia ako minulý školský rok).  

 

 

PaedDr. Bohdan Cagáň 
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ 

 

                                                                                     ANGLICKÝ JAZYK 
 
 
 
 
Vedúca predmetovej komisie:  Mgr. Silvia Valterová 

 
Členovia: Mgr. Eva Baloghová, PaedDr. Emília Bartošová, Mgr. Mária Čilek, 

Mgr. Jana Čižniarová, PaedDr. Ľubica Divékyová, Mgr. Nikola Dobišová, 

Mgr. Katarína Hajnovičová, Mgr. Erika Hoppanová, Mgr. Eva Kačírová, 

Mgr. Zuzana Klincová, Mgr. Andrea Klocoková, Mgr. Michal Petrovský, 

PhDr. Ľubomír Planka, PaedDr. Mária Poljaková, Mgr. Eva Urbanová, 

Mgr. Ľudmila Žalkovičová. 

 

 

oderná angličtina sa často datuje od veľkého 

samohláskového posunu, ktorý sa odohral 

prevažne v 15. storočí. Angličtina sa ďalej premieňala 

a štandardizovala vplyvom londýnskeho dialektu 

používaného londýnskou vládou a správou a taktiež 

následkom vynálezu kníhtlače. V dobe Williama 

Shakespeara (druhá polovica 16. storočia) už bolo 

možné rozpoznať tento jazyk ako modernú angličtinu. 

Angličtina priebežne prijímala veľa cudzích slov, zvlášť z latinčiny a gréčtiny 

od obdobia renesancie. Keďže prevzatých slov je veľa a anglický pravopis je 

variabilný, riziko nesprávneho vyslovenie slova je vysoké. Avšak zostatky starších 

tvarov sa zachovali v regionálnych dialektoch, obzvlášť na juhozápade Anglicka. 

V roku 1755 vydal Samuel Johnson prvý významný slovník anglického jazyka, 

ktorý mal názov Dictionary of the English Language. 

 

 

XXV. ROČNÍK OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU 
 

o štvrtok, dňa 11. decembra 2014, sa uskutočnilo školské kolo olympiády v 

anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnilo 74 študentov. Súťažilo sa v 5 

M 

V 
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kategóriách a víťazmi sa stali: 

kategória 1A:  1. Mitlíková Soňa (II) – 55b. 

    2. Baloghová Jana (II) – 45,5b.  

3. Hajdáková Dominika (II) – 38,5b. 

 

 kategória 1B:  1. Gajdoš Samuel (IV) – 61,5b. 

    2. Krecháč Kristián (IV) – 52,5b.  

3. Jordová Timea (III) – 51,5b. 

 

kategória 2A:  1. Peterková Ľudmila (VI) – 62b. 

    2. Kadaši Martin (V) – 60b.  

3. Hrehuš Roman (V) – 59b.  

 

kategória 2B:  1. Lalíková Kristína (III.E) – 60b. 

    2. Krchňák Maroš (III.A) – 56,5b.  

3. Rosáková Miroslava (IV.F) – 55,5b.  

 

kategória 2C2:  1. Lukáč Dávid (II.C) – 59,5b.  

2. Chovanová Natália (IV.F) – 58b.  

3. Miklošková Martina (IV.B) – 44b. 

 

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku 

 
ňa 15. januára 2015 sa v našej škole uskutočnil 25. ročník okresného kola 

olympiády v anglickom jazyku. Súťažilo sa v štyroch kategóriách, naša škola 

mala zastúpenie v troch. Celkovo súťažilo 18 študentov stredných škôl z okresu. 

V kategórii 2A Ľudmila Peterková (VI) skončila na 2. mieste, v kategórii 2B 

Kristína Lalíková z III.E taktiež získala 2.miesto a víťazom kategórie 2C2 sa stal 

Dávid Lukáč z II.C, ktorý reprezentoval našu školu v krajskom kole, ktoré v Trenčíne.  

 
 
Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku 
 

 utorok, 10. februára 2015, sa v Dubnici nad Váhom a v Trenčíne uskutočnilo 

krajské kolo olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentovali dvaja 

D 

V 
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žiaci v kategóriách 1C a 2C2. V kategórii 1C anglofónnych žiakov základných škôl sa 

Soňa Mitlíková zo sekundy umiestnila na 6. mieste a Dávid Lukáč z II.C v kategórii 

2C2 – anglofónnych žiakov obsadil 3.miesto.  

 
Mgr. Silvia Valterová 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MASTER OF RHETORIC 
 

ňa 13. novembra 2014 sa naši študenti Ivana Jánošková 

(II.E), Tomáš Šrámek (III.B) a Erik Doboš (III.A) zúčastnili 

1. ročníka krajskej súťaže v anglickom jazyku Master Of 

Rhetoric v Trenčíne.  

Študenti z viacerých stredných škôl Trenčianskeho kraja 

súťažili v dvoch súťažných kolách a v dvoch kategóriách o post najlepšieho 

anglického rečníka. Rozdelení boli do dvoch kategórií: prvá – mladší študenti 1. a 2. 

D 
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ročníka, druhá – starší študenti: 3. a 4. ročník stredných škôl. Prvá disciplína bola 

spoločná pre obidve kategórie a študenti sa v nej predstavili ako hovorcovia svojich 

škôl s pripraveným prejavom, v ktorom poukázali na najlepšie a najsilnejšie stránky 

svojich stredných škôl. Druhou disciplínou pre mladších žiakov (1. a 2. ročník SŠ) 

bolo prezentovať vtipný komentár na obrázky v prezentácii. Druhou disciplínou pre 

starších žiakov (3. a 4. ročník SŠ) bolo pripraviť úvodné slovo a uviesť súťažiaceho s 

jeho pesničkou na základe pozretého videozáznamu zo speváckej súťaže. Odbornú 

porotu tvorili vyučujúci študentov, ktorí sa zapojili do súťaže. Vo veľmi silnej 

konkurencii sa Tomášovi Šrámkovi z III.B podarilo získať fantastické 1. miesto. 

 
Mgr. Mária Čilek 

 
 

AMERICAN DREAM 
 

ňa 1. júna 2015 sme sa my študenti zúčastnili predstavenia AMERICAN 

DREAM. Každý z nás o niečom sníva. Niekedy je ťažké prísť na to o čom a 

niekedy si želáme, aby sa sen neskončil, lebo každodenná realita je pre nás 

ubíjajúca a nudná. Takéto „problémy so snívaním“ má aj hrdina príbehu, chalan zo 

sídliska Otto Vyskočil, ktorý je kvôli svojej láske k street-artu (maľovaniu na fasády 

budov) prezývaný Otto Writer.  

Otto žije sám s mamou, škola ho nebaví, najradšej je sám a maľuje. Najviac by si 

prial, aby mu všetci dali pokoj. Takto sa Otto pretĺka životom, až kým sa mu na jednej 

hodine angličtiny neprihodí niečo nezvyčajné. Učiteľ angličtiny so zapálením 

rozpráva o Amerike - zemi zasľúbenej. Otto na hodine zaspí a sníva sa mu živý 

realistický sen o vlastnej budúcnosti... O ceste do Ameriky. Stretne tam policajtku, 

bezdomovca, študentov z americkej školy a aj „nových“ rodičov, u ktorých býva. 

Jedného dňa náhodne stretne aj moderátorku, ktorá hľadá talenty do svojej šou; a 

keďže Otto vie kresliť grafiti, zoberú ho. Vtom sa Otto prebudí a zistí, že to je len sen. 

Učiteľ nie je z toho veľmi nadšený...  

Vtedy si mladý Otto uvedomí, že nemôže žiť len tak bez plánov do budúcnosti a chce 

sa stať maliarom. Ja som sa rada zúčastnila tohto vystúpenia a dobre som sa 

zabavila. Súhlasím s AMERICAN DREAM, že deti by si mali stanoviť nejaké ciele, 

ktoré chcú v živote dosiahnuť. 

Jana Baloghová, sekunda 

D 
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Beseda o možnosti vysokoškolského štúdia v anglickom jazyku 
 

ňa 25.februára 2015 sa naši študenti stretli s bývalými gymnazistami Matúšom 

Jančekom a Petrom Wittemannom, ktorí absolvovali bakalárske štúdium 

v Dánsku. Peter a Matúš na besede rozprávali o svojich zážitkoch, skúsenostiach 

a pridali aj pár praktických rád o tom, ako sa na štúdium v angličtine v cudzom 

prostredí pripraviť. Študenti sa dozvedeli informácie o spôsobe výučby, možnostiach 

ubytovania, ale aj o užitočných kontaktoch. Hosťom srdečne ďakujeme za 

inšpiratívne rozprávanie a veríme, že sa medzi nás opäť radi vrátia. 

          

Mgr. Erika Hoppanová 
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Letecký zájazd do Londýna 
 

 dňoch 9. – 12. marca 2015 sa 13 žiakov z našej školy zúčastnilo exkurzie do 

anglickej metropoly pod vedením pani profesorky Nikoly Dobišovej. V pondelok 

o 10:05  žiaci odleteli z bratislavského Letiska M. R. Štefánika leteckou spoločnosťou 

Raynair. O hodinu a pol lietadlo pristálo v Anglicku na letisku Stansted. Odtadiaľ sa 

žiaci presunuli autobusom a metrom do hotela, kde si zložili tašky a pripravili na 

začiatok výletu. Hotel bol moderne zariadený, nachádzal sa hodinu od centra 

Londýna. Ešte v ten deň navštívili Britské múzeum dejín a kultúry. Žiaci si v ňom 

mohli pozrieť artefakty, napríklad egyptské múmie, hrobky, rosettskú dosku, muža 

vytiahnutého z rašeliny, hodiny celé zo zlata alebo aj hlavu z Veľkonočných ostrovov. 

Nasledoval Piccadilly Circus – centrum štvrte West End. V strede námestia sa 

nachádza fontána so sochou Anterosa – boha odmietnutej lásky. V okolí centra bola 

aj čínska štvrť, premiérové kino Odeon a veľa obchodov so suvenírmi a značkovým 

oblečením. Po hodinovom rozchode sa žiaci metrom presunuli do hotela. Na ďalší 

deň ráno ich sprievodkyňa dostatočne neinformovala o pláne dňa ani celého pobytu, 

čo spôsobilo chaos. Keďže sa neustále menili plány výletu, pre každého bolo 

prekvapením, kde sa v ten deň objaví. V tento deň však navštívili štvrť Greenwich, 

v ktorom bolo umiestnené aj anglické národné observatórium, ktorým prechádza 

nultý poludník. Z rýchlolode si mohli žiaci užívať pohľady na staroveké budovy 

Londýna aj na novodobé mrakodrapy. Po pár minútach plavby prešli popod London 

Bridge a vystúpili pri The Tower of London – hrade, ktorý v minulosti slúžil ako 

zbrojnica, pokladnica, zverinec alebo väznica. Taktiež sa v ňom nachádzajú 

korunovačné klenoty z minulých storočí. Na čo sa žiaci azda najviac tešili, bola 

Oxford street, jedna z najznámejších obchodných ulíc na svete. Cestou na ňu sa 

žiaci zviezli doubledeckerom a zastavili pri Katedrále sv. Pavla. Odtiaľ prešli okolo 

Shakespearovho divadla The Globe na ulicu, kde býval známy vrah Jack-rozparovač, 

Na druhý deň ráno sa žiaci rozdelili, niektorí išli na London Eye. Neskôr si už všetci 

pozreli Big Beno, Westiminterký palác a katedrálu. Potom prešli cez dlhý park až k 

Buckingham palace. Neskôr zamierili do múzeí – Natural History Museum, Victoria 

and Albert Museum, Science Museum. Tým sa skončil tretí deň. Na posledný deň 

ráno sa vybrali na Trafalgárske námestie a ešte raz na Piccadilly Circus (už za 

denného svetla). Domov leteli o 18:35 a za dve hodiny boli už na Slovensku. Tam ich 

už čakal autobus, ktorým sa prepravili priamo do Prievidze.  

V 
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Na tento krásny výlet žiadny zo žiakov nezabudne, pretože zažili na vlastnej 

koži nové mesto, novú kultúru a spoznali veci, o ktorých len počuli.  

 
Nika Vidová (II.D) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
Zájazd Paríž – Londýn – Brusel 
 

K anglického jazyka zorganizovala v školskom roku 2014/2015 autobusový 

zájazd Paríž – Londýn – Brusel. Exkurzia sa uskutočnila v dňoch 24. apríla – 1. 

mája 2015, zúčastnilo sa jej 49 študentov, prevažne z druhého ročníka. Zájazd 

organizovali a pedagogický dozor vykonávali Mgr. Mária Čilek a PaedDr. Ľubica 

Divékyová. 

V Paríži sme si prezreli Montmartre -  chrám Sacre Coeur, Galériu Lafayette, 

Invalidovňu, Hrobku Napoleona Bonaparte, plavili  sme sa po Seine a , samozrejme, 

nemohli sme vynechať Eiffelovku s krásnym výhľadom na všetky časti Paríža. 

P 
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Trajektom sme pricestovali do Anglicka. Navštívili sme mestečko Hastings, známe 

bitkou v roku 1066, ktorej víťazom sa stal Willam the Conqueror, a prímorské 

mestečko Brighton, známu obľúbenú dovolenkovú destináciu Angličanov. 

Vo večerných hodinách sme sa  dostali 

do Londýna, boli sme ubytovaní v štvrti 

ILFORD v hoteli Cranbrook. V Londýne 

sme si prezreli všetky najvýznamnejšie 

pamiatky, napríklad Houses of 

Parliament, Big Ben, St. Paul´s 

Cathedral, Westminster Cathedral, 

Tower, Tower Bridge, Globe Theatre, 

videli sme výmenu stráží pri Buckinghamskom paláci, navštívili sme múzeá – Natural 

History Museum, Science Museum, Geological Museum, Victoria and Albert 

Museum, British National Museum a Madam Tussaud´s Museum. Atraktívnym 

zážitkom bola jazda na Londýnskom oku a vyhliadka na predvečerný Londýn. 

V Londýne nemohli chýbať nákupy na Oxford Street. 

V Bruseli sme navštívili Minieurópu so zaujímavými európskymi stavbami, 

Atómium a Parlament. Posledné chvíle nášho zájazdu sme strávili v centre Bruselu. 

Domov sme sa vrátili s nezabudnuteľnými zážitkami, bohatou fotodokumentáciou 

a spomienkami na používanie angličtiny v konkrétnych reálnych situáciách 

každodenného života. 

           

                                                           Mgr. Mária Čilek, PaedDr. Ľubica Divékyová 
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ 

 
                                                                    NEMECKÝ A RUSKÝ JAZYK 
 
 
 
 
Vedúca predmetovej komisie:  Mgr. Ingrid Samašová 

 
Členovia: Mgr. Marta Bartošová, PhDr. Eva Homolová, 

Mgr. Eva Juríčková, Mgr. Zuzana Orságová, Mgr. Waltraud Pavličková, 

PhDr. Tatiana Šteiningerová.  

 

 

 

Maturitné skúšky z nemeckého jazyka 

 
aturitnú skúšku  z nemeckého jazyka  vykonalo v školskom  roku 2014/2015  

päť žiakov – na úrovni B2 štyria žiaci a jeden žiak na úrovni B1. 

 
Výsledky EČ MS (test) – úroveň B2: 
 

Úspešnosť školy Minimum Maximum 

54,17% 27,5% 96,7% 

 
 
Výsledky PFIČ MS (sloh) – úroveň B2: 
 

Priemer Minimum Maximum 

71,25% 60% 100% 

 
 
Výsledky ÚFIČ MS (ústna odpoveď): 
 

Úroveň 
Počet 
žiakov 

Známka 
1 

Známka 
2 

Známka 
3 

Známka 
4 

Známka 
5 

Priemerná 
známka 

B2 4 1 3 0 0 0 1,75 

B1 1 1 0 0 0 0 1,00 

 
 
 

M 
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Náhrada maturitnej skúšky na úrovni B1 bola uznaná 15 žiakom. 
 
V tomto školskom roku z ruského jazyka žiaci nematurovali. 

 
Predmetová komisia NEJ a RUJ 

 
 
 
Olympiáda v nemeckom jazyku 

 

 školskom roku 2014/2015 sa konal v poradí už 25. ročník 

olympiády v nemeckom jazyku, do ktorého sa zapojili aj 

žiaci našej školy. Školské kolo sa uskutočnilo dňa 15. decembra 

2014. Žiaci súťažili v štyroch kategóriách a dosiahli nasledovné 

výsledky: 

 

kategória 1A  1. miesto Zuzana MINICHOVÁ (sekunda) 

kategória 1B  1. miesto Štefánia GLEVITZKÁ (kvarta) 

kategória 2A  1. miesto Adrian FARENGA (kvinta) 

   

kategória 2B  1. miesto Anežka MICHALOVIČOVÁ (III.C) 

   2. miesto Ivan KADLEČÍK (III.C) 

   
 
Víťazi kategórií 1B, 2A a 2B postúpili do obvodného kola, ktoré sa pre kategóriu 1B 

konalo 13. januára 2015 v CVČ Spektrum v Prievidzi. 

  
Kategória 1B  4. miesto Štefánia GLEVITZKÁ (kvarta) 
 
V ten istý deň sa na našej škole uskutočnilo obvodné kolo v kategóriách 2A, 2B a 2D. 

Žiaci nás reprezentovali v dvoch kategóriách a umiestnili sa nasledovne: 

 
Kategória 2A  2. miesto Adrian Farenga (kvinta)  
 
Kategória 2B  1. miesto Anežka MICHALOVIČOVÁ (III.C)  
 

 

 

V 
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Žiaci, ktorí sa v obvodnom kole olympiády v nemeckom jazyku umiestnili na 

prvom mieste, sa stretli 11. februára 2015 v krajskom kole. Konalo sa už tradične na 

našej škole a súťažilo sa v štyroch kategóriách – 2A, 2B, 2C a 2D.  

Z našej školy do krajského kola postúpila Anežka MICHALOVIČOVÁ z III.C 

triedy a umiestnila sa na štvrtom mieste. 

 

 

Olympiáda v ruskom jazyku 

 
j v tomto školskom roku sa žiaci našej školy 

zapojili do 45. ročníka olympiády v ruskom jazyku. 

Dňa 5. februára 2015 sa uskutočnilo školské kolo 

olympiády. Žiaci sa umiestnili nasledovne: 

 

 
kategória B1  1. miesto Natália LIENEROVÁ (II.D) 

kategória B2  1. miesto Petra BELAŇOVÁ (III.D) 

kategória B3  1. miesto Anastasia SEVASTYANOVA (IV.F) 

 
Postúpili do krajského kola, ktoré sa uskutočnilo 26. marca 2015 na Obchodnej 

akadémii v Ilave a dosiahli nasledovné výsledky: 

 
kategória B1  4. miesto Natália LIENEROVÁ (II.D) 

kategória B2  4. miesto Petra BELAŇOVÁ (III.D) 

kategória B3  1. miesto Anastasia SEVASTYANOVA (IV.F) 

 
 
Anastasia SEVASTYANOVA postúpila do celoštátneho kola. Konalo sa v dňoch 

21. apríla – 22. apríla 2015 v Bratislave a vo svojej kategórii zvíťazila. 

 
Všetkým žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a želáme im naďalej veľa 

úspechov v štúdiu. 

 
Predmetová komisia NEJ a RUJ 

 

A 
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Jazyková skúška z nemeckého jazyka  

Deutsches Sprachdiplom 

 

 

Jazyková skúška DSD II 

 školskom roku 2014/2015 vykonalo jazykovú skúšku DSD II (nemecký jazykový 

diplom II. stupňa) 20 žiakov z oktávy a IV.C. Písomná časť skúšky sa konala 02. 

decembra 2014. Ústna časť sa uskutočnila 3. – 4. decembra 2014. Žiakov v tomto 

školskom roku pripravovali a skúšali T. Šteiningerová (6 žiakov) a W. Pavličková (14 

žiakov). Predsedom skúšobnej komisie bol Armin Stenger.   

V celkovom hodnotení skúšky získalo diplom na úrovni C1 podľa SERR 8 

žiakov, na úrovni B2 8 žiakov a 4 žiaci získali osvedčenie o vykonaných disciplínach. 

Dvaja žiaci, Jakub Gros zo IV.C triedy a Veronika Kobzáková z oktávy, získali knižnú 

odmenu, pretože ich úspešnosť presiahla hranicu 90%.  

Za organizačné zabezpečenie písomnej a ústnej skúšky  DSD II boli 

zodpovedné T. Šteiningerová a W. Pavličková.  

 

Jazyková skúška DSD I 

azykovú skúšku DSD I vykonalo v školskom roku spolu 7 žiakov  z triedy VI, III.C 

a III.D.  Písomná časť sa uskutočnila 10. marca 2015, ústna 31. marca 2015. 

Všetkých 7 žiakov vykonalo ústnu časť skúšky úspešne na úrovni B1 podľa SERR. 

Predsedníčkou skúšobnej komisie bola T. Šteiningerová, členkou skúšobnej komisie 

bola M. Bartošová. Za organizáciu a priebeh písomnej a ústnej skúšky bola 

zodpovedná T. Šteiningerová. 

 

„Es schläft ein Lied in allen Dingen...“ 

od názvom „Es schläft ein Lied in allen Dingen ...“ („V každej veci sa ukrýva 

pieseň ...“) prebieha projekt spolku Deutsche Gesellschaft e.V. Jeho cieľom je 

v piatich krajinách (Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Chorvátsko a Slovensko) 

V 

J 
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prostredníctvom dvoch profesionálnych rozprávačov z Nemecka v priebehu jedného 

týždňa priblížiť širokej verejnosti čaro rozprávania príbehov. 

Naše gymnázium (triedy III.C a septima) sa zúčastnilo projektu 26. marca 

2015. Zavítali k nám dve profesionálne rozprávačky Karin Wedra a Barbara Greiner a 

Ing. Anton Oswald, zástupca Karpatskonemeckého spolku na Slovensku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práve on oslovil našu školu a ponúkol nám možnosť zúčastniť sa projektu, vďaka 

ktorému sme mohli na vlastnej koži zažiť nezvyčajnú, ale zato zaujímavú hodinu 

nemčiny. Na začiatku hodiny nám porozprávali pekný a vtipný príbeh. Potom sme 

prišli na rad my. Našou úlohou bolo pomocou kľúčových slov vytvoriť vlastný príbeh. 

Nápady žiakov sa postupne zapisovali na tabuľu a  rozprávačky novovzniknutý 

príbeh zhrnuli a pútavo prerozprávali, akoby ho vedeli naspamäť. Potvrdilo sa, že sa 

právom nazývajú profesionálne rozprávačky, za čo sme ich odmenili veľkým 

potleskom. V tento deň vznikli teda dva nové príbehy. Obidva sa spolu s ostatnými 

stanú súčasťou zbierky, ktorá bude slúžiť profesionálnym rozprávačom ako inšpirácia 

pre ďalšie aktivity. Uvedomili sme si, že tradíciu rozprávania je potrebné udržať aj pre 

ďalšie generácie. Rozvíja nielen pamäťové schopnosti, fantáziu a kreativitu, ale 

taktiež vychováva k tolerancii a sprostredkúva tradície a výnimočné kultúry.  
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Tento projekt svoj cieľ určite splnil. Priniesol nám nové skúsenosti, zároveň 

sme mali, hoci len krátky čas, možnosť porozprávať sa s rodenými Nemcami. 

Budeme naň určite spomínať a radi privítame podobné možnosti aj v budúcnosti. 

     Anežka Michalovičová (III.C) 

 

Exkurzia do vianočnej Viedne 

j v tomto školskom roku sa žiaci VI, I.D, II.C a III.C a spolu s nimi aj pani 

profesorky Marta Bartošová a Ingrid Samašová nechali očariť vianočnou 

atmosférou Viedne. 

Exkurzie sme sa zúčastnili dňa 10. decembra 2014 a celý deň sme 

mali bohatý program. Začal sa pri pomníku Márie Terézie, odtiaľ viedla naša cesta do 

Naturhistorisches Museum (Prírodovedné múzeum), ktoré ponúka návštevníkom 

pohľad do dávnej minulosti, mikroskopického sveta, sveta skamenelín, hornín, 

vtákov, plazov, cicavcov, hmyzu ap. Zobrazuje aj vývoj človeka, život dinosaurov 

a vznik kontinentov. 

Pokračovali sme cez Burggarten (Hradná záhrada), popri Palmenhaus 

(Palmová záhrada) až na námestie Albertinaplatz, kde sa nachádza galéria Albertina 

s najväčšou svetovou zbierkou 

grafiky. Jej zakladateľom bol Albert 

Saský v roku 1768. Odtiaľ sme 

pokračovali uličkou medzi Wiener 

Staatsoper (Viedenská štátna opera) 

a Hotel Sacher (známa pochúťka 

Sacherova torta – tvorcom bol mladý 

učeň Franz Sacher na dvore 

kniežaťa Metternicha v roku 1832) po 

známych nákupných uliciach 

Kärtnerstraße na Neuer Markt, v blízkosti ktorých sa nachádza Kapuzinerkirche 

(Kostol kapucínov) s hrobkou Habsburgovcov a zaujímavá Donnerova  fontána.  

Nasledujúcou dlhšou zastávkou bolo námestie Stephansplatz. Tu sa   

nachádza veľkolepá gotická stavba z 12. storočia – Stephansdom (Dóm sv. Štefana). 

A 
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Protikladom tejto mohutnej stavby je Haas – Haus, ktorý je skĺbením modernej 

architektúry. Prechádzali sme cez luxusné uličky Graben (Morový stĺp sv. Trojice 

z roku 1679) a Kohlmarkt až na Michaelerplatz, kde sa nachádzajú vykopávky 

z rímskych čias. Pozoruhodný bol aj kostol Augustiner Kirche, ktorý uchváti svojou 

vnútornou stavbou aj históriou – nachádza sa tu hrobka so srdcami Habsburgovcov. 

Cez úzku uličku Reitschulgasse sme prešli k Spanische Hofreitschule (Španielska 

dvorná jazdecká škola – drezúra bielych koní z Lipice) a potom cez Michaelertor 

(Michalská brána), kde sme sa na námestí spoločne odfotografovali. 

Cez park Volksgarten sme pokračovali k Burgtheater (Hradné divadlo v štýle 

renesancie) až na námestie Rathausplatz, kde nás novou energiou naplnila 

atmosféra vianočných trhov. Ponúkli nám zmes vôní jedál (praclíkov, sladkostí ...), 

nápojov (punč či varené víno), nádherných vianočných ozdôb a rôznych tipov na 

vianočné darčeky. Exkurziu sme ukončili až po opustení Viedne, pretože aj pohľad 

z autobusu na vysvietenú a vyzdobenú metropolu Rakúska naozaj stál za to. 

Domov sme síce prišli unavení, ale s príjemným pocitom a spomienkami na 

pekne strávený deň. 

             Anežka Michalovičová (III.C) 
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ 

 

                                                                                ROMÁNSKE JAZYKY 
 

 

Vedúca predmetovej komisie:  PhDr. Ľudmila Kupková 

Členovia: Mgr. Tatiana Helbichová, Mgr. Katarína Jalakšová,  

ThDr. Pavel Kollár, PhD., Sch.P, Mgr. Ľudmila Zaujecová. 

 

 

 

Maturitné skúšky  

j tento rok sa žiaci nášho gymnázia rozhodli maturovať z francúzskeho a 

španielskeho jazyka a všetci prihlásení maturitnú skúšku zvládli úspešne.  

 
Maturitná skúška z francúzskeho jazyka 
 
Úroveň B2 (2 žiačky – iba 1 z nich aj v písomnej forme):  

 v písomnej forme externej časti (PFEČ MS – test) dosiahla žiačka 62,5 %, pričom 

percentil školy bol 56,8, 

 v písomnej forme internej časti (PFIČ MS – sloh) dosiahla  výsledok 85%, 

 v ústnej forme internej časti (ÚFIČ MS) boli obe žiačky klasifikované známkou 1. 

Úroveň B1 (5 žiakov – z toho 1 dobrovoľne):   

 prebehla iba v ústnej forme (ÚFIČ MS) a priemerná známka bola 1,15. 

 
Maturitná skúška zo španielskeho jazyka 
 
Úroveň B2 (2 žiačky):  

 v písomnej forme externej časti (PFEČ MS – test) dosiahli žiačky priemer 77,5 % , 

pričom percentil školy bol 55,6, 

 v písomnej forme internej časti (PFIČ MS – sloh) dosiahli priemerne 72%, 

 v ústnej forme internej časti (ÚFIČ MS) boli klasifikované známkou 2. 

Úroveň B1 (6 žiakov):   

 prebehla iba v ústnej forme (ÚFIČ MS) a priemerná známka bola 1,3. 

A 
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Voliteľné predmety 

 štvrtom ročníku 4-ročného štúdia si žiaci môžu zvoliť konverzáciu a seminár z 

francúzskeho aj zo španielskeho jazyka. Tieto predmety predstavujú pre nich 

možnosť zlepšiť sa v komunikačných jazykových kompetenciách, rozšíriť si 

všeobecný rozhľad, sociokultúrne vedomosti a medzikultúrne povedomie v oblastiach 

maturitných tém a pripraviť sa tak komplexne na maturitnú skúšku z francúzskeho 

alebo španielskeho jazyka. 

 

DOD - Deň otvorených dverí 

očas dňa otvorených dverí sme našu činnosť prezentovali v dvoch učebniach: 

francúzsky jazyk v učebni 2.B a španielsky jazyk v učebni 93. K dispozícii boli 

ukážky učebníc a slovníkov používaných na hodinách francúzštiny a španielčiny, 

fotografie a informácie z exkurzií, výmenných pobytov a iných aktivít organizovaných 

našimi vyučujúcimi, to všetko pre skvalitnenie a oživenie výučby týchto jazykov na 

našej škole. Pre návštevníkov sme si pripravili aj niekoľko kulinárskych prekvapení 

ako sladké francúzske palacinky a tortillové čipsy s paradajkovou omáčkou alebo s 

guacamole a španielsku sušenú šunku jamón serrano. Počas dňa niekoľkokrát 

vystúpili naši žiaci s ukážkami španielskych a latinskoamerických piesní a poézie.

            

PhDr. Ľudmila Kupková 

 

 

Medzinárodný program výmeny žiakov  

PROGRAMA INTERNACIONAL DE 

INTERCAMBIO ESTUDIANTIL  

 minulom a aj v tomto školskom roku sa podarilo realizovať niekoľko výmen 

žiakov medzi Španielskom a  Slovenskom. Pobyt v španielskej rodine a zároveň 

aj hosťovanie španielskeho študenta si už vyskúšali tri naše študentky. V šk. roku 

2013/2014 to boli tretiačky Katka Šušmáková a Lenka Vrecková v španielskom 

meste León a v tomto šk. roku to bola štvrtáčka Dominika Levandovská (IV.F), ktorá 

strávila 2 týždne v hlavnom meste Španielska v Madride. Taký istý čas v Dominikinej 

rodine a v našej škole hosťoval Daniel Maté, 17-ročný španielsky žiak, ktorý 

V 

P 

V 
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navštevoval hodiny troch cudzích jazykov (NEJ, FRJ, ANJ) a svojej materinskej 

španielčiny.  

PhDr. Ľudmila Kupková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beseda s venezuelskými volejbalistami 

 pondelok 6. októbra 2014 mali žiaci tretieho a štvrtého ročníka nášho gymnázia 

výnimočnú príležitosť dozvedieť sa opäť viac o Venezuele, jednej z turisticky 

najzaujímavejších juhoamerických krajín. Ako a kde? Na besede organizovanej na 

pôde školy, priamo od troch Venezuelčanov, ktorí boli túto sezónu súčasťou kádra 

prievidzských volejbalistov: dvaja nováčikovia blokár Emerson Rodríguez a nahrávač 

V 

Dominika Levandovská v Madride pred 

stanicou Atocha 

Španielsky študent Daniel Maté 

Dominika Levandovská a Daniel Maté 
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Carlos Julio Paez a Kervin Piñerua, ktorý u nás začína už druhú sezónu. Volejbalu sa 

venujú od svojich 12 a 15 rokov a žiakom španielčiny porozprávali o súčasnej 

politickej a nepriaznivej ekonomickej situácii vo Venezuele, o typických 

venezuelských jedlách, o slávení vianočných a iných sviatkov, o školskom systéme a 

známkovaní žiakov vo Venezuele, o svojich jazykových znalostiach, ale aj o tom, ako 

komunikujú s inými hráčmi počas tréningov a zápasov. Odpovedali na otázky o 

zložení obyvateľstva aj o zachovávaní tradícií a živote domorodých kmeňov. Žiakov 

zaujímal aj rozdiel medzi spisovnou španielčinou „el castellano" a jej venezuelským 

dialektom.  

PhDr. Ľudmila Kupková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venezuelskí volejbalisti so žiakmi 4. ročníka ŠPJ 

 

Všetko o španielskom jedle 

TODO SOBRE LA COMIDA ESPAÑOLA 

 utorok 10. februára 2015 žiaci španielskeho jazyka II.B a II.F triedy spolu so 

svojou profesorkou španielčiny PhDr. Ľudmilou Kupkovou strávili zábavné 

popoludnie venované španielskej kuchyni. Žiaci, rozdelení do skupín predstavujúcich 

španielske reštaurácie alebo bary tapas, pripravili ukážky španielskych tapas (rôzne 

druhy malých studených aj teplých jedál, jednohubiek, ktoré sa v baroch a 

V 
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reštauráciách v Španielsku podávajú k nápojom) a oboznámili spolužiakov s 

receptami na ich prípravu. Predviedli pripravené jedálne lístky, komentovali zloženie 

jednotlivých chodov a jedál, predstavili španielske potraviny dovezené na Slovensko, 

ktoré našli na pultoch v našich obchodoch, riešili súťažné aktivity, ktoré si pre nich 

pripravili tímy súperov (pexesá, krížovky, dialógy, odpovede na otázky, priraďovanie 

potravín k obchodom). Po celý čas pritom zbierali body, ktoré mohli vo finále 

premeniť na známky – jednotky. V druhej časti popoludnia si všetci spolu pripravili 

nealkoholickú sangríu, andalúzske gazpacho a zemiakovú tortillu, ktoré neskôr 

poslúžili ako občerstvenie pre všetkých. Vyskúšali si  jazykové schopnosti a reakcie v 

simulovaných situáciách a zábavnou formou si precvičili slovnú zásobu na tému, 

ktorej sa venovali na hodinách. 

   PhDr. Ľudmila Kupková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Žiaci II.F, zľava: Katarína Gettová, Igor Harach, Martin Drienik a  

Timea Grossová 

 

 

25. ročník olympiády v španielskom jazyku 

„Naši španielčinári najlepší na Slovensku!“ 

 dňoch 10. – 11. marca 2015 sa v Bratislave konalo 

celoštátne kolo jubilejného 25. ročníka olympiády v V 
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španielskom jazyku. Pri tejto príležitosti sa v predvečer olympiády uskutočnilo 

stretnutie učiteľov španielskeho jazyka a členov celoštátnej komisie OŠJ, po ktorom 

nasledoval kultúrny program pre všetkých účastníkov. Vystúpili na ňom slovenskí a 

kubánski hudobníci a tanečná skupina Miguela Méndeza (Dominikánska republika). 

Na druhý deň už naši žiaci súťažili spolu s víťazmi ostatných krajov v štyroch 

jazykových zručnostiach: v počúvaní s porozumením, čítaní s porozumením a v 

slovnej zásobe, v písaní slohovej úlohy a vo vedení dialógu na danú tému so 

Španielmi a Latinskoameričanmi. Vo veľmi silnej konkurencii excelovali, a preto na 

slávnostnom vyhodnotení výsledkov v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v 

Bratislave prebrali medaily, diplomy a ceny priamo z rúk excelencie Félixa Valdésa, 

veľvyslanca Španielskeho kráľovstva na Slovensku. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zľava Alexandra Duškevičová, Lucia Hromadová, Róbert Čičmanec 

 

 

Žiakov na olympiádu pripravovali Mgr. T. Helbichová a PhDr. Ľ. Kupková. Ich 

umiestňovanie sa v jednotlivých kolách bolo nasledovné: 

Školské kolo kategória A - 1. ročník (nepostupové) 
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1. miesto Barbora Ševčíková (I.C), Sophia Mária Štrohnerová (I.B) a Monika 

  Wesserlová (I.F) - všetky tri s rovnakým počtom bodov, 

2. miesto Petra Ožvoldíková (I.C), 

3. miesto Dominika Hrdá (I.F). 

 

Krajské kolo  

kategória A 1. miesto Alexandra Duškevičová (II.B), 

  3. miesto Zdenka Kotríková (III.B), 

kategória B 1. miesto Lucia Hromadová (III.F), 

kategória C 1. miesto Róbert Čičmanec (IV.B), 

  2. miesto Lenka Vrecková (IV.E). 

 

Celoslovenské kolo 

kategória A 2. miesto Alexandra Duškevičová (II.B),  

kategória B 1. miesto Lucia Hromadová (III.F), 

kategória C 1. miesto Róbert Čičmanec (IV.B). 

 

Všetkým žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy, srdečne gratulujeme a 

želáme im veľa úspechov v ďalšom štúdiu španielčiny!  

   

PhDr. Ľudmila Kupková 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



92 
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Francúzsky jazyk 

 

Spievam po francúzsky 2015 

egionálne semifinále speváckej súťaže „Spievam po francúzsky 2015“ sa 

konalo 20. marca 2015 v Žiline. Tento rok sa tiež naša škola veľmi krásne 

prezentovala, hoci Miroslava Rosáková (IV.F) nezískala postupové miesto na 

celoslovenské finále ako to bolo po minulé roky. Jej interpretácia piesne „ Océans“ 

zanechala však v publiku veľmi silný dojem. Na hudobných nástrojoch ju sprevádzali 

Barbora Kiepešová (VI) – klavír, Barbora Mikulová – gitara, Paulína Michalcová (II.D) 

– husle. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Zľava: Barbora Mikulová, Miroslava Rosáková (IV.F), Paulína Michalcová (II.D), 

Barbora Kiepešová (VI) a Mgr. Ľudmila Zaujecová 

 

 

25. ročník olympiády vo francúzskom jazyku 

 

 

ňa 24. februára 2015 sa konalo na našej škole školské kolo olympiády vo 

francúzskom jazyku. Žiaci, ktorí sa svojimi vedomosťami prebojovali na prvé 

pozície, reprezentujú školu na krajskom kole v Trenčíne.  

kategória 1B  

R 

D 
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1.miesto Annamária Kurbelová, kvarta  

2.miesto Diana Považanová, kvarta  

3. miesto Eva Némethová, kvarta  

 

kategória 2A  

1. miesto Martin Kadaši, kvinta  

2. miesto Dorota Sklenárová, kvinta  

3. miesto Kristína Vrábová, II.F  

 

kategória 2B 

1. miesto Laura Kršková, IV.F  

2. miesto Kristína Lalíková, III.E  

3. miesto Terézia Bednárová, III.E  

 

Krajské kolo 

 

Konalo sa 12. februára 2015 na Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne. Tento rok sme mali 

zastúpenie skoro vo všetkých kategóriách a čo je najkrajšie, z každej kategórie si 

žiaci odniesli cenný kov a traja postúpili do celoslovenského kola do Bratislavy. 

 

kategória 1A 

1. miesto Noel Lehocký, sekunda  

kategória 1B  

2. miesto Annamária Kurbelová, kvarta  

kategória 2A 

1. miesto Martin Kadaši, kvinta  

kategória 2B 

1. miesto Laura Kršková, IV.F  

kategória 2C  

1.miesto Radmila Štangová, IV.E 
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Celoštátne kolo 

Konalo sa 13.-14. apríla 2015 sa v Bratislave. Večer 13. apríla bola pre súťažiacich 

prichystaná večerná prehliadka mesta s francúzskym výkladom. Nasledujúci deň si 

najlepší žiaci z celého Slovenska zmerali svoje znalosti z francúzskeho jazyka. Ceny 
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a diplomy odovzdali: riaditeľ Francúzskeho inštitútu v Bratislave Michel 

Pouchepadass, jazyková attaché  Emmanuelle Daill, prezidentka Asociácie učiteľov 

francúzskeho jazyka SAUF Jana Bírová.  

Žiaci z našej školy priniesli nasledovné ocenenia:  

kategória 2A  Martin Kadaši (kvinta)  5.miesto  

kategória 2B  Laura Kršková (IV.F)  7.miesto 

kategória 2C  Radmila Štangová (IV.E)  1.miesto (frankofónni) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zľava piaty: Martin Kadaši (V) pri preberaní ocenenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zľava štvrtá: Laura Kršková (IV.F) pri preberaní ocenenia 
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Stretnutie učiteľov francúzskeho jazyka 

zo Slovenska s medzinárodnou účasťou  

 

sociácia učiteľov francúzskeho jazyka organizovala stretnutie francúzštinárov zo 

Slovenska, ale aj zo zahraničia vo Vysokých Tatrách v dňoch od 17. – 19. apríla 

2015. Program bol veľmi bohatý. Odborné prednášky 

domácich i zahraničných hostí (Rumunska, Ukrajiny, 

Moldavska, Česka, Francúzska) striedali podnetné workshopy. 

Hlavnou témou bola nelichotivá  situácia výučby francúzskeho 

jazyka na Slovensku a pokles záujmu o tento jazyk, ktorý je 

jedným z úradných jazykov Európskej únie. Na záver 

stretnutia prebehla voľba nových členov výkonného výboru asociácie, ktorého 

členkou sa stala aj Mgr. Ľudmila Zaujecová. Činnosť členov výboru je založená na 

dobrovoľníckej báze.  

 

Mgr. Ľudmila Zaujecová 

 

A 
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Zprava: Mgr. Ľudmila Zaujecová, Roland Forrer, Emmanuelle Daill – jazyková  

attaché, Michel Pouchepadass – riaditeľ Francúzskeho inštitútu v Bratislave,  

členky výboru asociácie 

 

Čokoládová pena na hodine francúzskeho jazyka so žiakmi z tried 

II.E a II.F 

ňa 15. októbra 2014 po dohode s pani profesorkou Zaujecovou, sme sa my 

žiaci II.E a II.F dohodli, že si osladíme hodinu francúzskeho jazyka. Pri varení 

čokoládovej peny nám 

pomáhala aj pani 

profesorka. Rozdelili sme 

sa na dve skupiny:  

dievčatá a chlapci a 

zmerali sme si svoje 

zručnosti vo varení. 

Ingrediencie a nádoby sme 

si priniesli z domu. La 

mousse au chocolat sme 

pripravili v školskej klubovni. C´était délicieux! 

              

D 
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Sladké frankofónne popoludnie  s čokoládovou  penou 

aučiť sa cudzí jazyk neznamená len bifľovanie nových slovíčok, prepisovanie 

textov, memorovanie definícií v gramatike, ale aj spoznávanie kultúrnych 

rozdielov, najlepšie cez chuťové poháriky. Čokoládová pena „mousse au chocolat“ 

patrí k najjednoduchším dezertom vo francúzskej kuchyni, ale aby sme dosiahli jej 

jedinečnú konzistenciu a chuť, je potrebné vytvoriť tú správnu atmosféru a trpezlivosť 

pri šľahaní a spracovávaní kvalitnej čokolády a vajíčok. Toto všetko sa podarilo 

skombinovať v jedno jarné odpoludnie so žiakmi kvinty a 3.E. V úvode nášho 

stretnutia sme si spoločne pozreli videá s prípravou čokoládovej peny francúzskymi 

šéfkuchármi a následne sa žiaci porozdeľovali do skupín s rôznymi druhmi receptov. 

Po procese chladenia peny v chladničke sme samozrejme nedokázali odolať jej 

lahodne sladkej chuti. Bolo to príjemne strávené popoludnie, pri ktorom sme sa 

nielen veľa zasmiali, ale sme sa dozvedeli niečo zaujímavé o krajine, ktorej jazyk sa 

učíme.  

Mgr. Ľudmila Zaujecová  

 

 

Zľava: Svetlana Štangová, Alexandra Jašková,  
Diana Taschová a Jana Magdolénová z kvinty     

 

 

Filmový festival frankofónnych filmov aj v Prievidzi 

ďaka Regionálnemu kultúrnemu centru v Prievidzi si aj naši žiaci (triedy: 

sekunda, tercia, kvarta, kvinta, I.E, II.E, II.F, III.E, III.F) od 8. do 10. júna 2015 

mohli pozrieť francúzsky film v pôvodnom znení prezentovaný na filmovom festivale 

frankofónnych filmov Crème de la Crème, ktorý sa každoročne koná na Slovensku. 

Žiakom ponúkli film od francúzskeho režiséra Christiana Vincenta. V hlavnej úlohe sa 

N 

V 

Zľava: Terézia Bednárová, Kristína Lalíková,  

Kladia Blahová a Kristína Folentová z III.E 
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predstavila Catherine Frot ako Hortense Laborie, 

uznávaná kuchárka pochádzajúca z regiónu 

Perigord, ktorú menovali za hlavnú kuchárku 

francúzskeho prezidenta Jacquesa Chiraca. Film 

inšpirovaný skutočnosťou hravo poukazuje na 

prekážky, ktoré  šéfkuchárka Elyzejského paláca 

musí zvládnuť. Tento film žiakom tiež potvrdil 

dôvod, prečo je francúzska gastronómia ako 

duchovné dedičstvo zapísaná v Zozname 

svetového dedičstva UNESCO. 
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ 

                                                                                                     
DEJEPIS 

 
 
 

Vedúca predmetovej komisie:  Mgr. Zuzana Orságová 
 

 
Členovia: Mgr. Eva Juríčková, RNDr. Jaroslav Perniš, PaedDr. Mária Poljaková, 

PhDr. Monika Siváková, Mgr. Helena Vašková. 

 
 
 
Činnosť predmetovej komisie  
 
 

istoria est magistra vitae – história je učiteľkou života. K tomuto poznaniu viedli 

žiakov členovia predmetovej komisie dejepisu aj v školskom roku 2014/2015. 

Hľadanie vzájomných dejinných súvislostí a obohacovanie vedomostí prebiehali vo 

výučbe dejepisu v prvom až siedmom ročníku osemročného štúdia a v prvých troch 

ročníkoch štvorročného štúdia. V treťom ročníku štvorročného štúdia a pre septimu 

sme ponúkli dva voliteľné predmety staroveké civilizácie a svetové dejiny, kde si žiaci 

mohli doplniť vedomosti o tematických celkoch nezaradených do štandardných 

učebných osnov. V treťom a štvrtom ročníku štvorročného štúdia spoločenskovednej 

triedy žiaci absolvovali predmet človek a spoločnosť. Vo štvrtom ročníku 

štvorročného štúdia a v oktáve mohli žiaci navštevovať semináre vybrané kapitoly 

z dejepisu a moderné dejiny, ktoré ich pripravili na maturitnú skúšku. Tú vykonali 

všetci 18 maturanti úspešne s priemerným hodnotením 1,55.  

Žiaci prejavili záujem o históriu aj vo voľnom čase, svedčí o tom ich práca 

v krúžkoch: dejepisná olympiáda  (viedla  Mgr. Z. Orságová), olympiáda z dejepisu  

(viedla Mgr. H. Vašková) a dejepisný krúžok (viedla Mgr. E. Juríčková). Žiaci sa 

aktívne zapojili do súťaží: Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom, 

stredoškolská odborná činnosť, dejepisná olympiáda a dejepisná súťaž gymnázií 

Slovenskej a Českej republiky, kde dosiahli pozoruhodné výsledky a úspešne 

reprezentovali našu školu.  

H 
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V rámci vyučovania predmetová komisia zorganizovala viacero zaujímavých 

aktivít. 30. septembra 2014 sa výber žiakov I.A, II.C, 

III.C zúčastnil exkurzie do Bratislavy – 

Tutanchamonova hrobka (Mgr. H. Vašková). PhDr. M. 

Siváková organizovala pre žiakov II.F a III.C prednášku 

na tému Environmentálna história, prednášal doc. 

PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD. z Univerzity M. Bela 

v Banskej Bystrici. PhDr. M. Siváková sa zapojila do 

rovesníckeho vyučovania, 23. februára 2015 s III. A a III.B zorganizovala prednášku 

Igora Haracha (II.F), člena klubu vojenskej histórie, ktorý prednášal a diskutoval 

o priebehu 2. svetovej vojny a priniesol množstvo zaujímavých hmotných prameňov.  

Keďže sme si pripomínali významné výročia vzniku 1. svetovej vojny (2014) 

a ukončenia 2. svetovej vojny (2015), spolupracovali sme s Hornonitrianskym 

múzeom v Prievidzi a navštívili sme podujatia venované týmto témam. Mgr. Z. 

Orságová organizovala pre žiakov humanitnej časti I.F a žiakov seminára SVD 

návštevu výstavy Mobilizácia k 1. svetovej vojne a výstavu Prekliatie vojny k 2. 

svetovej vojne. Mgr. H. Vašková sa zúčastnila výstavy Prekliatie vojny s triedami II.C, 

III.C, III.D, III.F. PhDr. M. Siváková zorganizovala i exkurziu v Štátnom archíve Nitra 

(pobočka Bojnice) s II.F a navštívila výstavu Mobilizácia so seminárom SVD a s III. A, 

taktiež navštívila výstavu Prekliatie vojny s triedou III.A. 

Činnosť a aktivity predmetovej komisie sme prezentovali širokej verejnosti na 

Dni  otvorených dverí v marci 2015, pravidelne sme aktualizovali informácie o svojej 

činnosti na webovej stránke školy. Užšie sme spolupracovali s predmetovými 

komisiami nemeckého jazyka, občianskej náuky a slovenského jazyka, na 

rodičovských združeniach sme informovali o formách a metódach práce alebo riešili 

vzniknuté problémy. Spolupracovali sme aj s triednymi profesormi a s regionálnymi 

inštitúciami. Projektom Nenápadní hrdinovia sme do práce zapojili širšiu verejnosť. 

 
 

PhDr. Monika Siváková 
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Prednáška s doc. PaedDr. Miroslavom Kmeťom, PhD. (triedy II.F a III.C) 

 
 
 
 

Dejepisné súťaže 
 

orovnávanie svojich vedomostí a zručností s konkurenciou, učiť sa nové, 

riešenie problémov, prezentácia svojich výsledkov práce – to sú kritériá, ktoré si 

za svoje vzali niektorí študenti dejepisných predmetov, a preto sa rozhodli zapojiť do 

súťaží: 

 

1. Dejepisná olympiáda 
 

Tomáš Hrdý (II.B) v kategórii A obsadil 5. miesto v celoštátnom 

kole (v krajskom 1. miesto) s prácou „Druhá svetová vojna – 

druhá strana mince“ (Príbehy spod Temešskej skaly), Marcela 

Mináriková (II.F) v kategórii B získala 2. miesto v krajskom kole 

s prácou „M. R. Štefánik a jeho cesty“, oboch pripravovala PhDr. M. Siváková. 

V kategóriách C, D, E, F súťažili Michal Líška (príma b), Noel Lehocký (sekunda), 

Bibiána Dodoková (tercia), zúčastnili sa okresného kola, pripravovala ich Mgr. Z. 

Orságová. 

 

2. Dejepisná súťaž gymnázií SR a ČR 

P 
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Dňa 8. apríla 2015 sa v sídle Trenčianskeho samosprávneho kraja uskutočnilo 

krajské kolo XXIV. ročníka dejepisnej súťaže gymnázií SR a ČR, do ktorého sa naša 

škola zapojila po prvý raz. Súťaž sa konala pod záštitou predsedu TSK Ing. 

Jaroslava Bašku. Obstáli sme úspešne, obsadili sme krásne 3. miesto spomedzi 11 

súťažiacich tímov. Súťažilo sa v trojčlennom kolektíve, tím našej školy pod vedením 

vyučujúcej PhDr. Moniky Sivákovej tvorili Bronislav Sebastian Hudek (III.C), Patrik 

Hanzel (III.D) a Laura Ďuriačová (II.F). Súťažiaci si merali svoje sily v testových 

úlohách z obdobia 2. svetovej vojny a vzťahov k Slovenskej republike a Protektorátu 

Čechy a Morava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Laura Ďuriačová (II.F), PhDr. Monika Siváková, Bronislav Sebastian Hudek 

(III.C) a Patrik Hanzel (III.D) obsadili 3. miesto v krajskom kole  

dejepisnej súťaže gymnázií SR a ČR v Trenčíne 

 

 

3. Stredoškolská odborná činnosť 
 
Do tejto súťaže sa zapojila študentka IV.F Iveta Homolová, ktorá súťažila 

s prácou „Rusko a USA – od minulosti k prítomnosti“. Prípravu na súťaž 

absolvovala pod vedením PhDr. Moniky Sivákovej. V krajskom kole sa zaradila 

medzi úspešných súťažiacich. 
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4. Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom 
 
Mgr. Eva Juríčková  sa zapojila do projektu Nenápadní hrdinovia v zápase s 

komunizmom. Žiačky Nikola Kúdelová (III.D), Veronika Hepnerová (III.D), Denisa 

Mikušová (II.D) sa s prácou „Bez hriechu do pekla“ umiestnili na celoštátnej úrovni 

v zlatom pásme. Odmenou im bol zájazd do Bruselu, kde navštívili Európsky 

parlament. 

 
 PhDr. Monika Siváková 

 
 
 

Dejepisné výstavy a exkurzie 
 

oplniť si teoretické poznatky z vyučovacích hodín a navštevovať špecializované 

inštitúcie je cieľom i neodmysliteľnou súčasťou pedagogického pôsobenia 

vyučujúcich dejepisu na našej škole.  

V priebehu mesiaca októbra 2014 si seminaristi svetových dejín a žiaci 3. 

ročníka prezreli výstavu Mobilizácia v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi. 

Hornonitrianske múzeum v spolupráci so Štátnym archívom v Nitre, pobočka Bojnice, 

pripravilo výstavu k spomienke na utrpenie ľudí počas prvej svetovej vojny 

prostredníctvom trojrozmerných predmetov zo zbierok múzea a dokumentov z fondov 

archívu. Výstava pripomenula udalosti vojny i jej vplyv na región hornej Nitry, ktorý 

vojna priamo nezasiahla. Prezentácia zachytávala mobilizáciu, spojenú na jednej 

strane s euforickou predstavou víťazného ťaženia a na druhej so smútkom a 

strachom, zmeny predstáv bleskovej vojny na zákopovú, doloženú najčastejšie 

používanými zbraňami, pobyt na fronte spojený s nevyhnutnou smrťou až po koniec 

vojny, spájajúci so vznikom Československa. Záver výstavy, venovaný pamiatkam na 

vojakov, doplnili predmety zapožičané zo súkromných zbierok obyvateľov regiónu. 

 11. novembra 2014, presne v deň pripomenutia ukončenia 1. svetovej vojny v 

roku 1918, sa študenti spoločenskovednej III.F triedy spolu s PhDr. Monikou 

Sivákovou a Mgr. art. Miriam Kasperkevičovou zúčastnili prednášky Otázka prvej 

svetovej vojny v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi, ktorú predniesol významný 

slovenský historik PhDr. Dušan Kováč, DrSc., autor mnohých knižných publikácií o 

slovenských dejinách. Účastníci mali možnosť získať prehľad dejín zahraničného a 

domáceho odboja za vznik samostatného štátu Čechov a Slovákov. Prednášajúci 

D 
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predstavil významné, známe i nám menej známe osobnosti, ktoré hrali podstatnú 

úlohu v neľahkých časoch, keď sa Rakúsko-Uhorsko rozpadalo a vznikal nový štát.  

V priebehu marca 2015 sa žiaci 3. ročníka zúčastnili exkurzie v 

Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi, kde si prezreli výstavu o 2. svetovej vojne s 

názvom Prekliatie vojny  k 70. výročiu ukončenia vojny. V 

jednotlivých tematických celkoch prezentované uniformy, výstroj, 

výzbroj i vyznamenania predstavovali vtedajšiu rozpínavosť 

hitlerovského Nemecka i obranu protihitlerovskej koalície. S 

poslednými rokmi vojny a jej koncom korešpondovali predmety z 

protifašistického odboja v období Slovenského národného povstania. Žiaci mohli 

vidieť zaujímavé trojrozmerné predmety i originálne archívne dokumenty. 

Trieda II.F (s rozšíreným vyučovaním spoločenskovedných predmetov) sa s 

PhDr. Monikou Sivákovou a HELic. Pavlom Kollárom, PhD. dňa 13. októbra 2014 

vybrali do pobočky Štátneho archívu v Nitre, do Bojníc. Všetkých privítal vedúci 

bádateľne Mgr. Branislav Geschwandtner a oboznámil ich s činnosťou archívu, so 

sústavou archívov v Slovenskej republike, s prácou archivára, so zaujímavými 

ukážkami archívnych dokumentov (listinou Žigmunda Luxemburského či Rudolfa II.). 

Žiaci si mohli vyskúšať čítanie slovensky písanej listiny zo 17. storočia či prelúštiť 

hebrejsky napísaný zvitok. Nasledovala prehliadka depozitov, v ktorých sú uložené 

archívne dokumenty dosahujúce dĺžku približne 3000 bežných metrov. 

 
 PhDr. Monika Siváková 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

III.A na výstave Prekliatie vojny v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi  
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II.F na exkurzii v Štátnom archíve Nitra – pobočka Bojnice 

 
 

 
Projekt „Nenápadní hrdinovia“  
 

 tomto roku sme sa zapojili do 6. ročníka projektu Nenápadní hrdinovia 

v zápase s komunizmom. Náš tím tvorili Nikola Kúdelová (III.D), Veronika 

Hepnerová (III.D) a Denisa Mikušová (II.D). Spracovali sme príbeh bývalého 

politického väzňa Alfréda Kardoša, ktorý  na vlastnej koži prežil  nespravodlivosť a  

 krutosť červeného teroru.   

Po niekoľkomesačnom zbieraní potrebných informácií o našom hrdinovi  bolo 

naše úsilie ocenené. V dňoch 15. – 16. novembra 2014 nás pozvali do Bratislavy na 

záverečnú konferenciu a s ňou spojené sprievodné podujatia. V prvý deň  sme sa 

zúčastnili vernisáže „Pokojní v nepokoji“ v kláštore klarisiek, kde sme mali možnosť 

vidieť pôsobivé fotografie nenápadných hrdinov v podaní Timoteja Križku. 

 V nedeľu 16.11. sme prezentovali svoju prácu na konferencii Nenápadní 

hrdinovia v zápase s komunizmom, ktorá sa konala pod záštitou prezidenta SR 

Andreja Kisku v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. O konečnom 

poradí finalistov rozhodovala po odbornej aj čestná komisia, ktorej členmi boli 

poslankyňa EP Anna Záborská, bývalý disident František Mikloško a za OZ 

Nenápadní hrdinovia Marta Bariak Košíková. Náš tím sa umiestnil v zlatom pásme. 

 Vo večerných hodinách  sa konala spomienková slávnosť k 25. výročiu nežnej 

revolúcie, ktorej sa zúčastnili prezidenti Višegrádskej štvorky, ale aj nemecký 

a ukrajinský prezident. Potom sme sa premiestnili k pamätníku sviečkovej 

manifestácie, kde prezidenti symbolicky zapálili sviece. Program pokračoval v nedeľu 

V 
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spomienkovou  slávnosťou pri pamätníku Brána slobody pod hradom Devín. 

Položením  venca  si uctil pamiatku tých, ktorí zaplatili životom za pokus dostať a na 

slobodu, aj slovenský prezident Andrej Kiska. Vďaka projektu sa nám naskytla 

príležitosť pozrieť sa do Bruselu – srdca Európskej únie.  

V hlavnom meste Belgicka sme navštívili slávne Atómium i Záhradu Európy. 

Najdôležitejším bodom programu bola návšteva Európskeho parlamentu, ktorá sa 

uskutočnila pod záštitou slovenského europoslanca Eduarda Kukana.  Jeho asistenti 

a neskôr aj on sám nás informovali o úlohách EP a práci europoslanov. Zážitkom pre 

nás všetkých bola účasť na priamom rokovaní tejto inštitúcie.   

Dni strávené v Bratislave i v Bruseli nám priniesli veľa skúseností a vzácnych 

spomienok. Preto sa chceme poďakovať OZ Nenápadní hrdinovia, VŠZaSP sv. 

Alžbety, Nadácii Konráda Adenauera. Naša vďaka patrí aj pani profesorke Juríčkovej 

za jej ochotu a nekonečne veľa vynaloženej energie na dokončenie projektu.  

 

Denisa Mikušová (II.D) 

 

 
 

 
Brusel 
 

aša exkurzia sa začala 26. marca 2015 v noci, keď sme v Bratislave nastúpili 

do autobusu, ktorý nás viezol naprieč Európou, pričom náš cieľ bolo belgické 

hlavné mesto Brusel. Tu sme navštívili slávne Atómium, záhrady Európy a 

najdôležitejší bod programu bola návšteva Európskeho parlamentu.  

Počas našej návštevy v parlamente nás poučili o fungovaní celej inštitúcie, videli sme 

útroby parlamentu a taktiež sme mali možnosť vidieť a počuť hlasovanie a rečnenie 

N 
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zúčastnených europoslancov. Tento zážitok v nás zanechal hlboký dojem a taktiež 

bol pre nás aj mienkotvorný, keďže sme získali nové informácie o toľko kritizovanej 

Európskej únii a utvorili sme si vlastný názor na jej fungovanie. Náš pobyt v Bruseli 

trval dva dni a cesta autobusom trvala tiež dva dni. Po ceste sme nemali žiadne 

komplikácie, takže to bol naozaj príjemný, poučný a hodnotný zážitok, za ktorý sa 

chceme poďakovať projektu Nenápadní hrdinovia a taktiež aj pánovi Kukanovi a 

Európskej únii. 

 

 

 

 

Partizánske bunkre v obci Ráztočno 
 

 Ráztočne, dedine neďaleko Prievidze, občania obce na pamiatku 

partizánskych bojov zrekonštruovali hlboko v horách bunkre, ktoré v roku 1944 

poskytovali útočisko členom partizánskej skupiny Slovan. 

Tieto miesta navštívili študenti prievidzského gymnázia v sprievode pamätníkov 

– troch Ráztočňanov – pána Mariána Madaja, Jána Mosného  a Jozefa Dobrotku. 

Svojím rezkým krokom sa nedali zahanbiť a i za pomoci paličky udávali svižné tempo 

pri výstupe do hôr. So svojimi spomienkami sa podelili  a zaujímavým rozprávaním 

priblížili udalosti spred viac ako sedemdesiatich rokov. V rokoch 1943 – 44 sa 

formovali partizánske skupiny, ktorých členmi sa stali aj mnohí Ráztočňania (P. 

Škrteľ, J. Poliak, M. Chudý, J .Krcho, V. Pešek, V. Madaj). Množstvo mien 

obyvateľov Ráztočna, ktoré uvádza kronika obce, svedčí o revolučnosti občanov tejto 

dediny. Partizáni sa snažili ničiť nepriateľské pozície. V auguste 1944 bol zatarasený  

tunel v Remate. Vlaková preprava z Handlovej do Skleného bola prerušená. Muníciu 
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však bolo potrebné prepraviť. A tak mnohí Ráztočňania vynášali ťažké debničky 

naplnené bojovou muníciou na ráztočnianske lazy a odtiaľ ju furmani odvážali ďalej 

do Skleného. Povstalecké boje chceli potlačiť oddiely nemeckej armády a „očistiť tak 

slovenské hory od povstaleckých banditov“. V Ráztočne v budove školy bolo 

veliteľstvo IV. taktickej skupiny. V okolí obce sa budovali cestné prekážky, obranné 

postavenia. 23. 9.1944 prenikli do obce nemecké jednotky a prepukli prudké boje. 

Ráztočno bolo ostreľované mínometnou paľbou. Do týchto bojov sa zapojili členovia 

partizánskej skupiny SLOVAN Ráztočno, ktorej veliteľom bol Jozef Klátik z Rematy. 

Mnoho obyvateľov Ráztočna násilne odvliekli do zajatia, do koncentračných táborov, 

z ktorých viacerí sa už domov nevrátili. Na ich pamiatku bol v roku 1966 na miestnom 

cintoríne v Ráztočne postavený pomník ako prejav úcty a vďaky za ich hrdinstvo 

a obetavosť v boji za slobodu. 

 A to je príbeh, ktorý zaujal mladých  gymnazistov a pri ohníku pri bunkri 

partizánskeho  oddielu Slovan ich prinútil zamyslieť sa nad odvahou partizánov, ich 

vnútornou silou a obetavosťou. Cesta späť do Ráztočna bola už len dolu kopcami 

a ubehla veľmi rýchlo. Zostalo len poďakovať sa a rozlúčiť.  Rozlúčiť sa s ľuďmi, ktorí 

tieto  časy pamätajú a chcú ich pripomínať, aby sa už nikdy nevrátili... 

 
Mgr. Daniela Porubcová 
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ 

 
                                                                                OBČIANSKA NÁUKA 
 

 

Vedúca predmetovej komisie:   PaedDr. Katarína Rajcigelová 

 
Členovia: Mgr. Gabriela Belisová, PhDr. Monika Siváková, Ing. Soňa Tršová , PhD., 

PhDr. Eva Homolová, Mgr. Andrea Klocoková, Mgr. Daniela Porubcová. 

 

 

 

sychológia, sociológia, ekonomika, financie, trh a svet práce, právo, politológia, 

ľudské práva, filozofia. So všetkými oblasťami sa stretávali študenti na hodinách 

občianskej náuky na oboch stupňoch osemročného štúdia a v posledných dvoch 

ročníkoch štvorročného štúdia. Popri tom mohli navštevovať spoločenskovedný 

seminár v treťom a štvrtom ročníku, ktorý rozširoval poznatky zo základných hodín. 

K bloku OBN patrili i predmety ekonomika a aplikovaná ekonómia. Predmet 

aplikovaná ekonómia je súčasťou celosvetového podnikateľského vzdelávania 

organizácie Junior Achievement a vyučoval sa ako nepovinný predmet pre žiakov 

III.A triedy. V rámci krúžkovej činnosti bol otvorený krúžok olympiády ľudských práv 

a filozofický krúžok. Od novembra 2011 vedie PhDr. M. Siváková spevácky zbor 

Vavrinec, ktorý  sa svojimi predstaveniami prezentuje na  rôznych školských akciách,  

šíri dobré meno školy a žiakov vedie ku kultúrnym a občianskym hodnotám. 

K ústnej maturitnej skúške sme pripravili 32 žiakov, všetci prospeli, 

priemerná známka bola 1,62.  

V októbri 2014 navštívili tretiaci zo seminára Centrum sociálnych služieb 

DOMINO a v máji 2015 sa zúčastnili pojednávania na 

Okresnom súde v Prievidzi. V decembri 2014 sa konala 

beseda s predstaviteľmi organizácie Amnesty International 

pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv. Besedy sa 

zúčastnili žiaci VI  I, III.D a III.E triedy, organizátorkami boli 

aktivistky Amnesty International zo IV.F triedy. V decembri 

P 



112 
 

2014 sa konala vedomostná súťaž Expert Geniality Show, školskou 

koordinátorkou bola PhDr. M. Siváková. 

3. decembra 2014 sa uskutočnila exkurzia do NR SR v Bratislave, ktorá bola 

spojená s besedou s poslancom Danielom Lipšicom,  a zúčastnili sa jej žiaci VII, 3. 

a 4. ročníka.  

Vo februári 2015 sa konalo krajské kolo 

olympiády ľudských práv v Dubnici nad Váhom. Našu 

školu  reprezentovala Bibiána Krausková zo IV.F triedy. 

V marci 2015 sa konal tradičný Deň otvorených 

dverí, na ktorom predmetová komisia predstavila 

verejnosti svoju činnosť a prezentovala výsledky svojej práce. V marci 2015 taktiež 

PaedDr. K. Rajcigelová zorganizovala pre žiakov III.E triedy besedu s podnikateľom. 

V apríli 2015 sa v predmete ekonomika konala na našej škole beseda s poslancom 

NR SR Ivanom Miklošom pre študentov 3. a 4. ročníka.  

 

PhDr. Monika Siváková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beseda s aktivistkami Amnesty International 
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Exkurzia v Národnej rade Slovenskej republiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beseda s poslancom NR SR Ivanom Miklošom 

 

 

Exkurzia do Národnej rady Slovenskej republiky 

 

ňa 3. decembra 2014 ráno sme sa my, žiaci 3. a 4. ročníka, v rámci predmetu 

spoločenskovedný seminár vybrali na zaujímavú odbornú exkurziu do D 
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Bratislavy. Naším cieľom bola Národná rada Slovenskej republiky, ktorá je jediným 

zákonodarným a ústavodarným orgánom v našom štáte. Chceli sme vidieť prácu 

poslancov naživo. Sprevádzali nás pani profesorky PaedDr. Katarína Rajcigelová 

a PhDr. Monika Siváková.  

Po príchode do Bratislavy naše kroky smerovali na Bratislavský hrad, kde sme 

si prezreli zaujímavú dejepisnú expozíciu, ktorú pripravilo Slovenské národné 

múzeum, a zároveň sme mohli vidieť práve rekonštruované priestory Bratislavského 

hradu. Všetkých nás očarila jedna zo štyroch veží, z ktorej pohľad na blízke či 

vzdialenejšie okolie Bratislavy bol fascinujúci napriek tomu, že bolo treba prekonať 

väčší počet strmých schodov. Pri vstupe do budovy Národnej rady nás čakala ako 

každého iného návštevníka prísna bezpečnostná kontrola. Potom sa nás ujal 

sprievodca, ktorý nás oboznámil so štátnymi symbolmi našej republiky. Priblížil nám  

históriu a funkciu NR SR a postupne sme prešli priestormi, ktoré dobre poznáme 

z televíznych novín. Na začiatku prehliadky sme mali česť stretnúť JUDr. Róberta 

Kaliňáka (SMER-SD), ktorý nám venoval pár minút zo svojho času a odpovedal na 

otázky, ktoré sme mu položili. Bol veľmi milý a ochotný. Potom sme sa presunuli na 

balkón rokovacej sály, z ktorého môže verejnosť sledovať rokovanie parlamentu. 

Odtiaľto sme si mohli vypočuť rozpravu o návrhu zákona.  

Naša exkurzia ďalej pokračovala do jedného z parlamentných výborov 

diskusiou s JUDr. Danielom Lipšicom. Je to slovenský právnik a konzervatívny politik, 

nezaradený poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, člen Výboru NR SR pre 

obranu a bezpečnosť. Zároveň je to bývalý podpredseda vlády a minister 

spravodlivosti, bývalý minister vnútra. Srdečne nás privítal, vysvetlil nám kroky, ktoré 

teraz robí spolu s ďalšími opozičnými poslancami, napokon nasledovali otázky 

študentov, na ne odpovedal priamo a zrozumiteľne. Študenti sa zaujímali o aktuálne 

dianie v spoločnosti. Rozlúčil so želaním osobných i študijných úspechov. 

Myslím, že môžem aj za svojich spolužiakov povedať, že s exkurziou sme boli 

spokojní a páčila sa nám. Určite neľutujeme skoré vstávanie, pretože to bola veľmi 

dobrá skúsenosť. Možno sa práve toto miesto stane o pár rokov naším pracovným 

pôsobiskom. 

 

Natália Boďová (III.E) 
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Národná rada SR, gymnazisti a minister vnútra Róbert Kaliňák 

 

 

 

Exkurzia na Okresnom súde v Prievidzi 

 

 dňoch 27. a  28. apríla 2015 sme sa ako študenti 3. ročníka v rámci predmetu 

spoločenskovedný seminár zúčastnili súdneho pojednávania na Okresnom 

súde v Prievidzi. Mnohí z nás po prvýkrát uvideli činnosť súdu a mali teda možnosť 

využiť vedomosti z občianskej náuky, z problematiky práva, v praxi. Videli sme 

riešenie prípadu neplnenia si vyživovacej povinnosti otca voči svojej neplnoletej 

dcére, ale taktiež aj dlhotrvajúci daňový spor. Po pojednávaní sme sa zúčastnili 

diskusie so sudcom JUDr. Pavlom Bielikom, ktorý ochotne zodpovedal na všetky 

naše otázky. Druhé pojednávanie viedol JUDr. Vojtech Chmelan.  

V mene oboch skupín spoločenskovedného seminára by som sa chcel 

poďakovať našej vyučujúcej PaedDr. Kataríne Rajcigelovej za možnosť zúčastniť sa 

tejto exkurzie, ktorá v mnohých z nás zanechala veľa spomienok a ktorá zároveň 

doplnila naše vedomosti z trestného práva. 

 

Dominik Petriska (III.F) 
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ 

 

                                                                                          PSYCHOLÓGIA 
 

 

 

Vedúca predmetovej komisie:  Mgr. Ľudmila Zaujecová 

 

Členovia: Mgr. Gabriela Belisová, Mgr. Ľudmila Husárová, PhDr. Zuzana Klačanská, 

ThDr. Pavel Kollár, PhD., SchP, PaedDr. Eleonóra Porubcová, Mgr. Dušan Rončák. 

 

 

 

Aktivity v predmete psychológia 

 

 rámci predmetu psychológia PhDr. Zuzana Klačanská spolu so žiakmi 

realizovala aj tento školský rok množstvo zaujímavých projektových prác, 

z ktorých závery žiaci prezentujú na nástenke vo vestibule školy. Témy akcií 

korešpondovali s odporúčaniami POP na školský rok 2014/2015 a tiež so 

spoločenskými potrebami. 

 

Zoznam spracovaných tém 

 

 Svetový deň výživy 16. október – Propagácia zdravého životného štýlu a zdravých 

potravín. Deň jabĺk.  

 Šikanovanie na školách. 

 Duševné zdravie a jeho dôležitosť – Svetový deň duševného zdravia 10. október. 

 Multikultúrna výchova – tolerancia a boj proti predsudkom voči príslušníkom 

rôznych národov, etník a ich kultúr. 

 Vplyv drog na psychiku – Prečo študenti siahajú po drogách? 

 Sekty a extrémistické organizácie – ich negatívny vplyv na mládež. 

 HIV/AIDS – základné informácie, prevencia. 

 Záškoláctvo – všeobecne a na našej škole. 

 „Odstráň obezitu!“, „Hovorme o jedle!“ 

 Riziká práce v zahraničí a obchodovanie s ľuďmi. 
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 Ochrana detí a mládeže pred sexuálnym zneužívaním – najmä prostredníctvom 

komunikačných technológií. 

 Deň narcisov – Čo je liga proti rakovine? Prevencia proti rakovine. 

 Deň Zeme 22. apríla. 

 

Výber najlepšie spracovaných prác našich žiakov navštevujúcich voliteľný predmet 

psychológia vo 4. ročníku: 

   

 

1. Šikanovanie na školách 

ikanovanie je celosvetový problém, o ktorom sme sa rozprávali na hodine 

psychológie. Táto téma nás zaujala, a preto sme sa rozhodli urobiť prieskum  na 

našej škole. Oslovili sme dievčatá aj chlapcov 1. a 4. ročníka nášho gymnázia a 

rozdali sme im dotazník. 

Vďaka výsledkom nášho prieskumu možno povedať, že sa šikanovanie na 

našej škole  vyskytuje. Problém šikanovania sa dotýka 

všetkých škôl, nielen našej. Nie každá škola si túto skutočnosť 

dokáže priznať alebo na šikanovanie nazerá ako na bežnú 

súčasť školského života. Po rozhovore s jednou šikanovanou 

žiačkou základnej školy a s jednou zo strednej školy možno 

usúdiť, že šikanovanie, ktorého boli obeťami, ich poznačilo a 

zanechalo na nich negatívne následky. Šikanovanie nie je len „zábava“, ako si 

niektorí myslia, môže obeti spôsobiť veľmi vážne následky a poznačiť ju aj na celý 

život. 

Základným predpokladom riešenia šikanovania je zmena pohľadu na tento 

prejav správania a jeho závažnosť. Riešenie tohto problému by malo byť aj 

záležitosťou pedagogického zboru a vedenia školy. Veľkú úlohu vo výchove detí 

zohrávajú najmä rodičia, ale aj samotné deti a študenti by si mali uvedomiť, aké 

následky môže ich správanie spôsobiť. 

 

Ľ. Chmelanová, D. Sucháňová, A. Daubnerová  (IV.D) 

 

 

2. Chráňme si duševné zdravie 

Š 
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uševné zdravie je schopnosť organizmu odolávať stresu, tlaku a je 

ukazovateľom jeho celkovej harmónie. Súvisí so stavom psychiky, centrálnej 

nervovej sústavy a dôležité sú aj faktory okolitého prostredia. Dnes patrí na svete k 

najčastejším príčinám úmrtia stres, ktorý spôsobuje kardiovaskulárne ochorenia 

cievneho systému, infarkty, ťažké a ľahké 

depresie. Cez druhú svetovú vojnu zomrelo v 

USA oveľa viac občanov na stres než padlo ich 

vojakov na všetkých frontoch. Podľa najnovších 

výskumov dnes priznáva až 30-40% dospelých, 

že niekedy trpeli depresiou. Medzi stresové 

faktory patrí: neuspokojenie a prehnané nároky v práci a škole, prokastrinácia, zlá 

výživa a nepravidelné stravovanie. Preto je v dnešnej dobe dôležitejšie ako 

kedykoľvek predtým chrániť si duševné zdravie. Z tohto dôvodu sa odporúča denne 

pohybovať na čerstvom vzduchu v prírode, relaxovať a meditovať, v chladných dňoch 

jesť viac výživných potravín, pozerať sa na veci optimisticky a zamerať sa na vzťahy. 

Spomaliť a nesprávať sa agresívne. Tieto a ďalšie časti témy sme sa snažili priblížiť 

našim spolužiakom v projekte, ktorý sme realizovali na seminári z psychológie. 

Prostredníctvom nástenky vo vestibule sme uvedené fakty ponúkli aj ostatným 

žiakom našej školy. 

Jozef Mário Matiaško (IV.F) 

 

 

3. Obezita  

bezita je chronické ochorenie charakterizované zvýšením zásob telesného 

tuku. Spôsobuje ju vysoko kalorická strava bohatá na tuky, cukor a živočíšne 

proteíny, nízka fyzická aktivita, nedostatočný príjem 

vitamínov a minerálnych látok, nesprávny stravovací 

režim (vynechávanie raňajok, obeda a pod.) 

Najčastejšie používané kritérium hodnotenia obezity je 

body mass index – BMI (BMI = telesná hmotnosť (kg) / 

telesná výška (m)). Podľa rozloženia tuku 

rozoznávame typ obezity: gynoidný (ženský typ hrušky: tuk sa nachádza v oblasti 

bokov a stehien) a androidný (mužský typ jablka: tuk sa nachádza v oblasti brucha).  

Obezita má dôsledky na našu obehovú sústavu. Môže nám spôsobiť hlavne 

choroby srdca, ciev a tepien. Kvôli obezite máme vysoký krvný tlak , zvýšenú hladinu 

D 
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cholesterolu a tuku v krvi. Spôsobuje nám taktiež žlčníkové kamene a máme kvôli nej 

rôzne psychosociálne komplikácie (diskriminácia, depresie a pod.)  

Cieľom liečby je výraznejší pokles hmotnosti. Liečba zahŕňa nízkoenergetickú 

diétu s obmedzením tuku, pohybovú aktivitu a úpravu stravovacích a pohybových 

návykov. Správna výživa by mala človeku zabezpečiť optimálny vývin a funkciu 

vyššej nervovej činnosti, optimálny rast kostry a vývin svalov, vývin schopnosti 

organizmu reagovať a prispôsobovať sa podmienkam životného prostredia.  

Medzi základné živiny patria bielkoviny (sú predovšetkým stavebnou látkou 

dôležitou pre rast, vývoj a obnovu opotrebovaných tkanív), cukry (sú objemovo 

najväčší a najľahšie dostupný energetický zdroj pre náš organizmus), tuky (sú látky 

rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, ich základnou stavebnou jednotkou sú 

mastné kyseliny).  

Na to, v akom množstve a s akým obsahom by sme mali konzumovať potraviny, 

slúži potravinová pyramída a jej grafické vyjadrenie v závislosti zložiek potravy. 

Prízemie pyramídy tvoria obilniny, pekárenské celozrnné výrobky, nelúpaná hnedá 

ryža, zemiaky v šupke a podobne. Do prvého poschodia patrí ovocie a zelenina. 

Druhé poschodie obsahujú potraviny bohaté na bielkoviny, hlavne mlieko, mliečne 

výrobky a mäso. Do tretieho poschodia patria vysokoenergetické potraviny ako 

cukor, sladkosti, olej, produkty s bielej múky a podobne. Nesprávna strava sa 

vyznačuje vysokým obsahom energie, vysokým obsahom tuku, vysokým obsahom 

soli a nízkym obsahom vlákniny. 

Na túto tému sme vypracovali aj dotazník, ktorého sa zúčastnilo 34 

respondentov – 18 mužov a 16 žien. Priemerný vek bol 20 rokov.  

Z respondentov sa iba 1 stravuje pravidelne vo fastfoodoch; 11 necvičí vôbec a 

17 cvičia raz-dvakrát za týždeň; 29 jedia každý deň ovocie a zeleninu; 29 sa 

stretávajú a trávia čas s obéznym človekom; 25 si uvedomujú, že obézni ľudia to 

majú ťažšie v živote, ako zdravo žijúci ľudia. Iba 7 sa snaží pomôcť obéznym ľuďom 

vo svojom okolí. 

 

Michaela Dodoková, Nikola Kováčová, Barbora Pružinová (IV.C) 

 

 

4. Ochrana detí a mládeže pred zneužívaním najmä prostredníctvom 

komunikačných technológií 
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exuálne zneužívanie a sexuálne vykorisťovanie detí sú obzvlášť závažnou 

formou trestnej činnosti, pretože sú namierené proti deťom. Obetiam prinášajú 

dlhodobú telesnú, duševnú a sociálnu ujmu. 

Internet  

V prostredí internetu sa čoraz viac rozširuje sexuálne zneužívanie detí a mládeže, 

ktoré môže mať vážne zdravotné následky pre jeho obete. Už dávnejšie je známe, že 

sexuálne zneužívanie detí súvisí so zvýšeným rizikom neskorších psychických, ale aj 

fyzických problémov a s rizikovým správaním. Pred online zneužívaním si dospelý 

vytvorí detskú identitu a vystupuje ako malé dievča či chlapec, ktorý má rovnaké 

problémy ako ostatné deti. Pritom jeho úmysly sú jasné. Väčšinou zlé a pedofilné. 

Dieťa zneužívané cez internet sa vyhýba rozhovorom s rodičom o tom, čo robí na 

internete, alebo je nervózne pri používaní počítača, prestane sa tešiť do školy či do 

spoločnosti. Podľa jedného z prieskumov približne 40 % dievčat a 17% chlapcov vo 

veku 15 a 17 rokov zažilo aspoň jeden typ sexuálneho zneužívania. Dievčatá dvakrát 

častejšie ako chlapci uvádzali sexuálne zneužívanie bez fyzického kontaktu a trikrát 

častejšie pohlavné zneužívanie s fyzickým kontaktom bez penetrácie. 

A kto sú páchatelia? 

Ak by sme si mysleli, že sú to len starší „ úchyláci“, mýlili by sme sa. Až 70% 

mužských obetí a viac ako polovica ženských obetí uviedla, že boli zneužívaní 

mladistvým páchateľom. Navyše väčšina z nich tohto páchateľa poznala aj v reálnom 

živote, často išlo o rovesníka, známeho. Počet mladistvých páchateľov vzrastá čoraz 

viac. Robí to špecifická skupina mužov, ktorých deti priťahujú. Nielen fyzicky, ale aj 

psychicky. Či sú páchatelia pedofili, je diskutabilné. Pedofília je erotická náklonnosť 

k deťom. Sú tu však aj hebefili, ktorých priťahujú iba dievčatá a efobili, ktorých 

priťahujú mladí chlapci. 

Chýba kvalitná prevencia 

Odborníci vidia problém najmä v nedostatočnej prevencii pred sexuálnym 

zneužívaním. I keď možnosti zneužívania prudko narastajú a rozširujú sa, prevencii 

nie je venovaná dostatočná pozornosť a v školách sa často postupuje podľa starých 

smerníc, ktoré sú žiakom skôr na posmech ako na poučenie, pretože už mnohí majú 

prvé skúsenosti za sebou. Dôležité je s prevenciou začať v období prvých kontaktov 

s internetom, pretože práve tu sa môžu stretnúť s rôznymi formami zneužívania 

a násilia, hoci si to okolie všimnúť nemusí.  

Kristína Gatialová, Kristína Kopáčiková, Romana Zmeková (IV.E) 

S 
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5. Deň Zeme 

eň Zeme sa každoročne koná 22. apríla. Tento sviatok je ovplyvnený 

pôvodnými dňami Zeme, ktoré sa konali pri oslavách jarnej rovnodennosti, 21. 

marca, a oslavovali príchod jari. V modernom chápaní ide o ekologicky motivovaný 

sviatok upozorňujúci na dopady ničenia životného prostredia a rozvíjajúcu sa 

diskusiu o možných riešeniach. 

Táto téma nás veľmi zaujala, a preto sme sa o nej 

rozhodli urobiť projekt. Výsledky nášho skúmania sú 

podľa nášho názoru veľmi dobré. Zistili sme, že 

väčšina ľudí pozná tento sviatok a čo je dôležitejšie, 

že separuje a zbiera odpad.  

Na záver by sme chceli zdôrazniť jedinečnosť našej 

planéty, ktorú by sme si za každú cenu mali chrániť. Dúfame, že čoraz viac ľudí 

začne venovať pozornosť ekológii a ochrane životného prostredia a že spoločne 

zabránime ďalším katastrofám, ktoré by mohli mať zlý dopad na našu planétu.  

 

Richard Zachar, Teo Grom (IV.D) 

 

 

Etická výchova a jej aktivity 

 

gr. Ľudmila Husárová organizačne zabezpečila  aktivitu „Červené stužky“, 

ktorej kampaň bola zameraná na poskytnutie a zvýšenie odborných vedomostí 

mladých ľudí o HIV/AIDS. Kampaň bola tiež zameraná na prevenciu látkových a 

nelátkových závislostí. Cieľom bolo motivovať mladých ľudí k získaniu vedomostí a 

zamysleniu sa nad problematikou HIV/AIDS.  

     Do kampane sa zapojili naši žiaci nosením červených stužiek  - symbolu boja proti 

AIDS. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Žiačky z II.C triedy 

D 
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Environmentálne aktivity žiakov triedy prímy b počas  

Dňa Zeme v areály školy 

 

 

Aj tento rok sa Zuzana Klačanská spolu s našimi žiakmi podieľali na organizovaní a 

riadení humanitárnych akcií. 

 

Deň nezábudiek  

 jesenných mesiacoch sa realizovala kampaň a zbierka na 

podporu duševného zdravia tromi spôsobmi: tlačovou formou 

rôznych letákov a plagátov, konferenciou a uličnou formou, ktorá 

sa konala od 11. –  14. 9. 2014. Ako dobrovoľníci sa tejto zbierky 

zúčastnili aj žiaci nášho gymnázia z tried II.E, II.F a III.F. Uličná forma spočívala v 

rôznych stanovištiach na rôznych miestach, kde bola vždy jedna dvojica študentov. 

Ľudia mohli prispieť ľubovoľnou sumou výmenou za nezábudku.  

 

Laura Modrianska (II.F) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Žiaci II.E, II.F a III.F 

V 
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Počas Dňa narcisov s Ligou proti rakovine sa našim žiakom 

dobrovoľníkom podarilo vyzbierať sumu vo výške 1511,19 €. 

 

Zbierka 1 deň úsmevu s OZ Úsmev ako dar  

 

 

 

 

Náboženská výchova a jej aktivity 

 

j v rámci predmetu náboženská výchova Mgr. Gabriela 

Belisová realizovala pôstnu aktivitu Tehlička pre podporu 

detí zo Stredoafrickej republiky, ktorá sa uskutočnila od 8. februára 

do 2. apríla 2015. Žiaci vyzbierali sumu 80 eur. 

Gabriela Belisová organizovala Deň počatého dieťaťa. 

Počas dní  24. a 25. marca sa konala akcia Biele stužky. Študenti 

rozdávali biele stužky ako znak života, pripomenuli ochranu 

nenarodených detí.  

Na Biblickú olympiádu celoročne pripravovala žiakov Mgr. Gabriela Belisová. 

Triedne kolá prebehli v mesiaci november v jednotlivých triedach na hodinách NAV, 

školské kolo sa uskutočnilo 14. januára 2015, dekanátne (okresné) kolo sa konalo v 

priestoroch GVBN v Prievidzi. Našu školu reprezentovali dve družstvá: 

1. kategória ZŠ a osemročné gymnáziá: naše družstvo 

v zložení: Jana Baloghová (II), Viktória Bajgárová (II), Saskia 

Hanzelová (II) sa umiestnilo sa na 4. mieste, 

2. kategória SŠ: naše družstvo v zložení: Dominika 

Mihálová (III.D), Timotej Králik (I.F), Matúš Hagara (III.C) sa 

umiestnilo na 3. mieste. 

 

Maturitná skúška 

Zo psychológie sa prihlásilo maturovať 30 žiakov. Úspešne zmaturovalo 30 žiakov. 

Predsedníčkou predmetovej maturitnej komisie bola PaedDr. Natália Peciarová z 

Gymnázia v Partizánskom. Priemerná známka bola 1,43.  

 

A 



124 
 

Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ 

 
                                                                                            MATEMATIKA 
 
 
 
 
Vedúca predmetovej komisie: PaedDr. Renáta Lukáčová 

 
Členovia: RNDr. Milan Barta, Ing. Ľudmila Holá, Mgr. Alžbeta Janesová, 

PaedDr. Miroslav Kozák, PaedDr. Oľga Kurbelová, PaedDr. Karin Malátová, 

Mgr. Jana Mečiarová, Mgr. Ľubomíra Šimurková. 

 
 
 
 
Matematické súťaže 
 
 

ATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 
 

 
Kategórie Z6 – 9 
 
Účasť v okresnom kole si vybojovali títo žiaci:  
 
kateg. Z6 (príma) – Michal Líška (príma b), 

kateg. Z7 (sekunda) – Noel Lehocký a Marek Obžera, 

kateg. Z8 (tercia) – Samuel Maňka a Matej Šerík, 

kateg. Z9 (kvarta) – Štefánia Glevitzká. 

 
Zo všetkých vyššie uvedených účastníkov okresného kola sa dvaja žiaci svojím 

počtom dosiahnutých bodov zaradili medzi najúspešnejších riešiteľov. Michal Líška 

sa vo svojej kategórii umiestnil na 2. mieste. Štefánia Glevitzká obsadila 1. miesto 

a postúpila do krajského kola, v ktorom sa opäť zaradila medzi najúspešnejších 

riešiteľov, pričom obsadila 2. miesto. 

 
Kategórie A, B, C 
 
V krajskom kole reprezentovali našu školu títo žiaci: 
 
kateg. C – Timotej  Králik (I.A) a Laura Partiková (I.A), 

M 
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kateg. B – Kristína Rabatínová (II.A) a Pavol Šimko (II.A), 

kateg. A – Adam Hlaváč (III.A), Pavel Madaj (IV.A), Adam Mečiar (IV.A)  

                 a Martin Veselý (oktáva). 
 
Zo všetkých vyššie uvedených účastníkov krajského kola sa medzi úspešných 

riešiteľov zaradil Pavel Madaj, ktorý obsadil 4. miesto, a Adam Hlaváč, ktorý sa 

umiestnil na 6. priečke.  
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YTAGORIÁDA 
 

 
V školskom kole dosiahli najlepšie výsledky títo žiaci: 
 
kategória P6 (príma) – Lenka Puškášová (príma a) a Michal 

Líška (príma b);  

kategória P7 (sekunda) – Marek Obžera; 

kategória P8 (tercia) – Viktória Fáberová a Samuel Maňka. 

 

 
LOKAN 
 

 

Do tejto medzinárodnej matematickej súťaže sa zapojilo 30 žiakov 

našej školy. Z nich až 11 získalo 5 klokanov: Lenka Puškášová 

(príma a), Karolína Ficelová (príma a), Veronika Šimková (tercia), 

Viktória Fáberová (tercia), Štefánia Glevitzká (kvarta), Jakub 

Hvolka (sexta), Ivan Plachý (II.A), Pavol Hepner (II.A), Ladislav 

Ferov (II.A), Pavol Šimko (II.A) a Ľubica Matyašovská (III.C).  Najväčšiu 

úspešnosť 95% a viac mali štyria žiaci: Štefánia Glevitzká (100%), Jakub Hvolka 

(96,7%), Pavol Šimko (95,8%) a Ladislav Ferov (95%).   

 
 
 

ÁBOJ 
 

 

V tejto celoslovenskej súťaži reprezentovali našu školu dve 

päťčlenné družstvá. Družstvu juniorov, ktoré tvorili žiaci 1. a 2. Ročníka, sa 

nepodarilo získať výrazné umiestnenie. 

 Družstvo seniorov v zložení Tomáš Čavojský (III.A), Adam Hlaváč (III.A), 

Martin Kavka (III.A), Marián Grác (IV.A) a Pavel Madaj (IV.A) skončilo zo 62 

slovenských seniorských družstiev na 22. mieste. 

 

 Všetkým účastníkom matematických súťaží ďakujeme za reprezentáciu školy. 

Úspešným súťažiacim srdečne blahoželáme a prajeme im aj ostatným veľa úspechov 

v ďalších matematických súťažiach. 

P 

K 
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Maturita z matematiky 

 
aturitnej skúšky z matematiky sa zúčastnilo spolu 67 žiakov. Tretina z nich 

dosiahla v externej časti úspešnosť väčšiu ako bola priemerná úspešnosť 

všetkých gymnázií na Slovensku. 

 Priemerná úspešnosť externej časti maturitnej skúšky z matematiky bola na 

našej škole 46,7% (percentil: 60,5). Percentil nad 90 mali siedmi žiaci: Martin Veselý 

(oktáva), Dávid Gross (IV.A), Pavel Madaj (IV.A), Adam Mečiar (IV.A), Michal Minárik 

(IV.A), Miroslava Palacková (IV.A) a Radmila Štangová (IV.E). 

 Na rozdiel od externej časti všetkých 67 žiakov absolvovalo ústnu časť 

maturitnej skúšky z matematiky úspešne. Z nich viac ako polovica dosiahla výborný 

prospech. Priemerná známka z ústnej časti maturitnej skúšky z matematiky bola na 

našej škole 1,67.  

                                                
                                                                               

Predmetová komisia matematiky 
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ 

 

                                                                                           INFORMATIKA 
 

 

Vedúca predmetovej komisie:   Mgr. Jana Galanská 

 

Členovia:  RNDr. Katarína Madová, PaedDr. Karin Malátová, 

RNDr. Jaroslav Mikuláš, Mgr. Ján Opálený. 

 

 

redmet informatika sa v tomto školskom roku vyučoval ako povinný predmet 

v prvom, druhom a treťom ročníku 4-ročného štúdia a v príme až septime 8-

ročného štúdia. Žiaci so záujmom o informatiku navštevovali v treťom a štvrtom 

ročníku voliteľný predmet informatika pre maturantov alebo programovanie. 

Nadaným žiakom a žiakom ochotným dozvedieť sa viac sme sa venovali 

prostredníctvom krúžkov. RNDr. Jaroslav Mikuláš pripravoval nadaných žiakov na 

programátorské súťaže v rámci krúžkov programovanie pre 1. a 2. ročník 

a programovanie pre 3. a 4. ročník. Mgr. Jana Galanská viedla krúžok 

programovanie, kde sa žiaci naučili základy programovania v jazyku pascal 

v prostredí Lazarus. Viedla aj krúžok tvorba webových stránok. Naše úsilie bolo 

ocenené peknými výsledkami v rôznych súťažiach. 

 
aedDr. Karin Malátová organizovala priebeh 

medzinárodnej súťaže iBobor na našej škole. 

RNDr. Katarína Madová organizovala 

medziročníkovú súťaž o najkrajšiu pohľadnicu a 

Mgr. Ján Opálený organizoval medziročníkovú 

súťaž o najkrajšie video. Všetci členovia PK sa aktívne zapojili do prípravy Dňa 

otvorených dverí, kde zaujímavou formou predstavili štúdium informatiky a práce 

našich žiakov. Prostredníctvom výstaviek, prezentácií a osobnými rozhovormi 

poskytli vyučujúci komplexné informácie o štúdiu informatiky na našej škole. 

P 
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 Členovia PK sa s vybranými žiakmi niekoľkokrát zúčastnili výstav výpočtovej 

techniky v Prievidzi. 

 Na webovej stránke predmetovej komisie sme informovali o rôznych súťažiach 

a aktivitách. 

Predmetová komisia informatiky 
 

Výsledky maturitnej skúšky 
 
Z informatiky maturovalo 21 žiakov. Žiaci preukázali veľmi dobré teoretické 

vedomosti aj praktické zručnosti. 

 
 

 

Úspechy našich žiakov 

Pavel Madaj, IV.A 

 2. miesto v celoštátnom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A 

 1. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A 

 1. miesto v krajskom kole olympiády z informatiky v kategórii A 

 

 

 

 

 

 

Počet žiakov 
Známka Priemerná 

známka 1 2 3 4 5 

21 12 4 5 0 0 1,67 
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Adam Mečiar, IV.A 

 2. miesto v krajskom kole olympiády z informatiky v kategórii A 

Peter Hrvola, Lukáš Hurtiš, IV.B 

 1. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii web 

Vladimír Masarik, III.B 

 úspešný riešiteľ súťaže Informatický bobor v kategórii senior 

Juraj Vavrík, III.B 

 úspešný riešiteľ súťaže Informatický bobor v kategórii senior 

Lukáš Volf, III.B 

 úspešný riešiteľ súťaže Informatický bobor v kategórii senior 

Lukáš Volf, Juraj Vavrík, III.B 

 3. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii web 



131 
 

Nikolas Fábry, III.D 

 úspešný riešiteľ súťaže Informatický bobor v kategórii senior 

Hakim Al-Hadi, I.D 

 úspešný riešiteľ súťaže Informatický bobor v kategórii junior 

Veronika Gažíková, I.D 

 úspešná riešiteľka súťaže Informatický bobor v kategórii junior 

Kristína Kňazeová I.D 

 úspešná riešiteľka súťaže Informatický bobor v kategórii junior 

Gabriel Drgoňa, I.F 

 úspešný riešiteľ súťaže Informatický bobor v kategórii junior 

Matúš Frivaldský, I.F 

 úspešný riešiteľ súťaže Informatický bobor v kategórii junior 

Peter Gonda, I.F 

 úspešný riešiteľ súťaže Informatický bobor v kategórii junior 

Lukáš Kasperkevič, I.F 

 úspešný riešiteľ súťaže Informatický bobor v kategórii junior 

Nina Kminiaková, I.F 

 úspešná riešiteľka súťaže Informatický bobor v kategórii junior 

Timotej Králik, I.F 

 úspešný riešiteľ súťaže Informatický bobor v kategórii junior 

Samuel Šubík, I.F 

 úspešný rieš iteľ súťaže Informatický bobor v kategórii junior 
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Fotografia očami detí 

de o celoslovenský internetový projekt určený deťom 

materských škôl a žiakom základných škôl a 8-ročných 

gymnázií do 15 rokov. Projekt je vypracovaný s dôrazom 

na školské a mimoškolské voľnočasové aktivity a záujmy detí, podporu vzťahu detí 

ku kultúre, moderným technológiám a inovatívnym metódam práce s deťmi a 

mládežou. Prostredníctvom „fotoprojektu FOD" sa deti (súťažiaci) môžu každoročne 

zapojiť do aktivít FOD –  t.j. fotosúťaže prebiehajúcej podľa vyhlásených tém 

(každoročne) a besedy, exkurzie, víkendové výlety, spoznávanie našej krajiny s 

podporou školy, pedagógov ako aj rodičov detí. FOD sa organizuje od roku 2006, 

keď úlohou 1. ročníka súťaže bolo spojiť deti, žiakov s rovnakým záujmom o digitálnu 

fotografiu a prácu v záujmových útvaroch, zvlášť fotografických.  

Radovan Huba, žiak tercie, sa zapojil do 9. ročníka tejto fotosúťaže a vyhral s 

fotografiou Čavoj 2 v mobilnej súťaži v kole Moje mesto / Moja obec  ročné 

predplatné časopisu Techbox. 

PaedDr. Karin Malátová 

I 
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Víťazná fotografia Radovana Hubu 
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ 

 

                                                                                                       FYZIKA 
 

 

 

Vedúca predmetovej komisie:  Mgr. Ľubomíra Šimurková 

 

Členovia: Mgr. Róbert Klein, Mgr. Jana Mečiarová, Mgr. Jana Pastieriková,  

RNDr. Jaroslav Perniš. 

 

 

 

yzika je zapojená do Národného projektu 

Moderné vzdelávanie – digitálne 

vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie 

predmety. Cieľom projektu je inovácia 

obsahu a metód výučby, skvalitnenie 

výstupov vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti. 

Národný projekt Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-

vzdelávacie predmety je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie. Spolu 

s Planétou vedomostí a ďalšími projektmi je súčasťou programu Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR DIGIPEDIA2020, ktorý sa realizuje s cieľom 

modernizovať rezort školstva v oblasti informatizácie a digitalizácie.  

 
 

FYKOSí Fyziklání 
 

ňa 13. februára 2015 sa naše družstvo opäť zúčastnilo 

súťaže s názvom FYKOSí Fyziklání V Prahe. Súťaž 

organizovala MFF Karlovej univerzity. Študenti Adam Mečiar 

(IV.A), Dávid Gross (IV.A), Michal Minárik (IV.A), Adam Hlaváč (III.A) a Ladislav 

Ferov (II.A) tvorili tím, ktorý mal v priebehu 3 hodín vyriešiť čo najviac netradičných 

fyzikálnych úloh. Fyzici GVBN vo svojej kategórii obsadili 2. miesto. Od víťazov nás 

delil jeden príklad. 

F 
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Fyzikálna olympiáda 56. ročník 

 
Kategória A 
  

rajské kolo sa konalo 4. februára 2015 v Trenčíne. Našu školu reprezentovali 

dvaja študenti. Adam Mečiar (IV.A) obsadil 3. miesto a postúpil do 

celoslovenského kola. Dávid Gross (IV.A) bol úspešným riešiteľom a obsadil 5. 

miesto. Celoslovenské kolo sa konalo 12. – 15. marca 2015 v Nitre. Adam Mečiar 

(IV.A) obsadil veľmi pekné 7. miesto z celkového počtu 29 súťažiacich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kategória B, C, D 
 
Krajské kolo sa konalo 13. mája 2015 v Trenčíne. Našu školu reprezentovali  10 

študenti: 

  
Kategória B (3. ročník) 
 
Adam Hlaváč 4. miesto 

Martin Kavka 4. miesto  

Tomáš Čavojský 6. miesto 

 

 
Kategória C (2. ročník) 
 
Pavol Šimko 2. miesto 

Ladislav Ferov 5. miesto 

Pavol Hepner 5. miesto 

K 
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Ivan Plachý  9. miesto Adam Hagara 11. miesto 

Kategória D (1. ročník) 
 
Timotej Králik 9. miesto 

Ľubomír Blaho 24. miesto 

 
Všetkým, ktorí v tomto školskom roku reprezentovali školu v náročných fyzikálnych 

súťažiach, ďakujeme a želáme veľa úspechov aj v nasledujúcom období. 

 
PK fyziky 
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Fyzikálny náboj 
 

ňa 7. novembra 2014 sa naši študenti zúčastnili súťaže Fyzikálny náboj v 

Bratislave. Družstvo seniorov (3. – 4.ročník) v zložení : Dávid Gross (IV.A), 

Adam Mečiar (IV.A), Lukáš Pavlíček (III.A), Adam Hlaváč (III.A), Martin Kavka 

(III.A) obsadilo 4. miesto z 38 družstiev. Družstvo juniorov (1. – 2. ročník) v zložení: 

Pavol Šimko (II.A), Ladislav Ferov (II.A), Adam Hagara (II.A), Pavol Hepner (II.A)  

a Kristína Rabatínová (II.A) obsadilo 19. miesto z 29 družstiev. 

 

 

11. ročník  International Masterclasses 
 

tudenti našej školy (Dávid Gross, Martin Kaplán, Marián 

Grác, Adam Hlaváč, Tomáš Čavojský, Marek Kotian, 

Nikolas Klementovič a Martin Kavka) sa na jeden deň stali 

členmi vedeckého kolektívu fyzikov a  zoznámili sa s riešením najaktuálnejších 

problémov svetového výskumu. Príležitosť im ponúkla Trenčianska 

univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Medzinárodnou organizáciou 

pre popularizáciu jadrovej fyziky  a Európskou organizáciou pre jadrový výskum. 

V piatok 6. marca 2015 mohli naši študenti v priestoroch TnUAD spolu s 

fyzikmi z CERN-u objavovať a skúmať elementárne častice pomocou veľkého 

hadrónového urýchľovača. Súčasťou podujatia boli 

prednášky o vlastnostiach mikrosveta a záhadách 

jednej zo štyroch základných síl vesmíru slabej 

interakcie a jej nosičov, tzv. W bozónov. Zoznámili sa aj 

s Higgsovými bozónmi, ktoré vedci objavili len nedávno. 

Následne si vyskúšali prácu vedcov a výsledky 

výskumu vyhodnocovali na detektore hadrónového 

urýchľovača. 

Účelom podujatia je rozvoj prírodovedných a 

technických kompetencií žiakov stredných škôl pod 

záštitou IPPOG, Technickej univerzity v Drážďanoch a 

CERN-u. 

PK fyziky 

D 

Š 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13639926&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7661564
http://www.sme.sk/itextg/?idh=13639926&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7661564
http://www.sme.sk/itextg/?idh=13639928&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7661564
http://www.sme.sk/itextg/?idh=13639930&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7661564
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Exkurzia CERN Švajčiarsko 
 

 dňoch 22. až 26. októbra 2014 sa zúčastnili študenti Gymnázia Vavrinca 

Benedikta Nedožerského v Prievidzi  z tried II.A, II.B, sexta, septima, oktáva, 

III.A a IV.E fyzikálnej exkurzie do Švajčiarska. Exkurziu s nimi absolvovali pani 

profesorky  Šimurková a Pastieriková. 

V stredu 22. októbra večer  sa vydali na dlhú cestu autobusom. Na druhý deň v 

skorých ranných hodinách dorazili do mesta Winterthur, kde sa všetci tešili na 

otvorenie Technoramy. Na spríjemnenie čakania sa prešli mestom. Po otvorení 

Technoramy vbehli dnu plní očakávaní, ktoré sa postupne plnili. Na prízemí  si mohli 

vyskúšať pokusy s magnetmi a mechanikou. Z tohto poschodia sa dostali von do 

parku. Aj tam bolo čo pozerať a skúšať. Zabavili  sa hlavne pri obrovskom ventilátore. 

Ak niekoho neoslovili tieto pokusy, dalo sa prejsť na ďalšie poschodie, kde si študenti 

mohli vyskúšať pokusy s vodou, zvukom a obrazom.  

Pani profesorka Šimurková svojich zverencov upozornila, že o 11.30 hod. sa 

bude konať elektrická šou.  Niektorí sedeli v hľadisku už  od 11.15 a čakali, čo sa 

bude diať. Predviedli napríklad metrový Van der Graafov generátor, ktorého sa dotkli 

dvaja dobrovoľníci a potom im „stáli vlasy dupkom.“ Po niekoľkých pokusoch 

predstavenie začalo naberať na obrátkach. Na pódium prišiel muž oblečený 

v kovovom „brnení” a v rukách mal dve kovové tyče. Vyzeralo to, akoby vrhal blesky. 

Pri niektorých pokusoch si prítomní zapchávali uši, pretože boli veľmi hlučné. Po 

skončení šou pokračovala  prehliadka. 

Ďalším zaujímavým pokusom bola „centrifúga”. Pár odvážlivcov  si posadalo do 

kruhu spolu so zamestnancom Technoramy. Ten dával presné inštrukcie. Napríklad 

trafiť loptičku, ktorá bola v strede kruhu, počas toho, ako sa celý kruh rýchlo točil. Na 

prvý pohľad ľahká úloha, ale tým, že sa všetci točili, bola veľmi náročná. V celej 

budove si prišiel na svoje aj „nefyzik”. Hlavne pri optických pokusoch.  

O 14.30 hod. sa začínalo ďalšie predstavenie s plynmi. Aj tu boli študenti 

svedkami mnohých zaujímavých pokusov. Po skončení prehliadky sa účastníci plní 

dojmov a zaujímavých zážitkov pobrali  ubytovať do hotela. 

Na druhý deň oddýchnutých študentov čakala prehliadka CERN-u. Pre tých, 

ktorí nevedia, čo ja CERN – je to európska organizácia pre jadrový výskum, 

nachádza sa tu najväčší európsky hadrónový urýchľovač a známy je tiež ako miesto 

vzniku siete World Wide Web.  Zaujímavý bol aj obed s vedcami, ktorí v CERN-e 

V 
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pracujú.  Po obede  sa  konala prednáška a neskôr sa záujemcovia mohli pozrieť na 

skutočné súčiastky urýchľovača. V tomto vedeckom komplexe strávili štyri hodiny. 

Nasledovala večerná prehliadka Ženevy. Tá všetkých zaujala, keďže sa počas 

nej stretli s množstvom zaujímavostí. Videli sochu Sisi, Fontánu štyroch ročných 

období, 130-metrový ženevský gejzír, ale aj kvetinové hodiny, múr reformátorov 

a mnoho iného. 

Tretí deň sa začal prehliadkou čokoládovne a syrárne. Najprv účastníci exkurzie 

obdivovali syráreň. Dozvedeli sa, ako sa presne vyrába syr. Hneď na začiatku každý 

dostal obal, v ktorom boli tri druhy rôzne vyzretého syra. Ďalej nasledoval presun do 

sladkej čokoládovne. Aj tu si preverili,  z čoho a ako sa čokoláda vyrába, aký  je jej 

pôvod. Po prezentácii sa všetci tešili na ochutnávku. Mohli ochutnať z rôznych 

druhov, ale bolo ich tam toľko, že na konci prehliadky  niektorí  nechceli  čokoládu ani 

vidieť. Ale bola vynikajúca. Ochutnávka čokolády bola zároveň aj bodkou za touto 

veľmi zaujímavou exkurziou. Všetkých čakala už len cesta domov. Celý čas bolo o 

čom premýšľať a rozprávať. Všetkým sa v hlavách ukladali a triedili zážitky dní 

strávených vo Švajčiarsku. 

 
         Valéria Barčinová (II.B) 
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Pozorovanie čiastočného zatmenia Slnka 
 

 piatok 20. marca 2015 mohli študenti našej školy pozorovať ojedinelý prírodný 

úkaz – čiastočné zatmenie Slnka. Naposledy sme ho na Slovensku mohli vidieť 

4. januára 2011 (na 72 %), to nasledujúce bude 10. júna 2021 (4%). Zo Slovenska 

bolo úplné zatmenie Slnka viditeľné 8. júla 1842 a najbližšie bude až 7. októbra 2135.  

Na školskom dvore boli nainštalované dva ďalekohľady. Jedným z nich bolo 

možné tento úkaz pozorovať v projekcii a druhým priamo cez objektív. Pozorovanie 

organizovala predmetová komisia fyziky pod odborným dohľadom bývalého kolegu 

pána profesora Škrinára. Vďaka jeho pútavému rozprávaniu o pohybe nebeských 

telies sa študenti dozvedeli mnoho nových poznatkov z astronómie. 

Touto cestou chceme poďakovať pánovi profesorovi Škrinárovi za jeho ochotu 

podeliť sa o svoje vedomosti a veríme, že sa spolu stretneme na ďalších 

zaujímavých akciách.  

Mgr. Ľubomíra Šimurková  
 

 

 

 
 

 

V 
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ 

                                                                                                      CHÉMIA 

 

 

Vedúci predmetovej komisie:  PaedDr. Miroslav Kozák 

Členovia: PaedDr. Oľga Kurbelová, RNDr. Michal Struhár, RNDr. Denisa Tužinská. 

 
 
 

Chémia v školskom roku 2014/2015  
 
 

iaci našej školy sa zapojili do riešenia úloh 51. ročníka 

chemickej olympiády, ktorú vyhlásilo MŠVVaŠ SR v 

spolupráci so Slovenskou chemickou spoločnosťou pri 

SAV. Aj v tomto školskom roku naši žiaci dosiahli 

vynikajúce výsledky.  

V najvyššej kategórii A  sa úspešnými  riešiteľmi krajského kola (SŠ Nováky – 

prax, Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza – teoretická časť, 28. – 29. januára 

2015) stali: 

Palacková Miroslava IV.A  1. miesto 

Svítok Adam  III.A  2. miesto  

Drexler Matúš  III.A  3. miesto 

Andrejčák Samuel  II.A  4. miesto 

Krupčíková Simona IV.B  5. miesto 

 

Všetci  úspešní riešitelia postúpili do celoštátneho kola v kategórii A. V nej 

súťažilo 25 najlepších chemikov. Celoštátne kolo v kategóriách A, E a F sa 

uskutočnilo v dňoch 1. – 4. marca 2015 v Nitre. 

Úspešnými riešiteľmi v kat. A sa stali všetci naši žiaci: 

Palacková Miroslava IV.A   2. miesto 

Drexler Matúš  III.A             6. miesto 

Andrejčák Samuel  II.A             7. miesto 

Svítok Adam  III.A  10. miesto 

Ž 
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Krupčíková Simona  IV.B  18.miesto  

 

Najlepších 10 súťažiacich z tejto kategórie postúpilo ďalej.   

Z našich študentov sa M. Palacková, M. Drexler, S. Andrejčák a A. Svítok 

zúčastnili na 1. výberovom (teoretickom) sústredení (12. – 18. apríla 2015 v 

Bratislave), z ktorého do 2. výberového (praktického) sústredenia (3. – 9. mája 2015 

v Bratislave) postúpili M. Palacková, A. Svítok a S. Andrejčák. Z neho sa  

prebojovali do tretieho záverečného sústredenia (31.05. – 03.06. 2015 v Bratislave) 

M. Palacková a A. Svítok. 

M. Palacková vybojovala miesto v štvorčlennom slovenskom tíme, ktorý 

reprezentoval Slovenskú republiku na 47. MEDZINÁRODNEJ CHEMICKEJ 

OLYMPIÁDE 20. – 29. júla 2015 v Azerbajdžane (Baku). Miroslava Palacková 

získala bronzovú medailu.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V kategórii B sa úspešnými riešiteľmi krajského kola (SŠ  Nováky, 9. apríla 2015, 29 

súťažiacich) stali: 

Andrejčák Samuel          II.A            1. miesto 
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Šimko Pavol   II.A  3. miesto 

Kapusta Kristián  II.B  4. miesto 

Gonda Peter  I.F  5. miesto 

Sluka Dávid   I.A            6. miesto 

Ferov Ladislav  II.A            7. miesto 

Žilák Peter    I.A  8. miesto 

 

V kategórii C  sa úspešnými riešiteľmi krajského kola (SŠ  Nováky, 14. mája 2015, 42 

súťažiacich) stali: 

Sluka Dávid    I.A             1. miesto 

Gonda Peter    I.F             4. miesto 

Žilák Peter    I.A             7. miesto 

Sklenárová Dorota   V           13. miesto 

Šimurková Viktória  I.F           17. miesto 

Kminiaková Nina   I.F           25. miesto 

 

Konzultantmi CHO pre jednotlivé kategórie boli:  A, B   –   PaedDr. Miroslav  Kozák, 

                                                                              C, D   –   PaedDr. Oľga Kurbelová. 

 

Najúspešnejší riešitelia KK CHO v kat. B,C sa každoročne zúčastňujú Letnej školy 

chemikov. Uskutočnila sa 5. – 17. júla 2015 na Pedagogickej fakulte Trnavskej 

univerzity v Trnave. Z našej školy sa 38. ročníka LŠCh  zúčastnili úspešní riešitelia 

CHO: L. Ferov (II.A), K. Kapusta (II.B), P. Žilák (I.A) a P. Gonda (I.F). Aj tu sa 

výsledkovo presadili naši chemici. V kategórii B K. Kapusta skončil na 2. mieste.  

 

 

Naši žiaci sa v tomto školskom roku zapojili do riešenia 4.ročníka medzinárodnej 

súťaže ViBuCh, ktorého organizátorom je Ústav chemie Prírodovedeckej fakulty 

Masarykovej univerzity v Brne  spoločne s Národným centrom pre výskum 

biomolekúl (NCBR). Celkovo sa do súťaže zapojilo 40 súťažiacich. Medzi 10 

najlepšími sa z našich žiakov umiestnili: 

Krupčíková Simona (IV.B)    4. miesto 

Drexler Matúš  (III.A)    6. miesto  

Svítok Adam  (III.A)    7. miesto 
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Kapusta Kristián  (II.B)            9. miesto 

Rabatinová Kristína  (II.A)          10. miesto 

Praktického sústredenia najlepších riešiteľov ViBuChu sa v Brne (3. – 9. augusta 

2015) zúčastnilo 10 najúspešnejších riešiteľov. 

 

Ďalšími aktivitami, do ktorých sa zapojili po prvýkrát naši študenti, boli: 

1. Korešpondenčný seminár Ksicht 

 

Organizátorom bola Prírodovedecká fakulta Karlovej 

univerzity v Prahe; počet súťažiacich: 135. 

 

Výsledky našich študentov: Svítok Adam   (III.A)  6. miesto, 

                      Drexler Matúš  (III.A)  8. miesto.  

Obaja úspešní riešitelia sa v dňoch 14. – 19. júna 2015 zúčastnili sústredenia pre 30 

najlepších riešiteľov na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. 

 

2. Junior freshhh 

Organizátorom bol Slovnaft; počet tímov: 300; 

termín finále: 27. januára 2015; miesto finále: 

Slovnaft.  

 

V celoslovenskom finále súťažilo v Bratislave 8 najlepších tímov z on-line časti 

súťaže. Po vynikajúcich výkonoch a napínavom priebehu dňa sa naše družstvá 

umiestnili výborne na a získali hodnotné ceny: 

Alfa chemici   1. miesto 

Krupčíková Simona (IV.B), Drexler Matúš (III.A), Kapusta Kristián (II.E)   

The Three Engineers  3. miesto 

Rabatinová Kristína , Ferov Ladislav, Šimko Pavol  (II.A) 

Súťažné družstvá sprevádzal PaedDr. M. Kozák. 

 

3. N-Trophy 

Organizátorom bol Juhomoravský kraj; počet 

tímov: 109; termín finále: 6. – 8. februára 2015; 
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miesto finále: Prírodovedecká fakulta Masarykovej univerzity v Brne. 

 

Vo finálovom kole sa stretlo 16 najlepších tímov z on-line časti súťaže. 7. februára 

2015 súťažili tímy vo viacerých úlohách. Po vynikajúcich výkonoch a napínavom 

priebehu sa naše družstvo s názvom The two engineers and one alfa chemist (Ferov 

Ladislav, Šimko Pavol (II.A), Drexler Matúš (III.A)) umiestnilo na výbornom 6. mieste. 

 

Všetkým riešiteľom chemických úloh blahoželáme k dosiahnutým výsledkom, 

ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov v ďalšom 

školskom roku 2015/2016. 

 

PaedDr. Miroslav Kozák 

                                                                                      vedúci PK chémie                                                                       

 

 

Úspech Slovenska na 47. medzinárodnej chemickej olympiáde 

v Baku 

 

a domácu súťaž žiakov s nechemickým zameraním nadväzuje medzinárodná 

chemická olympiáda (MChO). Koná sa každoročne (zvyčajne v júli) v rôznych 

krajinách. V súčasnosti sa jej zúčastňuje takmer 300 súťažiacich žiakov zo 75 krajín 

sveta. Hoci sa táto súťaž orientuje na žiakov stredných škôl, súťažné úlohy svojou 

hĺbkou a komplexnosťou výrazne prekračujú úroveň, na akej sa chémia vyučuje na 

strednej škole. Štvorčlenné súťažné družstvo SR na MChO sa vyberá z 

najúspešnejších účastníkov republikového kola v kategórii A, ktorí absolvujú 

špecializovanú prípravu na sústredeniach organizovaných SK ChO a Iuventou v 

spolupráci s Fakultou chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave a 

Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Vďaka dobrej úrovni 

domácej ChO a systému špecializovanej prípravy sa Slovensko veľmi dobre 

prezentuje na MChO a naše družstvo sa tradične umiestňuje v prvej tretine až 

polovici poradia zúčastnených krajín. Príspevok slovenských chemikov pre rozvoj 

MChO ocenila medzinárodná porota v roku 1994 a odsúhlasila, aby medzinárodné 

N 
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informačné centrum pre MChO malo sídlo v Bratislave. Slovensko má zastúpenie aj v 

Riadiacom výbore MChO.  

Slovenskú republiku na 47. MChO v Baku v Azerbajdžane (20. – 29.7.2015) 

reprezentovali štyria talentovaní gymnazisti. V konkurencii 290 súťažiacich zo 75 

krajín sveta všetci štyria získali medailové umiestnenia: Jakub Obuch (zlato, 

Gymnázium J.H. Trnava), Roman Staňo (striebro, Gymnázium, Poštová ul., Košice), 

Štefan Stanko (striebro, Gymnázium A.V. Levice), Miroslava Palacková (bronz, 

Gymnázium V.B.N. Prievidza). V neoficiálnom poradí bodovej úspešnosti sa tak 

Slovenská republika umiestnila na vynikajúcom 13. –18. mieste.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Naši súťažiaci s medailami (sprava): Štefan Stanko, 

Miroslava Palacková, Jakub Obuch a Roman Staňo. 

 

Súťaž pozostávala z riešenia náročných praktických a teoretických úloh. Praktické 

úlohy boli tri, teoretických osem. 

 

„Členmi medzinárodnej poroty, ktorá riešila preklad a opravu úloh a riešení, 

boli doc. RNDr. Martin Putala, PhD. (vedúci delegácie, člen Riadiaceho výboru 

MChO, UK v Bratislave), Ing. Pavel Májek, PhD. (Slovenská technická univerzita v 

Bratislave) a Ing. Elena Kulichová (Spojená škola Nováky). Za tento mimoriadny 

úspech vďačíme talentu a pracovitosti súťažiacich, učiteľom na gymnáziách: Limberg 

(Levice); Kozák (Prievidza); Görcsösová (Košice); Löfflerová (Trnava) a pedagógom 

z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave a Fakulty chemickej a potravinárskej 
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technológie STU v Bratislave, ktorí ich na súťaž pripravovali. Nemalú úlohu v 

získavaní talentovaných chemikov má každoročne organizovaná Letná škola chémie 

podporovaná najmä Slovnaftom, a.s.  

V krajinách, ktoré pochopili význam vzdelávania pre svoju budúcnosť, majú 

vypracovaný systém výchovy talentov; na Slovensku sa však táto práca ponecháva 

na osobnú iniciatívu jednotlivcov, ktorí sú navyše za túto činnosť oceňovaní 

minimálne. Na Slovensku absentuje štátny program starostlivosti o talentovanú 

mládež, ktorý by sa realizoval na všetkých úrovniach od základnej až po vysokú 

školu. Keď ďalej zvážime postupný pokles dôrazu na prírodovedné vzdelávanie na 

školách a na smerovanie ku konzumnej spoločnosti, možno očakávať, že Slovenská 

republika bude postupne strácať svoje tradičné postavenie na medzinárodnom poli. 

Avšak napriek všetkým súčasným spoločenským tendenciám pozitívne možno 

hodnotiť fakt, že ešte stále existuje dosť žiakov, ktorí majú záujem o rozvoj svojho 

talentu v chémii a zanietených učiteľov, ktorí sú ochotní venovať časť svojho voľného 

času tejto činnosti.“ 

 
Text: doc. RNDr. Martin Putala, PhD., predseda Slovenskej komisie CHO  

Foto: Ing. Elena Kulichová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slovenská delegácia na 47. MChO (zľava): Martin Putala, Jakub Obuch, 

Miroslava Palacková, Roman Staňo, Štefan Stanko, Pavel Májek a  

Elena Kulichová. 
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Opäť vynikajúci úspech na medzinárodnom poli 

 
 dňoch od 20. – 29. júla 2015 sa v hlavnom meste Azerbajdžanu, v Baku, 

konala 47. medzinárodná chemická olympiáda. Spolu s ďalšími tromi žiakmi z 

gymnázií zo Slovenska sme mali česť reprezentovať Slovensko, naše mesto a školu 

vo svete.  

Po príchode do Baku som stratila obavy a moje očakávania boli prekonané. Nebola 

som jediné dievča, ktoré malo strach z moslimskej krajiny. Ale po pár minútach som 

prišla na to, že to boli iba predsudky. Ženy chodili rovnako oblečené ako u nás a zo 

strany mužov som nepocítila žiadnu aroganciu. Práve naopak, správali sa k ženám 

ako praví gentlemani. Ako tradične program 

olympiády začal otváracím ceremoniálom, kde 

sme nazreli do azerbajdžanskej kultúry, zvykov 

a tradícií. Predstavili nám talentované deti v 

tanci a speve. Privítali nás niekoľkí držitelia 

Nobelovej ceny za chémiu. Bol pre mňa 

obrovský zážitok, keď som počula rozprávať 

významné osoby ako napríklad Rudolf Arthur 

Marcus. Hneď po ceremoniáli sme sa išli 

zoznámiť s mestom. Užili sme si krásnu 

prechádzku po móle a pochopili sme, prečo 

Baku dostalo prívlastok mesto vetra. Počas 

nasledujúcich dní sme mali program plný 

kultúry, zábavy a spoznávania. 

Nezabudnuteľnou súčasťou Baku boli ropné 

veže. Počas výletov sme ich videli mnoho. Bohužiaľ, fakt, že sa v mori ťaží ropa, bol 

vidieť aj na samotnom mori a plážach. Asi jeden z najlepších dojmov vo mne 

zanechalo staré mesto a múzeum kobercov. V starom meste sme sa zoznámili z 

moslimskou tradičnou architektúrou, ktorá zasahuje aj do dnešných stavieb. Zaujal 

nás výhľad z Panenskej veže na celé mesto ladené v oranžových, hnedých a sivých 

odtieňoch. Krásne zapadá do púštneho prostredia. V múzeu kobercov sme sa zdržali 

niekoľko hodín. Oboznámili sme sa s technikami tkania, ktoré sme spoznávali na 

mnohých vystavených kobercoch. Chvíľami som sa cítila ako v múzeu maľovaných 

obrazov. Dokonca v detskom kútiku sme si mohli vyskúšať tkanie koberca.  

V 
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Nemôžem zabudnúť na samotnú súťaž. Tá sa konala na Moskovskej 

univerzite v Baku. Počas cesty z hotela na univerzitu sme všetci boli nervózni. 

Netušili sme, čo nás čaká, ale bolo nám jasné, že to bude ťažké. Keď sme dorazili na 

miesto, nervozita opadla a zostali sme v úžase. Univerzita bola veľkolepá a honosná. 

Laboratóriá mali najnovšie vybavenie. Každý účastník mal k dispozícii nielen nové 

sklo, ale aj notebook s meracími prístrojmi. Samotná súťaž mala veľmi vysokú 

úroveň a pre študentov bola namáhavá. Osobne som hrdá, že som mala česť 

pracovať na pôde takej prestížnej univerzity. Vyvrcholením celej olympiády bol dlho 

očakávaný záverečný ceremoniál spojený s odovzdávaním ocenení. Napätie medzi 

súťažiacimi aj mentormi v slovenskom tíme vystriedala radosť po zistení, že si domov 

odnášame 4 medaily. Aj napriek vysokej náročnosti slovenský tím obstál výborne, 

dokonca lepšie ako mnoho európskych lídrov.  

Som veľmi vďačná, že som sa mohla zúčastniť na 47. medzinárodnej 

olympiáde. Spoznala som mnoho nových ľudí, s ktorými som v kontakte. Získala som 

nové skúsenosti a zistila som, že strach z inej kultúry sú len predsudky. Za to, že 

som sa dokázala prebojovať až sem, vďačím pánovi Kozákovi, ktorý mi ochotne 

pomáhal v štúdiu a dodával motiváciu. Nemôžem zabudnúť na bývalých a terajších  

študentov gymnázia, vďaka ktorým som sa rozvíjala a získavala nové pohľady na 

problematiku chemickej olympiády. A v neposlednom rade som vďačná aj mojim 

rodičom. Všetkým týmto ľuďom ĎAKUJEM. 

 
 

Miroslava Palacková (IV.A) 
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ 

 

                                                                                                  BIOLÓGIA 
 

 

Vedúca predmetovej komisie:  Mgr. Vlasta Dobrotková 

Členovia:  Mgr. Eva Baloghová, Mgr. Marta Lančaričová, Mgr. Jana Mikušková,  

Mgr. Tibor Mlynárik, Mgr. Viera Pekárová, RNDr. Michal Struhár,  

RNDr. Denisa Tužinská. 

 

 

Voliteľné predmety  

 tomto školskom roku boli otvorené dve skupiny predmetu 

„mikrobiológia“  a tri skupiny predmetu „seminár z biológie“ v 

3. ročníku,  vo štvrtom ročníku 3 skupiny predmetu „botanika 

a zoológia“, 3 skupina predmetu „biológia človeka a ekológia“ a 2 

skupina predmetu „vybrané kapitoly z biológie“. V treťom ročníku spolu navštevovalo 

voliteľné predmety 109 študentov, vo štvrtom ročníku 151 študentov.   

  

 

Analýza výsledkov maturitnej skúšky 
 
Z biológie maturovalo 64 študentov. Na maturitnej skúške z biológie dosiahli tieto 

výsledky:  

1,00 – 40 žiakov  

2,00 – 20 žiakov  

3,00 – 4 žiaci 

 

Celková priemerná známka: 1,39 

 

V 
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Aktivity a prezentácia PK na verejnosti 

 

RNDr. Michal Struhár – účasť na odbornej prednáške v Hornonitrianskom 

múzeu Prievidza „Svět hmyzu“ pre študentov VOP 3. ročník, účasť na výstave 

v Hornonitrianskom múzeu Prievidza „Očarený chrobákmi a inou háveďou“ pre 1. 

ročník; člen komisie školského kola biologickej olympiády v kategórii A a B; 

RNDr. Denisa Tužinská – organizácia prírodovednej exkurzie do Viedne pre 1. 

a 2. ročník;  

Mgr. Jana Mikušková – účasť na výstave v Hornonitrianskom múzeu Prievidza 

„Očarený chrobákmi a inou háveďou“ pre 1. ročník; členka školskej komisie 

biologickej olympiády v kategórii A a B; účasť na odbornej prednáške RNDr. 

Vladimíra Slobodníka, CSc. „Význam mokradí“ pre študentov 3. ročníka; 

Mgr. Vlasta Dobrotková – predseda školskej komisie biologickej olympiády v 

kategórii A a B; organizácia vedeckých onkologických dielní, odborná prezentácia 

pracovníkov ÚEO SAV v Bratislave pod vedením RNDr. Jána Sedláka, DrSc.; 

organizácia odbornej prednášky RNDr. Vladimíra Slobodníka, CSc. „Význam 

mokradí“ pre študentov 3. ročníka; účasť na výstave v Hornonitrianskom múzeu 

Prievidza „Očarený chrobákmi a inou háveďou“ pre 1. ročník; účasť na odbornej 

prednáške v Hornonitrianskom múzeu Prievidza „Svět hmyzu“, pre študentov VOP 3. 

ročník; 

Mgr. Marta Lančaričová – účasť na výstave v Hornonitrianskom múzeu 

Prievidza „Očarený chrobákmi a inou háveďou“ pre 3. ročník; organizácia 

prírodovednej exkurzie do Tropikária v Budapešti; aktivity zdravotníckeho krúžku – 

účasť na zbierkach SČK „Darček pod vianočný stromček“ pre deti z detských 

domovov; prezentácia prvej pomoci na „Dni polície“;   

Mgr. Tibor Mlynárik - účasť na výstave v Hornonitrianskom múzeu Prievidza 

„Očarený chrobákmi a inou háveďou“ pre 2. ročník; 

Mgr. Viera Pekárová - účasť na výstave v Hornonitrianskom múzeu Prievidza 

„Očarený chrobákmi a inou háveďou“ pre 2. ročník. 
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j v tomto školskom roku sa dňa 7. marca 2015 na našej škole usporiadal „Deň 

otvorených dverí“. Naša predmetová komisia prezentovala výučbu biológie pre 

žiakov ZŠ aj širokú verejnosť. Informovali sme o možnostiach výučby biológie na 

našej škole a o možnostiach uplatnenia na vysokých školách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohľad do odbornej učebne biológie 

 

Naše úspechy 

5. januára 2015 sa uskutočnilo školské kolo 49. ročníka biologickej olympiády, 

ktorého sa zúčastnili 2 súťažiaci. Kamil Oulehle (III.E) s prácou „Geneticky 

modifikované organizmy“ obsadil 1. miesto a postúpil do krajského kola. Frederiku 

Mekišovú (III.D) s prácou „Mních šedý“ sme odporučili do SOČ odbor 04 Biológia. 

Oboch študentov pripravovala Mgr. Vlasta Dobrotková. 

V SOČ odbor biológia sa predstavili Ivan Kadlečík (III.C) s prácou 

„Bioluminiscencia okolo nás“ a Ivana Čičmancová (III.F) s prácou „Pes lekárom 

ľudskej duše“. Obaja postúpili do regionálneho kola, ale zo zdravotných dôvodov sa 

súťaže nezúčastnili. Študentov pripravovala Mgr. Vlasta Dobrotková. 

Družstvo prvej pomoci mladých obsadilo 2. miesto v okresnom kole. Študentov 

pripravovala Mgr. Marta Lančaričová. 

 

A 

1 
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Údaje o spolupráci a aktivitách v rámci predmetovej komisie 

ajlepšiu spoluprácu máme so Zoologickou záhradou v Bojniciach, kam 

pravidelne chodíme na odborné prednášky a exkurzie. Ďalej spolupracujeme 

s RNDr. Jánom Sedlákom, DrSc. s Ústavu experimentálnej onkológie SAV 

v Bratislave na projekte „Vedecké dielne“. 

Spolupracujeme aj s Hornonitrianskym múzeom v Prievidzi a Regionálnym kultúrnym 

centrom v Prievidzi. Zúčastňujeme sa rôznych výstav a prednášok.  

Naďalej pokračuje aj spolupráca so SČK. Na našej škole sa uskutočnila akcia 

darovania krvi pri príležitosti Študentskej kvapky krvi, ktorej sa zúčastnili študenti aj 

pedagógovia našej školy.  

Mgr. Vlasta Dobrotková 

                                                                                                 vedúca PK biológie

   

Význam mokradí  
 

ri príležitostí Svetového dňa mokradí sa 3. februára 2015 uskutočnila prednáška 

RNDr. Vladimíra Slobodníka, CSc. – zoológa Správy CHKO Ponitrie – na tému 

„Význam mokradí“. Prednášajúci oboznámil študentov o dôležitej ochrane a význame 

mokradí v prírode. Na prednáške sa zúčastnili študenti seminárov z biológie tretieho 

ročníka a žiaci II.F triedy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Košské mokrade 

N 

P 
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Vedecké onkologické dielne 

 
a našej škole sa uskutočnil piaty ročník „Vedeckých dielní 

onkológia“ pod hlavičkou Rakovina – nie je to mimo nás 

(Cancer – It Is Not Beyond Us), ktorá je mottom tohtoročného 

Svetového dňa boja proti rakovine, ktorý sa koná 4. februára. 

Je to aj deň tradičného štartu spoločného projektu nadácie Výskum rakoviny 

a Ústavu experimentálnej onkológie SAV v Bratislave „Vedecké dielne onkológia“.  

Študenti tretieho a štvrtého ročníka si 10. februára 2015 vypočuli zaujímavé 

prednášky od dvoch doktorandiek a RNDr. Jána Sedláka, DrSc. z Ústavu 

experimentálnej onkológie SAV v Bratislave. Dozvedeli sa, ako sa dá pokračovať 

v štúdiu na SAV.  

 

 

„Očarený chrobákmi a inou háveďou“ 
 

ornonitrianske múzeum v Prievidzi v spolupráci s Múzeom juhovýchodnej 

Moravy v Zlíne pripravilo výstavu venovanú československému popularizátorovi 

entomológie Vladimírovi Javorkovi. Na výstave boli prezentované jeho publikácie 

a kresby chrobákov, exponáty hmyzu a aj pomôcky na ich zber a preparáciu. Výstavu 

študentom 1. ročníka a seminaristom 4. ročníka priblížil aj pracovník múzea 

odborným výkladom: 

„Očarený chrobákmi a inou háveďou je titul výstavy, ktorou sa otvára výstavná 

sezóna 2015 v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi. Do nového roku vstupuje 

múzeum prírodovednou prezentáciou, zapožičanou z Múzea juhovýchodnej Moravy v 

Zlíne, pripravenou pri príležitosti nedožitých stých narodenín významného 

československého popularizátora entomológie Vladimíra Javorka. Celé generácie 

entomológov získavali prvé informácie z knižiek, ktoré napísal a zároveň ilustroval 

tento vzácny človek, pričom mnohí vôbec netušili, že ich autorom nie je profesionálny 

entomológ, ale učiteľ. Prvou Javorkovou takmer tisíc stránkovou knihou bol Klíč 

k určování brouků ČSR, vydanou v roku 1948. V druhej polovici minulého storočia 

zostavil viacero populárno-vedeckých publikácií:  Brouci,  Kapesní atlas dvoukřídlého 

hmyzu, Kapesní atlas ploštic a křísů, Kapesní atlas brouků. Vreckové atlasy sa stali 

počas niekoľkých desaťročí odporúčanými publikáciami pre mladých prírodovedcov 

N 

H 
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a patrili k nevyhnutnej výbave všetkých prírodovedných krúžkov v Čechách i na 

Slovensku. Posledným dielkom, na ktorom Vladimír Javorek pracoval na sklonku 

svojho života,  mala byť kniha Broučci, které bychom měli znát. K jej vydaniu však 

nedošlo. Rukopis, obsahujúci stručný popis osemdesiatich bežných alebo aspoň 

všeobecne známych chrobákov, doplnený Javorkovými precíznymi kresbami hmyzu, 

je dnes vzácnou súčasťou fondu Múzea juhovýchodnej Moravy v Zlíne. Táto výstava 

je pripomienkou jeho významného prínosu pre českú i slovenskú entomológiu. 

Prostredníctvom ukážok vreckových atlasov a reprodukcií kresieb chrobákov, ktoré 

namaľoval sám autor, si odborná i laická verejnosť môže zaspomínať či zoznámiť sa 

s mravčou prácou tejto osobnosti. Súčasťou výstavného podujatia sú desiatky 

exponátov európskych chrobákov, medzi ktorými sa nachádzajú dnes už chránené či 

ohrozené druhy z čeľadí: fúzačovité, bystruškovité, lajniakovité, liskavkovité, 

nosáčikovité, kováčikovité, potápnikovité a iné. Neodmysliteľnými zložkami výstavy 

sú pomôcky prírodovedcov určené na entomologický výskum, zber pôdnych 

živočíchov, lov vodného a lietajúceho hmyzu či prostriedky na preparáciu (ihly, 

pinzety, napínadlá, chemikálie) a množstvo fotografií, zachytávajúcich  prácu 

zoológov priamo v teréne...“  

                                                                          Ing. Katarína Keratová 

                   Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor výstavy RNDr. Dušan Trávniček, kustód zoologického  

fondu Múzea juhovýchodnej Moravy v Zlíne 
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ 

 
                                                                                              GEOGRAFIA 
 

 

 

Vedúca predmetovej komisie:   Mgr. Viera Pekárová 

Členovia: Mgr. Zuzana Cigáňová, PaedDr. Juraj Tasch. 

 

 
 
Analýza vyučovania voliteľných predmetov 
 

 tomto školskom roku boli otvorené v 3.ročníku  jedna skupina fyzickej 

a humánnej geografie, jedna skupina regionálnej geografie, vo štvrtom ročníku 

tri  skupiny semináru z geografie. V treťom ročníku spolu navštevovalo voliteľné 

predmety 36 študentov, vo štvrtom ročníku 56 študentov.   

  
 

Analýza výsledkov maturitnej skúšky 
 

 geografie maturovalo 45 študentov. Na maturitnej skúške z geografie dosiahli 

študenti tieto výsledky:  

 
výborný:  34 žiakov  

chválitebný:  6 žiakov  

dobrý:   5 žiaci 

 
Celková priemerná známka: 1,36. 
 
 
 

Aktivity a prezentácia PK na verejnosti 
 

očas Dňa otvorených dverí naša PK prezentovala výučbu geografie pre žiakov 

ZŠ, ale aj širokú verejnosť atraktívnym spôsobom. Ponúkli sme ukážku 

zábavných foriem vyučovania, prezentovali sme formou fotografií uskutočnené 

exkurzie, informovali sme o úspechoch študentov na geografickej olympiáde. 

V 

Z 
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Rodičov a študentov sme oboznámili i s možnosťami ďalšieho využitia geografie pre 

štúdium na VŠ. 

 

Mgr. Viera Pekárová – vedúca PK geografie 

  

 
GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA 
 
„Opäť sme sa zúčastnili medzinárodnej olympiády!“  

Čo tomu predchádzalo? ...... 

 
ňa 25. marca 2015 sa konalo krajské kolo GO v Dubnici nad Váhom. Našu 

školu reprezentovali traja študenti : Róbert Čičmanec (IV.B), Nikola Mazáňová 

(II.E) a Patrik Hanzel (III.D). Dvaja z nich vybojovali postup do celoštátneho kola 

a dosiahli nasledujúce vynikajúce výsledky: 

 
kategória A                             Róbert Čičmanec (IV.B) 2. miesto 

kategória B                             Patrik Hanzel  (III.D)  1. miesto  

 

 

D 
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Následne v dňoch 24. – 26. apríla 2015 sa v Nitre uskutočnilo celoštátne kolo 43. 

ročníka Geografickej olympiády. Našu školu reprezentovali uvedení dvaja študenti. 

Patrik Hanzel (III.D) súťažil v kategórii Z, ktorá pozostáva z vedomostného 

testu, multimediálneho testu a z praktickej časti. Spomedzi všetkých účastníkov 

dosiahol najvyšší počet bodov a umiestnil sa najlepšom 1. mieste. Za najvyšší počet 

bodov vo vedomostnom teste v celej súťaži získal Cenu rektora Prírodovedeckej 

fakulty v Bratislave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Róbert Čičmanec (IV.B) súťažil v kategórii A (regionálna geografia sveta), vypracoval 

prácu na tému Laponsko – krajina Sámov, ktorú úspešne obhájil, spolu s výsledkami 

z vedomostného testu obstál v silnej konkurencii a získal medailové 3. miesto. 

Obaja študenti vybojovali účasť na výberovom sústredení, ktoré sa konalo 

V Bratislave 11. – 13. mája 2015, z neho mali štyria možnosť postupu na 

medzinárodnú olympiádu v Rusku. Spomedzi siedmich najúspešnejších riešiteľov 

celoslovenského kola GO sa podarilo vybojovať účasť a možnosť reprezentovať 

Slovensko na medzinárodnej súťaži v Moskve štyrom študentom. Jeden z nich bol 

náš študent RÓBERT ČIČMANEC! 

 

Mgr. Zuzana Cigáňová 
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12. Medzinárodná geografická olympiáda (IGeO) 2015 Tver v Rusku 

 
ento rok som mal tú česť sa už po druhýkrát zúčastniť súťaže tých najlepších 

geografov z celého sveta, ktorá sa konala 11. až 18. augusta v Tverskej oblasti, 

zhruba 200 km západne od Moskvy. Zúčastnilo sa jej 40 krajín z Európy, Ázie, 

Severnej a Južnej Ameriky a Austrálie. 

Hlavným strediskom súťaže bol komplex „Computeria“ ležiaci uprostred 

očarujúcej ruskej prírody na brehoch rieky 

Tverca asi 15 km od mesta Tver. Tu sa konali 

písomné testy (written response test, fieldwork 

part II, multimedia quiz test) a predovšetkým 

sa na týždeň a pol toto miesto stalo naším 

domovom. 

Samozrejme sme mali priestor aj na 

spoznávanie samotného Ruska. Počas 

terénnych prác (fieldwork part I) sme navštívili 

mestečko Starica (rus. Старица, 8000 

obyvateľov) s nádherným kláštorom stojacim 

na brehu Volgy. Počas celodennej a dvoch 

poldenných exkurzií sme si prezreli stredisko 

T 
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regiónu mesto Tver (rus. Тверь, 409 000 obyv.), starobylé ruské mesto Toržok (rus. 

Торжок, 47 000 obyv.) a Nilovo-stolpenský kláštor umiestnený na ostrove uprostred 

jazera Seliger. Záverečný ceremoniál sa odohrával na Lomonosovovej moskovskej 

štátnej univerzite. Mali sme jedinečnú možnosť byť súčasťou priameho živého 

spojenia s astronautmi z Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS). Posledný deň 

olympiády sme taktiež navštívili viaceré  dominanty Moskvy – Červené námestie 

s Kremľom, Chrámom Vasilija Blaženého a obchodný dom GUM.  

IGeO nebola len o súťažení a objavovaní, ale hlavne o nových priateľstvách 

a zážitkoch. Za týždeň a pol zistíte, že na to, aby ste sa dohovorili so Srbom, 

Čiernohorcom alebo Poliakom, vôbec nepotrebujete angličtinu, stačí vám úplne aj 

prostá slovenčina a pokojne si môžete pokecať s Argentíčanmi alebo Mexičanmi po 

španielsky. Zrazu ste v prostredí, kde padajú hranice, miznú predsudky a tvoria sa 

priateľstvá na celý život.  

Geografia je nádherná veda, ktorá mi umožnila spoznať rôzne krajiny sveta, 

naučila ma logicky myslieť a efektívne prepájať súvislosti. Nie je tu potrebné učiť sa 

milión nepotrebných poučiek. Stačia vám základné informácie a mapa, nič viac. 

V jednoduchosti je predsa krása. 

                                                                                                   
Róbert Čičmanec (IV.B) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Róbert Čičmanec druhý sprava 
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Geografická exkurzia na Moravu 

 
 dňoch 11. – 12. júna 2015 sa žiaci Gymnázia V. B. Nedožerského zúčastnili 

geografickej exkurzie do Olomouca. Prvým cieľom našej cesty bola 

automobilová spoločnosť Volkswagen v Bratislave, ktorá patrí k najväčším na 

Slovensku.  Dozvedeli sme sa viac o autách a videli sme aj ich výrobu. Ďalšími 

zastávkami na našej ceste bola jaskyňa 

Výpustek a priepasť Macocha, ktorá je zároveň 

najväčšou v strednej Európe. Poslednou 

zastávkou prvého dňa exkurzie bola prehliadka 

mesta Olomouc. Prešli sme sa Horným 

námestím, kde nás zaujala radnica s orlojom. 

Na druhý deň sme navštívili Zoo v Olomouc  i, 

ktorá sa môže pýšiť veľkým množstvom zvierat a krásnym prostredím. 

Predposledným miestom našej návštevy bol Arcibiskupský zámok a záhrady 

v Kroměříži. Patrí k dominantám mesta a aj my sme mu venovali svoj obdiv. Exkurziu 

sme ukončili návštevou spoločnosti Jelínek, kde sme sa dozvedeli, ako sa vyrába 

alkohol.  

Na záver chceme poďakovať pánom profesorom Bartovi a Taschovi za 

uskutočnenie exkurzie.  

Lenka Tichá (II.F) 

V 
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ 

 

                                                        TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 
 
 
 

 

Vedúca predmetovej komisie:  Mgr. Ľudmila Husárová 

Členovia: Mgr. Vlasta Dobrotková, Mgr. Marcela Faráriková, 

Mgr. Andrea Klocoková, Mgr. Marta Lančaričová, Mgr. Tibor Mlynárik, 

Mgr. Ján Opálený, PaedDr. Juraj Tasch, Mgr. Jaroslav Uhrin, 

Mgr. Eva Urbanová, Mgr. Iveta Vránová, Mgr. art. Alena Výskoková. 

 

 

Aktivity a prezentácia predmetovej komisie 

elesná  výchova ako súčasť všestranného rozvoja plní aj významnú 

kompenzačnú funkciu v procese vzdelávania. O tom, že naši žiaci majú záujem 

o telesnú výchovu a šport, svedčí aj vysoký počet žiakov navštevujúcich športové 

krúžky: florbalový, basketbalový, volejbalový, futbalový, bedmintonový, 

cykloturistický, turistický, aerobik, netradičné športy. 

Členovia predmetovej  komisie TSV sa pravidelne 

podieľajú  na organizácii športových súťaží pod vedením 

SAŠŠ (Slovenská  asociácia športu na  školách), Centrom 

voľného času v Prievidzi, KCVČ (Krajské centrum voľného 

času v Trenčíne). Počas dňa otvorených dverí sme pre 

budúcich  študentov pripravili ukážky netradičných športov  

a rôzne zaujímavé súťaže. V spolupráci s volejbalovým klubom sme zorganizovali 

zápas generácií. 

V prvom ročníku štvorročného štúdia sa žiaci, ktorí mali záujem naučiť sa 

lyžovať (snowbordovať) alebo sa zdokonaliť v lyžovaní, zúčastnili lyžiarskeho kurzu 

v dvoch lyžiarskych strediskách:  v Tatranskej Lomnici a v Roháčoch (Spálená).  

V tomto školskom roku je najvýznamnejším úspechom získanie titulu Majstrov 

Slovenska stredných škôl v basketbale chlapcov a  titul Majsterky Slovenska v  

T 
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zrýchlenom šachu študentky Veroniky Gažíkovej (I.D). Medzi úspešných šachistov 

patria aj Igor Hoppan (I.A), Rastislav Čavojčin (I.A) a Silvia Žakovičová (IV.A). 

 
 

Umiestnenie v športových súťažiach  
 
 

erobik  (Mgr. Marta Lančaričová) 
 

 
 
majstrovstvá okresu 1. miesto Monika Tužinská (VIII) 

2. miesto Miriam  Štorcelová (IV.B) 

3. miesto Michaela Jurenková (IV.E) 

 
 
majstrovstvá kraja    1. miesto Monika Tužinská  (VIII) 
     
 
majstrovstvá Slovenska   3. miesto Monika Tužinská (VIII). 
 
 
 
 

tletika  (Mgr. Jaroslav Uhrin, Mgr. Eva Urbanová) 
   

 
okresné kolo 
 
skok do výšky  1. miesto Miriam Kozáková (III.B)  
 
beh na 100 m  1. miesto Ema Brázdová (I.A) 

      3. miesto Martin Nemec (II.E) 

7. miesto Natália Csonková (I.C) 

 
beh na 400 m  2. miesto Matúš Karabinoš (II.C) 

3. miesto Petra Melušová (I.C) 

      4. miesto Lucia Žiaková (II.C) 

  
beh 800 m   5. miesto Barbora Francová (IV.A) 

    6. miesto  Hana Holičková  (II.C) 

skok do diaľky  3. miesto Milan Frajt (III.D) 

4. miesto Paula Adamcová (I.C) 

A 

A 
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skok do výšky  1. miesto Milan Frajt (III.D) 
2. miesto Miroslava Kozáková (III.B) 

 
vrh guľou   3. miesto Ema Brázdová (I.A) 

            6. miesto Daniel Hrdý (III.D)  

  

1500 m   2. miesto Tomáš Harag (IV.B)  

        7. miesto Dávid Gross (IV.C). 

 

  
ezpoľný beh  (Mgr. Ľudmila Husárová, Mgr. Jaroslav Uhrin) 
 

okresné kolo   3. miesto Petra Melušová (I.C) 

Kristína Rabatinová (II.A) 

 
3. miesto Matúš Karabinoš (II.C)  

Martin Nemec (II.E)  

Lukáš Pavlíček (III.A). 

 

 

alokagatia (Mgr. Vlasta Dobrotková) 

  

krajské kolo   2. miesto Barbora Francová (IV.A)  

Dávid Gross (IV.C)  

Jakub Gaži (IV.E)  

Kristína Rabatinová (II.A)  

Lukáš Pavlíček (III.A). 

 

 
asketbal dievčatá  (Mgr. Ľudmila Husárová)   
 

obvodné kolo – 1. miesto, okresné kolo – 1. miesto, regionálne kolo – 1. miesto, 

krajské kolo – 2. Miesto. 

C 

K 
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Silvia Meňhartová (III.D),Iveta Homolová (IV.F), Soňa Mašeková (II.C), Hana 

Holičková (II.C), Tereza Šebová (II.C),  Alexandra Urbančoková (III.E), Michaela 

Protušová (VIII), Petra Melušová (I.C), Patrícia Šimorová (I.E), Lívia Pánisová (I.E). 

 
 
 

asketbal chlapci  (Mgr. Jaroslav Uhrín)  
 

obvodné kolo – 1. miesto, okresné kolo – 1. miesto, regionálne kolo 

– 1. miesto, krajské kolo – 1. miesto, celoslovenské kolo – 1. miesto  

a Majstri SR stredných škôl. 

 

Adam Toráč (II.D), Jakub Pasovský (III.E), Samuel Hupka (III.E), Peter Summer 

(III.E), Marek Mäsiar (IV.D), Milan Frajt (III.D), Adam Čepko (I.D), Jozef Pitelka (I.D). 

 

 
edminton dievčatá  (Mgr Ľudmila Husárová) 
 

základné školy  okresné kolo (účasť) Ema Šimurková (II)  

Ema Gatialová (IV) 

 
stredné školy   okresné kolo (účasť) Hana Holičková (II.C)  

Tereza Šebová (II.C). 

  
 

edminton chlapci  (Mgr. Ľudmila Husárová) 
 

základné školy  okresné kolo (účasť)  

Filip Gombarčík (II), Denis  Priehoda (II), Noel Lehocký (III). 

 
stredné školy   okresné kolo   1. miesto 

    regionálne kolo  2. miesto   

Samuel Kukla (VIII), Matúš Bednárik (VIII). 
 
 
 

ádzaná dievčatá  (Mgr. Vlasta Dobrotková) 
 

stredné školy   okresné kolo   2. miesto 
 

B 

B 

B 
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Paula Adamcová (I.C), Karin Balagová (II.E), Iveta Dežerická (I.C), 

Iveta Homolová (IV.F), Michaela Kríková (III.E), Lenka Kolarová 

(IV.F), Martina Kullačová (III.E), Erika Lapšová (IV.D), Anna 

Pažická (III.E), Michaela Protušová (VIII), Romana Zmeková 

(IV.E). 

 

 

ádzaná chlapci  (Mgr. Ján Opálený) 
 

stredné školy   okresné kolo  2. miesto 
 

Libor Botka (IV.A), Milan Frajt (III.D), Daniel Homola (VIII), Samuel Hupka (III.E), 

Ľuboš Sobota (II.D), Peter Summer (III.E), Rastislav Šudy (VIII),  Juraj Vavrík (III.B), 

Marek Herda (III.D), Šimon Cvopa (I.C), Jakub Gebrlín (III.A), Miroslav Murgaš 

(IV.A).  

 
lavecká štafeta  (Mgr .Marcela Faráriková) - účasť študentov. 
 

 
 

lorbal dievčatá  (Mgr .Tibor Mlynárik) 

 
 

základné školy  obvodné kolo 1. miesto 

okresné kolo  2. miesto 

Dominika Hajdáková (II), Alexandra Ivanová (II),, Sára Mendelová (II),  Zuzana 

Minichová (II), Ema Humajová (II), Paulína Kotlářová (V), Alexandra Masariková (IV), 

Ivana Mokrá (IV), Róberta Pietriková (IV), Mária Polerecká (III), Ema Šimurková (II), 

Svetlana Štangová (V). 

stredné školy   okresné kolo  1. miesto 

            regionálne kolo 2. miesto  

Petra Melušová (I.C), Laura Chrebetová (I.B), Alexandra Urbančoková (III.E), Ema 

Hanusová (II.D), Alexandra Jašková (V), Paulína Kotlářová (V), Linda Krajčovičová 

(V), Jana Magdolenová (V), Simona Rendeková (V), Svetlana Štangová (V), Diana 

Taschová (V), Michaela Protušová (VIII), Ngoc Huong Nguyen Hong (VIII). 

H 

P 
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lorbal chlapci  (Mgr. Ján Opálený) 
 

základné školy  účasť ml. a st. žiakov 
 
Marián Flimel (III), Adam Detko (IV), Jozef Detko (IV), Adrián Farenga (VI), Filip 

Foltán (VI), Roman Janoušek (III),  Martin Kadaši (V), Noel Lehocký (III), Matej 

Macko (VI), Oliver Matiaško (III), Marek Petriska (II), Miloš Žember (II). 

 
 
 
stredné školy   okresné kolo  1. miesto 

      regionálne kolo 1. miesto 

    krajské kolo  3. miesto  

Matúš Bednárik (VIII), Libor Bodka (IV.A), Lukáš Cabaník (I.E), Tomáš Čavojský 

(III.A), Jakub Gebrlín (III.A), Marko Gróf (IV.C), Daniel Homola (VIII), Lukáš Pavlíček 

(II.A), Daniel Hrdý (III.D), Lukáš Poliak (IV.D), Richard Zacha (IV.D), Martin 

Škvarenina (II.C). 

 
 

utbal  (Mgr. Jaroslav Uhrín) 
 

stredné školy   okresné kolo – účasť 
 
Adam Bartko (VII), Jakub Gaži  (IV.E), Simon Adamec (III.D), Peter Baláž (IV.C),  

Lukáš Lazar (II.E), Adrián Paulík (V), Martin Schlossár (II.E),  Filip Spevár (II.F), Filip 

Talášek (II.D),Adam Leitman (IV.A), Andrej Dedík (I.E), Adrián Farenga (V), Marko 

Gróf (IV.C), Róbert Sluka (I.D). 

 
 

tolný tenis chlapci   (Mgr. Tibor Mlynárik) 

stredné školy   okresné kolo  5. miesto 

Dávid Dvonč (III.C), Pavol Skáčik (IV.A), Branislav Šlenker (III.A), Timotej Králik (I.F). 

 

tolný tenis dievčatá  (Mgr. Tibor Mlynárik)  

stredné školy               okresné kolo      1. miesto 

F 

F 

S 
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    regionálne kolo 1. miesto  

    krajské kolo  2. miesto 

Andrea Brayerová (I.C), Nikoleta Malinová (II.D), Michaela Protušová (VIII), Veronika 

Satinová (II.F). 

 
 

olejbal dievčatá  (PaedDr. Juraj Tasch) 
 

 
stredné školy   obvodné kolo 1. miesto 

              okresné kolo  1. miesto  

              regionálne kolo 1. miesto 

              krajské kolo  2. miesto 

 
 
Katarína Detková (VII), Denisa Dudášová (III.F), Romana Ďurišová (IV.B), Petra 

Humajová (VIII), Zuzana Jasovská (IV.B), Mirka Kozáková (III.B), Miroslava Kunová 

(IV.B), Martina Miklošková (IV.B), Natália Csonková (I.C), Iveta Dežerická (I.C), 

Barbora Rendeková (I.C). 

 
 
 

olejbal chlapci  (PaedDr. Juraj Tasch) 
 

 
stredné školy    obvodné kolo 1.miesto 

okresné  kolo 1. miesto 

     regionálne kolo 1. miesto 

     krajské kolo  2. miesto 

Martin Matúš Dubovan (VII), Milan Frajt (III.D), Lukáš Gombarčík (VII), Ján Sásik 

(III.F), Martin Tokár (II.E), Adam Detko (IV), Jozef Detko (IV), Erik Kančev (II.E), 

Ľuboš Sobota (II.D). 

 
 

Mgr. Ľudmila Husárová 
 
 

 
 

V 

V 
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Majstri Slovenska v basketbale 
 

aše basketbalové družstvo chlapcov pod vedením Mgr. J. Uhrína  zaznamenalo  

ďalší  vynikajúci úspech, stali sa Majstrami Slovenska 2015. V dňoch 5. až 7. 

mája 2015 sa v Trnave konala  celoštátna olympiáda stredoškolákov  SR 

Gaudeamus Igitur 2015, ktorá bola zároveň školskými majstrovstvami  Slovenska. 

Vyhlasovateľom olympiády bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  SR, 

Slovenská asociácia športu na školách,  o. z. Kalokagatia na Slovensku a Trnavský 

samosprávny kraj. Účastníkmi boli víťazné družstvá z krajských kôl školských 

športových súťaží v SR vo viacerých športových disciplínach. Aj naša škola, 

Gymnázium V.B.N., mala na olympiáde zástupcov a to basketbalové družstvo 

chlapcov, ktorí sa na súťaž prebojovali cez silných súperov nášho regiónu: SOŠ 

Handlová a OA Považská Bystrica. Osem účastníkov bolo rozdelených do 2 skupín A 

a B. S napätím sme očakávali, koho nám do našej skupiny pridelí žrebovanie. 

Vylosovaní sme boli do B skupiny s Popradom, Spišskou Novou Vsou a Šamorínom. 

V skupine B sme obsadili druhé miesto. V semifinále  sme hrali s prvým družstvom A 

skupiny, so  Žilinou. Žilinu sme porazili v pomere 87:67, a tak postúpili do FINÁLE. 

Druhú semifinálovú dvojicu tvorili Poprad a Bratislava. Po ich vzájomnom dueli sa 

naším súperom vo finálovom zápase stalo družstvo z Gymnázia na Hubeného ulici v 

Bratislave. Naši chlapci vybojovali jasné víťazstvo v pomere 83:43 a stali sa tak 

Majstrami Slovenska, čím sa postarali o historický úspech našej školy v tomto športe. 

Ďalším úspechom našej víťaznej výpravy na olympiáde bolo aj vyhlásenie 

najlepšieho hráča turnaja, stal sa ním Jakub Pasovský. So zlatými medailami tak naši 

basketbalisti vystúpili „až na vrchol Olympu“. Blahoželáme a ďakujeme!  

 

Mgr. Jaroslav Uhrin – vedúci družstva 

 
 

Naši olympionici – majstri Slovenska v basketbale 2015 
 
Marek MÄSIAR (IV.D),  Daniel HOMOLA (oktáva),  Jakub PASOVSKÝ,  Samuel 

HUPKA a Peter SUMER (všetci III.E), Milan FRAJT (III.D),  Adam TORÁČ (II.D),  

Adam ČEPKO  a  Jozef PITEĽKA (obaja I.D). 

 

 

N 
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ 

                                                                                UMENIE A KULTÚRA 

 

 

Vedúca predmetovej komisie:  Mgr. Jana Mečiarová  

Členovia: PaedDr. Emília Bartošová, Mgr. Gabriela Belisová, 

PaedDr. Bohdan Cagáň, Mgr. Eva Kačírová, Mgr. art. Miriam Kasperkevičová,  

Mgr. Zuzana Klincová, Mgr. Andrea Klocoková, PaedDr. Oľga Kurbelová, 

Mgr. Daniela Porubcová, PaedDr. Miroslava Šutová. 

 

 

 

 

očas školského roku 2014/2015 prebiehala výučba voliteľných predmetov v 

troch skupinách. Všetky voliteľné predmety boli klasifikované.  

3.ročník: 

seminár výchova umením - vyučovala: Mgr. art. Miriam Kasperkevičová; 

4.ročník: 

seminár z umenia a kultúry (2 skupiny) - vyučovala: Mgr. art. Miriam Kasperkevičová. 

 

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky z predmetu umenie a kultúra sa konala 

18. – 19. mája 2015 s prospechom: 

výborný   22 žiakov, 

chválitebný   1 žiak, 

dobrý    1 žiak. 

 

 

Počas školského roka študenti v rámci predmetu 

UMK a VYU navštívili so svojimi vyučujúcimi rôzne výstavy: 

Výstava „Horná Nitra mojimi očami“ – vyhodnotenie fotografickej súťaže (Mgr. 

Zuzana Klincová). 

P 
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Výstava „ZVYKOSLOVIE – Tvorivé dielne tradičných ľudových remesiel v adventnom 

období“ v RKC Prievidza (Mgr. Gabriela Belisová). 

Výstava „AMA 2014 Prievidza“ – RKC Prievidza (Mgr. art. M. Kasperkevičová). 

Výstava k 100. výročiu vypuknutia 1. svetovej vojny – HNM Prievidza (Mgr. art. M. 

Kasperkevičová). 

 
 
 

Exkurzia z UMK do Banskej Štiavnice 
 

ňa 15. mája 2015 si študenti kvinty a septimy s vyučujúcou pani profesorkou 

Belisovou poprezerali viaceré historické pamiatky Banskej Štiavnice. 

Toto mesto patrí medzi skvosty s bohatou architektúrou. V centre mesta je 

umiestnená väčšia časť pamiatok. Jedným z nich je Starý zámok, ktorý tróni nad 

Trojičným námestím. V ňom sa nachádza kaplnka sv. Michala – románska rotundová 

budova zložená z dvoch častí: z karnárie a oscárie - kostnice. Vpravo od vchodu je 

hradná veža, pôvodne gotická. Dnes 

má barokový vzhľad a v roku 1777 bola 

premenovaná na  zvonovú vežu. 

Nachádzajú sa v nej tri zvony. Ďalším 

objektom, ktorý sme navštívili, bol 

 Starý zámok. V ňom sme si vypočuli 

zaujímavý výklad o opevňovaní mesta 

proti Turkom. Pevnosť má štyri podlažia s nárožnými baštami a strieľňami. V týchto 

 priestoroch je umiestnená expozícia bojových nástrojov. Zvláštnosťou Nového 

zámku boli tzv. živé hodiny, ktoré obyvateľstvu oznamovali čas trúbením štvrťhodiny 

a bytím na zvon celé hodiny. Prechádzka po Trojičnom námestí spestrila našu 

exkurziu. Nemohli sme si nevšimnúť nádherné priečelia meštianskych domov, 

palácov a domov banských podnikateľov ozdobené rôznymi rímsami a štukatúrou. 

Impozantnou stavbou je morový stĺp a na ňom súsošie Najsvätejšej trojice v centre 

Trojičného námestia. V dolnej časti námestia je kostol sv. Kataríny a Radnica. 

V Banskej Štiavnici je určite ešte množstvo zaujímavých miest, pre ktoré sa na 

toto miesto oplatí prísť. Tešíme sa.   

 
žiaci septimy a kvinty  

 

D 
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Sme „Zelená škola“ 
 

 školskom roku 2014/2015 sa Gymnázium Vavrinca 

Benedikta Nedožerského zapojilo do kampane LITTER 

LESS pre menej odpadu, ktorej cieľom je vzdelávať žiakov a 

pedagógov na tému minimalizácia odpadu. Mladí reportéri pre 

životné prostredie (Young Reporters for the Environment, YRE) 

je medzinárodný vzdelávací program pre udržateľný rozvoj, koordinovaný Nadáciou 

pre evnironmentálnu výchovu (Foundation for Environmental Education, FEE).  

Tohto projektu sa zúčastnili aj naši mladší spolužiaci z triedy sekunda. 

Pracovali na hodinách výtvarnej výchovy, počas triednických hodín, ale najmä vo 

svojom voľnom čase. Naučili sa separovať odpad, tvoriť z odpadu umenie, 

fotografovať a vytvárať na počítači animácie. Počas dňa otvorených dverí predviedli 

divadielko „Život malého plastového pohárika“. Dominika Hajdáková  sa  zúčasnila 

workshopu v Dubnici na Váhom, kde sa pod vedením  Mgr. art. Mareka Janičíka, 

režiséra dokumentárnych filmov, učila pracovať s kamerou. Vďaka mnohým aktivitám 

a práci, ktorú  sekundáni urobili, vybojovali pre našu školu titul „Zelená škola“ za foto-

príbeh „Učíme separovať“ J. Herákovej, D. Dobišovej a T. Balážovej. Vďaka patrí aj 

pani profesorkám, ktoré sa podieľali na príprave a realizácii projektu (Mgr. Jana 

Mečiarová, PaedDr. Oľga Kurbelová, Mgr. Andrea Klocoková). 

PK UMK získala vďaka tomuto projektu fotoaparát Nikon v hodnote 340 eur. 

 

Mgr. Jana Mečiarová 

 

 

V 
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Film o našej ALMA MATER  
 

a hodinách tretiackeho seminára – výchova umením – vytvoril študent Tomáš 

Šrámek z III.B dokumentárny film pri príležitosti 95. výročia vzniku našej školy. 

Film so mohli pozrieť účastníci na slávnostnej akadémii, ktorá sa konala v dome 

kultúry v Prievidzi. Okrem Tomáša sa na tvorbe podieľalo mnoho našich študentov 

a bol príspevkom PK UMK pri tejto významnej udalosti v histórii našej školy. 

Pod odborným vedením Mgr. art. M. Kasperkevičovej sa podarilo realizovať 

hodnotný dokumentárny záznam, ktorý vypovedá o fungovaní našej školy z pohľadu 

našich kvalitných pedagógov, ktorí sú často oceňovaní aj inými inštitúciami.  

Hlavnými účinkujúcimi boli: riaditeľka školy PaedDr. Eleonóra Porubcová, Mgr. 

Waltraud Pavličková, Mgr. Tatiana Helbichová, Mgr. Marta Bartošová, RNDr. 

Jaroslav Perniš a  PaedDr. Miroslav Kozák. Odpovedali na rovnaké otázky, ale ich 

odpovede boli rôznorodé a veľmi zaujímavé. Pedagógovia spomínali na svoje 

študentské časy a porovnávali ich zo súčasnosťou. Hoci stáť pred kamerou nie je 

vôbec jednoduché, zvládli to na jednotku! Niet sa čo čudovať, veď ich každodenným 

režisérom ste vy, naši študenti.  

Mgr. art. Miriam Kasperkevičová 

 

 

N 
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Menný zoznam študentov osemročného štúdia 
 

Trieda: príma a (26 žiakov) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triedna profesorka: Mgr. Andrea Klocoková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balážka Adam Kupec Roman 

Donič Adrián Loja Martin 

Ďurdinová Nataša Macko Samuel 

Farkaš Timotej Priehoda Denis 

Ficelová Karolína Protschka Walter Samuel 

Gerardis Marta Puškášová Lenka 

Gombarčík Filip Radosa Dávid 

Gros Martin Rusó Sofia 

Gulašová Alžbeta Satrapová Anna Kristýna 

Ilčík Igor Slavejková Lucia 

Ištvánfyová Ema Tekeliová Miriam 

Košťálová Natália Laura Veselý Jakub 

Kozielová Karolína Zábojníková Zoja 
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Trieda: príma b (23 žiakov) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triedna profesorka: Mgr. Daniela Porubcová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belaňová Kristína Matejková Timea 

Belková Nikola Medlík Daniel 

Benedikovičová Viktória Mendelová Simona 

Čáp Martin Mokrá Sára 

Gamanová Diana Mokrá Sofia 

Gubov Erik Ondrisek Ondrej 

Haneš Marek Páleník Dan 

Harcegová Valentína Repková Dominika 

Jelušová Lea Sobotová Emma 

Líška Michal Sobotová Natália 

Lukáč Martin Veterníková Vivien 

Madajová Barbora  
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Trieda: sekunda (31 žiakov) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triedna profesorka: Mgr. Jana Mečiarová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajgarová Viktória Mazán René 

Balážová Tamara Mendelová Sára 

Baloghová Jana Michalovič Marek 

Čičmancová Sandra Michulková Tamara 

Dobišová Dominika Minichová Zuzana 

Hajdáková Dominika Mitlíková Soňa 

Hanzelová Saskia Obžera Marek 

Heráková Janka Ottová Natália 

Hrdý Oliver Pavlovská Sofia 

Humajová Ema Pavlovski David 

Ivanová Alexandra Petrovský Maxim 

Kopún Juraj Slobodníková Kristína 

Lavuš Samuel Svítková Emma Tereza 

Lednický Jakub Šimurková Ema 

Lehocký Noel Žember Miloš 

Mazán Marco  
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Trieda: tercia (30 žiakov) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triedna profesorka: Mgr. Jana Čižniarová 

                                  PaedDr. Karin Malátová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bališová Denisa Maroši Andrej 

Bugárová Katarína Matiaško Oliver 

Čabalová Linda Mokrá Michaela 

Dobríková Sylvia Pánis Matúš 

Dodoková Bibiána Pipíška Otto 

Fáberová Viktória Polerecká Mária 

Flimel Marián Príbelszká Sofia 

Hatran Dieu Huong Sluková Sandra 

Hergelová Nikola Straková Júlia Tereza 

Huba Radovan Šarközy Vladimír 

Janoušek Roman Šerík Matej 

Jordová Timea Šimková Veronika 

Kašubová Karolína Štovčík Viktor 

Králová Simona Tekeliová Katarína 

Maňka Samuel Uhrínová Ema 
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Trieda: kvarta (22 žiakov) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triedna profesorka: Mgr. Eva Kačírová 

                                           Mgr. Ľudmila Zaujecová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belaňová Lucia Kurbelová Annamária 

Bezák Samuel Masariková Alexandra 

Daumer Jakub Mokrá Ivana 

Detko Adam Dávid Némethová Eva 

Detko Jozef Samuel Novotková Cyntia 

Gajdoš Samuel Petriska Marek 

Gatialová Emma Pietriková Róberta 

Glevitzká Štefánia Považanová Diana 

Kováčová Katarína Smejkalová Ráchel 

Krecháč Kristián Štrba Tomáš 

Kubovičová Rebeka Zajac Vít 
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Trieda: kvinta (28 žiakov) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triedna profesorka: Mgr. Silvia Valterová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bednárová Martina Kurhajcová Anna 

Farenga Adrian Macko Matej 

Foltán Filip Macková Michaela 

Gaherová Alexandra Magdolenová Jana 

Habšuda Pavol Maľová Natália 

Hagarová Barbora Matulák Štefan 

Hrehuš Roman Obert Marcus Oliver 

Hrnková Ema Marie Pupáková Nikol 

Jašková Alexandra Rendeková Simona 

Kadaši Martin Sklenárová Dorota 

Komáromiová Alexandra Štangová Svetlana 

Kotlářová Paulína Taschová Diana 

Kotríková Natália Terlanda Adam 

Krajčovičová Linda Weiterschütz Laura 
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Trieda: sexta (14 žiakov) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triedna profesorka: Mgr. Zuzana Cigáňová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belis Matúš František Kurincová Lucia 

Cagarda Róbert Paulíková Karolína 

Hvolka Jakub Peterková Ľudmila 

Chovanec Jakub Sihelský Jakub 

Kiepešová Barbora Slavejko Slavomír 

Kmieciak Sarah Uhlárová Ivana 

Kuchárik Martin Uríčová Eva 
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Trieda: septima (21 žiakov) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triedna profesorka: Mgr. Gabriela Belisová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahulová Rebeka Gombarčík Lukáš 

Bartko Adam Guliková Michaela 

Beňadiková Jana Kočková Dominika 

Brehovský Erik Kotian Patrik 

Bugárová Dominika Majzlanová Timea 

Cibulová Róberta Mendelová Bianca 

Cirok Timotej Minich René 

Detková Katarína Ráchel Očenášová Anna Mária 

Drgoňová Katarína Procházka Lukáš 

Dubovan Martin Matúš Takácsová Karolína 

Gáliková Tatiana  
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Trieda: oktáva (27 žiakov) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triedna profesorka: Mgr. Alžbeta Janesová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baštová Barbora Mališová Nikola 

Bednárik Matúš Marošiová Zuzana 

Beňová Frederika Moráviková Vladimíra 

Boboková Alexandra Ngoc Nguyen Hang Huong 

Gašparovič Dalibor Ondrejmišková Daniela 

Homola Daniel Protušová Michaela 

Humajová Petra Sitárová Vanessa 

Kardošová Karolína Šimurka Boris 

Kobzáková Veronika Šimurka Michal 

Kostolániová Bianka Šudy Rastislav 

Kukla Samuel Tkadlecová Lenka 

Kuna Kristián Tužinská Monika 

Kvočiková Karolína Veselý Martin 

Madajová Mária  
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Menný zoznam študentov štvorročného štúdia 

 
Trieda: I.A (28 žiakov) 

(prírodovedná trieda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triedna profesorka: Ing. Ľudmila Holá 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adamička Matúš Hlavina Henrich 

Alušicová Cynthia Hoppan Igor 

Bačíková Ľudmila Kasperkevičová Viktória 

Belák Dušan Kašuba Jakub 

Bolgárová Nikola Kevická Michaela 

Brázdová Ema Kubela Martin 

Cabada Roman Mikuška Dominik 

Čavojčin Rastislav Murín Adam 

Čavojská Júlia Partiková Laura 

Čertíková Selina Pavláková Barbora 

Glavo Otto Sluka Dávid 

Gulášová Veronika Šimo Michal 

Hagara Matej Vlčková Rebeka 

Hatalová Monika Žilák Peter 
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Trieda: I.B (28 žiakov) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triedny profesor: PaedDr. Miroslav Kozák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bátora Filip Kožuch Adrián 

Bencel Tadeáš Krebesová Nikola 

Bobok Filip Ložeková Sabína 

Cipovová Lucia Mikulová Dominika 

Grom Maroš Mjartanová Iveta 

Habara Dávid Mokrá Nina 

Halbavý Lukáš Pusztaiová Dominika 

Hanuska Adam Richterová Simona 

Harmanovská Jana Richvalská Klára 

Hlinková Ivona Špaldoň Peter 

Chrebetová Laura Štrohnerová Sophia Mária 

Chrvalová Lota Ujhelyiová Lucia 

Juricová Dominika Vlžáková Jaroslava 

Klucha Richard Wohland Daniel 
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Trieda: I.C (29 žiakov) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triedna profesorka: Mgr. Jana Galanská 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Adamcová Pavla Mečiar Slavomír 

Andel Branislav Melušová Petra 

Brayerová Andrea Mihálik Jozef 

Búliková Petra Ožvoldíková Petra 

Ciglerová Romana Plachý Damián 

Csonková Natália Plekancová Denisa 

Cvopa Šimon Pokorný Jozef 

Dežerická Iveta Rapánová Lucia 

Divékyová Simona Rendeková Barbora 

Dobiš Adam Svítková Veronika 

Gogorová Martina Ševčíková Barbora 

Grolmusová Alexandra Šponiarová Romana 

Hammerová Alžbeta Tadialová Karolína 

Kollárová Viktória Valko Jozef 

Krivuš Juraj  
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Trieda: I.D (31 žiakov) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triedna profesorka: PaedDr. Ľubica Divékyová 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al-Hadi Hakim Kubala Tomáš 

Čepko Adam Kurilla Martin 

Čižnár Peter Majdanová Zuzana 

Danková Kristína Matejov Lukáš 

Dodoková Viktória Matiašková Klaudia 

Fajer Patrik Nguyen Thi Thanh Huyen 

Gažíková Veronika Petrisková Ivana 

Gerdenichová Klaudia Piteľka Jozef 

Hepnerová Patrícia Plachá Patrícia 

Hlásna Tereza Saavedra Celia 

Hutár Dominik Sabová Michaela 

Januška Jakub Sluka Róbert 

Jeluš Alex Štrbáková Katarína 

Kmeťová Aurélia Vidová Lucia 

Kňazeová Kristína Zajícová Veronika 

Kopálová Zuzana  
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Trieda: I.E (30 žiakov) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triedna profesorka: PaedDr. Renáta Lukáčová 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áč Adam Labudová Tereza 

Blaho Ľubomír Latkoczy Martin 

Cabaník Lukáš Lenhardt Martin 

Cibulková Eva Medzihorská Andrea 

Dedík Andrej Mokriš Patrik 

Dominiková Renáta Pánisová Lívia 

Ďuríčková Mária Paulička Peter 

Gašparík Matúš Podoláková Veronika 

Halašková Simona Prievalský Dominik 

Hronský Adam Svitok Daniel 

Hudec Marek Szente Marek 

Humajová Alexandra Šimorová Patrícia 

Chovanec Adam Špeťková Vanessa 

Kleinová Ema Luisa Turicová Tímea 

Kmec Peter Vaňo Filip 
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Trieda: I.F (29 žiakov) 

(prírodovedná / spoločenskovedná trieda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triedna profesorka: PaedDr. Katarína Rajcigelová 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antolová Romana Magušínová Paulína 

Bernátová Monika Minichová Monika 

Borková Magdaléna Píš Adam 

Drgoňa Gabriel Polerecká Mária 

Frivaldský Matúš Šandorová Zuzana 

Gonda Peter Šimurková Viktória 

Hrdá Dominika Škarbová Timea 

Jacolová Bronislava Šubík Samuel 

Kališová Barbora Vandžurová Silvia 

Kasperkevič Lukáš Vlk Alex 

Kminiaková Nina Vysočániová Nikola 

Králik Timotej Wesserlová Monika 

Krčíková Tatiana Záhumenská Patrícia 

Kršková Oľga Zimančok Dávid 

Líška Eduard  
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Trieda: II.A (30 žiakov) 

(prírodovedná trieda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triedna profesorka: Mgr. Zuzana Klincová 

                       Mgr. Mária Čilek 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrejčák Samuel Mjartan Jakub 

Bírová Simona Molota Branislav 

Čičmancová Soňa Mrenica Matej 

Ferov Ladislav Paľo Patrik 

Gajdoš Ivan Pešta Juraj 

Hagara Adam Plachý Ivan 

Hanzlík Andrej Podlužanský Pavel 

Hepner Pavol Rabatinová Kristína 

Hvozdíková Eva Radosová Patrícia 

Klimantová Simona Richter Adam 

Krausová Michaela Šimko Pavol 

Kučerková Miroslava Škultéty Matej 

Kulichová Kristína Václavík Alexander 

Matys Michal Valchovník Daniel 

Mellová Katarína Vrchovská Andrea 



191 
 

Trieda: II.B (30 žiakov) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triedna profesorka: Mgr. Ľubomíra Šimurková 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajzík Martin Kapusta Kristián 

Balážová Nikola Karvay Filip 

Barčinová Valéria Kotríková Bianka 

Bartoš Radovan Kušnírová Anna Alexandra 

Belicová Laura Langsfeldová Martina 

Čechmánek Damián Matyašovská Martina 

Čillíková Natália Mäsiarová Martina 

Drexlerová Vanesa Mendel Adam 

Duškevičová Alexandra Milata Martin 

Dzuriková Ema Moravčíková Simona 

Flimelová Karina Novák Miroslav 

Guľová Vanessa Obžerová Vanessa 

Hollý Martin Šimorková Lívia 

Hrdý Tomáš Štorcel René 

Jurík Karol Tóth Dávid 
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Trieda: II.C (29 žiakov) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triedna profesorka: Mgr. Marta Bartošová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brindza Filip Majdanová Simona 

Bugárová Kristína Mašeková Soňa 

Dvončová Laura Michalovič Martin 

Fajerová Bianka Nemec Adam 

Haviar Tomáš Ondrčka Dominik 

Holičková Hana Pavec Matej 

Homolová Karin Šebová Tereza 

Hrabovská Terézia Šemrincová Michaela 

Ižová Petra Škultéty Ondrej 

Kapusta Peter Škvarenina Martin 

Karabinoš Matúš Šošovička Dominik 

Keratová Nikoleta Švecová Helena 

Kovalíček Dávid Tubl Marek 

Krebes Andrej Žiaková Lucia 

Lukáč Dávid  
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Trieda: II.D (32 žiakov) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triedna profesorka: RNDr. Denisa Tužinská 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al - Hadi Mahdi Lukáčová Ivana 

Bartová Anna Malinová Nikoleta 

Grešnerová Soňa Michalcová Paulína 

Hamara Lukáš Mikulec Matej 

Hanková Natália Mikušová Denisa 

Hanusová Ema Némethyová Veronika 

Hlinka Róbert Ölvecký Andrej 

Hrabovská Patrícia Oswaldová Natália 

Hromadová Lenka Pokusová Monika 

Hubinská Lucia Sobota Ľuboš 

Krajčíková Karolína Šesták Miloš 

Kucmanová Petra Švorc Jakub 

Lehotkaiová Tímea Talášek Filip 

Lesáková Daniela Toráč Adam 

Lienerová Natália Vidová Nika 

Líška Peter Wohlandová Emília 



194 
 

Trieda: II.E (31 žiakov) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triedna profesorka: Mgr. Jana Pastieriková 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balagová Karin Leporis Patrik 

Baniarová Lucia Mazáňová Nikola 

Belaňová Róberta Mihalovič Tomáš 

Cibulková Kristína Nagy Robert 

Dolníková Lenka Nemec Martin 

Fabianová Nikola Ogurčáková Dominika 

Fajerová Kristína Oravcová Klára 

Gajdoš Michal Petrisková Veronika 

Gašparovičová Kristína Polevková Andrea 

Hurtiš Miroslav Santoris Pavol 

Janesová Nina Schlossár Martin 

Jánošková Ivana Švorcová Silvia 

Kalinová Karola Tokár Martin 

Kančev Erik Trubač Peter 

Krajčo Tomáš Turčanová Tamara 

Lazar Lukáš  
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Trieda: II.F (27 žiakov) 

(spoločenskovedná trieda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triedna profesorka: Mgr. Viera Pekárová 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belák Peter Spevár Filip 

Drienik Martin Spišák Jakub 

Ďuriačová Laura Šablicová Klaudia 

Fábryová Karina Šebeňová Mariana 

Gettová Katarína Škandíková Lucia 

Grossová Tímea Štefancová Lucia 

Harach Igor Šuhajdová Valéria 

Hepnerová Alica Takáčová Linda 

Michalová Patrícia Tichá Lenka 

Mináriková Marcela Václavík Daniel 

Modrianska Laura Vrábová Kristína 

Palatická Darina Vysočániová Michaela 

Satinová Veronika Žiaková Veronika 

Skok Andrej  
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Trieda: III.A (32 žiakov) 

(prírodovedná trieda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Triedna profesorka: Mgr. Marta Lančaričová 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baková Bibiána Krnčoková Karin 

Baláž Tomáš Kuhajda František 

Cesneková Bibiána Maťo Adam 

Čavojský Tomáš Mrvová Monika 

Doboš Erik Paulíček Lukáš 

Drexler Matúš Sobota Radovan 

Fuljer Ivan Svítok Adam 

Gebrlín Jakub Šimko Juraj 

Geschwandtnerová Júlia Škultéty Kristián 

Gorušková Barbora Šlenker Branislav 

Hepner Enrik Šovčíková Klaudia 

Hlaváč Adam Šujan Miroslav 

Kavka Martin Tomaník Martin 

Klementovič Nikolas Turňa Dávid 

Kotian Marek Urban Marek 

Krchňák Maroš Žužafková Barbora 
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Trieda: III.B (33 žiakov) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triedna profesorka: Mgr. Jana Mikušková 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barillová Bianca Kuba Ondrej 

Blahová Magdaléna Lomnická Júlia 

Čecho Adam Martišková Adriana 

Gajdušeková Simona Masarik Vladimír 

Gandel Radoslav Matúšová Michaela 

Gatialová Martina Slobodníková Lenka 

Grolmusová Romana Svitková Denisa 

Hnidzíková Denisa Šišmišová Lucia 

Humajová Kamila Špeťková Alžbeta 

Chlpek Miroslav Šrámek Tomáš 

Jánošová Klára Vavrík Juraj 

Juríčková Katarína Vavro Marek 

Kotríková Zdenka Vidová Nina 

Kováč Lukáš Volf Lukáš 

Kováčiková Barbora Záhorczová Dominika 

Kozáková Miriama Znamenáková Lucia 

Kozmonová Daniela  
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Trieda: III.C (26 žiakov) 

(jazyková / všeobecná trieda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Triedna profesorka: Mgr. Helena Vašková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Adámik Marek Koščová Michaela 

Antol Nikolas Loja Filip 

Čuková Sára Matyašovská Ľubica 

Dvonč Dávid Michalovičová Anežka 

Gundová Pavla Mokrý Peter 

Hagara Matúš Paulík Adrián 

Hanešová Jana Peniašková Klaudia 

Hudek Bronislav Sebastian Podstrelená Jana 

Chrebetová Martina Rupe Andrej 

Jamriško Kristián Spevár Jakub 

Jánošková Patrícia Šnircová Dáša 

Kadlečík Ivan Vezér Richard 

Kobesová Paulína Vrecková Patrícia 
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Trieda: III.D (36 žiakov) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triedna profesorka: PaedDr. Miroslava Šutová 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adamec Simon Iliašová Dominika 

Badáková Andrea Jedináková Sára Kristína 

Beláňová Petra Kóňová Soňa 

Belanská Bianka Kršiaková Eva 

Bohňa Milan Kúdelová Nikola 

Cigáň Juraj Kundla Patrik 

Ďuračka Filip Mazán Tomáš 

Fábry Nikolas Mekišová Frederika 

Frajt Milan Mellová Mária 

Gajdošová Veronika Meňhartová Silvia 

Gazdag Dávid Mihálová Dominika 

Hagara Ľubomír Michalík Branislav 

Hanzel Patrik Mittaš Eduard 

Hepnerová Veronika Mittaš Tomáš 

Herda Marek Novotný Martin 

Hrdý Daniel Pacher Ján 

Hrivnák Anton Soláriková Zuzana 

Hrvolová Kristína Zaťko Martin 
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Trieda: III.E (34 žiakov) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triedny profesor: Mgr. Michal Petrovský 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bednárová Terézia Kullačová Martina 

Bírešová Ivana Lalíková Kristína 

Blahová Klaudia Lukáčová Patrícia 

Boďová Natália Maroši Valter 

Dežerická Lenka Neupauerová Simona 

Folentová Kristína Oulehle Kamil 

Froněková Klaudia Pasovský Jakub 

Gažo Tomáš Pažická Anna 

Grolmusová Erika Pös Matúš 

Halačová Nikola Repka Peter 

Hepner Andrej Richterová Dajana 

Hupka Samuel Sestrienková Adela Marína 

Kelemenová Alexandra Stano Peter 

Kotianová Emma Sumer Peter 

Králiková Miroslava Švorcová Magdaléna 

Kríková Michaela Tasch Daniel 

Kubová Rebeka Urbančoková Alexandra 
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Trieda: III.F (32 žiakov) 

(spoločenskovedná trieda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triedna profesorka: Mgr. art. Miriam Kasperkevičová 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Bérešová Veronika Chmurová Izabela 

Boliešiková Sabina Kočková Dajana 

Bukay Jakub Kočnerová Michaela 

Csonková Kristína Lackovičová Eva 

Černickaja Karin Leporisová Alexandra 

Černickaja Regina Lukačovičová Lenka 

Čičmancová Ivana Magdolenová Michaela 

Čičmancová Soňa Mikulcová Adriana 

Čierna Valentína Petriska Dominik 

Dedíková Veronika Reiselová Michaela 

Drábová Denisa Revická Sára 

Dragašová Alexandra Sásik Ján Gabriel 

Dudášová Denisa Šeligová Andrea 

Frízová Nikoleta Šemnická Lenka 

Grimmelová Radka Šuríková Štefánia 

Hromadová Lucia Zábojník Jakub 
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Trieda: IV.A (27 žiakov) 

(prírodovedná trieda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triedna profesorka: Mgr. Zuzana Orságová 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baňanka Adam Leitmann Adam 

Botka Libor Macko Emil 

Francová Barbora Madaj Pavel 

Gajdoš Adam Mečiar Adam 

Gálová Michaela Minárik Michal 

Grác Marián Murgaš Miroslav 

Grolmus Jakub Palacková Miroslava 

Gross Dávid Puškáš Marián 

Hanešová Michaela Sadloň Pavel 

Ivaniš Milan Skáčik Pavol 

Kaplán Martin Tkadlec Andrej 

Kevický Igor Valach Miroslav 

Kubišová Mária Žákovičová Silvia 

Kutlák Martin  
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Trieda: IV.B (32 žiakov) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triedna profesorka: PaedDr. Oľga Kurbelová 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bachorík Martin Kunová Miriama 

Blahová Lenka Ľachká Kristína 

Budáčová Evamária Martincová Lea 

Čičmanec Róbert Matuška Marcel 

Dobrotka Adam Miklošková Martina 

Ďurišová Romana Oboňová Zuzana 

Flimel Tomáš Ondrejková Katarína 

Harag Tomáš Pastierik Lukáš 

Hianiková Ivana Pastierik Marek 

Hrvola Peter Svitková Mária 

Hurtiš Lukáš Štecová Dominika 

Hutár Matúš Štorcelová Miriama 

Jasovská Zuzana Taschová Timea 

Kostrová Kristína Vrtelová Andrea 

Kozák Ján Zaťková Alžbeta 

Krupčíková Simona Zázik Martin 
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Trieda: IV.C (29 žiakov) 

(jazyková trieda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triedna profesorka: Mgr. Erika Hoppanová 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Baláž Peter Kováčová Nikola 

Bolfík Igor Krchnavý Radoslav 

Čičmanec Denis Kršák Christián 

Dianová Romana Kubová Veronika 

Dodoková Michaela Lacuška Tomáš 

Dragúňová Viktória Mária Marošiová Kristína 

Ďurčányová Nikola Ochránková Magdaléna 

Ďuricová Kristína Papáneková Terézia 

Ďurišová Kristína Priehodová Dominika 

Gajdoš Ján Pružinová Barbora 

Gardlík Julián Sekera Juraj 

Gróf Marko Špaldoňová Andrea 

Gros Jakub Štanga Timotej 

Hurtečáková Šarlota Vidová Lucia 

Jakabová Vanesa  
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Trieda: IV.D (31 žiakov) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triedny profesor: PaedDr. Juraj Tasch 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bartošek Denis Mičíková Mária 

Černáková Adriána Molnár Martin 

Daubnerová Andrea Oravec Marián 

Fábiková Kristína Poliak Lukáš 

Gelatičová Karolína Pösová Alžbeta 

Grom Teo Schniererová Adriána 

Hanuska Andrej Sluková Nikola 

Hepner Simon Sucháňová Daniela 

Chmelanová Ľubica Šimurka Peter 

Kotrík Marek Škopcová Gabriela 

Krajčíková Kristína Šlenkerová Jana 

Lapšová Erika Tužinčinová Andrea 

Lehotkaiová Romana Vasko Roman 

Ličková Karin Zachar Richard 

Ličková Patrícia Zvalová Monika 

Mäsiar Marek  
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Trieda: IV.E (32 žiakov) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triedna profesorka: Mgr. Ľudmila Husárová 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Beňadiková Jana Oravec Martin 

Dengo Peter Pipíšková Petra 

Divékyová Veronika Pišoja Dávid 

Gatialová Kristína Plevková Veronika 

Gaži Jakub Prievalská Nikola 

Humajová Karina Rešetková Natália 

Jurenková Michaela Rudinská Ruth 

Kaplavková Viktória Sabová Michaela 

Kmeťová Kristína Skoncová Dagmara 

Kopáčiková Kristína Szilágyiová Orsolya 

Lajtman Roman Šmýkal Juraj 

Letavaj Martin Štangová Radmila 

Manduch Dalibor Vrecková Lenka 

Mendelová Linda Vrtielová Adriána 

Mojžiš Roman Zmeková Romana 

Mokrý Michal Žulková Silvia 
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Trieda: IV.F (30 žiakov) 

(spoločenskovedná trieda) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Triedny profesor: PaedDr. Bohdan Cagáň 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bartošová Bianka Krausková Bibiana 

Bendová Lucia Kršková Laura 

Cabajová Dominika Kucháriková Nina 

Čičmancová Lea Kupcová Kristína 

Danková Lucia Levandovská Dominika 

Grossová Dominika Matiaško Jozef Mário 

Harinek Róbert Mokrá Veronika 

Homolová Iveta Rosáková Miroslava 

Hrúzová Dominika Sányová Nikola 

Chovanová Natália Sevastyanová Anastasia 

Jamrišková Lucia Stejskalová Kristína 

Juríková Deana Svitok Anton 

Kollárová Lenka Šedivá Lenka 

Košian Andrej Šnirc Martin 

Kováčová Jana Šušmáková Katarína 
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