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Slovo na úvod

Vážené pani kolegyne, páni kolegovia, milí študenti, ctení priatelia našej školy!

M

áme pred sebou nový školský rok! Aký bude? Čo nového nám prinesie? Bude
rokom víťazstiev či prehier? Uvidíme! Všetko je to vo vašich rukách, dievčatá a

chlapci. Najdôležitejšie je uvedomiť si, že tento konkrétny rok, ako aj všetky ostatné
strávené v laviciach našej školy, sú len
jedným zo schodíkov, čo vedú k vašej
budúcnosti. A tak k

nemu máte aj

pristupovať. Všetko, čo dáte do prípravy
na svoje budúce povolanie, do vzdelania,
ale aj do vzťahov a aj života mimo školy,
sa vám vráti. Sme neoddeliteľnou a
plnohodnotnou

súčasťou

slobodnej

kultúrnej Európy. V tomto čase si to môžeme uvedomiť viac ako kedykoľvek predtým.
Sme predsedajúca krajina Rady Európskej únie. Ukázali sme Európe a aj celému
svetu, že tu sme. Máme svoj hlas a treba s nami počítať! Význam takýchto udalostí
človek častokrát pochopí a ocení až po rokoch. Čo ale môžeme spraviť už dnes?
Nuž poctivo a cieľavedome pracovať. A žiť s radosťou a úctou voči sebe a aj voči
všetkým, ktorí nám prídu do cesty. Byť takými, akými sa byť má.
Milí študenti, želám vám, aby to bol rok, na ktorý raz budete môcť byť hrdí a
usmiati!

PaedDr. Eleonóra Porubcová
riaditeľka školy
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ZAMESTNANCI ŠKOLY

Vedenie školy
1. PaedDr. Eleonóra Porubcová, SJL – RUJ – ETV, vyučovala ETV: II.B, II.C, II.D;
riaditeľka školy;
2. RNDr. Milan Barta, MAT – GEO, vyučoval SEM: 4. ročník; zástupca riaditeľky
školy pre výchovu a vzdelávanie;
3. PhDr. Eva Homolová, DEJ – RUJ, vyučovala RUJ: II.D, II.F, III.D; zástupkyňa
riaditeľky školy pre výchovu a vzdelávanie; koordinátorka žiackej školskej rady;
viedla krúžok olympiády RUJ;
4. RNDr. Jaroslav Perniš, FYZ – CHEM, vyučoval FYZ: V, II.F, III.F; ČLS: III.F,
IV.F;

zástupca

manažmentu

riaditeľky

kvality

školy

systému

pre

ISO;

výchovu

a vzdelávanie,

koordinátor

školského

predstaviteľ

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: RNDr. Milan Barta, PhDr. Eva Homolová, RNDr. Jaroslav Perniš
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Ing. Soňa Tršová, PhD.

Pedagogickí zamestnanci školy
1. Mgr. Daria Balážová, ŠPJ – HUV, na materskej dovolenke;
2. Mgr. Eva Baloghová, ANJ – BIO, vyučovala BIO: V, VI, VII (do 1. marca 2016);
BIO v angličtine: V, VI, VII; ANJ: I.A, IV.F (do 1. marca 2016); SAJ: 4. ročník (do 1.
marca 2016); správkyňa zbierky biológie; viedla krúžok „Vyjadri sa v ANJ“;
3. PaedDr. Emília Bartošová, ANJ – HUV, vyučovala ANJ: I, IIa, IIb, III, IV; HUV: I,
IIa, IIb, III, IV;
4. Mgr. Marta Bartošová, NEJ – RUJ, vyučovala NEJ: VII, I.D, II.D, III.A, III.C, III.E,
IV.A; RUJ: IV.D; triedna profesorka III.C; správkyňa knižnice ruského jazyka;
viedla krúžok posluchové cvičenia v NEJ;
5. Mgr. Gabriela Belisová, ETV – NAV, vyučovala ETV: I, IIb, IV, VI, I.A, I.B, I.C,
I.D, I.E, I.F, II.A, II.E; VYU: III, IV; NAV: I.A, I.B, I.C, I.D, I.E, I.F, II.B, II.C, II.D;
triedna profesorka VIII; koordinátorka prevencií; viedla krúžky: biblická olympiáda
a šikovné ruky;
6. Mgr. Petra Bohušová, SJL – FRJ, vyučovala FRJ: I, II.E, II.F, III.E, III.F; SJL: II.D,
III.D; IV.F;
7. PaedDr. Bohdan Cagáň, SJL – HUV, vyučoval SJL: V, I.B, II.E, III.C, III.E, IV.E;
SSJ: 3. ročník; JLS: 4. ročník; vedúci predmetovej komisie slovenského jazyka
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a literatúry; správca zbierky slovenského jazyka a literatúry; viedol krúžok
slovakistika;
8. Mgr. Zuzana Cigáňová, BIO – GEO, vyučovala BIO: I; GEO: IIa, IIb, III, IV, V, VI,
VII, I.E, I.F, II.A, II.B, III.A, III.E; FHG: 3. ročník; REG: 3. ročník; GEA: 3. ročník;
SEG: 4. ročník; triedna profesorka VII; viedla krúžok „geografická olympiáda A, B,
C, D a Z“;
9. Mgr. Jana Čižniarová, ANJ – NEJ, na materskej dovolenke;
10. PaedDr. Ľubica Divékyová, ANJ – SJL, vyučovala ANJ: II.D, III.D, III.E, IV.D;
SAJ: 4. ročník; triedna profesorka II.D;
11. Mgr. Nikola Dobišová, SJL – ANJ, vyučovala ANJ: I.E, IV.C, IV.D, IV.F; SAJ: 4.
ročník; triedna profesorka I.E;
12. Mgr. Vlasta Dobrotková, BIO – TEV, vyučovala BIO: I.A, I.D, II.A, II.B; SEB: 3.
ročník; VKB: 4. ročník; TSV/d: III.D; vedúca predmetovej komisie biológie;
správkyňa knižnice biológie; viedla krúžok biologickej olympiády kat. A a krúžok
SOČ – biológia;
13. Mgr. Marcela Faráriková, TEV – PED, vyučovala TSV/d: V, I.B, II.A, II.F, III.B,
III.F, IV.B, IV.D; výchovná poradkyňa; viedla lyžiarsky krúžok a

krúžok

posilňovania;
14. Mgr. Petra Fečová, ANJ – GEO, vyučovala GEO: I, I.C; GEO/anj: VI, VII; RAK: V,
I.C; ANJ: III, I.F, II.B, II.E; koordinátorka UNESCO;
15. Mgr. Jana Galanská, MAT – VYT, vyučovala MAT: II.C, III.F; INF: IIb, V, VI, I.A,
I.B, I.D, II.C, III.A, III.B, III.C, III.F; PRO: IV.A; INF-M: 3. ročník; vedúca
predmetovej komisie informatiky; správkyňa školskej webovej stránky; správkyňa
knižnice

informatiky

a softvéru;

triedna

profesorka

II.C;

viedla

krúžok

programovania a krúžok tvorby www stránok;
16. Mgr. Mária Hanková, SJL – RUJ, vyučovala SJL: VI, VIII, II.B, II.C, III.B, IV.A;
JLS: 4. ročník; správkyňa knižnice slovenského jazyka a literatúry;
17. Mgr. Tatiana Helbichová, ŠPJ – RUJ, vyučovala ŠPJ: I.C, I.F, II.C, IV.F; KŠJ: 4.
ročník; správkyňa knižnice španielskeho jazyka a zbierok románskych jazykov;
viedla krúžok olympiády zo ŠPJ kat. C a krúžok ŠPJ pre začiatočníkov;
18. Ing. Ľudmila Holá, MAT, vyučovala MAT: I.C, I.F, II.A, II.F, IV.B, IV.C, IV.D;
PMM: 4. ročník; triedna profesorka II.A; viedla krúžok olympiády z matematiky
kategória B;
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19. Mgr. Erika Hoppanová, SJL – ANJ, vyučovala ANJ: I.C, I.D, II.B, IV.B; ANL: I.C;
KAJ: 4. ročník; triedna profesorka I.D; správkyňa knižnice a zbierok anglického
jazyka; viedla krúžok posluchových cvičení v ANJ;
20. Mgr. Ľudmila Husárová, TEV – BRV – ETV, vyučovala ETV: I, IIa, III, II.E, II.F;
TSV/d: VI, VII, VIII, I.A, I.F, II.C, II.D, III.E, IV.E, IV.F; vedúca predmetovej komisie
telesnej a športovej výchovy; triedna profesorka I.F; viedla krúžok netradičných
športov a športovo-turistický krúžok;
21. Mgr. Katarína Jalakšová, FRJ, vyučovala FRJ: IIa, III, IV, I.A, I.F, II.E, II.F, IV.F;
22. Mgr. Alžbeta Janesová, MAT – ZAT, vyučovala MAT: V, I.B, II.D, III.A, IV.E;
DEG: 4. ročník; PMM: 4. ročník; správkyňa knižnice matematiky; triedna
profesorka I.B; viedla krúžok olympiády z matematiky kategórie C a prírodovedný
krúžok;
23. Mgr. Eva Juríčková, SJL – DEJ – NEJ, vyučovala DEJ: I, VI, VII, I.A, I.C, II.C,
II.D; NEJ: III.D, IV.D, IV.C; STC: 3. ročník; viedla krúžok „Príprava na maturitnú
skúšku z NEJ“;
24. Mgr. Eva Kačírová, ANJ – SJL, na materskej dovolenke;
25. Mgr. art. Miriam Kasperkevičová, umenie a maľba, vyučovala UMK: V, VIII, I.C,
I.D, II.A, II.B, II.E, II.F, III.A, III.C, III.D, III.F, IV.B, IV.C, IV.D, IV.E, IV.F; VYU: 3.
ročník; SUK: 4. ročník; správkyňa knižnice a zbierky umenia a kultúry; triedna
profesorka IV.F;
26. PhDr. Zuzana Klačanská, PSYCH – PED – ETV, školská psychologička;
27. Mgr. Róbert Klein, FYZ – CHEM, vyučoval FYZ: VI, VII, I.C, I.E, I.F, II.C, II.D,
III.C, III.D; FYM: 4. ročník; správca skladu učebníc; oprava a údržba pomôcok
fyziky; viedol fyzikálno-chemický krúžok a knihovnícky krúžok;
28. Mgr. Zuzana Klincová-Hrúzová, ANJ, na materskej dovolenke;
29. Mgr. Andrea Klocoková, ANJ – TEV, vyučovala ANJ: IIa, VIII, I.C; KAJ: 4.
ročník; SAJ: 4. ročník; TSV/ch: I; TSV/d: IIa, III; triedna profesorka IIa;
30. HELic. ThDr. Pavel Kollár, PhD., SchP, vyučoval RMK: I.F; LAT: I.F, II.F; NAV:
II.E, II.F;
31. Mgr. Kristína Košecká, SJL – OBN, vyučovala OBN: I, IIa, IIb, III, IV, III.C, IV.B;
SJL: I.E; SVS: 3. a 4. ročník; JLS: 4. ročník;
32. PaedDr. Miroslav Kozák, MAT – CHEM, vyučoval CHEM: I.A, II.B, II.F, III.A;
CHEV: 3. a 4. ročník; VKCH: 4. ročník; SECH: 4. ročník; MAT: II.B; vedúci
predmetovej komisie chémie; správca knižnice chémie; triedny profesor II.B;
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viedol krúžky chemická olympiáda v kategórii A a chemická olympiáda v kategórii
B;
33. Mgr. Kamila Kuhajdová, INF, na materskej dovolenke;
34. PhDr. Ľudmila Kupková, ŠPJ – SJL, vyučovala ŠPJ: I.B, II.B, II.F, III.A, III.B,
III.F, IV.A, IV.B, IV.E; SJL: I; vedúca predmetovej komisie románskych jazykov;
triedna profesorka I; viedla krúžok olympiády zo ŠPJ v kategórii A a krúžok
olympiády zo ŠPJ v kategórii B;
35. PaedDr. Oľga Kurbelová, MAT – CHEM, vyučovala CHEM: VI, I.B, II.A; TPP:
II.A, II.B; MAT: III.C, III.E; CVM: 3. ročník; SECH: 3. a 4. ročník; CHEV: 4. ročník;
koordinátorka environmentálnej výchovy; správkyňa zbierky chémie; správkyňa
skladu chemikálií; viedla krúžky chemickej olympiády v kategórii C a chemickej
olympiády v kategórii Dg;
36. Mgr. Marta Lančaričová, BIO – TEV, vyučovala BIO: I.C, I.F, TSV/d: I.C, II.B,
IV.A, IV.C, IV.F; BOZ: 4. ročník; BČE: 4. ročník; správkyňa knižnice a zbierky
telesnej a športovej výchovy; triedna profesorka IV.A; viedla športovo-turistický
krúžok a zdravotnícky krúžok;
37. PaedDr. Renáta Lukáčová, MAT – GEO, vyučovala MAT: I.A, I.F, II.E, III.D, IV.C,
IV.F; SEM: 3. ročník; PMM: 4. ročník; vedúca predmetovej komisie matematiky;
správkyňa zbierky matematiky; triedna profesorka II.E; viedla krúžky: matematické
cvičenia a matematický seminár;
38. RNDr. Katarína Madová, numerická matematika, vyučovala INF: IIa, IIb, III, IV,
VI, I.B, I.D, I.E, I.F, II.A, II.B, II.C, II.F, III.A, III.B, III.C, III.D, III.E, III.F; INF – M: 4.
ročník; správkyňa školskej webovej stránky;
39. Mgr. Vladimíra Majerská, ANJ – OBN; na materskej dovolenke;
40. PaedDr. Karin Malátová, MAT – ZAT – INF, vyučovala MAT: I, IIa, IIb, IV, VI,
II.F; INF: IV; predsedníčka ZO OZPŠ; triedna profesorka IV;
41. Mgr. Bc. Peter Marko, ANJ – NEJ, vyučoval ANJ: V, II.A, III.D, III.F, IV.A; KAJ: 4.
ročník;
42. Mgr. Iveta Marošová, vyučovala TSV/tan: II.B, II.C, II.D, II.E;
43. Mgr. Jana Mečiarová, MAT – FYZ, vyučovala MAT: III, VII, VIII; FYZ: IIa, IIb, III,
IV, II.B; TPP: VI, II.C, II.D, II.E, II.F; CVM: 3. ročník; SEM: 4. ročník; vedúca
predmetovej komisie umenia a kultúry; triedna profesorka III;
44. RNDr. Jaroslav Mikuláš, numerická matematika, vyučoval INF: II.D, II.E; PRO:
IV.A; SEP: 3. a 4. ročník; INF-M: 4. ročník; informatik správca siete; správca
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zbierky informatiky; viedol krúžky: programovanie A (olympiáda), programovanie
B (olympiáda) a matematická olympiáda kategória A;
45. Mgr. Jana Mikušková, MAT – BIO, vyučovala BIO: VII (od 1. marca 2016), II.C,
II.E, III.B; MAT: I.D, I.E; SEM: 3. ročník; PMM: 4. ročník; triedna profesorka IV.B;
46. Mgr. Tibor Mlynárik, BIO – TEV, vyučoval BIO: I.E, III.C; TSV/ch: III, IV, VI, II.A,
III.A, IV.A; TSV/d: I.D, I.E, II.E; BČE: 4. ročník; viedol krúžky: florbal dievčatá I –
IV a florbal dievčatá 1. – 4. ročník;
47. Mgr. Ján Opálený, TEV – BRV – INF, vyučoval INF: IIa, III, V, VII, I.A, I.C, I.E,
I.F, II.A, II.B, II.D, II.E, II.F, III.D, III.E; TSV/ch: IV.C, IV.D, IV.F; TSV/d: I.C;
administrátor úrazov; triedny profesor I.C; viedol krúžky: florbal chlapci I – IV a
florbal chlapci 1. – 4. ročník;
48. Mgr. Zuzana Orságová, DEJ – NEJ, vyučovala DEJ: IIa, IIb, III, IV, V, I.F, II.B,
II.E, II.F, III.E; NEJ: IIb; MOD: 4. ročník; vedúca predmetovej komisie dejepisu;
triedna profesorka IIb; viedla krúžok olympiády z dejepisu;
49. Mgr. Jana Pastieriková, FYZ – ZAT – MAT, vyučovala FYZ: I.D, II.A, II.E, III.A,
III.E, IV.A; TECH: IIa, IIb, III; FYM: 3. a 4. ročník; FYV: 4. ročník; koordinátorka
stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ); správkyňa zbierky fyziky; triedna
profesorka III.E; viedla krúžok fyzikálnej olympiády a fyzikálno-prírodovedecký
krúžok;
50. Mgr. Waltraud Pavličková, NEJ – RUJ, vyučovala NEJ: I, V, VI, I.E, II.A, III.B,
IV.B; RUJ: II.E, II.F; KNJ: 4. ročník;
51. Mgr. Viera Pekárová, BIO – GEO, vyučovala BIO: IIa, IIb, III, IV, V (od 1. marca
2016), I.B, II.F, III.A, III.E, III.F; GEO: I.B, III.C, III.F; FHG: 3. ročník; BČE: 4.
ročník; vedúca predmetovej komisie geografie; správkyňa knižnice a zbierky
geografie; triedna profesorka III.F;
52. Mgr. Michal Petrovský, ANJ, vyučoval ANJ: III.B, III.C, IV.E; OBA: 4. ročník;
vedúci predmetovej komisie anglického jazyka; triedny profesor IV.E; viedol
krúžok olympiády z ANJ kategória 2A;
53. PhDr. Ľubomír Planka, ANJ – NEJ, vyučoval ANJ: III.A, III.E, IV.A, IV.B; SAJ: 4.
ročník;
54. Mgr. Daniela Porubcová, SJL, vyučovala SJL: IIa, IIb, III, IV;
55. Mgr. Anna Procnerová, ANJ – RUJ, od 18. marca 2016 zastupovala z dôvodu
dlhodobej neprítomnosti Ing. Jarmily Rozborovej a skrátenia úväzku Mgr. Evy
Baloghovej; vyučovala ANJ: I.A, I.B, IV.F; SAJ: 4. ročník;
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56. PaedDr. Katarína Rajcigelová, SJL – OBN – ETV, vyučovala SJL: I.F, II.F; OBN:
VIII, III.A, III.B, III.D, III.F, IV.A, IV.D, IV.E; SVS: 4. ročník; vedúca predmetovej
komisie občianskej náuky; správkyňa zbierky občianskej náuky; správkyňa
knižnice občianskej náuky; triedna profesorka II.F; viedla literárny krúžok a krúžok
olympiády ľudských práv;
57. Mgr. art. Barbara Meluzin Remiašová, výtvarné umenie (grafika) – ANJ,
vyučovala VYV: I, IIa, IIb; ANJ: IIb; UMK: VI, VII, I.A, I.B, I.E, I.F, II.C, II.D, III.B,
III.E;
58. Mgr. Dušan Rončák, NAV, vyučoval NAV: I, IIa, IIb, III, IV, V, VI, II.A, II.E;
59. Ing. Jarmila Rozborová, ANJ, vyučovala ANJ: I.A, I.B, I.F, II.C, II.F; SAJ: 4.
ročník;
60. Mgr. Ingrid Samašová, NEJ – SJL, vyučovala NEJ: IV, VIII, I.A, I.B, II.C, II.E,
III.E, IV.C; vedúca predmetovej komisie nemeckého a ruského jazyka; viedla
krúžok olympiády z NEJ kategória 2B;
61. PhDr. Monika Siváková, DEJ – OBN, vyučovala DEJ: I.B, I.D, I.F, II.F, III.A, III.B,
III.D, III.F; APE: III.A; SVD: 3. ročník; VKD: 4. ročník; viedla školský spevokol
Vavrinec; správkyňa knižnice dejepisu; triedna profesorka III.A; viedla krúžok
SOČ z dejepisu a krúžok speváckeho zboru Vavrinec;
62. Mgr. Martin Sonoga, ANJ – ŠPJ, od 7. marca 2016 zastupoval z dôvodu
dlhodobej neprítomnosti Ing. Jarmily Rozborovej a skrátenia úväzku Mgr. Evy
Baloghovej; vyučoval ANJ: I.A, I.B, I.F, II.C, II.F;
63. RNDr. Michal Struhár, BIO – CHEM, vyučoval BIO: VI (od 1. marca 2016), II.D;
CHEM: V, I.E, II.D, II.E, III.B, III.C, III.E, III.F; MIK: 3. ročník; SECH: 3. ročník;
VKCH: 4. ročník; viedol krúžok SOČ – prírodné vedy;
64. Ing. Martin Surový, ANJ – INF, od 1. apríla 2016 zastupoval z dôvodu dlhodobej
neprítomnosti Ing. Jarmily Rozborovej a skrátenia úväzku Mgr. Evy Baloghovej;
vyučoval ANJ: I.A, I.F, II.F;
65. Mgr. Ľubomíra Šimurková, MAT – FYZ, vyučovala FYZ: I.A, I.B, II.F, III.B; MAT:
III.B, IV.A; FYM: 3. ročník; MAN: 3. ročník; FYN: 3. a 4. ročník; FYV: 4. ročník;
vedúca predmetovej komisie fyziky; správkyňa knižnice fyziky; predsedníčka
Rady školy; triedna profesorka III.B; viedla krúžok prípravy na maturitnú skúšku
z matematiky a matematický krúžok;
66. Ing. Marcela Škopcová, ZAU – FIG, vyučovala FIG: VIII, IV.A, IV.B, IV.C, IV.D,
IV.E, IV.F; ZAU: 3. ročník;
10

67. PhDr. Tatiana Šteiningerová, NEJ – RUJ, vyučovala NEJ: IIa, IIb, III, I.C, I.D,
II.A, II.B; RUJ: I.A, I.E, IV.A; správkyňa knižnice nemeckého jazyka; správkyňa
zbierky nemeckého jazyka; koordinátorka Sprachdiplomu;
68. PaedDr. Miroslava Šutová, SJL – HUV, vyučovala SJL: I.C, I.D, II.A, III.A, IV.B,
IV.D; JLS: 4. ročník; správkyňa žiackej knižnice; správkyňa zbierky učebných
pomôcok hudobnej výchovy; triedna profesorka IV.D; viedla krúžok Thália;
69. PaedDr. Juraj Tasch, GEO – TEV, vyučoval GEO: I.A, I.D, II.C, II.D, II.E, II.F,
III.B, III.D; TSV/d: III.A, III.C; TSV/ch: VII, VIII, I.A, I.C, III.B, III.D; SEG: 4. ročník;
člen Rady školy; triedny profesor I.A; viedol krúžok ľadových medveďov 1. – 4.
ročníka a volejbalový krúžok 1. – 4. roč.;
70. RNDr. Denisa Tužinská, BIO – CHEM, vyučovala CHEM: I, IIa, IIb, III, IV, VII,
I.C, I.D, I.F, II.C, II.F, III.D; BIO: III.D; triedna profesorka III.D; viedla krúžok
biologickej olympiády – kategória C a D;
71. Mgr. Jaroslav Uhrin, TEV – BRV, vyučoval TSV/ch: IIa, IIb, V, I.B, I.D, I.E, I.F,
II.B, II.C, II.D, II.E, II.F, III.C, III.E, III.F, IV.B, IV.E; vedúci predmetovej komisie
ochrany života a zdravia; zástupca náčelníka štábu CO; správca skladu civilnej
obrany; správca zbierky a knižnice brannej výchovy; viedol krúžok basketbalu –
štvorročné štúdium a lyžiarsko-snowboardový krúžok pre štvorročné štúdium;
72. Mgr. Eva Urbanová, RUJ – TEV – ANJ, vyučovala ANJ: I.B, II.E, III.F; RUJ: I.A,
I.E, III.A; TSV/d: I, IIb, IV;
73. Mgr. Silvia Valterová, ANJ, vyučovala ANJ: VI, VII, II.A, III.B; KAJ: 4. ročník;
triedna profesorka VI; viedla krúžok olympiády z ANJ kategória 2C1;
74. Mgr. Erika Vargová, FIL – VYV – FRJ, vyučovala OBN: VII, III.E, IV.C, IV.F;
UMK: IV.A; KFJ: 4. ročník;
75. Mgr. Helena Vašková, SJL – DEJ, vyučovala DEJ: I.E, II.A, III.C; SJL: VII, I.A,
III.F, IV.C; SVD: 3. ročník; SED: 4. ročník; JLS: 4. ročník; správkyňa zbierky
dejepisu; triedna profesorka IV.C; viedla krúžok slovenského jazyka;
76. Mgr. art. Alena Výskoková, vyučovala TSV/tan.: II.B, II.C, II.D, II.E;
77. Mgr. Ľudmila Zaujecová, FRJ – PSY – ETV, vyučovala FRJ: V, VI, I.A, I.F, III.E,
III.F, IV.E; ETV: I, V; PSY: II.F; PSY: 3. a 4. ročník; PSM: 4. ročník; vedúca
predmetovej komisie psychológie; správkyňa knižnice francúzskeho jazyka a
psychológie; správkyňa učiteľskej knižnice; triedna profesorka V; viedla krúžky
FRJ pre začiatočníkov a FRJ – príprava DELF B1;
78. Mgr. Monika Ziaťková, MAT – FYZ, na materskej dovolenke;
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79. Mgr. Ľudmila Žalkovičová, ANJ, vyučovala ANJ: I, IV, II.C, II.F, IV.C; SAJ: 4.
ročník.

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, 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, Mária Sýkorová – 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 (IV.D) – predseda Študentskej rady
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KRONIKA ŠKOLSKÝCH AKCIÍ
školský rok 2015/2016

SEPTEMBER 2015
2. septembra
slávnostné otvorenie školského roka 2015 / 2016
8. septembra
vzdelávacia prednáška pre dievčatá prímy „Čas premien“, klubovňa gymnázia;
9. septembra
návšteva divadelného predstavenia „Kto chytá v žite“ v RKC v Prievidzi, študenti III.F
a IV.E (B. Cagáň);
9. – 14. septembra
exkurzia do Francúzska (Monaco, Aix-en-Provence, Avignon, Orange, Verdon,
Grasse, Nice), výber študentov (Z. Cigáňová, Ľ. Zaujecová);
11. septembra
beseda s Dr.h.c., Ing. Jánom Figeľom, PhD., podpredsedom NR SR a prvým
Slovákom, ktorý vykonával funkciu komisára Európskej únie pre vzdelávanie,
odbornú prípravu, kultúru a mnohojazyčnosť;
16. septembra
účelové cvičenie – I.A, I.C, I.F (minigolfové ihrisko Prievidza);
17. septembra
účelové cvičenie – I.D, I.E (minigolfové ihrisko Prievidza);
17. septembra
účelové cvičenie – V, I.B (Lesopark Prievidza);
17. septembra
účasť študentov na uvedení nových publikácií do života „Frankofónna Afrika I. a II.“ –
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi (Ľ. Zaujecová);
18. septembra
beseda s JUDr. Danielom Lipšicom, PhD., téma „Boj proti korupcii“;
18. septembra
účelové cvičenie – príma, IIa, IIb (Lesopark Prievidza);
18. septembra
účelové cvičenie – III, IV (minigolfové ihrisko Prievidza);
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22. septembra
návšteva výstavy „Ľudovít Štúr a jeho doba“ v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi so
žiakmi I.F (M. Siváková);
22. septembra
okresné kolo v cezpoľnom behu žiačok a žiakov SŠ, Prievidza (M. Faráriková, J.
Uhrín);
23. septembra
„Život a dielo Ľudovíta Štúra“ – prednáška Augustína Maťovčíka v Hornonitrianskej
knižnici v Prievidzi pre žiakov I.F (K. Rajcigelová);
25. septembra
návšteva Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi s cieľom oboznámenia s knižničným
systémom a službami inštitúcie – trieda I.D (M. Šutová);
25. septembra
návšteva Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi s cieľom oboznámenia s knižničným
systémom a službami inštitúcie – trieda I.E (K. Košecká);
28. septembra
návšteva Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi s cieľom oboznámenia s knižničným
systémom a službami inštitúcie – trieda I.C (M. Šutová);
29. septembra
literárna exkurzia do Apponyiovskej knižnice v Oponiciach, študenti I.C a I.D (E.
Hoppanová, M. Šutová);
29. septembra
beseda so spisovateľkou Janou Juráňovou v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi pre
žiakov tercie (D. Porubcová);
29. septembra
beseda so zástupcami Slovenského inštitútu vzdelávania pre 4.ročník, téma:
Príprava na ďalšie štúdium po maturite (M. Faráriková);
29. septembra – 14. októbra
semináre SCIO – prijímacie skúšky na vysoké školy pre žiakov maturitného ročníka
(M. Faráriková);
30. septembra
návšteva výstavy „Za židovskou kultúrou na Slovensku“ v RKC v Prievidzi, študenti
III.F (M. Siváková);
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OKTÓBER 2015
1. októbra
návšteva výstavy „Ľudovít Štúr a jeho doba“ v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi so
žiakmi II.F (M. Siváková);
1. októbra
návšteva výstavy „Veľká Morava“ a „Titanik“ v Bratislave, výber študentov (E.
Homolová, H. Vašková);
1. októbra
Deň otvorených dverí TSK v Trenčíne, študenti I.A a I.F (Ľ. Husárová, J. Tasch);
1. októbra
obvodné kolo v malom futbale SŠ, ZŠ na Ul. energetikov v Prievidzi (J. Uhrín);
2. októbra
návšteva Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi s cieľom oboznámenia s knižničným
systémom a službami inštitúcie – trieda I.F (K. Rajcigelová);
5. októbra
návšteva výstavy „Ľudovít Štúr a jeho doba“ v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi so
žiakmi II.F (Z. Orságová);
5. októbra
účelové cvičenie – VI, II.A, II.D, II.E (Lesopark Prievidza, HaZZ v Prievidzi, kryt
civilnej ochrany);
6. októbra
účelové cvičenie – II.B, II.C, II.F (Lesopark Prievidza, HaZZ v Prievidzi, kryt civilnej
ochrany);
6. októbra
divadelné predstavenie: Joanna Murray-Smith: „Druh: Žena“ v Divadle Andreja
Bagara v Nitre (M. Šutová);
6. októbra
akcia „Fórum detí a mládeže mesta Prievidza“ – CVČ Spektrum v Prievidzi;
6. októbra
exkurzia na veľtrh štúdia a kariéry „Akadémia VAPAC“ v Bratislave, študenti III.A,
III.C, III.D a III.F (M. Bartošová, M. Faráriková, V. Pekárová, M. Siváková, D.
Tužinská);
6. októbra
okresné kolo vo florbale chlapcov ZŠ, ZŠ Ul. Šafárika v Prievidzi (J. Opálený);
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7. októbra
exkurzia na veľtrh štúdia a kariéry „Akadémia VAPAC“ v Bratislave, študenti VII, III.B
a III.E (Z. Cigáňová, J. Pastieriková, Ľ. Šimurková);
8. októbra
Burza práce a informácií pre študentov stredných škôl – Športová hala v Prievidzi (M.
Faráriková);
8. októbra
literárna beseda s historičkou Marcelou Bednárovou v Hornonitrianskej knižnici v
Prievidzi pre žiakov III.C (B. Cagáň);
9. októbra
chemická exkurzia do Mineralogického múzea a Banského skanzenu v Banskej
Štiavnici pre žiakov I.A a I.F (Ľ. Husárová, M. Kozák, J. Tasch);
9. októbra
obvodné kolo vo florbale dievčat ZŠ, ZŠ na Ul. energetikov (T. Mlynárik);
12. – 16. októbra
školská akcia „Premietanie filmov v pôvodnom znení“ v rámci Európskeho dňa
jazykov v RKC v Prievidzi (Ľ. Kupková);
13. októbra
literárna exkurzia Brodzany, študenti II.A, II.E a III.E (B. Cagáň, M. Šutová);
13. októbra
odborná prednáška FGC (first gynecologic consulattion) pre dievčatá II.B, II.C, II.E,
I.A, I.D a III.F (V. Dobrotková);
13. – 15. októbra
geografická exkurzia do Českých Budějovíc a Prahy (M. Barta, J. Tasch);
14. októbra
školské kolo súťaže v programovaní ZENIT – kategória A, B (J. Mikuláš);
15. októbra
návšteva burzy stredných škôl GAUDEAMUS v Nitre, študenti III.D (P. Bohušová, D.
Tužinská);
15. októbra
krajské kolo v cezpoľnom behu, Dubnica nad Váhom (Ľ. Husárová, J. Uhrín);
15. októbra
školské kolo súťaže v programovaní – kategória web (J. Galanská);
20. októbra
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okresné kolo v bedmintone žiakov SŠ, telocvičňa gymnázia (Ľ. Husárová);
21. októbra
besiedka pre starých rodičov v rámci Mesiaca úcty k starším (E. Bartošová, D.
Porubcová);
22. októbra
akcia „Vedecká roadshow“ Centra vedecko-technických informácií SR, KaSS
v Prievidzi (J. Pastieriková, Ľ. Šimurková);
22. októbra
okresné kolo v stolnom tenise dievčat SŠ, SOŠOaS na Ul. Kalinčiaka v Prievidzi (T.
Mlynárik);
23. októbra
exkurzia do Sklárskeho skanzenu vo Valaskej Belej, študenti II.B a II.F (M. Kozák, O.
Kurbelová);
23. októbra
okresné kolo v stolnom tenise chlapcov SŠ, SOŠOaS na Ul. Kalinčiaka v Prievidzi (T.
Mlynárik);
27. októbra
okresné kolo v bedmintone žiačok SŠ, telocvičňa gymnázia (Ľ. Husárová);
27. októbra
regionálne kolo vo veľkom futbale, Bánovce nad Bebravou (J. Uhrín);
27. októbra
školská akcia „Halloween“ pre žiakov prvého stupňa osemročného štúdia (Ľ.
Zaujecová);
28. októbra
návšteva výstavy „Štúrovské dobrodružstvo“ v RKC v Prievidzi so sekundou b (Z.
Orságová);
28. októbra
imatrikulácia študentov 1. ročníka;
NOVEMBER 2015
3. novembra
návšteva výstavy „Štúrovské dobrodružstvo“ v RKC v Prievidzi s terciou (Z.
Orságová);
3. novembra
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regionálne kolo v stolnom tenise dievčat SŠ, Veľké Uherce (T. Mlynárik);
4. novembra
literárno-hudobné pásmo venované Ľudovítovi Štúrovi pre žiakov 2. ročníka, I.D
a sexty (M. Šutová);
5. novembra
okresné kolo vo florbale starších dievčat ZŠ, telocvičňa gymnázia (T. Mlynárik);
5. novembra
okresné kolo OXDOG FLORBAL ZŠ CUP staršie žiačky (T. Mlynárik);
6. novembra
návšteva výstavy „Pracovné nástroje našich predkov“ v Hornonitrianskom múzeu
v Prievidzi so sekundou b (J. Pastieriková);
9. novembra
regionálne kolo v bedmintone chlapcov SŠ, Partizánske (Ľ. Husárová);
9. novembra
návšteva výstavy „Pracovné nástroje našich predkov“ v Hornonitrianskom múzeu
v Prievidzi so sekundou a (J. Pastieriková);
9. novembra
informatická súťaž iBobor – kategória juniori (K. Malátová);
10. novembra
informatická súťaž iBobor – kategória seniori (K. Malátová);
10. novembra
diskusné fórum učiteľov Ekonomickej univerzity pre žiakov 4. ročníka (M.
Faráriková);
10., 11., 23. novembra
beseda s PaedDr. Bohdanom Cagáňom o Latinskej Amerike a Galapágoch pre
žiakov IV.E, III. B a III. F (Ľ. Kupková);
11. novembra
obvodné kolo vo vybíjanej mladší žiaci, ZŠ na Ul. energetikov (J. Uhrín);
11. novembra
okresné kolo v aerobik maratóne, telocvičňa gymnázia (M. Lančaričová);
11. novembra
informatická súťaž iBobor – kategória kadeti (K. Malátová);
12. novembra
informatická súťaž iBobor – kategória benjamíni (K. Malátová);
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13. novembra
krajské kolo v stolnom tenise dievčat SŠ, SOŠOaS na Ul. Kalinčiaka v Prievidzi (T.
Mlynárik);
13. novembra
súťaž „Fyzikálny náboj“ v Bratislave (J. Pastieriková);
16. novembra
filmové predstavenie v kine Baník „1989: Z denníku Ivany A.“, moderovaná diskusia
„Sloboda nie je zadarmo“ s hosťami Milanom Šimečkom a Lukášom Filom;
16. novembra
hudobnovzdelávací program „Nežná revolúcia“ – kino Baník;
19. novembra
krajské kolo v aerobik maratóne, Trenčín (M. Lančaričová);
19. novembra
worskshop Coolagnet o možnostiach štúdia a brigád v zahraničí pre žiakov III.F, III.B
(M. Faráriková);
20. novembra
akcia „Študentská kvapka krvi“ (M. Lančaričová);
20. novembra
účasť vybraných študentov kvarty na súťaži „Náboj Junior“ v Partizánskom (K.
Malátová);
20. novembra
beseda s RNDr. Vladimírom Slobodníkom, CSc. na tému „Ekologický výskum
mokradí“ pre žiakov II.A, I.C a sekundy a (V. Dobrotková);
20. novembra
súťaž „Náboj Junior“, Partizánske (K. Malátová);
24. novembra
exkurzia do NR SR, Najvyššieho súdu SR a NBS v Bratislave (K. Košecká, K.
Rajcigelová);
24. novembra
obvodné kolo SŠ v basketbale chlapcov, ZŠ S. Chalupku v Prievidzi (J. Uhrín);
24. – 26. novembra
program kariérového poradenstva realizovaný v spolupráci so Súkromným centrom
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prievidzi pre žiakov 3.
ročníka (M. Faráriková);
20

25. novembra
Literárno-hudobné pásmo k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra, RKC v Prievidzi
(M. Siváková, M. Šutová);
25. novembra
okresné kolo vo florbale dievčat SŠ, Piaristická spojená škola F. Hanáka v Prievidzi
(T. Mlynárik);
26. novembra
exkurzia do Diecézneho historického múzea a biskupstva v Nitre, študenti V, VI, II.A
a II.E (D. Rončák);
30. novembra
chemická exkurzia „Sacharidy v bežnom živote“ do pivovaru Urpín v Banskej Bystrici,
študenti III.A a III.E (M. Kozák, O. Kurbelová, R. Lukáčová);
30. novembra
okresné kolo vo florbale chlapcov SŠ, SOŠ stavebná v Prievidzi (J. Opálený);

DECEMBER 2015
1. decembra
akcia „Červené stužky“ pri príležitosti Dňa boja proti AIDS (Ľ. Husárová);
1. decembra
školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry (H. Vašková);
4. decembra
realizácia zbierky „Úsmev ako dar – Vianoce s úsmevom“ (G. Belisová);
4. decembra
školské kolo chemickej olympiády – kategória A (M. Kozák);
7. decembra
školské kolo olympiády v španielskom jazyku kategória C (T. Helbichová);
8. decembra
vystúpenie speváckeho zboru Vavrinec v zasadačke Mestského zastupiteľstva
v Prievidzi (M. Siváková);
9. decembra
odovzdanie zbierky nadácii „Wings forever“ – Daňový úrad v Prievidzi (M. Siváková);
9. decembra
školské kolo olympiády v španielskom jazyku kategória B (Ľ. Kupková);
9. decembra
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školské kolo pytagoriády (R. Lukáčová);
9. – 10. decembra
geografická exkurzia do Krakova, výber študentov (M. Barta, J. Tasch);
10. decembra
školské kolo olympiády v španielskom jazyku v kategórii A – písomná časť (Ľ.
Kupková);
10. decembra
školské kolo olympiády v nemeckom jazyku (T. Šteiningerová);
10. decembra
školské kolo olympiády v anglickom jazyku (S. Valterová);
11. decembra
divadelné predstavenie „Canterville Ghost“ v Bratislave, študenti VI a II.D (Ľ.
Divékyová, P. Marko, E. Urbanová);
11. decembra
školské kolo olympiády v španielskom jazyku kategória A – ústna časť (T.
Helbichová);
15. decembra
dejepisná exkurzia do Viedne, výber študentov (Z. Orságová, M. Siváková);
15. decembra
prezentácia Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene
pre žiakov voliteľných predmetov z chémie (M. Kozák);
15. decembra
beseda s Andrejom Skokom (III. F) o Strednej Amerike (Ľ. Kupková);
16. decembra
predstavenie filmu „Moja vlasť“ v RKC v Prievidzi – v pôvodnom znení, reálie
frankofónnych krajín (Ľ. Zaujecová);
17. decembra
akcia „Vianočná Viedeň“ – prehliadka historických pamiatok mesta, výber študentov
I.C a III.C (M. Bartošová, I. Samašová);
18. decembra
akcia „Vianočné trhy – výstava výrobkov našich remeselníkov“ pre žiakov sekundy (J.
Pastieriková);
18. decembra
vystúpenie speváckeho zboru Vavrinec v rámci vianočných trhov (M. Siváková);
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21. decembra
vystúpenie speváckeho zboru Vavrinec s vianočným pásmom pre deti ŠZŠ
v Prievidzi (M. Siváková);
21. decembra
akcia „Vianočné trhy – výstava výrobkov našich remeselníkov“ pre žiakov tercie (J.
Pastieriková);
21. decembra
prezentácia Strojníckej fakulty VUT Brno pre žiakov 4. ročníka (M. Faráriková);
21. decembra
korčuliarsky výcvik na Zimnom štadióne v Prievidzi pre žiakov sekundy a (A.
Klocoková);
JANUÁR 2016
12. januára
obvodné kolo olympiády v nemeckom jazyku (I. Samašová);
13. januára
okresné kolo žiačok ZŠ vo volejbale, ZŠ na Ul. S. Chalupku v Prievidzi (J. Tasch);
14. januára
okresné kolo v basketbale chlapcov SŠ, ZŠ na Ul. S. Chalupku v Prievidzi (J. Uhrín);
14. januára
návšteva Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi s cieľom oboznámenia s knižničným
systémom a službami inštitúcie – trieda I.A (H. Vašková);
14. januára
okresné kolo žiakov ZŠ vo volejbale, ZŠ na Ul. Šafárika v Prievidzi (J. Tasch);
14. januára
okresné kolo olympiády v anglickom jazyku (S. Valterová);
18. januára
okresné kolo v basketbale dievčat SŠ, SOŠ stavebná v Prievidzi (Ľ. Husárová);
19. januára
prezentácia a následná beseda s prof. Ing. Milanom Polakovičom, PhD. z FCHPT
STU Bratislava (M. Kozák);
20. januára
obvodné kolo v hádzanej žiačok SŠ, Prievidza (V. Dobrotková, M. Faráriková);
21. januára
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regionálne kolo v basketbale SŠ dievčatá, Partizánske (Ľ. Husárová);
21. januára
školské kolo matematickej olympiády – kategória B, C (A. Janesová);
23. januára
školské kolo Šalianskeho Maťka – príma (Ľ. Kupková);
25. januára
školské kolo biologickej olympiády – kategória A, B (V. Dobrotková);
27. – 28. januára
krajské kolo chemickej olympiády – kategória A (M. Kozák);
29. januára
návšteva tvorivej dielne „Práca s drevom – INTARZIE“ v Hornonitrianskom múzeu
v Prievidzi, sekunda b (J. Pastieriková);
FEBRUÁR 2016
3. februára
okresné kolo v hádzanej SŠ chlapci, Prievidza (J. Opálený);
3. februára
odborná prednáška RNDr. Vladimíra Slobodníka, CSc. na tému „Svetový deň
mokradí“ pre žiakov II.C a I.D (V. Dobrotková);
4. februára
okresné kolo geografickej olympiády, CVČ v Prievidzi (R. Lukáčová);
5. februára
študentský ples „Benátsky karneval“;
9. februára
beseda pre študentov 4. ročníka „Strach, utečenci, Slovensko“, verejná diskusia
o aktuálnych témach – hostia Andrej Bán a Jozef Hašto (M. Kasperkevičová, K.
Košecká, K. Rajcigelová);
8. – 12. februára
lyžiarsky a snowboardový kurz pre študentov I.A, I.C a I.F – Zuberec, Spálená dolina
(M. Barta, Ľ. Husárová, A. Klocoková, P. Marko, T. Mlynárik, J. Opálený, J. Tasch, E.
Urbanová);
8. – 12. februára
lyžiarsky kurz pre študentov I.B, I.D – Mýto pod Ďumbierom (V. Dobrotková, M.
Faráriková, K. Jalakšová, M. Lančaričová, J. Uhrín);
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9. februára
krajské kolo fyzikálnej olympiády – kategória A v Trenčíne (J. Pastieriková);
10. februára
súťaž „Matematický expres“ pre žiakov 1. stupňa osemročného štúdia (K. Malátová);
11. februára
krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku (I. Samašová);
11. februára
školské kolo olympiády vo francúzskom jazyku (Ľ. Zaujecová);
11. – 12. februára
účasť vybraných študentov II.F, III.A a IV.A na súťaži „Fykosí fyziklání“ na MFF KU
v Prahe (J. Pastieriková);
12. februára
školské kolo chemickej olympiády – kategória Dg (O. Kurbelová);
15. – 19. februára
lyžiarsky kurz pre študentov III, V, I.A, I.E – Zuberec, Spálená dolina (Ľ. Husárová, A.
Klocoková, J. Mečiarová, T. Mlynárik, J. Opálený, J. Tasch, E. Urbanová);
15. a 19. februára
program „Talk English course“ pre žiakov 2. a 3. ročníka (M. Petrovský);
16. februára
regionálne kolo vo florbale SŠ, Partizánske (J. Uhrín);
18. februára
akcia „Vedecké onkologické dielne“ pre žiakov II.B a žiakov 4. ročníka, ktorí
navštevujú voliteľný predmet biológia človeka a ekológia (V. Dobrotková);
19. februára
školské kolo Hviezdoslavovho Kubína – kategória II (Ľ. Kupková);
24. februára
beseda spojená s prezentáciou možností štúdia na Fachhochschule Wiener
Neustadt (M. Faráriková);
25. februára
návšteva organizácie OZ Šťastie si Ty, účasť na besede „Prevencia depresií
a suicídií“, výber študentov 4. ročníka (Ľ. Zaujecová);
25. februára
krajské kolo v basketbale dievčat, Myjava (Ľ. Husárová);
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MAREC 2016
7. marca
návšteva tvorivej dielne „Zbohom, zima; vitaj, jar!“ v Hornonitrianskom múzeu
v Prievidzi, sekunda a (J. Pastieriková);
7. marca
beseda s nemeckým lektorom Wolframom Kargonom z Univerzity Sv. Cyrila a
Metoda v Trnave pre žiakov maturujúcich z nemeckého jazyka (I. Samašová);
8. marca
prezentácia Technologického inštitútu A. Ruprechta v Šamoríne (M. Faráriková);
9. marca
písomná skúška DSD I 2016 (T. Šteiningerová);
9. – 10. marca
dekanátne kolo biblickej olympiády (G. Belisová);
11. marca
školské kolo chemickej olympiády – kategória B (M. Kozák);
11. marca
návšteva tvorivej dielne pre žiakov sekundy b v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi
(J. Pastieriková);
12. marca
Deň otvorených dverí Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi;
15. marca
EČ a PFIČ zo slovenského jazyka a literatúry;
15. marca
účelové cvičenie – VI, II.A, II.C, II.F (Lesopark Prievidza);
15. marca
účelové cvičenie – II.B, II.D, II.E (ihrisko v Bojniciach);
16. marca
EČ a PFIČ z cudzieho jazyka;
16. marca
účelové cvičenie – V, I.B, I.D, I.E (Lesopark Prievidza);
16. marca
návšteva RKC v Prievidzi, podujatie „Rozprávkové javisko 2016“ pre študentov prímy
(G. Belisová, Ľ. Kupková);
16. marca
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účelové cvičenie – I.A, I.C a I.F (ihrisko v Bojniciach);
16. marca
prezentácia Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pre žiakov
3. a 4. ročníka (M. Faráriková);
16. marca
informačný deň pre 3. ročník a septimu, prezentácie fakúlt UMB Banská Bystrica,
UKF Nitra, Žilinská univerzita, testovanie SCIO (M. Faráriková);
17. marca
EČ z matematiky;
18. marca
obvodné kolo SOČ v Partizánskom (J. Pastieriková);
21. marca
návšteva Hornonitrianskeho múzea – tvorivá dielňa „Zdobenie kraslíc“ pre študentov
tercie (J. Pastieriková);
22. marca
exkurzia do Domina – centra sociálnych služieb v Prievidzi, výber študentov 4.
ročníka (Ľ. Zaujecová);
30. marca
vystúpenie speváckeho zboru Vavrinec k Dňu učiteľov v KaSS v Prievidzi (M.
Siváková);
31. marca
prednáškový seminár „Vzbúrené mesto“ venované dejinnej udalosti Vzbure
prievidzských žien, Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, študenti II.F (Z. Orságová);
31. marca
regionálne kolo v hádzanej žiakov SŠ, Partizánske (J. Opálený);

APRÍL 2016
4. – 8. apríla
matematická súťaž PANGEA (K. Malátová);
5. apríla
okresné kolo matematickej olympiády, ZŠ na Rastislavovej ul. v Prievidzi (R.
Lukáčová);
6. apríla
dejepisná súťaž gymnázií SR a ČR v Trenčíne (M. Siváková);
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6. apríla
majstrovstvá regiónu vo volejbale SŠ chlapcov, telocvičňa gymnázia (J. Tasch);
7. apríla
majstrovstvá regiónu vo volejbale SŠ dievčat, telocvičňa gymnázia (J. Tasch);
8. apríla
krajské kolo SOČ v Starej Turej (J. Pastieriková);
12. apríla
krajské kolo matematickej olympiády, Trenčín (A. Janesová);
14. apríla
krajské kolo v hádzanej žiakov SŠ, Považská Bystrica (J. Opálený);
14. – 17. apríla
celoštátne

kolo

fyzikálnej

olympiády

–

kategória

A v Banskej

Bystrici

(J.

Pastieriková);
15. – 22. apríla
exkurzia Paríž – Londýn – Amsterdam, výber študentov (Ľ. Divékyová, P. Marko);
18. apríla
návšteva súdneho pojednávania na Okresnom súde v Prievidzi pre žiakov
spoločenskovedného seminára (K. Košecká);
21. apríla
majstrovstvá kraja vo volejbale chlapcov SŠ, ZŠ na Ul. S. Chalupku v Prievidzi (J.
Tasch);
22. apríla
školské kolo chemickej olympiády – kategória C (O. Kurbelová);
22. apríla
akcia „Deň Zeme“ (M. Lančaričová);
22. apríla
návšteva tvorivých dielní k Dňu Zeme v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi pre
žiakov sekundy b (J. Pastieriková);
27. – 29. apríla
38. ročník celoštátnej prehliadky SOČ v Bratislave (J. Pastieriková);
28. apríla
návšteva akcie „Gastrodni“ na SOŠOaS v Prievidzi; študenti III.B a III.D (M.
Faráriková, V. Dobrotková);
28. – 29. apríla
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účasť na súťaži „Príbehy 20. storočia“ v Prahe (E. Juríčková);
29. apríla
majstrovstvá kraja vo volejbale dievčat SŠ, Považská Bystrica (J. Tasch);
29. apríla
beseda so zástupcami STU Bratislava pre 4.ročník – budúcich študentov Stavebnej
fakulty, akcia „Cykloturistický trip“ (M. Faráriková);
29. apríla
návšteva akcie „Gastrodni“ na SOŠOaS v Prievidzi; študenti VII a VIII (Ľ. Husárová,
J. Uhrín);
MÁJ 2016
1. – 3. mája
reprezentácia školy v súťaži „Zlatý Amos“; študenti I.B (B. Cagáň, S. Valterová);
3. mája
krajské kolo vo futbale, Bánovce nad Bebravou (J. Uhrín);
4. mája
ľahká atletika, SOŠ stavebná v Prievidzi (Ľ. Husárová);
6. mája
okresné kolo v atletike SŠ chlapci, ZŠ S. Chalupku v Prievidzi (J. Uhrín);
6. mája
obvodné kolo v atletike SŠ dievčatá, ZŠ S. Chalupku v Prievidzi (E. Urbanová);
6. mája, 11. mája
návšteva Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi spojená s prehliadkou diel
Miriam Kasperkevičovej „Svet MIRIAM“; tercia, kvarta (G. Belisová);
9. mája
účelové cvičenie – príma, IIa, IIb (Lesopark Prievidza);
9. mája
účelové cvičenie – III, IV (minigolfové ihrisko v Prievidzi);
9. mája
prijímacie skúšky do gymnázia – 1. termín;
9. mája
návšteva súdneho pojednávania na Okresnom súde v Prievidzi pre žiakov SVS 3.
ročníka (K. Košecká);
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9. mája
návšteva Daddy´s café v Prievidzi s cieľom spoznať svedectvo života prebudených
kresťanov; pre študentov II.A a II.E (D. Rončák);
10. mája
basketbal 3 x 3, kvalifikácia o postup na MŠM ISF (J. Uhrín);
11. mája
krajské kolo fyzikálnej olympiády – kategória B, C, D v Trenčíne (J. Pastieriková);
12. mája
prijímacie skúšky do gymnázia – 2. termín;
13. mája
okresné kolo v atletike ZŠ chlapci, ZŠ S. Chalupku v Prievidzi (J. Uhrín);
13. mája
okresné kolo v ľahkej atletike dievčat, ZŠ S. Chalupku (E. Urbanová);
15. mája
súťažná prezentácia najlepších prác z predmetu tvorba a prezentácia projektov, 2.
ročník (O. Kurbelová, J. Mečiarová);
18. mája
deň otvorených dverí na Technologickom inštitúte A. Ruprechta v Šamoríne, výber
študentov 4. ročníka (M. Faráriková, M. Kozák, O. Kurbelová);
20. mája
dejepisná exkurzia v Piaristickom kostole Najsvätejšej Trojice v Prievidzi pre
študentov I.F (M. Siváková);
24. mája
odborná prednáška v Zoo Bojnice pri príležitosti „Svetového dňa migrácie rýb“ a
„Svetového dňa korytnačiek“; študenti II.B (V. Dobrotková, M. Faráriková);
25. mája
súťaž mladých zdravotníkov SČK, areál gymnázia (M. Lančaričová);
27. mája
návšteva výstavy výpočtovej techniky „Expo 2016“; študenti II.D, II.E a II.F (J.
Opálený, J. Mikuláš);
30. mája, 1. júna
návšteva centrály „Úsmev ako dar“ – oboznámenie s činnosťou dobrovoľníkov;
kvarta (G. Belisová);
30. mája – 1. júna
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účelový kurz na ochranu života a zdravia – pre študentov VII a 3. ročníka (Lesopark
Prievidza, Lazany, Mestský park pri rieke Nitra v Prievidzi);
30. mája – 2. júna
ústna forma internej časti maturitnej skúšky;
31. mája
sociálno-psychologický program zameraný na vzťahy pre terciu, realizované
v spolupráci so Súkromným centrom pedagogicko-psychologického poradenstva
v Prievidzi (M. Faráriková);
JÚN 2016
2. júna
majstrovstvá Slovenska SŠ v atletike, Banská Bystrica (Ľ. Husárová);
2. júna
návšteva Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi v súvislosti s výstavou „Moháč“ pre
žiakov II.F (Z. Orságová);
2. júna
návšteva Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi so študentmi I.F a II.F (prírodovedná
časť) – „Moháčska katastrofa a jej dôsledky“ (M. Siváková);
2. júna
divadelné predstavenie „Peter Black 3“ v anglickom jazyku pre žiakov prímy až tercie
osemročného štúdia (M. Petrovský);
3. júna
slávnostné vyhodnotenie fyzikálnej olympiády na úrade TSK v Trenčíne (J.
Pastieriková);
6. júna
beseda

s veľvyslancom Slovenska

v Gruzínsku

Rudolfom

Michalkom,

téma

„Predsedníctvo SR v Rade Európskej únie, slovenská diplomacia; pre študentov III.A,
III.B a III.D (E. Homolová);
8. júna
exkurzia do Zoo Bojnice, študenti I.C (M. Faráriková, M. Lančaričová);
8. júna
návšteva Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi pre žiakov kvinty – „Moháčska
katastrofa a jej dôsledky“ (Z. Orságová);
8. júna
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návšteva Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi pre žiakov III.F – „Moháčska
katastrofa a jej dôsledky“ (M. Siváková);
8. júna
realizácia skúšky DELF A (Ľ. Zaujecová);
9. júna
exkurzia do Zoo Bojnice, študenti I.D (V. Dobrotková, J. Mikušková);
9. júna
školské kolo olympiády v španielskom jazyku pre 1. ročník (T. Helbichová, Ľ.
Kupková);
9. júna
exkurzia do Štátneho archívu v Bojniciach, pre študentov II.F (Z. Orságová);
10. júna
exkurzia žiakov I.F do Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi – „Moháčska katastrofa a
jej dôsledky“ (Z. Orságová);
13. – 14. júna
geografická exkurzia „Morava 2016 – Moravský kras“, výber študentov (M. Barta, J.
Tasch);
14. júna
„Deň športu“ na Námestí slobody v Prievidzi – prezentácia športov, olympijské
myšlienky (E. Urbanová, J. Uhrín, M. Faráriková, Ľ. Husárová);
15. júna
akcia „PROJEKT 2016“ – výstup predmetu TPP (O. Kurbelová, J. Mečiarová);
16. júna
exkurzia do Štátneho archívu v Bojniciach so spoločenskovednou časťou II.F (Z.
Orságová);
20. júna
exkurzia do Zoo Bojnice, študenti I.E (T. Mlynárik, E. Urbanová);
20. – 22. júna
exkurzia do Prahy – poznávanie historických pamiatok mesta, študenti III.C (M.
Bartošová);
21. júna
exkurzia do Zoo Bojnice, študenti I.F (M. Faráriková, M. Lančaričová);
21. júna
návšteva Divadla Andreja Bagara v Nitre, výber študentov (S. Mikušová, M. Šutová);
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21. júna
návšteva Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi pre študentov II.A „Moháčska
katastrofa a jej dôsledky“ (H. Vašková);
21. júna
návšteva filmového predstavenia „Levie srdce“, študenti III.B a III.E (M. Petrovský, Ľ.
Zaujecová, M. Siváková, Ľ. Divékyová);
22. júna
návšteva výstavy v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi „Bitka pri Moháči (1526)“,
študenti I.D (M. Siváková);
22. júna
biologická exkurzia do Zoo Bojnice, sekunda b (V. Pekárová, Z. Orságová);
23. júna
exkurzia do Viedne – poznávanie historických pamiatok mesta, študenti IIa, IV a VI
(E. Juríčková, K. Malátová);
24. júna
dejepisná exkurzia do Banskej Štiavnice pre študentov IIb (E. Juríčková, Z.
Orságová);
26. – 28. júna
exkurzia „Poznávanie pamiatok Budapešti“, študenti III.A (P. Fečová, M. Siváková);
27. júna
exkurzia do SAD Prievidza, študenti II.B a III.E (M. Kozák);
28. júna
exkurzia do Zoo Bojnice spojená s prednáškou „Karpatský chodník“, pre študentov
II.A (V. Dobrotková);
30. júna
slávnostné ukončenie školského roka 2015 / 2016.
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Maturitné skúšky 2016

E

xterná časť maturitnej skúšky (EČ) sa konala od
15. marca 2016 do 17. marca 2016, písomná

forma internej časti maturitnej skúšky (PFIČ) sa
konala od 15. marca 2016 do 17. marca 2016 a ústna forma internej časti maturitnej
skúšky (ÚFIČ) sa konala od 30. mája 2016 do 2. júna 2016. Predsedníčkou školskej
maturitnej komisie bola Mgr. Erika Kontrová z Obchodnej akadémie v Prievidzi.

Predsedovia predmetových maturitných komisií

Predmet

Anglický jazyk

Predseda maturitnej komisie
PhDr. Anna Dobrotková, Mgr. Lívia Gulášová,
Mgr. Monika Kolenčíková, Mgr. Renáta Rybanská

Nemecký jazyk

Mgr. Zuzana Boráková

Francúzsky jazyk

Mgr. Marianna Oravcová

Španielsky jazyk

Mgr. Jana Placeková
Mgr. Dáša Šturcelová, Mgr. Mária Kiabová,

Slovenský jazyk a literatúra

Mgr. Zuzana Žišková, PhDr .Monika Kováčiková

Biológia

Mgr. Michal Hulla, Mgr. Peter Ivanka

Fyzika

Mgr. Rudolf Badáň

Matematika

Mgr. Miroslava Jankovičová, RNDr. Eva Kadlečíková

Chémia

Mgr. Ladislav Blaško

Informatika

Ing. Viera Hofierková Dekanová

Dejepis

Mgr. Juraj Orlík

Geografia

Mgr. Roman Steinhübl

Občianska náuka

PhDr. Jana Bučková

Psychológia

Mgr. Mária Pálešová

Umenie a kultúra

Mgr. Soňa Rausová
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Prehľad o klasifikácii ústnej formy internej časti maturitnej skúšky
(2015/2016)
Známky

Maturitný
predmet

Priemer

spolu

1

2

3

4

5

203

113

70

16

4

0

1,56

197

97

54

41

5

0

1,77

nemecký jazyk

17

6

8

2

1

0

1,88

francúzsky jazyk

8

6

0

2

0

0

1,50

španielsky jazyk

11

9

2

0

0

0

1,18

matematika

76

47

23

4

2

0

1,49

fyzika

42

17

16

6

3

0

1,88

chémia

50

24

17

7

2

0

1,74

informatika

13

8

2

2

1

0

1,69

dejepis

17

8

2

5

2

0

2,06

občianska náuka

30

10

9

7

4

0

2,17

psychológia

21

19

2

0

0

0

1,10

umenie a kultúra

29

25

4

0

0

0

1,14

biológia

67

40

14

10

3

0

1,64

geografia

35

25

6

4

0

0

1,40

spolu a priemer
školy

816

454

223

106

27

0

1,61

slovenský jazyk
a literatúra
anglický jazyk

Predmety dobrovoľnej maturitnej skúšky
Známky

Maturitný

Priemer

predmet

spolu

1

2

3

4

5

francúzsky jazyk

1

1

0

0

0

0

1,00

matematika

2

2

0

0

0

0

1,00

informatika

1

1

0

0

0

0

1,00

spolu a priemer
školy

4

4

0

0

0

0

1,00

RNDr. Milan Barta, zástupca riaditeľky školy
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Kam na vysokú školu

Preferencie záujmu maturantov o štúdium na vysokej škole v školskom roku
2015/2016
Zameranie štúdia

IV.A

IV.B

IV.C

IV.D

IV.E

IV.F

VIII

Spolu

Lekárske fakulty

6

2

3

3

10

2

4

30

Ekonomika a manažment

2

2

1

4

5

6

2

22

Prírodné vedy

4

0

5

2

4

2

1

18

Humanitné štúdiá, jazyky

2

2

2

0

2

2

2

12

Filozofické fakulty, psychológia

0

2

1

3

0

4

0

10

Právo

1

0

0

1

1

2

1

6

Stavebné fakulty
Akad. policaj. zboru, Akad.
ozbr. síl
Informatika

2

0

0

2

1

0

2

7

0

1

0

1

0

1

1

4

1

4

1

2

2

0

1

11

Medzinárodné vzťahy

0

1

0

1

0

1

1

4

Chemic.- technologic. fakulty

3

1

1

1

0

0

0

6

Strojnícke fakulty

4

1

2

6

1

1

1

16

Učiteľstvo, pedagogika

2

6

0

2

1

2

0

13

Zdravotnícke služby, Tv

0

4

2

1

1

1

0

9

Umelecké fakulty

0

1

1

1

1

2

0

6

Architektúra

0

0

0

0

2

0

2

4

Farmácia

0

0

1

1

1

0

2

5

Elektrotechnika

2

0

0

0

0

0

0

2

Veterinárne lekárstvo

1

0

0

1

0

0

0

2

Iné

2

5

1

3

0

4

1

16

Zahraničné univerzity

2

0

2

1

0

0

1

6

Študenti maturujúci v tomto školskom roku podali spolu 480 prihlášok na vysoké
školy, z toho 68 študentov podalo prihlášky na univerzity v Českej republike.

Mgr. Marcela Faráriková
výchovná poradkyňa školy
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Plaketa Jána Amosa Komenského

„Nuda je smrteľný hriech učiteľa.“
Johann Friedrich Herbart

N

udu vo svojej práci nepozná náš kolega PaedDr. Bohdan Cagáň, ktorý bol aj
vďaka svojej húževnatosti a vytrvalosti ocenený Plaketou Jána Amosa

Komenského. Toto ocenenie udeľuje riaditeľka školy na základe návrhov učiteľov pri
príležitosti Dňa učiteľov a inak to nebolo ani v školskom roku 2015/2016.
Po absolvovaní štúdia na tunajšom gymnáziu ho záujem o slovenský jazyk
priviedol na Fakultu humanitných a prírodných vied v Prešove. Obrovský vplyv na
jeho formovanie a začiatky pedagogickej praxe mali Janka a Ľubor Králikovci, pre
ktorých bol určite nezabudnuteľným žiakom.
PaedDr. Bohdan Cagáň nie je len učiteľom slovenského jazyka a literatúry, ale
snaží sa zdôrazňovať jeho praktické využitie a budovať záujem študentov
o spoločenské dianie. Od roku 2010 je vedúci predmetovej komisie slovenského
jazyka a literatúry nášho gymnázia.
Podoby a fungovanie predmetu slovenský jazyk a literatúra taktiež podliehajú
rôznym novátorstvám, ktoré sa snaží konzultovať s NÚCEM, médiami, MPC či so
Slovenskou asociáciou učiteľov slovenčiny.
Svojich žiakov formuje nielen na vyučovaní predmetu, ale aj počas
mimoškolskej aktivity. Podporuje ich najmä v pôvodnej tvorbe, konzultuje problémy
v prácach a pomáha s ich opravou. Práca priniesla ovocie v podobe úspechov
žiakov:
5. miesto v česko-slovenskej súťaži Nadácie J. Pivečku v Slavičíne (ČR) – 2009,
1. miesto v celoslovenskej súťaži Ministerstva zahr. vecí SR Byť Európan je výzva (2008),
2. miesto v celoslovenskej súťaži pri príležitosti 160. výročia SNR (2008),
4. miesto v celosl. súťaži Ministerstva obrany SR pri príležitosti 15. výročia OS SR (2009),
7. miesto na celoslovenskom kole olympiády zo SJL (2012).

Každoročne vedie krúžok maturitnej prípravy a v období rokov 2014 – 2015
organizoval literárny klub pod záštitou Slovenského centra PEN. Pozitívny vzťah
k predmetu

a veľké nasadenie

jeho

žiakov
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mu

zaručili

účasť

v semifinále

celoslovenskej ankety Zlatý Amos 2016 v Košiciach. Hoci v tom kole so študentmi
nezískali ocenenie, pán učiteľ Cagáň zostáva pre nich aj naďalej veľkým vzorom.
V roku 2014 gymnázium oslávilo 95. výročie založenia a pri tejto významnej
príležitosti prevzal PaedDr. Bohdan Cagáň ďakovný list predsedu Trenčianskeho
samosprávneho kraja.
Málokto tuší, že svoj život zasvätil nielen učiteľskému povolaniu, ale aj
cestovaniu. Zlákali ho také netradičné miesta, ktoré my poznáme len z kníh
a obrázkov. O zážitky z ciest do netradičných regiónov (Kaukaz, Himaláje, Galapágy)
sa so žiakmi i kolegami delí formou prezentácií či besied, v ktorých sprostredkúva
nezabudnuteľné zážitky a medzikultúrne skúsenosti.
Som vďačná, že mám vo svojom okolí kolegu, priateľa, človeka ochotného
pomôcť v pracovnej i súkromnej oblasti. Človeka, ktorý sa nebojí bojovať za lepšie
školstvo a postavenie učiteľa v spoločnosti.

Mgr. Petra Bohušová

PaedDr. Bohdan Cagáň
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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.

V školskom roku 2015/2016 sa do súťaže SOČ zapojili títo žiaci:

Ivan Kadlečík (IV.C), odbor 04, názov práce „Bioluminiscencia okolo nás“
Damián Čechmánek (III.B), odbor 04, názov práce „Stredoeurópska ichtiofauna a jej
prirodzené prostredie“
Katarína Štrbáková (II.D), odbor 05, názov práce „Treťohorná flóra na hornej Nitre“
Valéria Barčinová (III.B), odbor 05, názov práce „Cudzinci v našich končinách a ich
negatívny dopad na človeka“
Alexandra Duškevičová (III.B), odbor 06, názov práce „Príroda proti človeku alebo
nástrahy prírody v meste“
Martin Michalovič (III.C), odbor 06, názov práce „Domácnosť ako chemické
laboratórium“
Tomáš Šrámek (IV.B), odbor 11, názov práce „Kúzlo počítačovej animácie okolo
nás“
Andrej Skok (III.F), odbor 13, názov práce „Po stopách civilizácií Mayov v Strednej
Amerike“
Timea Lehotkaiová (III.D), odbor 17, názov práce „Dyslexia a iné poruchy učenia“

39

Obvodné kolo SOČ sa uskutočnilo 18. marca 2016 na SOŠ v Partizánskom. Všetky
práce okrem práce Martina Michaloviča postúpili do krajského kola.
Krajské kolo prebehlo 8. apríla 2016 na SOŠ v Starej Turej. Ivan Kadlečík so svojou
prácou v odbore 04 biológia obsadil 2. miesto a postúpil do celoštátneho kola.
Konzultantkou práce bola Mgr. Vlasta Dobrotková. V odbore 05 životné prostredie,
geografia, geológia mala úspech práca Kataríny Štrbákovej. Obsadila 2. miesto
a postúpila do celoštátneho kola. Konzultantmi práce boli RNDr. Michal Struhár a Ing.
Katarína Keratová z Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi. Tretie miesto v odbore 05
obsadila Valéria Barčinová. Konzultantom práce bol RNDr. Michal Struhár. Andrej
Skok obsadil so svojou prácou 2. miesto v odbore 13 história, filozofia a právne vedy
a postúpil do celoštátneho kola. Konzultantkou jeho práce bola PhDr. Monika
Siváková.
38. ročník celoštátnej prehliadky SOČ sa uskutočnil 27. – 29. apríla 2016
v Bratislave. Krásne 3. miesto získal Andrej Skok. Za vynikajúcu súťažnú prácu
s prírodovedným zameraním získala Katarína Štrbáková cenu dekana a obsadila 4.
miesto.

K dosiahnutým výsledkom všetkým študentom srdečne blahoželám a ďakujem
za ich snahu čo najlepšie reprezentovať našu školu.

Mgr. Jana Pastieriková
koordinátorka SOČ
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Ocenenie ŽIVEL

V

piatok

9.

októbra

2015

si

v

rámci

slávnostného

odovzdávania ceny za environmentálnu výchovu ŽIVEL,

ktoré sa konalo v Elektrárni Piešťany, prevzal svoju cenu Tomáš
Mazán, žiak IV.D. Vybrali ho spomedzi nominácií zaslaných
Centru environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA na základe jeho aktivít v projekte
KOMPRAX (vypracoval projekt pod názvom VYTVORME SI ZELEŇ) a organizovania
DŇA ZEME na gymnáziu. Nomináciu na základe výzvy Živice zaslala riaditeľka školy
PaedDr. Eleonóra Porubcová. Na odovzdávaní ho sprevádzala PaedDr. Oľga
Kurbelová, jedna z koordinátoriek projektov KOMPRAX. Stal sa finalistom za
inovatívne, inšpiratívne a efektívne cesty v realizácii praktickej environmentálnej
výchovy a udelili mu ocenenie v kategórii Cena pre žiaka, ktoré prevzal z rúk
predsedu predstavenstva Západoslovenskej distribučnej, a.s., Ing. Andreja Jurisa,
Spoločnosť je partnerom ŽIVICE. Záštitu nad cenou ŽIVEL prevzal minister školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Juraj Draxler, MA, ktorý sa
slávnostného odovzdávania cien zúčastnil.

Zľava: Tomáš Mazán, minister Juraj Draxler a PaedDr. Oľga Kurbelová.
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Európsky deň jazykov

E

urópsky deň jazykov si pripomíname 26. septembra. Tento deň je oslavou
jazykovej rôznorodosti kontinentu s viac ako 200 európskymi jazykmi, 24

úradnými jazykmi EÚ, približne 60 regionálnymi a menšinovými jazykmi a mnohými
ďalšími, ktorými hovoria ľudia z iných častí sveta.
Európsky deň jazykov bol vyhlásený Radou Európy,
ktorá zastupuje 800 miliónov Európanov zo 47
krajín. Do podujatí súvisiacich s Európskym dňom
jazykov sa zapájajú mnohé jazykové a kultúrne
inštitúcie, združenia, univerzity a najmä školy. Po
prvýkrát sa tento deň slávil v roku 2001 – Európskom roku jazykov. Organizátormi
boli Rada Európy, Európska únia a zapojilo sa doň 45 krajín. Svojimi aktivitami
poukázal na jazykovú rozmanitosť v Európe a vyjadril podporu jazykovému
vzdelávaniu. Úspech projektu a záujem národných spoluorganizátorov prispeli
k tomu, že Rada Európy sa rozhodla vytvoriť každoročnú tradíciu a vyhlásila 26.
september za Európsky deň jazykov, bolo vytvorené oficiálne logo, slogany
a internetová stránka.
Všeobecnými cieľmi Európskeho dňa jazykov sú :
§ upozorniť verejnosť na dôležitosť štúdia jazykov, zvyšovanie mnohojazyčnosti
a medzikultúrneho porozumenia
§ podpora jazykovej a kultúrnej rozmanitosti Európy
§ podpora celoživotného jazykového vzdelávania v školách i mimo škôl.
Európsky deň jazykov je jazykové podujatie, ktorým sa aj naša škola zapojila do
celoeurópskej siete aktivít organizovaných po celej Európe počas septembra pri
príležitosti European Day of Languages.
Tretiaci mali možnosť zúčastniť sa zaujímavej besedy s Ing. Jánom Figeľom,
podpredsedom Národnej rady SR, prvým Slovákom, ktorý vykonával funkciu
komisára

Európskej

únie

pre

vzdelávanie,

odbornú

prípravu,

kultúru

a mnohojazyčnosť.
Študenti štvorročného aj osemročného štúdia spolu so svojimi vyučujúcimi
pripravili v priestoroch školy výstavu „Európa a jazyky v obrázkoch“.
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Veľmi pekné bolo kultúrne vystúpenie (spevokol, individuálny spev, recitácia,
tanec) v podaní našich žiakov v jazykoch, ktoré sa učia v našej škole, pre prvákov
a primánov našej školy a pre pozvaných deviatakov zo ZŠ. Žiaci ZŠ mali tiež
možnosť zúčastniť sa prezentácie jednotlivých predmetových komisií jazykov
v špeciálnych učebniach a získať informácie o vyučivaní jazykov v našej škole,
pozrieť si výstavu učebníc, jazykových prác a úspechov žiakov, ochutnať kulinárske
špeciality.
V spolupráci s RKC sa naši žiaci zúčastnili týždňa premietania cudzojazyčných
filmov v jazykoch ktoré s učia: ANJ, NEJ, FRJ, ŠPJ, RUJ.
Ďakujem vyučujúcim aj študentom za pomoc pri organizácii podujatia.

PhDr. Eva Homolová
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Vedúci kancelárie slovenského veľvyslanectva v Gruzínsku
v našej škole

V

júni do našej školy zavítal jej bývalý žiak Rudolf Michalka, M.A. Mnohým z nás
jeho meno nič nehovorilo, ale po krátkom úvode sa naše obzory rozšírili

o ďalšieho veľmi významného absolventa našej školy. Pán Rudolf Michalka, M.A. je
veľvyslancom v Gruzínsku

od roku

2014.

Témou besedy boli dve problematiky. Na
úvod sme si prehĺbili a rozšírili poznatky o
Európskej únii a jej fungovaní z pohľadu
človeka, ktorý sa pohybuje v diplomatických
kruhoch.

Porozprával

slovenskom

o historicky

predsedníctve

v

prvom

Rade

EÚ

a o tom, čo našu krajinu najbližší polrok čaká. V druhej časti besedy nám pán
veľvyslanec rozprával o Gruzínsku a o živote v ňom. Taktiež sme sa dozvedeli
zarážajúce veci: napríklad, že niektoré časti Gruzínska nie sú až také rozvinuté ako
naše Slovensko. Celá beseda sa niesla v priateľskom a poučnom duchu. Som veľmi
rada, že som sa jej mohla zúčastniť a opäť sa dozvedieť niečo nové a zaujímavé
o miestach, ktoré potrebujú aj našu pomoc, aby sa stali lepšími a vyspelejšími.
Ivana Jánošková, III.E
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Pamätná plaketa Jána Amosa Komenského 2016

P

ráca učiteľa je náročná a zodpovedná. Vyžaduje si veľa vzdelania, ľudskosti,
lásky a obetavosti. Pod vedením učiteľov sa žiaci nielen vzdelávajú, ale

pripravujú sa aj na zvládnutie všetkých nástrah života.
Do kategórie takýchto učiteľov neodmysliteľne patrí aj PhDr. Monika Siváková.
Členkou pedagogického zboru Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského v
Prievidzi sa stala v roku 2011 a je ňou dodnes. Za tento čas založila a vedie školský
spevácky zbor Vavrinec a v spolupráci s neziskovou vzdelávacou organizáciou
Junior Achievement vyučuje predmet aplikovaná ekonómia, v rámci ktorého si žiaci
pod jej vedením každý rok zakladajú vlastnú študentskú firmu. Osobitne sa venuje aj
práci s talentovanou mládežou, čo dokazujú výsledky v dejepisnej olympiáde za
posledné dva školské roky; napr. v 2013/2014 jej žiak vyhral krajské kolo tejto
vedomostnej súťaže a postúpil do celoslovenského kola, kde obsadil 2. miesto; v r.
2014/2015 jej traja žiaci obsadili v
krajskom kole všetky prvé tri miesta.
Družstvo jej žiakov obsadilo 3. miesto
v

krajskom

kole

medzinárodnej

dejepisnej súťaže gymnázií SR a ČR.
Prínos PhDr. Moniky Sivákovej je veľký
a hodný ocenenia. Statusu učiteľky je
oddaná a učiteľstvo vníma ako životné
poslanie.

Svojou

húževnatosťou

či

pracovitosťou,
nezdolnou

vôľou

prijímať výzvy a zdolávať prekážky je vzorom pre všetkých. Je kreatívna a plná
inovatívnych nápadov. Z týchto dôvodov ju vedenie gymnázia navrhlo na udelenie
Plakety Jána Amosa Komenského, ktorú si prevzala v utorok 30. marca 2016
v rámci celomestských osláv Dňa učiteľov 2016. V KaSS v Prievidzi sa uskutočnilo
slávnostné oceňovanie pedagógov všetkých škôl a školských zariadení sídliacich na
území mesta Prievidza. Z rúk zástupcu primátorky mesta JUDr. Ing. Ľuboša Maxinu,
PhD. si Plaketu J. A. Komenského prevzalo 29 pedagógov.

RNDr. Jaroslav Perniš, RNDr. Michal Struhár
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Európsky parlament mladých

V

dňoch 18. – 20. marca 2016, hneď po písomnej časti maturitnej skúšky, som sa
zúčastnil 4. národnej výberovej konferencie Európskeho parlamentu mladých

v Malých Karpatoch. Hlavná myšlienka konferencií tohto
typu spočíva v stretnutí mladých ľudí z celej Európy, ktorí
budujú vzťahy, spoznávajú sa a hľadajú riešenia na
aktuálne problémy. Aby mohli účastníci hľadať spoločné
riešenia, dorozumievajú sa po anglicky. Celý projekt
Európskeho parlamentu mladých je financovaný z fondov EÚ a súkromných
sponzorov. Moja osobná skúsenosť je pozitívna, pretože pri hľadaní odpovedí na
ťažké otázky sa zvyčajne vyskytujú hádky a spory, ale v rámci ducha rešpektu
a vzájomnej úcty sa mojej pracovnej skupine podarilo prekonať názorové rozdiely.
Moja pracovná skupina mala riešiť problém: ako nájsť rovnováhu medzi slobodou
prejavu a slobodou vyznania náboženských menšín. V tejto dobe čelí Európa prílevu
migrantov a utečencov a ako mylná odpoveď vznikajú extrémne pravicové hnutia a
politické strany, ktoré sa dostávajú do demokraticky zvolených parlamentov. Členovia
extrémnej pravice šíria v spoločnosti xenofóbiu, rasizmus, islamofóbiu i nenávisť
s tendenciou k násiliu. Výsledkom tímovej práve bola rezolúcia predložená valnému
zhromaždeniu, ktoré ju prijalo. Každému so záujmom o veci verejné účasť
odporúčam.
Matúš Hagara (IV.C)
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ZLATÝ AMOS 2016

Z

latý Amos je celoslovenská súťažná anketa pod záštitou prezidenta SR,
partnerom je Ministerstvo školstva, VVŠ SR. Do ankety môžu prihlásiť učiteľa

jeho žiaci v spolupráci s vedením školy. Iniciátormi v našom prípade boli študenti
z triedy I.B.
Súťaž má viac disciplín: prvá sa viaže na žiacke prihlasujúce príspevky
(príbehy) o učiteľovi – autorkou bola Zuzana Vrecková. Z príspevkov sa vyberali
postupujúci do ďalšej disciplíny. Druhou bolo natáčanie „videovizitky“ na pôde školy,
v ktorej mali žiaci spraviť svojmu učiteľovi akúsi „reklamu“. Naši študenti boli nápadití
oproti iným školám tým, že si zvolili formu „súdneho procesu“. Treťou disciplínou bol
nácvik krátkeho divadla na tému zadanú usporiadateľom dva mesiace pred
semifinále – našou úlohou bolo stvárniť osobnosť Svätopluka v podobe rozprávky.
Žiackych hercov mohlo byť najviac päť, a tak sa kráľovnou stala Františka Mečiarová,
prúty lámali traja synovia Samuel Hronský, Adrián Krško a Samuel Bakus a čarovala
víla Lívia Rumpliová.
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Semifinále a finále sa konalo v dňoch 1. – 3. mája 2016 v Historickej radnici
v centre mesta KOŠICE. Okrem hercov s nami cestovala ako pedagogický dozor
a organizačná pomoc Mgr. Silvia Valterová a povzbudzovali nás ďalší štrnásti
študenti I.B. Po javiskovej skúške a ubytovaní v stredoškolskom internáte sa večer
začalo súťažiť a konkurencia vystúpení sedemnástich tímov bola naozaj silná:
napríklad detektívka o Alžbete Báthoryovej, muzikál o Michaelovi Jacksonovi či horor
o Vincentovi van Goghovi.
Na druhý deň sme mali možnosť spraviť si prehliadku zaujímavostí Košíc
vrátane známej fontány, Dómu sv. Alžbety a pozrieť si mesto aj zhora veže dómu.
Hoci sme do finále nepostúpili, víťazstvom pre nás bola skutočnosť, že sme
prvými reprezentantmi nášho gymnázia, ktorí v tejto celoslovenskej súťaži vystúpili v
semifinále.
Odmenou bola okrem samotnej účasti ústretová spolupráca s riaditeľkou školy,
viacerými kolegami a takisto entuziazmus a aktivita študentov, ktorých som spoznal
v iných rolách než za školskými lavicami.
PaedDr. Bohdan Cagáň

Účastníci Zlatého Amosa pred Dómom sv. Alžbety v Košiciach
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Štrajk učiteľov

O

d

začiatku

školského

roka

2015/2016

organizovala Iniciatíva slovenských učiteľov

(ISU) viacero protestných podujatí a akcií, ktorými upozorňovala na nesúhlas so
smerovaním školstva zo strany štátu. Vzhľadom na to, že protesty nenachádzali
adekvátnu odozvu, vyhlásil centrálny štrajkový výbor ISU neobmedzený štrajk so
začiatkom 25. januára 2016.
Učitelia štrajkovali za požiadavky vo výzve Slovenskej komory učiteľov:
navýšenie rozpočtu školstva, zvýšenie tarifných platov, za komplexné prehodnotenie
kontinuálneho vzdelávania pedagógov a úpravu kreditového vzdelávania (všetky
tieto oblasti sú kritizované dlhodobo). Uvedené oficiálne ciele sa však ideovo stali
demonštráciou proti marginálnemu postaveniu školstva v štáte a spoločnosti.
Z celoštátneho hľadiska za zapojilo do štrajku vyše 10.500 učiteľov z vyše 780
škôl. Z našej školy postupne štrajk podporilo sumárne 41 pedagógov, preto bol
z prevádzkových dôvodov upravený priebeh vyučovania.
Štrajk sa začal protestným zhromaždením v Bratislave, kde mala zastúpenie aj
naša škola. V nasledujúce dni sa naši učitelia kontaktovali s kolegami z iných škôl
okresu (základných aj stredných) a postupne organizovali aktivity s cieľom
informovať o dôvodoch a opodstatnenosti štrajku: tak sa 28. januára uskutočnila
v aule VŠ v Prievidzi diskusia s verejnosťou; 2. februára na Námestí slobody
v Prievidzi vytvorili ľudia „živú reťaz“ a prešli ulicami centra mesta; študenti
organizovali 4. februára v Art pointe Prievidza ďalšie stretnutie s verejnosťou.
V týždni od 8. februára prebiehal reťazový (štafetový) štrajk prievidzských škôl:
každý deň (okrem utorka) bola jedna škola zatvorená – u nás to bol pondelok 08.02.
Veľa sympatizantov (zo strany rodičov, bývalých študentov aj širšej verejnosti)
formulovalo svoj podporujúci postoj na internetovej sociálnej sieti (facebook).
Informácie učitelia šírili aj prostredníctvom médií (tlač, rozhlas, televízia, internet).
Štrajk nebol ukončený, bol iba prerušený po troch týždňoch trvania (12.
februára). Situácia sa v podstate nezmenila ani po voľbách do NR SR, preto sa
ďalšie protestné zhromaždenie konalo 1. júla v Bratislave v deň, keď SR preberala
predsedníctvo EÚ.

PaedDr. Bohdan Cagáň
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EXPERT geniality show

Ž

iaci našej školy sa aj v tomto školskom roku zapojili do
vedomostnej súťaže EXPERT geniality show, ktorej sa

zúčastnilo celkovo 9210 žiakov zo 419 škôl Slovenska. Za našu
školu súťažilo 10 žiakov v kategóriách G12 (prváci, druháci
štvorročného štúdia) a G34 (tretiaci, štvrtáci štvorročného štúdia). Vyberali si dve
súťažné témy z oblasti dejepisu, spoločenského prehľadu, logiky, matematiky,
geografie a anglického jazyka. Poradie úspešnosti sa určovalo za každú tému zvlášť
(udelením titulu Expert do miesta 100) i za celkovú úspešnosť v súťaži (udelením
titulu TOP Expert do miesta 100). Do 100. miesta úspešní riešitelia dostali aj diplomy.
Do našej školy tento raz poputovalo 17 diplomov, za čo všetkým Expertom srdečne
blahoželáme! Zoznam a témy našich úspešných žiakov:

Samuel Šubík (II.F)

Svetobežník

Ladislav Ferov (III.A)

Mozgolamy, Svetobežník, TOP Expert

Pavol Šimko (III.A)

Mozgolamy

Pavol Hepner (III.A)

Mozgolamy

Lukáš Pavlíček (IV.A)

Mozgolamy

Branislav Šlenker (IV.A) Mozgolamy, Do you speak English, TOP Expert
Tomáš Šrámek (IV.B)

Mozgolamy, Do you speak English, TOP Expert

Sára Čuková (IV.C)

Mozgolamy

Matúš Hagara (IV.C)

Mozgolamy, Do you speak English, TOP Expert

PhDr. Monika Siváková – školská koordinátorka
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Držitelia titulov EXPERT: zľava Matúš Hagara, Sára Čuková,
Lukáš Pavlíček, Branislav Šlenker

JA Firma Copy4you

N

ezisková

vzdelávacia

organizácia

Junior

Achievement

Slovensko

s celosvetovou pôsobnosťou zastrešovala nepovinný predmet aplikovaná

ekonómia na našej škole i v tomto školskom roku v triede III.A. Konzultantmi z praxe
boli RNDr. Ján Helbich, riaditeľ Tesco Copiers, s. r. o., a Giuseppe Farenga, majiteľ
podniku občerstvenia v blízkosti školy.
JA Firma fungovala na spôsob akciovej spoločnosti. Niesla názov Copy4you,
čím nadviazala na tradíciu firiem z predchádzajúcich rokov (kopírovacie služby,
predaj ručne vyrobených náramkov, samolepiek, papierenských potrieb). Okrem toho
zabezpečovala hranie piesní na želanie, predaj vstupeniek na školské akcie.
Uskutočnila aj predajnú akciu v rámci Vianočného bazára či Dňa otvorených dverí.
Zamestnaných v nej bolo 12 študentov, riadil ich prezident JA Firmy Pavol Hepner.
Za činnosť v JA Firme dostali všetci zamestnanci záverečné certifikáty.
Certifikáty boli udelené žiakom i za úspešné absolvovanie online testovania z JA
učebnice ekonómie a podnikania. Tretím certifikátom, ktorý mohli žiaci získať, bol
medzinárodný Entrepreneurial Skills Pass

(ESP), ktorý pomáha absolventom v

prenikaní na pracovný trh a preukazuje ich podnikateľské a manažérske zručnosti.
Na začiatku školského roka bol Juraj Šimko (IV.A), minuloročný prezident JA
Firmy, prijatý u prezidenta republiky Andreja Kisku ako úspešný držiteľ ESP
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certifikátu za školský rok 2014/2015. Marek Urban (IV.A), minuloročný študent
aplikovanej ekonómie a jej finančný viceprezident, sa zúčastnil podujatí Konferencia
mladých lídrov a Innovation Camp. Niektoré z podujatí sa konajú sčasti v anglickom
jazyku, čím študentov pripravujú na pôsobenie v podnikateľskej medzinárodnej sfére.

PhDr. Monika Siváková – vyučujúca aplikovanej ekonómie

Zamestnanci JA Firmy Copy4you

Spevácky zbor Vavrinec

O

d roku 2011 pôsobí na našej škole spevácky zbor
Vavrinec. Školský rok 2015/2016 otvoril piesňou Kristíny

V sieti ťa mám. V dňoch 28. – 29. septembra 2015 sa zúčastnil
osláv Európskeho dňa jazykov. 4. októbra 2015 sa vo farskom
Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Kanianke uskutočnil
koncert speváckych zborov farnosti Kanianka a okolia, na ktorom vystupoval i zbor
Vavrinec. V dňoch 4. a 5. novembra 2015 spestril zbor svojimi hudobnými vsuvkami
literárno-hudobné pásmo, ktoré bolo venované 200. výročiu narodenia Ľ. Štúra.
Spevácky zbor vystúpil s kolekciou národných piesní Aká si mi krásna; Hej, Slováci;
Kto za pravdu horí a Nad Tatrou sa blýska. Spevácky zbor spolu so študentmi IV.D
dňa 25. novembra 2015 svojím literárno-hudobným pásmom ku 200. výročiu
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narodenia

Ľudovíta

Štúra

prispel

do

ponuky

cyklu

slávnostných

podujatí

organizovaných Maticou slovenskou v Prievidzi.
Spevácky zbor slávnostným programom otvoril dňa 8. decembra 2015
zasadanie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, ktorému predsedala primátorka
mesta Prievidza JUDr. Katarína Macháčková. Speváci a hudobníci spestrili
predvianočné chvíle pásmom slova a hudby. 21. decembra 2015 Vavrinec už po tretí
raz navštívil deti Špeciálnej základnej školy v Prievidzi, kde im v kreatívnom pásme
ponúkol to najkrajšie z vianočných melódií. Druhé vystúpenie speváckeho zboru sa
uskutočnilo v ten istý deň 21. decembra 2015 v podvečerných hodinách v hoteli
Preuge. Spevácky zbor pásmom VIANOCE uviedol slávnostné posedenie súčasných
i bývalých zamestnancov nášho gymnázia. Do tretice sa Vavrinec predstavil na pôde
školy na Vianočnom bazáre dňa 22. decembra 2015.
Dňa 23. januára 2016 sa v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Prievidzi
uskutočnil reprezentačný ples nášho gymnázia, kde spevácky zbor spolu s ďalšími
účinkujúcimi, talentovanými žiakmi našej školy, vystúpil v rámci úvodného kultúrneho
programu. Spevácky zbor ponúkol publiku dve piesne: Hymnu Superstar 2015 Príbeh
nekončí a populárnu pieseň od Jessie J Flashlight.
30. marca 2016 sa v Kultúrnom a spoločenskom stredisku v Prievidzi
uskutočnilo slávnostné oceňovanie učiteľov mesta Prievidza primátorkou mesta pri
príležitosti Dňa učiteľov. K tomuto podujatiu Spevácky zbor zabezpečil kultúrny
program, ktorý bol obohatený i vystúpeniami sólistov, hudobných talentov našej
školy. V rámci jednotlivých kultúrnych čísel vystúpila huslistka Paulína Michalcová,
saxofonistka Dominika Rybárová, akordeonisti Martin Hollý a Martin Beseda, hráčka
na cajon Ema Hanusová, sólová speváčka Karin Černickaja.
Dňa 22. apríla 2016 sa konalo slávnostné likvidačné valné zhromaždenie JA
Firmy Copy4you, na ktorom spevácky zbor ponúkol pieseň Eda Sheerana
Photograph. V druhom čísle vystúpila Kristína Kulichová z III.A s piesňou od Adele
Make you feel my love, počas ktorej zahrala i na husliach.
Prekvapením pre našu pani riaditeľku Eleonóru Porubcovú sa 2. mája 2016
stalo vystúpenie speváckeho zboru, ktoré sa konalo pri príležitosti jej významného
životného jubilea. Speváci zanôtili Žltú ružu z Texasu od Waldemara Matušku,
Všetko najlepšie od Nedvědovcov a Hello od Adele. 20. mája 2016 sa speváci
rozlúčili s maturantmi, ktorým zaspievali piesne Photograph (Ed Sheeran), Záverečná
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(Iné Kafe), We are young (FUN), čím zároveň poďakovali gitaristovi a spevákovi
Jakubovi Gebrlínovi (IV.A) za jeho prínosné trojročné hudobné účinkovanie v zbore.

PhDr. Monika Siváková
vedúca speváckeho zboru Vavrinec

Spevácky zbor na plese Gymnázia V. B. Nedožerského v KaSS Prievidza

Žiacka školská rada GVBN v školskom roku 2015/2016

Tomáš Mazán (predseda, IV.D)
Alexandra Gaherová (1. podpredsedníčka, VI)
Vít Zajac (2. podpredseda, V)
Klaudia Gerdenichová (tajomníčka, II.D)
Tímea Turicová (pokladníčka, II.E)
Ivana Jánošková (dizajnérka, III.E)
Andrej Skok (dizajnér, III.F)
„Spoločne za jeden cieľ !“

Jana Magdolenová (člen, VI)
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Dávid Sluka (člen, II.A)
Martin Michalovič (člen, III.C)
Maroš Krchňák (člen, IV.A)
Tomáš Šrámek (člen, IV.B)
Juraj Cigáň (člen pomocnej rady predsedu, IV.D)
Nikolas Fábry (člen pomocnej rady predsedu, IV.D)
Kamila Humajová (členka pomocnej rady predsedu, IV.B)

Spoločná fotografia členov ŽŠR a členov pomocnej rady predsedu ŽŠR
s pani riaditeľkou PaedDr. Eleonórou Porubcovou a koordinátorkou
rady pani zástupkyňou PhDr. Evou Homolovou.

Od začiatku školského roka 2015/2016 Žiacka školská rada Gymnázia
Vavrinca Benedikta Nedožerského aktívne spolupracovala s vedením školy,
pedagogickými zamestnancami a snažila sa vyhovieť požiadavkám študentov. Počas
septembra sa členovia snažili upevniť ako kolektív. Následne vytvorili nástenku,
upravili informácie vo facebookovej skupine rady a rozpracovali plán akcií na celý
školský rok. V októbri sme gymnázium zastupovali na BURZE STREDNÝCH ŠKÔL,
ktorá sa uskutočnila 8.10.2015 v Športovej hale v Prievidzi. 28.10.2015 nastal čas,
keď sa v škole konali IMATRIKULÁCIE 2015, ktoré sú typickou akciou privítania
prvákov a primánov na pôde školy staršími žiakmi. V nasledujúcom období sme sa
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snažili čo najlepšie pripraviť akciu VIANOČNÝ BAZÁR, ktorý sa konal 22.12.2015 a
opäť sa niesol aj v duchu pomôcť druhým. Na spoluprácu sme oslovili Slovenský
Červený kríž, pričom sa nám podarilo prispieť výťažkom vo výške 207,43 eur na
podporu detí v detských domovoch. Od januára sme pripravovali najväčšiu a aj
najviac očakávanú akciu: každoročný študentský ples, ktorý sa v tomto roku niesol
pod názvom BENÁTSKY KARNEVAL a konal sa dňa 5. 2. 2016 v telocvičniach školy.
Záštitu nad plesom prevzal predseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja
- Ing. Jaroslav Baška za čo mu patrí
naša veľká vďaka. Avšak nemožno
zabudnúť ani na našich najvačších
partnerov ako: Orange Slovensko –
Pavol

Lančarič,

Complete

Party

Service – Jozef Peniaško, Rika
design – Adriana Kissová, Daffer –
František Jeluš, primátorka mesta
Prievidza JUDr. Katarína Macháčková a mnoho ďalších. V tomto roku bol ples naozaj
veľmi úspešný a zúčastnilo sa ho viac ako 200 žiakov. V mesiaci apríl sme pripravili
podujatie k DŇU ZEME, kde žiaci gymnázia spoločne s pani profesorkami vyčistili
areál školy. V mesiaci máj vybraní členovia Žiackej školskej rady navštívili sídlo
Európskeho parlamentu v Štrasburgu, kde sa zúčastnili celosvetového podujatia EYE
2016. Dokázali nadviazať medzinárodné kamarátstva a spoznať fungovanie,
štruktúru a celkovú organizáciu tejto veľkej európskej inštitúcie. Pozvanie dostali od
MUDr. Anny Záborskej s manželom, za čo obom patrí naše poďakovanie.
Veríme, že v tomto školskom roku sme pomohli v škole propagovať aj
voľnočasové aktivity, ktoré môžu byť súčasťou života žiakov na gymnáziu. V
neposlednom rade ĎAKUJEME za pomoc a podporu riaditeľke školy PaedDr.
Eleonóre

Porubcovej,

našej koordinátorke

zástupkyni

riaditeľky

PhDr.

Eve

Homolovej, členom pedagogického zboru aj ostatným zamestnancom školy.

Tomáš Mazán, IV.D
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Thália stále v kurze

K

rúžok Thália sa i v tomto školskom roku tešil veľkej obľube. Študenti si mali
možnosť

prehĺbiť

svoje

poznatky

z literatúry

a zároveň

prežiť

pekné

emocionálne zážitky v našich kultúrnych stánkoch v Bojniciach, Prievidzi, no najmä
v našej „ srdcovke“ – v Divadle Andreja Bagara v Nitre.
Okrem nových hier: Druh žena, Z rúčky do rúčky, Mandarínková izba sa
s veľkým úspechom stretol muzikál Frieda o talentovanej mexickej výtvarníčke. A ani
tento rok sme si nenechali ujsť úžasný muzikál Tisícročná včela, ktorý sme pre veľký
záujem študentov absolvovali dokonca dvakrát!
Z toho vidno, že vzťah našich študentov k divadelnému umeniu nie je
ľahostajný. Mám radosť z výbornej spolupráce s nimi v tejto oblasti. Som totiž
presvedčená, že to, čo do nich teraz v citovej oblasti vložíme, sa v budúcnosti zúročí
a vráti v ďalšej generácii.
PaedDr. Miroslava Šutová

Premiéra hry „Tisícročná včela“ DAB v Nitre
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Boli sme pri tom...

D

ňa 11. novembra 2015 sme boli príjemne prekvapení a zároveň poctení
pozvaním na Mestský úrad v Prievidzi. Konalo sa tam významné podujatie pri

príležitosti 60. výročia narodenia nášho bývalého študenta – dnes významného
slovenského básnika, spisovateľa, výtvarníka a hudobníka – Daniela Heviera. Z rúk
primátorky mesta JUDr. Kataríny Macháčkovej si s hrdosťou prevzal titul Čestný
občan mesta Prievidza.
Daniel Hevier sa narodil 6. decembra 1955 v Bratislave, no od útleho detstva
až po ukončenie gymnázia žil v Prievidzi. O tomto úseku jeho života sa dozvedáme
z dojímavej Básne na Prievidzu (zo zbierky S otcom v záhrade) – precítenej ódy,
ktorej dokonale porozumejú tí, ktorí si „starú“ Prievidzu ešte pamätajú.
Tohto významného spoločenského aktu sa zúčastnilo 10 študentov triedy IV.D
spolu s riaditeľkou gymnázia PaedDr. Eleonórou Porubcovou a triednou profesorkou
PaedDr. Miroslavou Šutovou.
Daniel Hevier upútal prítomných svojou skromnosťou, jednoduchosťou
a úprimným vyznaním obdivu k nášmu mestu a regiónu.
PaedDr. Miroslava Šutová
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Ľudovít Štúr – veľký Slovák i Slovan
„My chytili sme sa do služby ducha,
a preto musíme prejsť cestu života tŕnistú.“

T

ýmto citátom bol dňa 28. januára 2015 v Bratislave otvorený Rok Ľudovíta
Štúra, ktorého 200. výročie narodenia sme si pripomenuli 28. októbra 2015

a vzápätí 12. januára 2016 uplynulo 160 rokov od jeho smrti. Pri tejto príležitosti
študenti zo IV.D Nikolas Fábry, Martin Novotný,
Dominika Iliášová a Nikola Kúdelová pod vedením
PaedDr. Miroslavy Šutovej pripravili na 4. a 5.11.
2015 pre gymnazistov literárno-hudobné pásmo
o živote a diele Ľ. Štúra. Národnými piesňami Aká
si mi krásna; Nitra, milá Nitra, Kto za pravdu horí
a Hej, Slováci ho vhodne oživili členky školského
speváckeho zboru Vavrinec pod vedením PhDr. M.
Sivákovej. Prítomní boli i hostia z MO Matice
slovenskej
v Prievidzi

v Prievidzi.
Vlastimil

Riaditeľ

Uhlár

Domu

angažoval

MS
našich

študentov do pripravovaného programu Pocta Ľ.
Štúrovi pre občanov Prievidze. Uskutočnilo sa 25.11.2015 v RKC za účasti
Prievidžanov i vzácnych hostí. Našich študentov odmenili veľkým potleskom.
Ľudovít Štúr vynikal vo viacerých oblastiach. Bol nielen jazykovedec, ale
i politik, básnik spisovateľ, literárny historik a kritik. V ťažkých časoch 19. storočia si
vybral neľahkú cestu aktívnej činorodej práce pre milovaný slovenský národ.
Program a cieľ, ktorý si vytýčil, je nadčasový, aktuálny aj pre budúce storočia:
„Najprv musíme slúžiť sebe, potom iným!“
Príjemným prekvapením pre nás bolo vystúpenie predsedu občianskeho
združenia Slavica z Nitry Miloša Zverinu, ktorý predstavil vydanie nového prekladu
veľdiela Ľ. Štúra Slovanstvo a svet budúcnosti. Jeho myšlienky sú cenné a vysoko
aktuálne aj pre dnešok:
„Národ, v ktorého duši je hlboko zakorenená úcta k právam každého človeka a pre
ktorého je samozrejmosťou, že všetci sú si rovní, nosí v srdci lásku k človeku a nerobí medzi
ľuďmi rozdiel a navyše sa aj sám spravuje – len takýto národ môže byť úprimným, otvoreným
a čestným národom.“

PaedDr. Miroslava Šutová
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Vedúci predmetovej komisie: PaedDr. Bohdan Cagáň
Členovia: Mgr. Petra Bohušová, Mgr. Mária Hanková, ThDr. Pavel Kollár, PhD.,
SchP (rétorika a latinčina), Mgr. Kristína Košecká, PhDr. Ľudmila Kupková,
Mgr. Daniela Porubcová, PaedDr. Katarína Rajcigelová, PaedDr. Miroslava Šutová,
Mgr. Helena Vašková.

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

A

j tento rok sa na našej škole konalo školského kolo olympiády zo
slovenského jazyka a literatúry – dňa 1. decembra 2015. Víťazi

oboch kategórií štvorročného štúdia postúpili do krajského kola ôsmeho ročníka tejto
súťaže. Uskutočnilo sa 26. januára 2016 v Trenčíne. V kategórii A sa Dominik
Petriska zo IV.F triedy (pripravovali ho P. Bohušová a N. Dobišová) umiestnil na 3.
mieste z 19 súťažiacich. V kategórii B sa Barbora Ševčíková z II.C triedy
(pripravovala M. Hanková) umiestnila na 2. mieste zo 17 súťažiacich. Obom
študentom ďakujeme za prácu a úspešnú reprezentáciu školy.

predmetová komisia SJL

Literárne a recitačné súťaže
V porovnaní s minulým školským rokom sme pozitívne zaznamenali vyššiu
mieru účasti žiakov v tomto druhu prejavu. Zapojili sme sa do súťaží: Literárny
Kežmarok, literárna súťaž nadácie J. Pivečku (ČR), Mladá slovenská poviedka 2016,
Medziriadky, Zem je len jedna, Európa v škole – hodnotiteľmi prác žiakov
štvorročného štúdia boli: B. Cagáň, K. Rajcigelová.
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Európa v škole:
Maxim Petrovský (III) – 2.miesto v okresnom kole – pripravila D. Porubcová.

Regionálna literárna súťaž Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ:
víťazné príspevky: Martin Sokol (I.F) – pripravila K. Rajcigelová;
Kristína Slobodníková (III) – pripravila D. Porubcová.

Účasť v recitačných súťažiach:
Šaliansky Maťko (príma – kvarta): pripravovala Ľ. Kupková;
Hviezdoslavov Kubín:
(príma – kvarta): pripravovali Ľ. Kupková a D. Porubcová,
štvorročné gymnázium:
Alžbeta Hammerová (II.C): 2.miesto v regionálnom kole (M. Hanková),
Simona Mjartanová (I.F): 3.miesto v okresnom kole (K. Rajcigelová).

Beseda so spisovateľkou

H

ornonitrianska knižnica v Prievidzi zorganizovala 29. septembra 2015 pre
študentov osemročného gymnázia v rámci projektu k 200. výročiu narodenia

Ľudovíta Štúra „On zobudil zo sna národ svoj“

besedu so spisovateľkou Janou

Juráňovou – autorkou diel pre mládež
i pre dospelých.
originálne

Každé jej dielo je

svojou

zobrazovanou

formou

tematikou.

či

Študentov

zaujala svojím úprimným vyznaním,
kultivovaným prirodzeným prejavom a
pohotovými odpoveďami na zvedavé
otázky zamerané na jej komentátorskú
činnosť

v Slobodnej

Európe,

alebo

o význame feministického kultúrneho, vzdelávacieho a publikačného projektu Aspekt,
ktorého je zakladateľkou. Knihy z jej pera (či počítača?) napr. Iba baba, Babeta ide
do sveta, Ježibaby z Novej Baby sú obohatením knižnice detí a dospievajúcej
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mládeže. Na záver sa konala autogramiáda. Pani spisovateľke a pracovníčkam
knižnice ďakujeme.
žiaci tercie

Žiaci tercie na besede

Deň úcty

N

a našom gymnáziu sa už niekoľko rokov koná v októbri stretnutie generácií ako
prejav úcty mládeže k svojim starým rodičom. Tak to bolo i v októbri 2015.
V školskej klubovni sa 21. októbra 2015 zišli starí rodičia študentov z prímy až

kvarty osemročného gymnázia. V kultúrnom programe, pripravovanom pod vedením
profesorky Daniely Porubcovej, sa striedali hudobné skladby, piesne, vlastná tvorba,
ale i humorné scénky. Ďakujeme pani riaditeľke školy za príhovor, ktorý mnohých
zasiahol do srdiečka a v nejednom oku sa objavila i slzička. Besiedka určená starým
rodičom bola i priestorom, ktorý umožnil starým rodičom byť právom hrdí na svoje
vnúčence – úžasného gitaristu Radovana Hubu z kvarty, klaviristku terciánku Sofiu
Pavlovskú za precítený prednes klavírnych skladieb, tanečnice Dominiku, Janku
z tercie a Zuzku z triedy príma b. Vo vtipnej scénke predviedli výborné výkony Marco
a René Mazán, Oliver a ďalší študenti.
Drahí starí rodičia, ďakujeme, že ste nás poctili svojou návštevou, ďakujeme,
že nás máte radi, ďakujeme, že ste... Tešíme sa o rok...

žiaci tercie
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Žiaci tercie na stretnutí generácií

Divadelné predstavenie „Kto chytá v žite“

D

ňa 9. septembra 2015 mala naša trieda IV.E spolu s III.F príležitosť navštíviť
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi a pozrieť si divadelnú hru s názvom

Kto chytá v žite na motívy rovnomenného románu J. D. Salingera.
Amatérskemu, no veľmi úspešnému a oceňovanému hereckému zoskupeniu
mladých 5P z Partizánskeho sa podarilo upútať pozornosť celého publika. Napriek
tomu, že scénu tvorilo len pár škatúľ a jednotliví herci sa pre ich nízky počet
vystriedali aj vo viacerých rolách, predstavenie bolo veľmi kvalitné a herecký výkon
porovnateľný s množstvom profesionálov. Snaha o autenticitu sa taktiež vydarila,
napríklad pri sledovaní hercov lížucich zmrzlinu či natierajúcich si na tvár penu na
holenie človek chvíľami zabudol, že sedí v divadle.
Predstavenie malo rýchly spád, množstvo zvratov, vtipných dialógov,
spevácku aj tanečnú vložku a bolo skutočne pútavé. Hlavný hrdina Holden je
približne v našom veku a rieši problémy v škole a živote, ktoré sú mnohým z nás
blízke a známe.
Ďalším pozitívom bol fakt, že román Kto chytá v žite sa nachádza v zozname
povinnej literatúry pre štvrtý ročník a to, že sme mali možnosť pozrieť si ho v tomto
spracovaní, nám pomôže lepšie ho pochopiť.
Dovolím si povedať, že všetci odchádzali z predstavenia s hlbokým kultúrnym
zážitkom a pár

študentov

možno

tiež

s chuťou zúčastňovať

sa

podobných

predstavení častejšie.
Terézia Bednárová (IV.E)
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Literárne exkurzie – príjemný zdroj
obohacovania vedomostí študentov

OPONICE

A

k sa literárna exkurzia vydarí, je to zážitok na celý život. Určite k nim patrí
návšteva

Apponyiovskej

knižnice

v Oponiciach

(Bibliotheca

Apponiana)

a Slovanského múzea A.S. Puškina v Brodzanoch, ktoré pre študentov zorganizovala
PaedDr. Miroslava Šutová.
Nádherný zážitok mali študenti z I.C a I.D, ktorí dňa 29. septembra 2015
zavítali do Apponyiovskej knižnice. Je známa ako najkrajšia interiérová knižnica na
Slovensku. V súčasnosti obsahuje 8222 titulov v 15000 zväzkoch. Návštevníci tu
môžu nájsť aj ďalších 6000 zväzkov Zaiovskej knižnice. Historická knižnica sa
v súčasnom
vďaka

stave

zachovala

jednotlivcom

aj

a inštitúciám,

ktoré sa napriek nie vždy priaznivým
okolnostiam snažili o jej zachovanie
a zveľaďovanie.

Študenti

so

záujmom počúvali zanietený výklad
kustóda knižnice – Petra Králika.
Dozvedeli

sa

o zakladateľovi

knižnice, milovníkovi a zberateľovi kníh Antonovi Jurajovi Appoyim (1751 – 1817),
ktorý ju založil v roku 1774 vo Viedni. Knihy vždy dôsledne vyberal a do ich nákupu
investoval obrovské peniaze na knižných trhoch, pri kúpe pozostalostí i z kláštorných
knižníc zrušeného rádu jezuitov. Niektoré tituly z týchto nákupov nájdeme v knižnici
i dnes. Na usporiadanie kníh a ich katalogizáciu si vybral Augustína Michelazziho,
svojho profesora taliančiny na viedenskom Tereziáne (ústav na výchovu šľachtických
synov). Jeho rukopisné katalógy sa zachovali dodnes.
Po smrti A. J. Apponyiho knižnicu ako celok udržal jeho syn Anton Apponyi
(1782 – 1852), majiteľ oponického panstva. Ako kariérny diplomat celých 42 rokov
zastupoval Rakúske cisárstvo v Paríži, Londýne, Ríme. Knižnicu zveril knihovníkovi
Karolovi Antonovi Gruberovi, ktorý zaviedol nový katalogizačný systém a zdvorilo
navrhol grófovi Apponyimu, aby z priestorových dôvodov pouvažoval na jej prenesení
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do Uhorska – do „drahej vlasti“ – na Maierhof do Bratislavy. Apponyi informoval
bratislavský magistrát o svojom zámere postaviť na Kozej ulici palác s cieľom
premiestniť slávnu rodinnú knižnicu a sprístupniť ju širokej verejnosti. So súhlasom
magistrátu bol 13. júna 1827 novopostavený palác slávnostne otvorený ako prvá
verejná knižnica v Uhorsku. Neskôr sa Anton Apponyi z finančných dôvodov rozhodol
presunúť knižnicu do rodového kaštieľa v Oponiciach, kde nechal pristavať celé
krídlo. Impozantný interiér knižnice v Oponiciach s epmírovým nábytkom z Paríža,
ktorý Antonovi Apponyimu pripomínal vyše dvadsať rokov strávených v meste nad
Seinou, poskytol grófovi priestor pre bilancovanie pestrého života a písanie pamätí.
Ďalšími vlastníkmi knižnice boli jeho syn Július (1816 – 1857), vnuk Ľudovít
(1849 – 1909) a napokon Ľudovítov
syn

Henrich

posledný

(1885

–

majiteľ

1935)

oponického

čase

panstva.

V tom

knižnice

podstatne

–

sa

fond

zmenšil,

no

napriek tomu je i dnes obsahová
skladba

knižnice

veľmi

pestrá.

Knižné tituly pokrývajú 17 vedných
disciplín a 31 tematických skupín.
Nájdeme tu i vzácne aktá pápežov a koncilov, dielo slávneho Giordana Bruna z roku
1585, prácu Isaaca Newtona zo začiatku 18. storočia. Sú tu diela Goetheho,
Schillera, Kanta, Fitcheho v raných nemeckých vydaniach. Z talianskeho prostredia
zaujme Michelangelova architektúra, poézia Petrarcu a veľa iných vzácnych tlačí.
Špecifickou skupinou v knižnici je oddelenie gréckych a rímskych klasikov v raných
vydaniach zo 16. storočia, prevažne zo Švajčiarska. Najstaršou tlačou z tejto skupiny
je dielo gréckeho rečníka Isokrata z roku 1515, zároveň najstaršia tlač v knižnici.
Pozoruhodné sú práce J.A. Komenského, J. Jesenia, Karola Andreja Bela – syna
Mateja Bela, ktorý bol známym historikom a pedagógom. Zaujímavé sú knihy
z geografie, kartografie, mineralógie, botaniky, občianskeho práva, medicíny. Na
svoje si prídu i vyznávači okultizmu, čiernej mágie, kartárstva či bosoráctva.....
Napriek nepriazni osudu a času, drastickému úbytku v podobe aukcií vo
Viedni, Londýne a Prahe sa v historickej knižnici rodu Apponyiovcov, ktorú spravuje
Slovenská národná knižnica, zachovalo množstvo vzácnych európskych titulov vo
veľmi dobrom stave vďaka precíznej práci reštaurátorov a odborných pracovníkov
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Slovenskej národnej knižnice. Po rozsiahlej rekonštrukcii kaštieľa v Oponiciach
Slovenská národná knižnica sprístupnila knižnicu verejnosti a poskytuje bádateľom
možnosť študovať tento unikátny knižničný fond priamo na mieste.
Mnohí študenti po prehliadke tohto knižničného skvostu prejavili záujem opäť
sa sem niekedy vrátiť.

Kustód Apponyiovskej knižnice Peter Králik

BRODZANY

N

evšedné chvíle prežili študenti tried II.A a II.E, ktorí dňa 13. októbra 2015
navštívili Slovanské múzeum A.S.Puškina v Brodzanoch spolu so svojimi

profesormi Miroslavou Šutovou a Bohdanom Cagáňom.
Prvá písomná zmienka o Brodzanoch ležiacich v malebnom prostredí
Tribečskej hornatiny je z roku 1293. Dozvedáme sa z nej, že prvými známymi
majiteľmi

boli

Brogyániovci.

Dominantnou

a ozdobou

obce

bol

v minulosti

renesančný kaštieľ zo 17. storočia, neskôr upravený v barokovom, romantickom
a novodobom štýle s rozľahlým a starostlivo pestovaným parkom. V polovici 40.
rokov 19. storočia sa Brodzany stali majetkom viedenskej bankárskej rodiny
Voglovcov z Friesenhofu a ich prvým pánom bol barón Gustav Vogel von Friesenhof,
s ktorého pôsobením nastalo v živote obce nové obdobie rozvoja. S členmi ich rodu
sú bezprostredne zviazané aj puškinovské tradície v Brodzanoch.
V roku 1852 sa najstaršia sestra Puškinovej manželky Natálie Nikolajevny
Puškinovej-Lanskej, Alexandra Nikolajevna Gončarovová ( 1811 – 1891), vydala za
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rakúskeho diplomata v Rusku Gustáva Vogela, baróna von Friesenhof ( 1807 –
1889). Krátko po svadbe sa manželia Friesenhofovci so synom Gregorom z prvého
barónovho manželstva presťahovali do
Brodzian. Alexandra G. Friesenhofová
(obklopená predmetmi pripomínajúcimi
blízkych

príbuzných,

priateľov,

Petrohrad, Rusko) sa v brodzianskom
kaštieli usadila natrvalo. Takto sa dostalo
na

Slovensko

kompletné

vydanie

Puškinovej tvorby v origináli a niekoľko
jeho osobných predmetov. Ďalšie pribudli, keď Puškinova manželka a deti
navštevovali v lete svoju príbuznú v Brodzanoch. Puškin Brodzany nikdy nenavštívil,
cár mu nikdy nedovolil, aby prekročil hranice Ruska, lebo Puškin bol jeho veľkým
odporcom. Ostatným majiteľom bol gróf Georg von Welsburg, ktorý ho vlastnil do
druhej svetovej vojny. Od júla 2000 Slovanské múzeum A.S. Puškina pôsobí pod
správou Slovenskej národnej knižnice a jeho Pamätníka národnej kultúry v Martine.
K múzeu patrí aj kaplnka s rodinnou hrobkou Friesenhofovcov a Oldenburgovcov,
vypínajúca sa na kopci Hôrka nad Brodzanmi. Študenti boli kaštieľom a jeho históriou
očarení. V krásnom priľahlom parku hľadali busty významných slovanských
osobností – spisovateľov a básnikov: A. S. Puškina, F. M. Dostojevského, L. N.
Tolstého, M. Gorkého, J. Hollého, P. O. Hviezdoslava, S. H. Vajanského. Literárna
exkurzia bola príjemným spestrením začínajúceho školského roku a obohatením
vedomostí našich študentov.
PaedDr. Miroslava Šutová

Kaštieľ v Brodzanoch
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Maturitné skúšky zo SJL

E

xternú časť maturitnej skúšky robilo 209 študentov, všetci v tejto časti
vyhoveli. V teste žiaci dosiahli priemerne 70,1% (viac ako vlani; celoslovenský

priemer bol 53,4%), pričom celoslovenský percentil za školu bol 93,2 – vyšší ako
vlani – a predstavuje veľký úspech rovnako pre žiakov aj učiteľov, ktorí ich roky
pripravovali po stránke vedomostnej (pojmy, definície) aj logickomyšlienkovej
(analýzy, čítanie s porozumením).
Výbornou správou takisto je, že sme aj tento rok mali študentku, ktorá dosiahla
najvyššie bodové skóre na Slovensku (percentil 99,9): Kristína Lalíková zo IV.E;
ďalších osem študentov malo percentil vyšší ako 99,0: Tomáš Čavojský (IV.A),
Maroš Krchňák (IV.A), Sára Čuková (IV.C), Jana Hanešová (IV.C), Ivan Kadlečík
(IV.C), Terézia Bednárová (IV.E), Lucia Hromadová (IV.F), Jana Beňadiková
(oktáva). V prvej desatine celoštátne najlepších (percentil vyšší ako 90) bolo až 58
našich študentov.
V ústnej

časti

(v

riadnom

termíne

ju

konalo

203

študentov)

bolo

klasifikovaných stupňom:
výborný

113 maturantov,

chválitebný

70,

dobrý

16,

dostatočný

4.

Všetci absolvovali ÚFIČ úspešne, priemerná známka bola 1,56 (lepšia ako
vlani). Členmi maturitných komisií boli: P. Bohušová, B. Cagáň, Ľ. Divékyová, M.
Hanková, E. Hoppanová, K. Košecká, M. Šutová, H. Vašková.
PaedDr. Bohdan Cagáň
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
ANGLICKÝ JAZYK

Vedúci predmetovej komisie: Mgr. Michal Petrovský
Členovia: Mgr. Eva Baloghová, PaedDr. Emília Bartošová,
PaedDr. Ľubica Divékyová, Mgr. Nikola Dobišová, Mgr. Petra Fečová,
Mgr. Erika Hoppanová, Mgr. Andrea Klocoková, Bc. Mgr. Peter Marko,
Mgr. art. Barbara Meluzin Remiašová, PhDr. Ľubomír Planka, Mgr. Anna Procnerová,
Ing. Jarmila Rozborová, Mgr. Martin Sonoga, Ing. Martin Surový, Mgr. Eva Urbanová,
Mgr. Silvia Valterová, Mgr. Ľudmila Žalkovičová.

Študenti pracovali s učebnicami English Plus 1, 2, 3, Insight Intermediate, Insight
Upper-Intermediate, Solutions Intermediate, Solutions Upper-Intermediate

na

hodinách anglického jazyka; na voliteľných predmetoch v 4. ročníku používali
učebnicu Fast Class a International Express Upper-Intermadiate.

Analýza výsledkov maturitnej skúšky

V

školskom roku 2015/2016 sa 200 študentov 4. ročníka a oktávy prihlásilo na
EČ MS z anglického jazyka; ústnej formy internej časti maturitnej skúšky sa

zúčastnilo 197 študentov.
Externá časť maturitnej skúšky (EČ MS)
úroveň B2:

200 študentov

úspešnosť školy:

63,6%

národný priemer:

63,7%

percentil školy: 53,6
6 študentov sa umiestnili pod hranicou 33%
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky (PFIČ MS)
úroveň B2:

200 študentov – priemer školy: 68,60 %
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Ústna forma internej časti maturitnej skúšky (ÚFIČ MS)
úroveň B2:

197 študentov

priemerná známka:

1,77

Z anglického jazyka všetci študenti vykonali maturitnú skúšku úspešne.

Aktivity a prezentácia PK na verejnosti

P

ri príležitosti Európskeho dňa jazykov, ktorého cieľom bolo upozorniť na
dôležitosť učiť sa jazyky, sme podporili rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a

kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania.
Usporiadali sme pod vedením pani zástupkyne PhDr. Evy Homolovej v spolupráci s
Regionálnym centrom kultúry v Prievidzi týždeň európskeho filmu, na ktorom
participovali viacerí učitelia a niekoľko tried nášho gymnázia. Akcia splnila účel –
podporili sme jazykovú zdatnosť a záujem o vzdelávanie v oblasti jazykov a
poznávania reálií a kultúrnej rozmanitosti Európy.
Zúčastnili sme sa pod vedením Mgr. Petrovského súťaže organizovanej
Európskou komisiou pre 17-ročných študentov stredných škôl členských štátov
Európskej únie pod názvom Juvenes Translatores. Naša inštitúcia nebola
vyžrebovaná spomedzi mnohých uchádzačov o túto prestížnu trofej.

Canterville Ghost
Študenti V a 1. ročníka sa zúčastnili pod vedením PaedDr. Ľ. Divékyovej a Mgr. Bc.
P. Marka divadelného predstavenia v angličtine v Bratislave (Teatro Wüstenrot).

Olympiáda v anglickom jazyku (OAJ)
Dňa 10. decembra 2015 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v
anglickom jazyku pod vedením Mgr. Silvie Valterovej. Súťažilo sa v 5 kategóriách,
ktorých sa zúčastnilo 67 žiakov. Tu sú víťazi jednotlivých kategórií:
kategória 1C
1. Hajdáková, Dominika (III)

47,5 b

2. Bugárová, Katarína (IV)

47 b
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3. Janoušek, Roman (IV)

43 b

kategória 2A
1. Ďuríčková, Mária (II.E)

54 b

2. Kminiaková, Nina (II.F)

50 b

3. Záhumenská, Patrícia (II.F)

38 b

kategória 2C2
1. Lukáč, Dávid (III.C)

57,5 b

2. Zaťko, Martin (IV.D)

53 b

kategória 2C1
1. Kadaši, Martin (VI)

58 b

2. Hrehuš,Roman (VI)

55 b

3. Detková, Katarína (VIII)

52 b

kategória 2B
1. Krchňák, Maroš (IV.A)

55 b

2. Ďuračka, Filip (IV.D)

53 b

3. Bérešová, Veronika (IV.F)

52 b

Víťazi v kategóriách 1C a 2C1 postúpili priamo do krajského kola, ktoré sa
uskutočnilo 10. februára 2016 v Trenčíne (kat.2C1) a v Dubnici nad Váhom (kat.1C).
Víťazi v kategóriách 2A, 2B a 2C2 postúpili do okresného kola, ktoré sa uskutočnilo
14. januára 2016 na našej škole. Súťaže sa zúčastnilo 18 študentov z okresu, ktorí
súťažili v štyroch kategóriách. Mali sme zastúpenie v troch z nich a naši žiaci sa
umiestnili nasledovne: v kategórii 2A zvíťazila Mária Ďuríčková z II.E; v kategórii 2B
bol študent Maroš Krchňák zo IV.A druhý a v kategórii anglofónnych študentov 2C2
zvíťazil Dávid Lukáč z III.C. Krajského kolo OAJ v Trenčíne sa 10. februára 2016
zúčastnil Dávid Lukáč z III.C (3. miesto), Martin Kadaši zo VI (2.miesto) a Mária
Ďuríčková z II.E (5.miesto) pod dozorom Mgr. Michala Petrovského. Dominika
Hajdáková z tercie reprezentovala školu v Dubnici nad Váhom pod dozorom Mgr.
Emílie Bartošovej.

Majster Rétor / Master of Rhetoric
73

Súťaže sa 8. decembra 2015 zúčastnili 3 študenti nášho gymnázia pod vedením Mgr.
Bc. Petra Marka; víťazom v kategórii starší žiaci sa stal Tomáš Šramek zo IV.B.

TalkTalk týždeň
V týždni 15. – 19.02.2016 v spolupráci s TalkTalkCourses, s.r.o. prebiehal v škole
intenzívny kurz anglického jazyka, ktorý viedol lektor z USA Jeff Boon. Organizoval
ho Mgr. Michal Petrovský. Kurz bol pre študentov druhého a tretieho ročníka
štvorročného štúdia, resp. korešpondujúcich ročníkov osemročného gymnázia.
Zoznam účastníkov:
1.

Čepko,Adam

II.D

11.

Chovanec, Adam

II.E

2.

Hutár, Dominik

II.D

12.

Labudová, Tereza

II.E

3.

Al-Hadi, Hakim

II.D

13.

Kleinová,Ema Luisa

II.E

4.

Kurilla,Martin

II.D

14.

Kotlářová, Paulína

VI

5.

Jeluš, Alex

II.D

15.

Santoris, Pavol

III.E

6.

Fajer, Patrik

II.D

16.

Nagy, Robert

III.E

7.

Kminiaková, Nina

II.F

17.

Dolníková, Lenka

III.E

8.

Borková, Magdaléna

II.F

18.

Fajerová, Kristína

III.E

9.

Krčíková, Tatiana

II.F

19.

Jánošková, Ivana

III.E

10.

Mikulová, Dominika

II.B
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Deň otvorených dverí
12. marca 2016 sa brány našej inštitúcie od 9:00 do 12:00 otvorili verejnosti, ktorá
mala možnosť nazrieť do priestorov, ktoré sú nepovolaným osobám bežne
nedostupné. Budúci študenti našej školy v sprievode rodičov si vyskúšali na vlastnej
koži, ako prebieha vyučovanie a mimoškolské aktivity.

D

ňa 6. júna 2016 sme u nás v škole privítali pod vedením Mgr. Eriky Hoppanovej
predstaviteľa Veľvyslanectva SR v Gruzínsku, pána Rudolfa Michalku. Študenti

mali príležitosť vypočuť si mimoriadneho hosťa, milého a scestovaného človeka,
ktorý im porozprával o historicky prvom slovenskom predsedníctve v Rade EÚ, o
Gruzínsku a živote jeho obyvateľov.

Projekty

P

K AJ zastúpená Mgr. art. Meluzin Remiašovou sa uchádza o možnosť
participovať na projektoch v rámci programu Erazmus+ ponúkaných Inštitútom

európskeho vzdelávania učiteľov v Hamburgu:

a)

Project

management for cross-cultural Exchange projects in Europe

(Projektový manažment európskych školských výmenných projektov, školských
projektov a projektov vzdelávania dospelých v rámci Programu celoživotného
vzdelávania) – Porto (Portugalsko)
b)

Project

management for cross-cultural Exchange projects in Europe

(Projektový manažment európskych školských výmenných projektov, školských
projektov a projektov vzdelávania dospelých v rámci Programu celoživotného
vzdelávania) – Tenerife (Španielsko).

Mgr. Michal Petrovský
vedúci PK ANJ
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Majster Rétor / Master of Rhetoric

8

.decembra 2015 sa konal 2. ročník súťaže Majster rétor (Master of Rhetoric) v
Trenčíne. Zúčastnili sa ho traja študenti našej školy. Súťažili v dvoch

kategóriách: pripravený príhovor na tému kultúrne podujatie a nepripravený príhovor
– opis odevu modelky. Študenti boli rozdelení do dvoch skupín: 1. – 2. ročník a 3. –
4. ročník stredných škôl. Vo vyššej kategórii obhájil Tomáš Šrámek (IV.B)
minuloročné prvenstvo nielen kultivovaným príhovorom, ale až hereckým výkonom v
nepripravenom príhovore.
Mgr. Bc. Peter Marko
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Exkurzia do Londýna

R

ozhodli sme sa na týždeň odcestovať z Prievidze na exkurziu do Paríža,
Brightonu, Londýna a Amsterdamu. Po 20 hodinách cesty v autobuse (ktorá

nám aj vďaka filmu, rozprávaniu a zastávkam na jedlo a hygienu ubehla
prekvapujúco rýchlo) sme úspešne docestovali do metropoly Francúzska.
Paríž nás na prvý pohľad uchvátil. Navštívili sme množstvo známych pamiatok
vrátane Notre Damu, radnice, prešli sme sa krásnymi Tuilerijskými záhradami, videli
Víťazný oblúk, Louvre, nakupovali
pri Champs Elysée a nechýbala
ani Eiffelova veža. Z najvyššieho
poschodia

sme

mali

možnosť

vidieť celý Paríž. Stretli sme sa s
pouličnými

obchodníkmi,

ktorí

predávali miniatúry pamiatok, boli
však

dosť

dotieraví,

dokonca

poznali pár slovenských slov. Ochutnali sme z typických francúzskych jedál ako
palacinky alebo bagety. Deň sme zakončili pohľadom na svietiacu Eiffelovu vežu,
odkiaľ sme sa spokojne vrátili do autobusu a smerovali do prístavu Calais.
Trajektom sme sa skoro ráno dostali do Anglicka, prístavu Dover, odkiaľ sme
opäť autobusom cestovali do Brightonu. Brighton nás všetkých príjemne prekvapil.
Mali sme možnosť vidieť jeden z povestných charitatívnych behov. Prešli sme sa
popri kráľovskom pavilóne – najmajestátnejšej budove mesta v orientálnom štýle.
Najviac nás asi upútalo známe „Brighton Pier“. Tu sme sa dosýta vybláznili na
kolotočoch, ochutnali ich povestné „Fish and Chips“, ale aj sladké palacinky, cukrovú
vatu či šišky. Z móla sme mali výhľad na kamienkovú pláž alebo pozostatky jeho
predchodcu, móla West Pier, ktoré zničil požiar niekoľko desaťročí dozadu.
V popoludňajších hodinách sme už cestovali do Londýna, kde sme sa stihli
odfotiť pri Greenwichi, prešli sa popri Londýnskom Toweri a večer sa ubytovali.
Unavení sme skoro zaspali, tešiac sa na typické anglické raňajky. V Anglicku sme
strávili 4 krásne dni. Prešli sme najznámejšie pamiatky, medzi ktoré patrí Big Ben,
Trafalgar Square, videli sme výmenu stráží pri kráľovskom paláci. Navštívili sme
rôzne múzeá (Natural History Museum, Science Museum, Geological museum,
British Museum..), National Gallery, ale aj známe múzeum voskových figurín –
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Madame Tussauds. Zažili sme typickú atmosféru Londýna so všetkým, čo k nej patrí:
od červených autobusov po telefónne búdky. Unavení sme oddychovali v Hyde
Parku a tiež niekoľko hodín bicyklovali londýnskymi ulicami. Posledný deň sme si
takmer všetci prišli na svoje nákupmi na Oxford Street. Večer sme sa opäť vydali do
Doveru na nočný trajekt.
Ráno sme sa prebudili už v Holandsku – poslednej zastávke nášho výletu.
Amsterdam bol úplne iný ako Londýn a Paríž. Deň sme začali plavbou po kanáloch
(grachtoch), videli sme plávajúci kvetinový trh, židovskú štvrť, Rembrandtov dom a
neskôr aj preslávenú „uličku červených svetiel“. Holandsko je skutočne mestom
tulipánov a bicyklov, lebo ich naozaj boli všade stovky. Ochutnali sme „vraj najlepšie“
hranolčeky v Holandsku (vôbec neboli také dobré) a niektorí z nás sa zabavili na
kolotočoch na námestí Dam. Večer sme nastupovali do autobusu smutní z toho, že
„najlepší týždeň našich životov“ sa už pomaly končí.
Mgr. Bc. Peter Marko
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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,
Mgr. Eva Urbanová.

XXVI. ročník olympiády v nemeckom jazyku

D

ňa 10. decembra 2015 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom
jazyku. Žiaci súťažili v kategóriách 1A, 1B, 2A, 2B a umiestnili sa nasledovne:

kategória 1A

1. miesto – Martin Gros (IIa)
2. miesto – Erik Gubov (IIb)

kategória 1B

1. miesto – Ema Šimurková (III)
2. miesto – Marek Michalovič (III)
3. miesto – Zuzana Minichová (III)

kategória 2A

1. miesto – Adrian Farenga (VI)
2. miesto – Daniel Wohland (II.B)
3. miesto – Sylvia Vlčková (I.C)

kategória 2B

1. miesto – Anežka Michalovičová (IV.C)

V utorok 12. januára 2016 sa víťazi školského kola olympiády v nemeckom jazyku
zúčastnili okresného kola. Žiaci prvého stupňa osemročného gymnázia súťažili
v CVČ Spektrum v Prievidzi. Martin Gros, žiak triedy IIa, získal v kategórii 1A 1.
miesto a zabezpečil si účasť v krajskom kole. Ema Šimurková z tercie súťažila
v kategórii 1B a umiestnila sa na 4. mieste. Starší žiaci reprezentovali našu školu
v dvoch kategóriách, súťažilo sa na našej škole. V kategórii 2A zvíťazil Adrian
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Farenga zo sexty, v kategórii 2B obsadila 1. miesto Anežka Michalovičová, žiačka zo
IV.C. Obaja postúpili do krajského kola.
Víťazi okresného kola jednotlivých kategórií sa stretli 11. februára 2016
v krajskom kole. V kategórii 1A našu školu reprezentoval Martin Gros z triedy
IIa a skončil druhý. Adrian Farenga zo sexty súťažil v kategórii 2A, v ktorej obsadil 4.
miesto. Anežka Michalovičová (IV.C) vo svojej kategórii 2B zvíťazila a postúpila do
celoštátneho kola.

Celoštátne kolo sa konalo v dňoch 20. – 21. marca 2016 v Bratislave. V predvečer
súťaže (20. marca 2016) sa Anežka spolu s ostatnými súťažiacimi zúčastnila
prehliadky historického centra Bratislavy so sprievodcom v nemeckom jazyku. Súťaž
sa uskutočnila na Gymnáziu sv. Uršule v Bratislave a po jej ukončení sa všetci
presunuli do Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca, kde boli slávnostne vyhlásené
výsledky a súťažiacim odovzdané ceny v prítomnosti zástupcov veľvyslanectiev.
Anežka sa umiestnila na 4. mieste a zároveň získala aj diplom úspešnej riešiteľky.
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Jazyková skúška z nemeckého jazyka

Jazyková skúška DSD II

N

a jazykovú skúšku DSD II (Nemecký jazykový diplom II. stupňa) sa prihlásilo 8
žiakov zo IV.C. Písomná skúška sa uskutočnila 2. decembra 2015 a ústna 3.

decembra

2015.

Žiakov

pripravovala

a skúšala

I.

Samašová

spolu

s

T.

Šteiningerovou. Predsedom skúšobnej komisie bol p. Armin Stenger.
Diplom na úrovni C1 podľa SERR získalo 6 žiakov, na úrovni B2 2 žiaci.
Anežka Michalovičová (IV.C) dostala pochvalu riaditeľa školy, keďže jej úspešnosť
presiahla hranicu 90%.
Jazyková skúška DSD I

S

kúšku DSD I vykonalo 11 žiakov (8 žiakov zo sexty a 3 žiaci z III.D triedy) a
všetci ju absolvovali úspešne na úrovni B1 podľa SERR.

uskutočnila 9. marca 2016, ústna skúška 31. marca 2016.
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Písomná časť sa

Na skúšku pripravovali žiakov E. Juríčková a W. Pavličková. Členkou
skúšobnej komisie bola W. Pavličková, predsedníčkou komisie T. Šteiningerová.
T. Šteiningerová zodpovedala za organizáciu a priebeh písomnej a ústnej
skúšky DSD II a DSD I.

T. Šteiningerová, I. Samašová a žiaci, ktorí získali jazykový diplom

Beseda s lektorom

V

pondelok 7. marca 2016 na našu školu zavítal Wolfram Karg, lektor na Katedre
germanistiky Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Hlavnou témou nášho stretnutia bola maturitná téma z nemeckého jazyka –
multikultúrna spoločnosť. Besedy sa zúčastnili tohtoroční maturanti – žiaci zo IV.A,
IV.B, IV.C, oktávy – a vybraní žiaci z triedy III.C, ktorí z nemeckého jazyka plánujú
maturovať v budúcom školskom roku.
Pán Karg si pre nás pripravil prezentáciu, prostredníctvom ktorej bližšie
vysvetlil pojmy multikultúrna spoločnosť či migrácia, a poukázal na kultúrne odlišnosti
a na súčasnú situáciu v Európe. Zdôraznil, že nič také ako „typicky nemecké“
neexistuje, pretože pre každú oblasť Nemecka je charakteristické niečo iné. Zároveň
poukázal na to, že stereotypy a predsudky voči komukoľvek a čomukoľvek nie sú
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v dnešnej dobe opodstatnené, čo platí rovnako aj v prípade migrantov či utečencov.
Práve naopak, ľuďom, ktorí sa snažia začleniť a prispôsobiť sa našej spoločnosti, by
sme mali v tomto úsilí pomôcť.
Na záver sme sa mohli opýtať na súvislosti, ktoré nás zaujímali, pán Karg nás
informoval o možnosti štúdia germanistiky na Univerzite sv. Cyrila a Metoda
v Trnave.
Anežka Michalovičová (IV.C)

Wolfram Karg počas svojej prezentácie

Vianočná Viedeň

V

eľkolepá výzdoba, široký sortiment kvalitných výrobkov vo vianočných
stánkoch, príjemná vôňa vianočného punču či ohromujúca viedenská kultúra.

Toto všetko a ešte viac ponúkla rakúska Viedeň skupine žiakov I.C, III.C a IV.C
a pani profesorkám Marte Bartošovej a Ingrid Samašovej, ktorí sa do hlavného mesta
našich susedov vydali 17. decembra 2015 na „nemčinársku“ exkurziu.
Vďaka výbornej organizácii bola táto exkurzia poučná, zábavná, ale aj
obohacujúca. Bohatý program sme začali pri netradičnom architektonickom skvoste
Hundertwasserhause. Je to dom bez rovných a pravidelných línií, považovaný za
najvýznamnejšie dielo architekta Friedensreicha Hundertwassera. Stavba z roku
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1985 slúžila pôvodne ako ubytovanie pre sociálne slabších ľudí, ale teraz je to
atrakcia pre turistov, ktorí majú možnosť navštíviť aj niekoľko okolitých obchodíkov
so suvenírmi. Odtiaľto sme sa dostali k stanici metra, ktorým sme sa presunuli do
stanice Volkstheater. Cesta metrom bola pre mnohých zaujímavým a nezvyčajným
zážitkom, keďže u nás, žiaľ, doteraz nič také nemáme. Vystúpili sme v blízkosti
Kunsthistorisches Museum (Umeleckohistorické múzeum), v ktorom nás zaujalo
všetko od hrobiek faraónov, hieroglyfov, sôch, obrazov až po šperky a ručne
zhotovené mechanizmy: zlaté hodinky alebo gravírovaný zlatý glóbus.
Pokračovali sme ďalej do centra Viedne, ale cestou sme sa ešte pristavili
v Burggarten (Hradná záhrada) pri soche W. A. Mozarta a popri Wiener Staatsoper
(Viedenská štátna opera) sme prešli ku Kapuzinerkirche (Kostol kapucínov), odtiaľ na
námestie Stephansplatz (Štefanské námestie), ktoré sa pýši najkrajšou gotickou
stavbou Rakúska z 12. storočia – Stephansdomom (Dóm sv. Štefana). Protikladmi
tejto veľkolepej stavby sú okolité moderné stavby – reštaurácie, rôzne obchody alebo
obchodné domy.
Od Stephansdomu sme išli cez uličku Graben, ktorej dominantou je barokový
Morový stĺp sv. Trojice (z roku 1679), ďalej cez Kohlmarkt (luxusnú uličku
so značkovými obchodmi) až na Michaelerplatz. Tu sa nachádza Michaeler Tor
(Michalská brána) – po jej stranách je súsošie ako symbol neobmedzenej moci
Habsburgovcov na súši, vode a vo vzduchu. Predposlednou zastávkou bol park
Volksgarten, kde sme sa už tradične spolu odfotili.
Posledným a pre mnohých najkrajším cieľom boli jedinečné vianočné trhy pred
viedenskou radnicou na Rathausplatz (Radničné námestie), kde to rozvoniavalo
vianočnou atmosférou. Každý si mohol nájsť svoju „šálku kávy“ – medovníčky,
medovinu, punč či varené víno, ručne zdobené vianočné ozdoby alebo rôzne
kulinárske dobroty. Pre mnohých to bola výzva otestovať znalosti nemčiny.
Po peknom (hoci upršanom) dni s bohatým programom sme po príchode
domov boli unavení, ale zato kultúrne obohatení. Opäť sme mali za sebou výlet, na
ktorý budeme ešte dlho spomínať.

Anežka Michalovičová (IV.C)
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46. ročník olympiády v ruskom jazyku

kolské kolo olympiády v ruskom jazyku sa uskutočnilo 12. februára 2016 a žiaci

Š

sa umiestnili nasledovne:
kategória B1

1. miesto – Monika Pokusová (III.D)

kategória B2

1. miesto – Nikoleta Ištvánová (I.E)

kategória B3

1. miesto – Kateryna Zasidkovych (I.F)

Víťazi kategórií postúpili do krajského kola, ktoré sa konalo 11. marca 2016 na
Obchodnej akadémii v Ilave. Monika Pokusová (kategória B1) z III.D sa umiestnila na
5. mieste, žiačka I.E triedy Nikoleta Ištvánová obsadila vo svojej kategórii B2 7.
miesto a Kateryna Zasidkovych z I.F v kategórii B3 zvíťazila, čím postúpila do
celoštátneho kola.
Konalo sa v dňoch 12. – 13. apríla 2016 na Gymnáziu Andreja Sládkoviča
v Banskej Bystrici. V prvý deň súťaže žiaci absolvovali písomnú časť a jednu
disciplínu ústnej časti – prednes umeleckého textu alebo písanie slohovej práce. Vo
večerných hodinách účastníci súťaže absolvovali prehliadku mesta a na ďalší deň
pokračovala ústna časť.
Počas slávnostného vyhlásenia výsledkov bola Katerynina esej vyhodnotená
ako najlepšia spomedzi všetkých účastníkov celoštátneho kola.
V celkovom hodnotení sa Kateryna Zasidkovych obsadila 4. miesto, a keďže
v súťaži získala viac ako 78 bodov, získala diplom úspešnej riešiteľky.
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Maturitné skúšky

M

aturitnú skúšku z nemeckého jazyka vykonalo 18 žiakov, na úrovni B2 6 žiaci
a na úrovni B1 12 žiakov.

Externú časť maturitnej skúšky (test) na úrovni B2 vykonali všetci žiaci úspešne
a dosiahli priemer 67,25 %. V tejto časti dosiahla Anežka Michalovičová (IV.C)
percentil 99,9, čo je mimoriadny úspech, pretože to znamená, že je najlepšia na
Slovensku.
Jeden žiak na úrovni B2 nevyhovel v PFIČ (sloh), ostatní žiaci napísali sloh úspešne
(priemer 62,85 %).
Na úrovni B2 maturovalo v ÚFIČ (ústna odpoveď) 6 žiakov, stupňom výborný boli
klasifikovaní štyria žiaci, stupňom dobrý jeden žiak a stupňom dostatočný jeden žiak.
Priemerná známka bola 1,83. Na úrovni B1 boli 2 žiaci klasifikovaní známkou
výborný, 8 žiakov známkou chválitebný a 2 žiaci známkou dobrý. Priemerná známka
na úrovni B1 bola 2,00.
Z ruského jazyka v tomto školskom roku žiaci nematurovali.

PK NEJ a RUJ

87

Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
ROMÁNSKE JAZYKY

Vedúca predmetovej komisie: PhDr. Ľudmila Kupková
Členovia: Mgr. Petra Bohušová, Mgr. Tatiana Helbichová, Mgr. Katarína Jalakšová,
ThDr. Pavel Kollár, PhD., Sch.P; Mgr. Erika Vargová, Mgr. Ľudmila Zaujecová.

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV
Premietanie filmu

V

dňoch 12.-14. októbra 2015 sa v spolupráci s Regionálnym kultúrnym centrom
v Prievidzi uskutočnilo premietanie cudzojazyčných filmov. Žiaci španielskeho
jazyka si pozreli film Niet pokoja pre bezbožných (No
habrá paz para los malvados), detektívny thriller režírovaný
Enriquem Urbizuom. Film získal veľmi dobré kritiky a veľký
ohlas u divákov. V roku 2012 bol nominovaný Španielskou
akadémiou umenia a kinematografie na španielske národné
filmové ceny GOYA v 14 kategóriách a ako absolútny víťaz
večera získal 6 prestížnych cien.
PhDr. Ľudmila Kupková

BESEDA O GALAPÁGOCH
tudenti španielskeho jazyka našej školy mali opäť príležitosť porozprávať sa s

Š

človekom, ktorý na vlastnej koži zažil veci, o ktorých oni v škole čítajú v

učebniciach. Na hodinách španielčiny sa tretiaci učia o endemických druhoch zvierat
žijúcich na Galapágoch, ktoré sú politicky súčasťou Ekvádoru, aj keď geograficky sú
od neho vzdialené viac ako tisíc kilometrov na západ v Tichom oceáne. O tomto
jedinečnom súostroví sopečného pôvodu na rovníku, na ktorom je prísne
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kontrolovaný a regulovaný pohyb turistov, zakázaný dovoz potravín a rastlín, a o
čase, ktorý na ňom strávil, nám prišiel pútavo porozprávať PaedDr. Bohdan Cagáň.
Podelil sa s nami o svoje zážitky a o fotografie, ktoré dokázali, že učebnica
neklamala, keď sme v nej čítali o obrovských korytnačkách, morských leguánoch,
uškatcoch a delfínoch, s ktorými si môžete zaplávať v mori a ktoré sa vôbec neboja
ľudí. Učarovali mu aj prírodné scenérie a symbióza, v ktorej žijú živočíchy na týchto
ostrovoch, tak ako pred mnohými rokmi uchvátili aj Charlesa Darwina, pre ktorého
boli dva týždne na týchto ostrovoch kľúčové pre vznik jeho evolučnej teórie.

PhDr. Ľudmila Kupková

CESTAMI AJ NECESTAMI STREDNEJ AMERIKY

A

ndrej Skok z triedy III.F sa rozhodol zlepšiť svoju španielčinu na jazykovom
kurze v Guatemale a po jeho ukončení precestovať ostatné krajiny Strednej

Ameriky. Tento plán sa mu podarilo uskutočniť v lete a o svojich potulkách po tomto
vzdialenom kúte Nového sveta porozprával 15. decembra 2015 aj študentom
španielčiny 3. a

4. ročníka. Vďaka Andrejovi sme pocítili atmosféru Guatemaly,

krajiny, ktorá má popri španielčine aj 23 úradných domorodých jazykov pôvodného
mayského obyvateľstva, jej slnkom zaliateho mesta Antigua, nedotknutého
dažďového pralesa, nebezpečnej blízkosti činných sopiek a susediaceho Hondurasu,
s ktorým má spoločné všadeprítomné stopy mayskej civilizácie, vôňu dobrodružstiev,
kávových plantáží a miestneho jedla, rovnako ako krásu ruín mayských pyramíd.
Fotografie a latinskoamerická hudba, ktorá hrala počas celej besedy, nám pomohli
vysvetliť rozdiely medzi Nikaraguou (kde si Andreja ukradli domorodci a ukázali mu,
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že šťastie je radovať sa z každodenných maličkostí, ako je spadnutý kokos na zemi
či práve ulovená ryba), ekonomicky najvyspelejšou Kostarikou a konečnou celej
cesty Panamou s hlavným mestom Ciudad de Panamá, ktoré sa zvykne nazývať aj
malý Dubaj. Viac informácií o jeho ceste nájdete aj na webovej stránke
http://kadetade.com/cestovatel-andrej-skok-latinska-amerika-do-dochodku-nepockatip-na-vylet/.

PhDr. Ľudmila Kupková

OLYMPIÁDA ZO ŠPANIELSKEHO JAZYKA
ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY ZO ŠPANIELSKEHO JAZYKA
1.ročník/ nepostupové

V

o štvrtok 9. júna 2016 si porovnali svoje jazykové zručnosti v gramatike, písaní
a

hovorení

v

španielskom

jazyku

žiaci

prvého

ročníka.

Školského

nepostupového kola sa zúčastnilo 9 žiakov z troch prváckych tried, v ktorých sa
španielčina učí ako druhý cudzí jazyk. Víťazky (všetky tri z jazykovej triedy) sa budú
pod vedením Mgr. T. Helbichovej budúci školský rok pripravovať na reprezentáciu
našej školy vo vyšších kolách tejto súťaže v kategórii A.
1. miesto – Lucia Hoosová (I.C),
2. miesto – Lívia Hrnčiarová (I.C),
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3. miesto – Katarína Kotríková (I.C).
KRAJSKÉ KOLO OŠJ - Nové Mesto nad Váhom
Naše žiačky, výherkyne školského kola jednotlivých kategórií, sa zúčastnili krajského
kola olympiády v španielskom jazyka 8.2.2016 v Novom Meste nad Váhom:

kategória A
Sophia Mária Štrohnerová (II.B) - 2. miesto,
Monika Bernátová (II.F) - 3. miesto,
kategória B
Alexandra Duškevičová (III.B) - 2. miesto,
kategória C
Lucia Hromadová (IV.F) - 1. miesto a postup do celoštátneho kola.

CELOSLOVENSKÉ KOLO OŠJ – Bratislava
kategória C
1. miesto - Lucia Hromadová (IV.F) s bodovým ziskom 78,5 z možných 80!
Celoštátne kolo sa uskutočnilo 8 – 9. marca 2016 v Bratislave. Našu školu v ňom už
tretíkrát reprezentovala Lucia Hromadová spolu so svojou vyučujúcou Mgr. Tatianou
Helbichovou. V predvečer súťaže jej organizátori pripravili pre všetkých účastníkov
španielsku fiestu, na ktorej im predviedol svoje kulinárske umenie majiteľ španielskej
reštaurácie v Bratislave. Nielenže sa dobre najedli, ale aj naživo videli, ako v
obrovskej panvici pripravil typické španielske jedlo „paella” pre 50 osôb. Potom sa
účastníci pod dohľadom profesorov z Galície naučili tancovať tradičný galícijský
tanec muneira. Počas slávnosti sa španielski profesori spolu s pracovníkmi
Veľvyslanectva

Španielskeho

kráľovstva v

Prahe

neformálne

rozprávali

so

súťažiacimi a úprimne ich prekvapila ich jazyková úroveň, následne vyzdvihli prácu
slovenských pedagógov, ktorí sa podieľajú na ich príprave. Našej žiačke Lucii
Hromadovej sa v súťaži podarilo zvíťaziť suverénnym spôsobom, ziskom 78,5 z
celkového počtu 80 bodov. Doma už má pritom dve zlaté medaily z minulých
ročníkov. Krátko po súťaži maturantka priznala: „Mala som zo súťaže veľký stres,
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lebo mnoho ľudí už odo mňa veľa očakávalo. Som ale nesmierne šťastná, že sa mi
to opäť podarilo, pretože toto je posledný rok, čo som tu, tak som ho chcela pekne
zakončiť.“ Cenu jej odovzdala veľvyslankyňa Španielskeho kráľovstva z Prahy, ktorá
vysoko ocenila jej vedomosti a schopnosť komunikovať.
¡ENHORABUENA! GRATULUJEME!
PK románskych jazykov

Lucia Hromadová (tretia zľava)
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MATURITNÉ SKÚŠKY zo ŠPJ v roku 2015/2016

M

S zo ŠPJ sa v tomto školskom roku zúčastnilo 11 žiakov. Jedna žiačka
maturovala z úrovne B2: písala aj PFEČ, úspešnosť v EČ mala 90 % (percentil

94,10), PFIČ napísala na 100%. Na ústnej časti bola hodnotená známkou 1.
Z úrovne B1 maturovali 10 žiaci ústne. Dvaja na známku 2 a ostatní na
známku 1. Priemer maturitnej známky: 1,18.
PK románskych jazykov

EL INTERCAMBIO (Výmena) – Madrid/Getafe

N

aša škola každoročne umožňuje študentom španielčiny zúčastniť sa na
projekte El intercambio, teda výmenného pobytu do rôznych miest Španielska.
Ja som navštívila Španielsko tento rok a strávila som tam 2
týždne (15.4. – 29.4.2016) v rodine, ktorá býva v Getafe,
blízko Madridu. V tejto rodine som mala 2 sestry: 13-ročnú
Cristinu a 16-ročnú Lauru, s ktorou som počas týždňa
navštevovala gymnázium, kde študuje. Bolo zaujímavé zistiť,
ako funguje školstvo v inej krajine. Prvý víkend pobytu som

sa stretla s celou jej rodinou na rodinnej oslave, kde sok spoznala Lauriných
kamarátov. Po škole sme sa stretávali a sprevádzali ma po zaujímavých miestach.
Vo voľnom čase sme chodievali na výlety do Madridu, kam cesta vlakom trvala
približne 10 minút. V Madride sme navštívili veľa nádherných miest, napríklad:
námestie La Plaza Mayor, symbol Madridu El Oso y el Madroño, futbalový štadión
Realu Madrid (El Bernabeu), známu ulicu obchodov La Gran Vía, pamiatku El
Templo de Debod, El Palacio Real s krásnymi záhradami; El Parque del Retiro, kde
by sa dal stráviť celý deň plavbou na loďkách (barcas) alebo oddychovaním v parku,
nakoniec El Museo Nacional de Arte Reina Sofía, kde sa nachádzajú obrazy
slávnych maliarov (napr. Salvador Dalí alebo Pablo Picasso a jeho dielo Guernica).
Vyskúšala som rôzne typické jedlá ako el bocadillo de calamares, la morcilla, la
tortilla de patatas, el jamón Serrano, las patatas bravas (con la salsa - omáčka), la
paella valenciana, tradičné nedeľné raňajky los churros s čokoládou a rôzne tapas v
malých baroch.
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Okrem nových kamarátov a nezabudnuteľných zážitkov som bola nútená
komunikovať v španielčine, čo nebol taký veľký problém, ako som si myslela, a tak
som sa naučila veľa nových vecí (napríklad aj niektoré slangové slová používané v
Madride…). Počas letných prázdnin strávi Laura 2 týždne v Prievidzi, budeme sa jej
snažiť ukázať kúsok zo Slovenska a plánujeme navštevovať sa ďalej a spoznávať
navzájom naše krajiny.

Alexandra Duškevičová, III.B
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Francúzsky jazyk
“On ne voit bien qu’avec le coeur. L’essentiel est invisible pour les
yeux.”
„Dobre vidíme iba srdcom, to hlavné je očiam neviditeľné.“
(Antoine de Saint – Exupéry)

Frankofónna Afrika

D

ňa 17. septembra 2015 sa v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi konala beseda
s profesorom Petrom Kopeckým a jeho kolegom Gabrielom Grosu o druhom

diele ich knihy Frankofónna Afrika. Beseda bola spojená s nezvyčajným krstom tejto
knihy, ktorá sa stala učebnicou pre vysoké školy a univerzity, najmä pre študentov
francúzskeho jazyka.
Možnosť zúčastniť sa tejto besedy a ako prví mohli v tejto knihe zalistovať aj
žiaci sexty, niekoľko tretiakov a štvrtákov s profesorkou Ľ. Zaujecovou. Beseda bola
veľmi zaujímavá, dozvedeli sme sa veľa nových a užitočných informácií o štátoch
v Afrike, v ktorých sa hovorí po francúzsky, niečo o ich súčasnej situácii i tiež z ich
histórie.
Dorota Sklenárová (VI)

Roman Hrehuš a Martin Kadaši (VI) pri listovaní knihy počas besedy

95

Exkurzia Francúzsko – Monako – Provensálsko

V

dňoch 9. – 14. septembra 2015 sa žiaci nášho gymnázia zúčastnili exkurzie do
Francúzska, ktorú organizovali učitelia geografie (Mgr. Zuzana Cigáňová)

a francúzskeho jazyka (Mgr. Ľudmila Zaujecová). Čakala nás síce dlhá cesta
autobusom, no zvládli sme ju bez problémov.
V ranných hodinách sme prekročili hranice Francúzska a na úsvite sme sa
konečne dostali do nášho prvého cieľa – Monaka. Navštívili sme mesto tisícich
fontán Aix-en-Provence, sídlo francúzskych pápežov Avignon, kde sme boli ohúrení
nočnou svetelnou projekciou, premietanou na steny pápežského paláca. Tiež sme
navštívili viadukt Point du Gard a antické divadlo v meste Orange.
Predposledný

deň

sme

sa

presúvali

popri

levanduľových

poliach

k najvyššiemu bodu Verdonského kaňona, Point du Soublime. Deň sme zakončili
v meste Grasse, ktoré je preslávené výrobou parfumov. Posledné chvíle sme si aj
napriek nepriazni počasia užili v mestečku Nice.
Pre nás študentov bolo týchto pár dní veľmi obohacujúcich. Naučili sme sa
veľa z histórie Francúzska, ale takisto sme spoznali ďalší kus sveta, nové kultúry
a spôsob života. Napriek nabitému programu sme mali možnosť zájsť do reštaurácií,
kde sme mohli ochutnať mnohé špeciality a zároveň sme si preskúšali svoje znalosti
z francúzskeho jazyka.

Zľava: Tomáš Štrba (V), Tímea Jordová, Sylvia Dobríková (IV),
Diana Považanová, Ivana Mokrá (V)
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Európsky deň jazykov a prezentácia francúzskeho jazyka

Ž

iaci okrem vizuálnej prezentácie slovníkov, učebníc a svojich prác v programe
pripravenom pre žiakov základných škôl vystúpili s ukážkami francúzskych piesní

a predstavili literárnu tvorbu francúzskych spisovateľov. Ochutnávka francúzskej
paštéty a čokoládovej peny umožnila poprepájať vnímanie jazyka všetkými zmyslami.

Zľava: Nikola Pupáková, Anička Kurhajcová, Alexandra Jašková,
Svetlana Štangová, Diana Taschová (VI)

Marec – mesiac frankofónie

M

edzinárodný deň frankofónie (20. Marec) sa týka približne
890 miliónov ľudí na piatich svetadieloch, ktorí tak chcú

osláviť francúzsky jazyk a zároveň vyjadriť solidaritu a túžbu žiť spoločne v
rozmanitosti. Spájajúcim prostriedkom sú pre nich práve hodnoty frankofónie.
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26. ročník olympiády vo francúzskom jazyku

D

ňa 11.februára 2016 sa naši súťaživí žiaci, priatelia francúzskeho jazyka stretli
na školskom kole olympiády vo francúzskom jazyku a zmerali si svoje jazykové

vedomosti.

kategória 1B
1.miesto

Radovan Huba (kvarta)

2.miesto

Bajgárová Viktória (tercia)

3.miesto

Príbelszká Sofia (kvarta)

kategória 2A
1.miesto

Kadaši Martin (sexta)

2.miesto

Záhumenská Patrícia (II.F)

3. miesto

Kurbelová Annamária (kvinta)

kategória 2B
1.miesto

Lalíková Kristína (IV.E)

2.miesto

Bednárová Terézia (IV.F)

3.miesto

Kríková Michaela (IV.E)

Krajské kolo
Konalo sa 21. marca 2016 na Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne. Aj tento rok sme
úspešne reprezentovali farby našej školy. Naši žiaci získali nasledovné umiestnenie:
kategória 1A
2. miesto:
Alžbeta Gulašová (sekunda a)
kategória 1B
2. miesto:
Radovan Huba (kvarta)
kategória 2A
1. miesto:
Martin Kadaši (sexta)
kategória 2B
1. miesto:
Kristína Lalíková (IV.E)
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Celoštátne kolo
Konalo sa v dňoch 26. – 27. apríla 2016 v Bratislave. Večer 26. apríla sme využili
možnosť návštevy kina, kde sme si ešte trošku precvičili jazykové bunky pri
francúzsko-švajčiarskom filme Cena slávy - « la Rançon de la gloire ». Nasledujúci
deň si tí najlepší žiaci z celého Slovenska zmerali svoje znalosti z francúzskeho
jazyka. Martin Kadaši zo sexty získal 4. miesto v kategórii 2A a tiež získal cenu
poroty, pretože sa už po šiestykrát zúčastnil celoslovenského kola. Kristínka Lalíková
zo IV.E obsadila 1. miesto v kategórii 2B.
Ceny a diplomy žiakom odovzdali riaditeľ Francúzskeho inštitútu v Bratislave
Michel Pouchepadass, jazyková attaché Emmanuelle Daill a prezidentka Asociácie
učiteľov francúzskeho jazyka SAUF Jana Bírová.

Zľava: Martin Kadaši (V), Kristína Lalíková (IV.E)
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DELF scolaire – jazyková skúška z francúzskeho jazyka

D

ELF (Diplôme d'étude de la langue française) – diplom z francúzskeho jazyka.
Diplom korešponduje jednej zo štyroch prvých úrovní Spoločného európskeho

referenčného rámca pre jazyky. Tento školský rok, 8. júna 2016, mohli naši žiaci
prvýkrát absolvovať skúšky z jazykovej úrovne A2 aj na našej škole po podpísaní
zmluvy medzi Francúzskym inštitútom a Gymnáziom V. B. Nedožerského, na ktorej
základe sa naša škola stala skúšobným centrom. Skúšok sa zúčastnili deviati žiaci
z triedy III.E a III.F. Podľa neoficiálnych výsledkov všetci žiaci úspešne absolvovali
túto jazykovú skúšku. Dúfame, že v budúcom školskom roku budeme môcť umožniť
získať dôležité potvrdenie jazykových kvalít aj ďalším žiakom učiacim sa francúzsky
jazyk.
Mgr. Ľudmila Zaujecová

Čokoládová pena na hodine francúzskeho jazyka so žiakmi z tried
kvinta, I.A a I.F

N

a konci školského roka po dohode s pani profesorkou Zaujecovou sme sa žiaci
kvinty, I.A a II.F dohodli, že si osladíme hodinu francúzskeho jazyka. Dokázať

prečítať si recept vo francúzštine je jedna vec, ale dokázať vlastným úsilím vykúzliť
niečo chutné bola pre nás veľká motivácia. Pri varení čokoládovej peny nám
pomáhala aj pani profesorka. Rozdelili sme sa na niekoľko menších skupín a preverili
sme si svoje zručnosti. La mousse au chocolat bola naozaj délicieuse!

Zľava: Eva Némethová, Rebeka Kubovičová, Annamária Kurbelová,
Ivana Mokrá, Ráchel Smejkalová (V)
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Zľava: Marek Hanus, Lukáš Vavrinec, Zoltán Havessy (I.A),
Kristína Ficelová (I.F), Slavomíra Čulíková (V)

Petit-déjeuner – raňajky à la française na záver školského roka

N

aučiť sa cudzí jazyk neznamená len bifľovanie nových slovíčok, prepisovanie
textov, memorovanie rôznych definícií v gramatike, ale aj spoznávanie

kultúrnych rozdielov, najlepšie cez chuťové poháriky. Tak prečo si nespríjemniť
poslednú a zároveň prvú hodinu na konci školského roka francúzskymi raňajkami?
Maslové croissanty, domáca marmeláda, café au lait – káva s mliekom, alebo domáci
koláč od spolužiačok, to všetko nás lákalo vychutnať hodinu francúzštiny tak trošku
ináč.
žiaci sexty

Žiaci sexty počas francúzskych raňajok
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Zbieranie skúseností našich študentiek v tlmočení na športovom
podujatí

V

dňoch 12. a 13. mája 2016 navštívil Prievidzu a Bojnice predseda európskej
zápasníckej federácie Tzeno Tzenov z Bulharska v rámci kandidatúry nášho

mesta na majstrovstvá sveta a Európy v zápasení juniorov na rok 2017. Keďže
komunikuje po francúzsky, oslovili funkcionári prievidzského zápasenia naše
gymnázium o pomoc s tlmočením z tohto jazyka. Úlohy sa výborne zhostili žiačky
Veronika Bírešová, Kristína Lalíková a Tereza Bednárová. Spolu s vyučujúcou Erikou
Vargovou postupne sprevádzali pána Tzenova na mestský úrad, kde bol oficiálne
prijatý

predstaviteľmi

mesta,

po

prievidzských

športoviskách

a ubytovacích

zariadeniach. Veríme, že aj naše gymnázium prispelo k úspešnej kandidatúre tohto
významného podujatia pre región Prievidze.
Mgr. Erika Vargová
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
DEJEPIS

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Zuzana Orságová
Členovia: Mgr. Eva Juríčková, RNDr. Jaroslav Perniš, PhDr. Monika Siváková,
Mgr. Helena Vašková.

tudentom predmetová komisia ponúkla voliteľné predmety, v treťom ročníku si

Š

žiaci z nich zvolili: svetové dejiny a staroveké civilizácie, vo 4. ročníku to boli

vybrané kapitoly z dejepisu, moderné dejiny a seminár z dejepisu. V 3. a 4. ročníku
spoločenskovednej triedy sa vyučoval predmet človek
a spoločnosť, v 1. a 2. ročníku spoločenskovednej triedy
sa vyučoval latinský jazyk. Tento školský rok si dejepis za
maturitný predmet zvolilo 17 žiakov, z ktorých ôsmi
skončili s výsledkom výborný.
Formou

projektu

prezentovali

členovia

predmetovej

komisie svoju prácu na Dni otvorených dverí v marci
2016: prezentácia prác našich žiakov, informácie k vyučovaniu dejepisu na
gymnáziu, výstavka historických predmetov a vystúpenia žiakov v dobových
kostýmoch.
Mgr. Z. Orságová a PhDr. M. Siváková sa zapojili do rovesníckeho
vzdelávania (prednáška žiaka Igora Haracha v januári 2016: Druhá svetová vojna v
troch rozmeroch). PhDr. M. Siváková sa ďalej zapojila do rovesníckeho vzdelávania
žiaka Andreja Skoka v apríli 2016: Po stopách civilizácií Mayov v Strednej Amerike
i do iných prednáškových aktivít: prednáška Mgr. Dušana Rončáka o slovenských
gymnáziách v 19. storočí (apríl 2016), prednáška ThDr. Pavla Kollára, PhD. o
pôsobení piaristov v Uhorsku a ich vplyve na rekatolizáciu a vzťahy s Pálfiovcami
(máj 2016) či o vplyve komunistického režimu na katolícku cirkev v druhej polovici 20.
storočia (jún 2016).
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Predmetová komisia sa každoročne zapája do vedomostných súťaží
celoslovenského i medzinárodného charakteru. Úspechov naši žiaci dosiahli
niekoľko:

D

ejepisná olympiáda

Sylvia Dobríková (IV): úspešná riešiteľka okresného kola v kategórii C –
pripravovala Mgr. Z. Orságová, Michaela Vysočániová (III.F): 3. miesto na krajskom
kole v kategórii B, Samuel Šubík (II.F): 2. miesto v krajskom kole v kategórii A,
úspešný riešiteľ celoslovenského kola – oboch pripravovala PhDr. M. Siváková.

S

tredoškolská odborná činnosť

Andrej Skok (III.F): 3. miesto na celoslovenskom kole – pripravovala PhDr. M.
Siváková.

D

ejepisná súťaž gymnázií ČR a SR

Ľuboš Sobota (III.D), Laura Ďuriačová (III.F), Patrik Hanzel (IV.D): 3. miesto
v krajskom kole – pripravovala PhDr. M. Siváková.
Mgr. E. Juríčková sa so žiakmi zapojila do československej súťaže Příběhy
20. století, v ktorej zvíťazili v kategórii 19+, ďalej získali aj cenu Evy Vláhové. Svoj
projekt prezentovali v Prahe 28. apríla 2016.
Aj práca v krúžkoch tvorí súčasť činnosti predmetovej komisie. Venujeme sa
talentovaným žiakom a prehlbujeme ich záujem o dejepis. Tento školský rok pracoval
krúžok dejepisná olympiáda, viedla ho Mgr. Z. Orságová a krúžok stredoškolská
odborná činnosť viedla PhDr. Monika Siváková.
V rámci vyučovacieho procesu kladieme dôraz i na výučbu mimo klasických
vyučovacích

priestorov,

navštevujeme

múzeá,

organizujeme exkurzie.
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archívy,

špeciálne

podujatia,

História pomáha človeku hlbšie chápať súvislosti okolo nás a rozumieť
i súčasnému svetu a vzťahom v ňom. Naším cieľom je neustále vzbudzovať
v študentoch záujem o históriu i ostatné spoločenské vedy, aby raz, keď sa z nich
stanú dospelí ľudia, mohli túto spoločnosť usmerňovať a riadiť k správnym
hodnotám, neopakujúc chyby minulosti.
Za PK dejepisu Mgr. Zuzana Orságová, PhDr. Monika Siváková

Exkurzia do vianočnej Viedne

Výstava o Ľudovítovi Štúrovi v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi
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Denisa Mikušová a Veronika Hepnerová
v Prahe na súťaži Příběhy 20. století

Príbehy 20. storočia

V

tomto školskom roku prebiehal zásluhou organizácií Post bellum a Pant tretí
ročník československej súťaže Príbehy 20. storočia. Cieľom bolo hľadať osudy

ľudí, na ktorých sa zabudlo alebo malo zabudnúť. Súťažným príspevkom malo byť
natočené a autorsky spracované celoživotné svedectvo pamätníka 20. storočia. Náš
tím Ali, ktorí tvorili Nikola Kúdelová (IV.D), Veronika Hepnerová (IV.D) a Denisa
Mikušová (III.D) sa zapojil do súťaže prácou, v ktorej sme sa venovali životnému
príbehu Alfréda Kardoša. 95 prác hodnotila porota zložená z historikov a učiteľov
dejepisu a následne mediálna porota v zložení Dalibor Balšínek, Robert Břešťan,
Robert Čásenský, Jan Maxa a Tomáš Němeček.
Veľmi sme sa potešili, keď sme zistili, ža nás vybrali ako finalistov a dostali
sme pozvanie reprezentovať Gymnázium V.B.N. v Prievidzi v hlavnom meste Českej
republiky. Cesta do Prahy bola plná napätia. Nikto netušil, či máme šancu na
umiestnenie. Realita však prekonala očakávanie. Slávnostné vyhlásenie výsledkov
sa konalo 28. apríla 2016 v historických priestoroch Domu u kamenného zvonu na
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Staromestskom námestí v Prahe, kde náš tím vyhral 1. miesto v kategórii dospelých,
teda hlavnú cenu.
Zároveň nám Občianske združenie PANT udelilo cenu Evy Vláhovej za
najzaujímavejšie

spracované

témy

osudov

československých

občanov

prenasledovaných komunistickým režimom v 50. rokoch 20. storočia. Donátormi ceny
sú Jana a Tony Švehlovci z USA.
To, že sa náš tím mohol zúčastniť takejto súťaže, bolo pre nás neoceniteľným
zážitkom a zadosťučinením, pretože sme pracovali takmer rok. Bez odborného
vedenia pani profesorky Juríčkovej by však táto tímová práca dozaista nebola taká
úspešná, akou sa napokon stala. Práve ona má na práci nezanedbateľné zásluhy,
preto jej patrí veľké poďakovanie.
Denisa Mikušová (III.D)
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Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
OBČIANSKA NÁUKA

Vedúca predmetovej komisie: PaedDr. Katarína Rajcigelová
Členovia: PhDr. Monika Siváková, Ing. Soňa Tršová, Mgr. Kristína Košecká,
Mgr. Erika Vargová.

P

redmet občianska náuka obsahuje viacero samostatných vedných disciplín –
psychológiu, sociológiu, právo, ekonómiu, politológiu a filozofiu. Vyučoval sa

v posledných dvoch ročníkoch štvorročného štúdia a tiež na oboch stupňoch
osemročného

štúdia.

Obsah

tohto

predmetu

rozširuje

voliteľný

predmet

spoločenskovedný seminár, ktorý si mohli študenti vybrať v treťom a štvrtom ročníku.
K bloku OBN patrili i predmety ekonomika a aplikovaná ekonómia. V rámci krúžkovej
činnosti bol otvorený krúžok olympiády ľudských práv.
V tomto školskom roku maturovalo 30 študentov, všetci prospeli. Z hľadiska
aktivít môžeme spomenúť: v novembri účasť študenta III.D triedy Ľuboša Sobotu na
podujatí Jesenná škola obrany v Banskej Bystrici, organizovanej pod záštitou
Ministerstva obrany SR. V novembri 2015 sa uskutočnila exkurzia do NR SR
v Bratislave, ktorá bola spojená s besedou s poslancom J. Baškom. Navštívili sme
tiež Národnú banku Slovenska. Zúčastnili sme sa na súdnom pojednávaní na
Najvyššom súde SR a navštívili sme úrad ombudsmanky SR. Exkurzie sa zúčastnili
žiaci VII, 3. a 4. ročníka.
Vo februári 2016 sa konalo krajské kolo olympiády ľudských práv v Dubnici
nad Váhom. Našu školu reprezentovala Denisa Mikušová z III.D.
V rámci spoločenskovedného seminára sa v máji 2016 tretiaci zúčastnili
pojednávania na Okresnom súde v Prievidzi. V júni 2016 sa konala na našej škole
beseda s veľvyslancom Slovenska v Gruzínsku Rudolfom Michalkom na tému
Predsedníctvo SR v Rade EÚ pre študentov 3. ročníka.
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Veríme, že i v tomto školskom roku sme v rámci predmetu OBN či
spoločenskovedného seminára obohatili študentov o nové informácie, ktoré im
pomáhajú ľahšie sa orientovať v každodenných situáciách.
PaedDr. Katarína Rajcigelová

Exkurzia do Národnej rady SR

D

ňa 24. novembra 2015 sme boli na exkurzii v Bratislave, ktorej sa zúčastnili
študenti

3.

a 4.

ročníka

v

rámci

predmetov

občianska

náuka

a spoločenskovedný seminár. Našou prvou zastávkou bol Najvyšší súd Slovenskej
republiky. Väčšina z nás sa na pojednávaní v súdnej sieni zúčastnila po prvýkrát.
Súd riešil zaujímavý prípad muža,
ktorý

vylákal

miliónové

od

čiastky,

viacerých
ale

ľudí

peniaze

poškodeným nikdy nevrátil a využil
ich vo svoj prospech. Na pojednávaní
sa osobne nezúčastnil, zastupoval ho
jeho advokát. Zarážajúce na tomto
prípade bolo, že sa rieši už 21 rokov.
Po pojednávaní sme mali stretnutie s dvoma bývalými sudcami, ktorí v súčasnosti
pracujú ako poradcovia ministra spravodlivosti. Objasnili nám niektoré fakty
z prípadu a odpovedali na všetky naše otázky.
Druhá zastávka bola v Národnej banke Slovenska, kde nás veľmi milo privítali.
Po prezentácii a základných informáciách o fungovaní tejto inštitúcie sme prešli do
výstavnej miestnosti, kde sme si mohli porovnať eurové mince všetkých krajín, ktoré
túto menu prijali. Tiež nás upozornili na rozdiely medzi starou a novou navrhnutou
dvadsaťeurovou bankovkou. Pre nadšencov bol pripravený stroj na vyrazenie
vlastnej

mince

na

pamiatku.

Ďalej

sme

navštívili

kanceláriu

slovenskej

ombudsmanky. Keďže nebola prítomná, jej asistenti nám sprostredkovali informácie,
s akými problémami sa občania na ňu najčastejšie obracajú..
Zlatým klincom nášho programu bola návšteva Národnej rady Slovenskej
republiky. Po prehliadke budovy sme sledovali rokovanie poslancov. Potom sme sa
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stretli s poslancom Jaroslavom Baškom, ktorý nám priblížil činnosť NR SR. Taktiež
odpovedal na naše otázky. Vysoko hodnotil úspechy študentov našej školy.
Exkurzia, ktorú organizovali profesorky PaedDr. Katarína Rajcigelová a Mgr.
Kristína Košecká bola poučná, zaujímavá a všetci sme si odniesli množstvo nových
informácií.
Ľuboš Sobota, Denisa Mikušová (III.D)

Jesenná škola obrany

V

dňoch 6. – 8. novembra 2015 som mal možnosť zúčastniť sa na podujatí
Jesenná škola obrany v Banskej Bystrici. Organizátorom bolo Centrum pre

otvorenú politiku a záštitu prevzalo Ministerstvo obrany SR.
Prvý deň sme navštívili zmiešané krídlo Otta Smika na vojenskom letisku Sliač
pod vedením plukovníka gšt. Ing. Vladimíra Lisýho. Rozprával nám o slovenskom
vojsku, jeho funkciách v ozbrojených konfliktoch. Taktiež som si mohol vyskúšať let
na leteckom trenažéri. Vo večerných hodinách sa viedla diskusia o bezpečnostných
témach s Dušanom Fischerom – analytikom SFPA. Druhý deň sme mali prednášky
na témy: súčasné bezpečnostné hrozby (Dušan Fischer), bezpečnostné hrozby vo
virtuálnom svete (Jurčik, CSIRT), konšpiračná propaganda na internete (Juraj
Smatana, aktivista a expert na propagandu) a nakoniec nasledovala diskusia
o extrémizme s Vierou Dubačovou (držiteľka Krištáľového krídla za filantropiu). Tretí
deň sme ukončili prehliadkou Pamätníka SNP. Na konci prehliadky som dostal
certifikát o účasti na tejto akcii.
Som veľmi rád, že som sa mohol zúčastniť tohto podujatia a reprezentovať
Gymnázium V.B. Nedožerského.

Ľuboš Sobota (III.D)
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Medzinárodný summit učiteľov vo Viedni

P

redmet Aplikovaná ekonómia je súčasťou vzdelávacích programov, ktoré
zabezpečuje

celosvetová

organizácia

JA

Worldwide

zameraná

na

podnikateľské vzdelávanie mladých ľudí. V rámci tejto organizácie fungujú nižšie
zložky ako napríklad JA Europe a zložky jednotlivých štátov, medzi nimi aj JA
Slovensko.
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Pod záštitou JA Europe a Rakúskej obchodnej komory sa v dňoch 19. – 20.
septembra 2016 vo Viedni uskutočnil summit učiteľov podnikateľského vzdelávania,
kde za prítomnosti vedúcich predstaviteľov spoločností JA i zástupcov významných
európskych inštitúcií prítomní hodnotili doterajší stav, obohacovali sa o skúsenosti
kolegov zo zahraničia a prijímali nové vízie a smerovania do budúcnosti vzdelávania
mladých ľudí, týkajúcich sa i vzdelávania ako takého.
V sérii

tematických

a neformálnych

vystúpení,

stretnutí

sa

dialógov,

riešili

otázky

panelových
globálnych

diskusií,

workshopov

trendov

vzdelávania,

transformácie študentských zručností do zamestnateľnosti, inovatívnych nástrojov
pre prácu učiteľa, didaktických princípov, nových metód, medzinárodnej spolupráce,
kolektívnej zodpovednosti za vzdelávanie. Do popredia sa kládol význam získania
medzinárodného certifikátu podnikateľských zručností ESP, ktorý v priebehu
posledných dvoch školských rokov získali aj vybraní študenti našej školy.
Podujatie hodnotíme ako veľmi úspešné, zorganizované na vysokej úrovni,
inšpirujúce, motivujúce povzbudzovať mladých ľudí k aktívnemu učeniu sa,
k zodpovednosti, k širšej spolupráci, aby v konečnom dôsledku našli uplatnenie na
trhu práce ako plnohodnotní ľudia šíriaci tie správne hodnoty.
PhDr. Monika Siváková
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
PSYCHOLÓGIA

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Ľudmila Zaujecová
Členovia: Mgr. Gabriela Belisová, Mgr. Ľudmila Husárová, ThDr. Pavel Kollár, PhD.,
SchP, PaedDr. Eleonóra Porubcová, Mgr. Dušan Rončák.

Aktivity v predmete psychológia

V

rámci predmetu psychológia pre maturantov žiaci 4. ročníka pod vedením Mgr.
Ľudmily Zaujecovej uskutočnili aj tento školský rok množstvo zaujímavých

projektových prác, z ktorých závery žiaci prezentujú na nástenke vo vestibule školy.
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.

•

Sekty a extrémistické organizácie – ich negatívny vplyv na mládež.

•

Vplyv drog na psychiku – Prečo mladí ľudia siahajú po drogách?

•

Záškoláctvo – všeobecne a na našej škole.

Výber najlepších prác:
Sekty a extrémistické organizácie
Najbrutálnejšie prejavy rasového násilia majú na svedomí príslušníci extrémistického
hnutia rasistických a fašistických „skinheadov“. Napriek tomu, že u nás nie je
oficiálne registrovaná žiadna ich organizácia (keďže to zákon nedovoľuje), možno
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povedať že toto hnutie je u nás veľmi dobre organizované. Na Slovensku fungujú
minimálne 3 neoficiálne rasistické organizácie, ktoré majú kontakty aj na zahraničné
podobne orientované skupiny, vychádza viac ako 10 skinheadských časopisov, v
ktorých sa otvorene propaguje rasizmus a fašizmus. Respondentom sme položili
niekoľko otázok, na základe ktorých sme zisťovali, do akej miery sú s touto
problematikou oboznámení. Otázky sme rozšírili medzi našich spolužiakov a na
internete. Celkovo odpovedalo 183 respondentov, z toho 138 žien a 45 mužov (čo vo
veľkej miere ovplyvnilo výsledok prieskumu). Väčšina opýtaných bola vo veku od 15
do 25 rokov (83,1%). Na otázku, či vedia, čo je sekta, väčšina (96,7%) odpovedala
ÁNO, tak ako aj na otázky: či rozumejú významu slova extrémizmus, extrémistické
organizácie na Slovensku. V ďalších otázkach len malé percento opýtaných patrilo
do nejakej sekty alebo extrémistickej skupiny (9,6%), alebo majú na ne pozitívny
názor (17,5%). Hlavným cieľom bolo poukázať na to, že sa o tejto téme málo hovorí
a nerieši sa, čím sa z danej veci stáva problém. Podobný názor má aj 136 opýtaných,
čo tvorí 76% respondentov.
Veronika Gajdošová (IV.D)

Drogy
Na hodinách psychológie sme pracovali na téme Drogy a snažili sme sa odpovedať
na otázku, prečo mladí ľudia siahajú po drogách.
Užívanie legálnych a nelegálnych drog je v súčasnej dobe považované za
jeden z najzávažnejších celospoločenských problémov. Najrizikovejšou skupinou,
ktorú drogy ohrozujú, sú práve mladí ľudia. Základom riešenia tohto problému je
správna výchova detí a mládeže ako výsledok spolupráce viacerých základných
činiteľov, v ktorých majú prioritu rodina a škola.
Tabak má medzi drogami výnimočné postavenie, pretože spoločne s
alkoholom patrí k tzv. legálnym drogám, ktoré sú

predávané voľne a bez

obmedzenia. Mladí ľudia najčastejšie začínajú fajčiť vo veku 14 až 16 rokov,
pričom vo veku od 10 do 13 rokov experimentujú s fajčením tabakových výrobkov
najmä chlapci. K silnejším fajčiarom patria muži, žiaci SOU, slabo prospievajúci žiaci,
opýtaní pochádzajúci z doplnených rodín a rodín, kde nie sú vytvorené dobré
vzájomné vzťahy. Významným faktorom ochraňujúcim mladých ľudí pred fajčením
tabakových výrobkov je záujem rodičov o prežívanie ich voľného času, realizácia
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záujmov spôsobujúca mierny deficit voľného času a priateľské kontakty s osobami,
ktoré nefajčia.
Medzi látkami vplývajúcimi na psychiku človeka má okrem tabaku výnimočné
postavenie alkohol, ktorý je na Slovensku považovaný za najfrekventovanejšiu
drogu. Najnižší vek pri prvých kontaktoch s alkoholom bol 6 rokov, avšak
najčastejším vekom, kedy mladí ľudia začínajú experimentovať s konzumáciou
alkoholických nápojov, je obdobie od 14 do 17 rokov. Vo veku od 8 do 14 rokov
experimentujú

s

konzumovaním

alkoholu

výrazne

častejšie

chlapci

než

dievčatá. Najnižší vek, v ktorom sa mladí ľudia opili, bol 9 rokov, avšak najčastejšie
respondenti nezvládnu konzumáciu alkoholu a po prvýkrát sa opijú vo veku 15 a 16
rokov. Po konzumácii alkoholu sa najčastejšie opijú muži, respondenti veku od 15 do
17 rokov, žiaci SOU, respondenti uvádzajúci nadbytok voľného času a opýtaní žijúci
v doplnených a v neúplných rodinách, a v rodinách, kde chýbajú dobré vzájomné
vzťahy. Zvýšená nadmerná konzumácia alkoholických nápojov je zistená aj u
fajčiarov, mladých ľudí, ktorí pijú alkoholické nápoje často a u opýtaných, ktorí majú
najradšej pivo a tvrdý alkohol.
V rámci prieskumu medzi 149 respondentmi vo veku od 13 do 20 rokov
(v zastúpení 89 žien a 60 mužov) sa zistili tieto informácie:
Na otázku, odkiaľ má daný človek najviac informácií o drogách, sa vyše
polovica respondentov našla v odpovedi internet, za ním nasledovali kamaráti a až
na tretej priečke škola. Presne 51,7% opýtaných už niekedy užilo drogu, pričom
najčastejšie sa tak dialo medzi 16. až 18. rokom života. Drvivá väčšina z nich siahla
po droge zo zvedavosti, len 3 odpovedali, že pod nátlakom kamarátov a taktiež sa
vyskytla odpoveď „kvôli životnej kríze“. Otázka „Poznáte niekoho z vášho okolia, kto
je závislý od drog?“ nám bližšie určuje pozadie respondentov: kamarát – 52,3%,
súrodenec 0,7%, nie 38,3%, iné 8,7%. Ani jeden nezaznačil odpoveď rodič. Spýtali
sme sa na ich osobný názor, či si myslia, že je na školách zavedená dostatočná
prevencia drog. Čísla hovoria za všetko: áno 21,5%, nie: 78,5%. V poslednej otázke
sa ich pýtame, či by on sám bol za legalizáciu ťažkých drog. Súhlasilo by 9,4%
opýtaných, legalizáciu by nepodporilo 61,7% a 28,9% by bolo za zlegalizovanie
ľahkých drog, nie ťažkých.
Lenka Šemnická (IV.F)
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Záškoláctvo a tréma
Na hodinách psychológie pre maturantov sme oboznámili našich spolužiakov
s problematikou záškoláctva a trémy. Vysvetlili sme spolužiakom jej prejavy, činitele
a spôsoby, ako sa jej zbaviť. Venovali sme sa aj záškoláctvu, čo je v dnešnej dobe
veľmi aktuálna téma. Pomocou dotazníka sme zistili informácie týkajúce sa aj našej
školy. Hlavne študenti starších ročníkov uviedli, že veľakrát nešli do školy a neboli
vyvodené žiadne následky. A to je hlavný problém vzniku a pretrvávania záškoláctva
na našich školách.
Karin Černickaja (IV.F)

Prevencia depresií a suicídií

D

ňa 25. februára 2016 boli študenti Gymnázia V.B. Nedožerského pozvaní na
prednášku pod názvom Depresie a suicídiá. Túto prednášku organizovalo

občianske združenie ŠŤASTIE SI TY pod záštitou primátorky JUDr. Kataríny
Macháčkovej v spolupráci s primárkou psychiatrického oddelenia MUDr. Darinou
Hrabovskou. Zároveň s touto diskusiou sa organizovali diskusie na rovnakú tému aj
v iných slovenských mestách, napr. Bratislava, Rimavská Sobota, Košice, Banská
Bystrica. Organizátori podujatia považujú túto osvetu za nevyhnutnú, pretože
súčasné odhady odborníkov hovoria, že v roku 2020 bude depresia druhou
najčastejšou chorobou. Vedeli ste, že samovraždou ročne umrie viac ľudí ako pri
dopravných nehodách? Vedeli ste, že najviac ľudí spácha samovraždu medzi 22.
hodinou a 7. hodinou? Tieto a mnohé iné fakty odzneli na prednáške spolu
s dôležitým posolstvom, aké je dôležité uvedomovať si, čo náš život robí šťastným
a podľa toho žiť. Na záver by sme chceli poďakovať za pozvanie a v prípade, že sa
bude konať ďalšia prednáška, veľmi vám ju odporúčame.
Jana Hanešová (IV.C)
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Exkurzia do Centra sociálnych služieb DOMINO

V

rámci hodín voliteľného predmetu psychológia pre maturantov sme 22. marca
2016 navštívili Centrum sociálnych služieb DOMINO, ktoré zastrešuje deti so

zdravotným postihnutím. V súčasnosti sa v centre nachádza 39 detí, ktoré sú
v zariadení na rôzny typ pobytu – denný, týždenný alebo celoročný. Keďže sú
náplňou hodín psychológie aj diskusie, v ktorých môžeme vyjadriť svoj názor,
a medzi ne určite patrí aj názor na starostlivosť o mentálne postihnuté dieťa,
v zariadení sme mali možnosť oboznámiť sa s činnosťou a aktivitami, ktoré tieto deti
pravidelne absolvujú. Sú to rôzne besiedky, karnevaly, výlety, opekanie či pobyty pri
mori, na ktoré majú deti veľmi dobré spomienky. Okrem toho čas trávia aj v tvorivých
dielňach, kde – ako sme mohli vidieť – vyrábajú rôzne dekoračné predmety. Ako
návštevníkov nás veľmi príjemne prekvapila rodinná atmosféra, ktorá vládne medzi
deťmi a ich opatrovníkmi. Naša návšteva im vyčarila na tvárach úsmev a dozaista ich
potešila aj sladká odmena v podobe zákuskov a cukroviniek, ktoré sme pre ne
pripravili. V mene celej skupiny seminára psychológia pre maturantov ďakujem za
možnosť zúčastniť sa tejto exkurzie a dozvedieť sa o viac živote tých, ktorí sú určitým
spôsobom hendikepovaní, no ich život je rovnako šťastný ako ten náš.
Dominik Petriska (IV.F)

Maturitná skúška
V školskom roku 2015/2016 sa zo psychológie prihlásilo maturovať 21 žiakov.
Úspešne zmaturovalo 21 žiakov. Priemerná známka bola 1,10. Prospech výborný
malo 19 žiakov, chválitebný mali 2 žiaci.

ETICKÁ VÝCHOVA a jej aktivity

M

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
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nad problematikou HIV/AIDS. Do kampane sa zapojili naši žiaci nosením červených
stužiek - symbolu boja proti AIDS.

Projektové vyučovanie na hodinách etickej výchovy

N

a vyučovacích hodinách etickej výchovy sa Ľ. Zaujecová venovala v príme
prehlbovaniu pozitívnych postojov k ochrane životného prostredia. Postupne

žiaci spoznávali svoje okolie, pozreli si ukážky dokumentárnych filmov, vytvorili krátky
dotazník pre občanov mesta, vyhodnotili získané odpovede a záverom projektového
vyučovania bola prezentácia plagátov, prostredníctvom ktorých žiaci chcú upozorniť
verejnosť a svojich spolužiakov na dôležitosť ochrany prírody a prírodných zdrojov.

Ukážka prác našich žiakov

Podpora dobrovoľníctva u našich žiakov

A

ko každoročne aj tento rok sa Mgr. Ľudmila Zaujecová a Mgr. Gabriela Belisová
spolu s našimi žiakmi podieľali na organizovaní a riadení humanitárnych akcií:
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Deň nezábudiek - Liga za duševné zdravie
V dňoch od 16. do 20. septembra 2015 sa konala udalosť s názvom ,,Deň
nezábudiek", ktorá pomáha duševne chorým alebo doliečujúcim sa ľuďom začleniť
sa opäť medzi nás. V Prievidzi túto aktivitu zastrešuje občianske združenie ŠŤASTIE
SI TY. 18. septembra 2015 sme sa do tejto celonárodnej zbierky zapojili i my, žiaci
Gymnázia V. B. Nedožerského, z tried: II.F, III.E a VII . Pred zbieraním dobrovoľných
príspevkov sme mali krátke poučenie, ako správne oslovovať ľudí a ako reagovať v
daných situáciách. U ľudí sme sa stretli s rôznymi reakciami, ktoré sme niekedy
vôbec nečakali. Niektorí boli milí a s radosťou prispeli nejakou symbolickou čiastkou.
Iní zas začali zisťovať, či to robíme legálne, no a niektorí nás buď úplne ignorovali,
alebo mali hlúpe poznámky. Mali sme možnosť naučiť sa reagovať s pokojom a
pokorou na ľudí, ktorí boli nepríjemní. Tiež sme zistili, že sú ešte na svete aj milí,
dobrí ľudia, ktorí keď môžu, tak pomôžu.
Nakoniec sme spočítali vyzbierané peniaze a boli sme na seba hrdí, že ich je
toľko pre dobrú vec. Odchádzali sme s dobrým pocitom, že sme takýmto
jednoduchým spôsobom mohli pomôcť a plní odhodlania pokračovať v pomáhaní
naďalej. Našim žiakom sa podarilo vyzbierať 275,98 eur.
Barbora Kališová, Monika Minichová, Romana Antolová, Bronislava Jacolová (II.F)

Žiaci GVBN v priestoroch občianskeho združenia ŠŤASTIE SI TY
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Vianoce s úsmevom pre deti z detských domovov
V decembri 2015 bola naša škola vyhodnotená ako najlepšia škola v Trenčianskom
kraji v zbieraní finančných prostriedkov – zúčastnilo sa 10 študentov.
Úsmev ako dar pre deti z detských domovov
V mesiacoch máj a jún 2016 naši žiaci znovu potvrdili svoje kvality a boli vyhodnotení
ako najlepší za najviac vyzbieraných finančných prostriedkov za prievidzské školy –
zúčastnilo sa 16 študentov.
Pôstna aktivita Tehlička
Bola spojená so zbierkou pre Sýriu - zúčastnilo sa jej 6 študentov kvinty a vyzbierali
60 eur pre vojnou zmietanú Sýriu.

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA a jej aktivity

M

gr. Gabriela Belisová organizovala „Deň počatého dieťaťa“. Počas 24. a 25.
marca 2016 sa konala akcia „Biele stužky“. Žiaci rozdávali biele stužky ako

znak života, pripomenuli ochranu nenarodených detí.

Biblická olympiáda a naše úspechy

V

školskom roku 2015/2016 sa naši žiaci pod vedením Mgr. Gabriely Belisovej
pripravovali na biblickú olympiádu. Triedne kolá prebehli v mesiaci november v

jednotlivých triedach na hodinách náboženskej výchovy.
Dňa 9. marca 2016 sa konalo diecézne (okresné) kolo biblickej olympiády v
kategórii základné školy. Súťažné družstvo v zložení Vivien Veterníková (IIb),
Dominika Repková (IIb) a Michaela Mokrá (IV) obsadilo 3. miesto.
Dňa 10. marca 2016 sa konalo diecézne (okresné) kolo biblickej olympiády v
kategórii stredné školy. Súťažné družstvo v zložení Eduard Žňava (I.E), Matúš
Hagara (IV.C) a Alexandra Gahérová (VI) obsadilo 2. miesto.
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
MATEMATIKA

Vedúca predmetovej komisie: PaedDr. Renáta Lukáčová
Členovia: RNDr. Milan Barta, Mgr. Jana Galanská, Ing. Ľudmila Holá, Mgr. Alžbeta
Janesová, PaedDr. Miroslav Kozák, PaedDr. Oľga Kurbelová, PaedDr. Karin
Malátová, Mgr. Jana Mečiarová, Mgr. Jana Mikušková, Mgr. Ľubomíra Šimurková.

Matematické súťaže

M

ATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

Kategórie Z6 – 9
Do okresného kola postúpilo sedem žiakov z nižších ročníkov osemročného
gymnázia. Medzi úspešných riešiteľov sa zaradili títo žiaci:
Adam Benjamín Plšek (príma) – 2. miesto v kategórii Z6,
Viera Glevitzká (príma) – 5. miesto v kategórii Z6,
Lenka Puškášová (sekunda A) – 2. miesto v kategórii Z7,
Marek Obžera (tercia) – 9. miesto v kategórii Z8,
Noel Lehocký (tercia) – 10. miesto v kategórii Z8.
Kategórie A, B, C
Účasť v krajskom kole si vybojovalo sedem žiakov štvorročného gymnázia.
Úspešnými riešiteľmi sa stali títo žiaci:
Adam Hlaváč (IV.A) – 1. miesto v kategórii A,
Timotej Králik (II.A) – 4. miesto v kategórii B,
Dávid Sluka (II.A) – 7. miesto v kategórii B,
Štefánia Glevitzká (I.A) – 3. miesto v kategórii C,
Eduard Žňava (I.E) – 5. miesto v kategórii C.
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P

YTAGORIÁDA

Kategórie P6 – 8
Do okresného kola sa prebojovalo šesť žiakov z nižších ročníkov osemročného
gymnázia. Najlepšie umiestnenie dosiahli:
Adam Benjamín Plšek (príma) – 2. miesto v kategórii P6,
Viera Glevitzká (príma) – 9. miesto v kategórii P6,
Marek Michalovič (tercia) – 2. miesto v kategórii P8.

K

LOKAN
Do tejto medzinárodnej matematickej súťaže sa zapojilo 21 žiakov
našej školy. Všetkých päť klokanov získalo 13 žiakov a z nich malo
úspešnosť 90% a viac sedem žiakov: Štefánia Glevitzká (I.A) –
100%, Viera Glevitzká (príma) – 95%, Simona Barcíková (I.A) –
95%, Jakub Hvolka (septima) – 92,5%, Ladislav Ferov (III.A) –

90,8%, Lenka Michálková (I.A) – 90% a Dominika Vrecková (I.B) – 90%.
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N

ÁBOJ

V tejto súťaži reprezentovali našu školu tri päťčlenné družstvá. Hoci žiadne z nich
nezískalo výrazné umiestnenie, seniorské družstvo a jedno z dvoch juniorských
družstiev sa v rámci všetkých slovenských družstiev vo svojej
kategórii umiestnili v prvej polovici. Seniorské družstvo tvorili
Ladislav Ferov (III.A), Adam Hagara (III.A), Ivan Plachý (III.A),
Adam Hlaváč (IV.A) a Lukáš Pavlíček (IV.A). Úspešnejšie juniorské družstvo tvorili
Štefánia Glevitzká (I.A), Eduard Žňava (I.E), Selina Čertíková (II.A), Timotej Králik
(II.A) a Adam Murín (II.A).

N

ÁBOJ JUNIOR

Regionálneho kola sa zúčastnilo z našej školy jedno štvorčlenné družstvo, ktoré
tvorili žiaci z kvarty: Samuel Maňka, Katarína Bugárová, Roman Janoušek a Vladimír
Šarkӧzy. Družstvo sa umiestnilo na 4. mieste s rovnakým počtom bodov ako
družstvo na 3. mieste.
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M

ATEMATICKÝ EXPRES

Z našej školy sa tejto súťaže zapojili štyri štvorčlenné tímy zložené zo žiakov nižších
ročníkov osemročného gymnázia. Najúspešnejší tím v zložení Andrej Ďurdina
(príma), Dávid Rexa (príma), Lenka Puškášová (sekunda A) a Roman Kupec
(sekunda A) sa umiestnil spomedzi všetkých tímov v prvej polovici.

M

AKS

Našu

školu

v tomto

korešpondenčnom

seminári

reprezentovalo sedem žiakov z prímy, sekundy a tercie. Z nich traja súťažili ako
jednotlivci a zvyšní štyria tvorili dve dvojice. V rámci kraja získali obe dvojice výrazné
umiestnenie. Matej Melchiory (príma) a Kamila Zágorová (príma) obsadili 7. miesto
a Viktória Bajgarová (tercia) a Jana Baloghová (tercia) 12. miesto. Z jednotlivcov bola
najúspešnejšia Lenka Puškášová (sekunda A).

P

ANGEA

Školského kola sa zúčastnilo deväť tried. Zo všetkých
zúčastnených žiakov sa do celoslovenského kola prebojoval Zoltán Hevessy (I.A),
ktorý sa po školskom kole so svojimi výsledkami umiestnil v rámci Trenčianskeho
kraja na 2. mieste a v celoslovenskom meradle na 12. mieste.
Všetkým účastníkom matematických súťaží ďakujeme za reprezentáciu školy. Úspešným
súťažiacim srdečne blahoželáme a prajeme im ako aj ostatným veľa úspechov v ďalších
matematických súťažiach.

Maturita z matematiky

E

xternej časti maturitnej skúšky z matematiky sa zúčastnilo spolu 79 žiakov,
z toho traja dobrovoľne. Priemerná úspešnosť našej školy bola 57,4%, čo je

o 3,1% viac ako priemerná úspešnosť všetkých stredných škôl na Slovensku, ale
o 3,0% menej ako priemerná úspešnosť všetkých gymnázií na Slovensku. Takmer
štvrtina žiakov našej školy, ktorí absolvovali externú časť maturitnej skúšky
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z matematiky dosiahli úspešnosť väčšiu ako 75%. Z nich sedem žiakov malo
úspešnosť 90% a viac.
Ústnu časť maturitnej skúšky z matematiky absolvovalo 76 žiakov, z toho dvaja žiaci
dobrovoľne. Z nich viac ako polovica dosiahla výborný prospech. Priemerná známka
z ústnej časti maturitnej skúšky z matematiky bola na našej škole 1,49.

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.

P

redmet informatika sa v tomto školskom roku vyučoval ako povinný predmet
v prvom, druhom a treťom ročníku 4-ročného štúdia a v sekunde až septime 8-

ročného štúdia. Žiaci so záujmom o informatiku navštevovali v treťom a štvrtom
ročníku

voliteľný

predmet

informatika

pre

maturantov

alebo

seminár

z

programovania. 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.
PaedDr. Karin Malátová zorganizovala priebeh medzinárodnej súťaže iBobor
na našej škole. Mgr. Ján Opálený zorganizoval 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. Členovia PK sa
s vybranými žiakmi zúčastnili výstav výpočtovej techniky v Prievidzi.
Na www stránke predmetovej komisie sme informovali o rôznych súťažiach
a aktivitách.
Predmetová komisia informatiky

127

Výsledky maturitnej skúšky

Z

informatiky maturovalo 13 žiakov, z toho 1 žiak dobrovoľne. Žiaci preukázali
veľmi dobré teoretické vedomosti aj praktické zručnosti.

Známka
1

2

3

4

5

Priemerná
známka

8

2

2

1

0

1,69

Počet žiakov

13

Úspechy našich žiakov
Štefánia Glevitzká (I.A)
3. miesto v krajskom kole olympiády v informatike v kategórii B.
Adam Hlaváč (IV.A)
2. miesto v krajskom kole olympiády v informatike v kategórii A,
3. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní v kategórii A.

Filip Loja (IV.C) a Juraj Vavrík (IV.B)

3. miesto v celoštátnom kole
súťaže Zenit v programovaní
v kategórii web
1. miesto v krajskom kole
súťaže Zenit v programovaní
v kategórii web
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iBobor 2015

V

dňoch 9. – 13. novembra 2015 sa

naša škola zapojila do medzinárodnej

informatickej súťaže iBobor, ktorej koordinátorkou na našej škole je PaedDr.
Karin Malátová. Zúčastnilo sa jej 66 842 súťažiacich z 982 škôl.
Z našej školy súťažilo 338 žiakov v 4 kategóriách. V kategórii
benjamíni bolo 17 úspešných riešiteľov, najlepší bol Matej Antalík
z prímy. V kategórii kadeti bolo 7 úspešných riešiteľov, najlepší bol

Marek Michalovič z tercie. V kategórii juniori bolo 17 úspešných riešiteľov, najlepší
bol Peter Kavka z I.A. V kategórii seniori bolo 15 úspešných riešiteľov, najlepšia bola
Patrícia Radosová z III.A. Všetkým srdečne blahoželáme!
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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.

VEDECKÁ ROADSHOW „Čak Vednýodboris a jeho crew“.

D

ňa 22. októbra

2015 sa študenti prírodovedných tried nášho gymnázia

zúčastnili série prednášok z fyziky, chémie a biológie, ktoré im

priblížili

fascinujúci svet vedy a techniky z celkom iného uhla pohľadu.
Odborným garantom a lektorom projektu bol prof. RNDr.
Karol Šafařík, CSc. Už vyše 20 rokov pracuje na jednom z
najdrahších a najvýznamnejších vedeckých projektov ľudstva
– veľkom hadrónovom urýchľovači častíc LHC (Large Hadron
Collider)

v CERN-e

vo

Švajčiarsku,

kde

patrí

medzi

najváženejšie vedecké kapacity. Všetky prezentácie (aj tie, ktoré v Prievidzi
neodzneli)

a fotodokumentáciu

z akcie

si

môžete

pozrieť

na

adrese

http://vedanadosah.cvtisr.sk/vedecka-roadshow/.
Predmetová komisia fyziky

Fyzikálny náboj

D

ňa 13. novembra 2015 sa naši študenti zúčastnili súťaže Fyzikálny náboj v
Bratislave. Družstvo seniorov (3. – 4.ročník) v zložení : Lukáš Pavlíček (IV.A),

Adam Hlaváč (IV.A), Martin Kavka (IV.A), Pavol Šimko (III.A) a Ladislav Ferov (III.A)
obsadilo 10. miesto z 27 družstiev. Družstvo juniorov (1. – 2. ročník) v zložení
Simona Barcíková (I.A), Lenka Minichová (I.A), Peter Kavka (I.A), Michal Chovanec
(I.A) a Jakub Puha (I.A) obsadilo 37. miesto zo 40 družstiev.
Predmetová komisia fyziky
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JUNIOR FRESHHH 2015

1

6. decembra 2015 sa v Bratislave konalo celoslovenské finále Junior Freshhh
2015. Samotná súťaž pozostávala v 12 on-line kôl, v ktorých študenti riešili úlohy
z matematiky,

chémie,

fyziky,

biológie

a geografie.

V silnej

konkurencii 476 tímov z celého Slovenska sa do finále dostali dva
tímy z našej školy. Náš tím „Laws of physics are our only laws!“
v zostave Matúš Drexler (IV.A), Adam Svítok (IV.A), Kristián
Kapusta (III.B) sa umiestnil na výbornom 4. mieste. Ešte lepšie sa
darilo tímu „Half Evil 333“ v zložení Maroš Krchňák (IV.A), Branislav Šlenker (IV.A),
Nikolas Klementovič (IV.A), ktorí sa umiestnili na vynikajúcom 2. mieste.
Gratulujeme!
Predmetová komisia fyziky
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FYKOSí Fyziklání

1

2. februára 2016 sa v Prahe konal 10. ročník súťaže v riešení fyzikálnych
úloh FYKOSí Fyziklání. Súťaž zastrešuje Matematicko-fyzikálna fakulta Karlovej

Univerzity v Prahe. Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení Ladislav Ferov
(III.A), Adam Hlaváč (IV.A), Pavol Šimko (III.A), Ivan Plachý (III.A) a Timotej Králik
(II.F). V kategórii B (tretiaci) obsadili 9. miesto. V tejto kategórii súťažilo 45 družstiev.

Predmetová komisia fyziky

FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA 57. ROČNÍK
Kategória A

K

rajské kolo sa konalo 9. februára 2016 v Trenčíne. Našu školu reprezentovali
dvaja študenti. Pavol Šimko (III.A) obsadil vynikajúce 1. miesto a postúpil do

celoslovenského kola. Adam Hlaváč (IV.A) obsadil 3. miesto. Celoslovenské kolo
sa konalo 14. – 17. marca 2016 v Banskej Bystrici. Pavol Šimko obsadil veľmi pekné
9. miesto z celkového počtu 22 súťažiacich. V dňoch 24. – 29. apríla 2016 sa
zúčastnil v Bratislave na výberovom sústredení pred Medzinárodnou fyzikálnou
olympiádou (MFO). Na základe dosiahnutých výsledkov bol nominovaný do
reprezentačného družstva Slovenskej republiky na MFO ako náhradník.
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Kategória B, C, D

K

rajské kolo sa konalo 11. mája 2016 v Trenčíne. Našu školu reprezentovali 10
študenti.

Kategória B (3. ročník)
Pavol Šimko (III.A)

2. miesto
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Ladislav Ferov (III.A)
Adam Hagara (III.A)
Pavol Hepner (III.A)
Ivan Plachý (III.A)

3. miesto
4.-5. miesto
4.-5. miesto
6. miesto

Kategória C (2. ročník)
Timotej Králik (II.F)

9. miesto

Kategória D (1. ročník)
Peter Kavka (I.A)
Lenka Minichová (I.A)
Jakub Puha (I.A)
Lenka Michálková (I.A)

2. miesto
12. miesto
13. miesto
13. miesto

Všetkým, ktorí v tomto školskom roku reprezentovali školu v náročných fyzikálnych
súťažiach, ďakujeme a želáme veľa úspechov aj v nasledujúcom období.
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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 2015/2016

A

j v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do
riešenia úloh chemickej olympiády, ktorú vyhlasuje MŠ SR

v spolupráci so Slovenskou chemickou spoločnosťou pri SAV.
Bol to už 52. ročník a naši žiaci dosiahli vynikajúce výsledky.

V najvyššej kategórii A sa úspešnými riešiteľmi krajského kola (SŠ Nováky – prax,
Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza – teoretická časť 27.– 28. januára 2016)
stali:
Adam Svítok

IV.A

1. miesto,

Matúš Drexler

IV.A

2. miesto,

Samuel Andrejčák III.A

3. miesto,

Peter Gonda

II.F

4. miesto,

Kristián Kapusta

III.B

5. miesto,

Michal Chovanec

I.A

6. miesto.

Všetci úspešní riešitelia postúpili do celoštátneho kola v kategórii A. V tejto kategórii
súťažilo 26 najlepších chemikov z celého Slovenska. Celoštátne kolo CHO
v kategóriách A, EF sa uskutočnilo v dňoch 3. – 6. marca 2016 na UMB v Banskej
Bystrici. Úspešnými riešiteľmi v kat. A sa stali všetci naši žiaci:
A. Svítok

IV.A

2. miesto,
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M. Drexler

IV.A

3. miesto,

S. Andrejčák

III.A

5. miesto,

P. Gonda

II.F

12. miesto,

K. Kapusta

III.B

15. miesto,

M. Chovanec

I.A

22. miesto.

Najlepších 12 súťažiacich z tejto kategórie postúpilo. Z našich študentov sa teda A.
Svítok, M. Drexler, S. Andrejčák a P. Gonda zúčastnili na 1. výberovom (teoretickom)
sústredení (Bratislava 10. – 16.04.2016), z ktorého do 2. výberového (praktického)
sústredenia (Bratislava 01. – 07.05.2016) postúpili A. Svítok, M. Drexler a S.
Andrejčák. Všetci traja sa prebojovali do tretieho záverečného sústredenia. Na ňom
si A. Svítok a S. Andrejčák vybojovali miesto v štvorčlennom slovenskom tíme, ktorý
reprezentoval

Slovenskú republiku na 48.

MEDZINÁRODNEJ

CHEMICKEJ

OLYMPIÁDE 23. júla – 1. augusta 2016 v Gruzínsku (Tbilisi). Adam Svítok získal
striebornú a Samuel Andrejčák bronzovú medailu.
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V kategórii B sa úspešnými riešiteľmi krajského kola (SŠ Nováky 7. apríla
2016, 31 súťažiacich) stali:
Michal Chovanec

I.A

1. miesto

Dávid Sluka

II.A

2. miesto

Peter Kavka

I.A

5. miesto

Peter Gonda

II.F

6. miesto

Róberta Juríková

I.A

7. miesto

Lenka Minichová

I.A

9. miesto

V kategórii C sa úspešnými riešiteľmi krajského kola (SŠ Nováky 19. mája
2016, 38 súťažiacich) stali:
Peter Kavka

I.A

2. miesto

Lenka Minichová

I.A

4. miesto

Valentína Berecová

I.A

5. miesto

Lenka Michálková

I.A

7. miesto

Róberta Juríková

I.A

8. miesto
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Hana Čavojská

I.A

9. miesto

Oliver Čierny

I.A

28. miesto

Konzultantmi CHO pre jednotlivé kategórie boli: A, B – PaedDr. Miroslav Kozák,
C, D – PaedDr. Oľga Kurbelová.

Najúspešnejší riešitelia KK CHO kat.B, C sa každoročne zúčastňujú Letnej
školy chemikov. V dňoch 03. – 15. júla 2016 sa uskutočnila na Prírodovedeckej
fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Z našej školy sa 39. ročníka
LŠCH zúčastnili: M. Chovanec, P. Kavka, L. Minichová, V. Berecová, R. Juríková, H.
Čavojská (všetci I. A), P. Žilák (II.A), P. Gonda (II.F). Aj tu sa výsledkovo presadili.
V kategórii C obsadili prvé tri miesta naši žiaci v poradí P. Kavka, V. Berecová a L.
Minichová.
Na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ sa uskutočnila v čase LŠCH 2016 aj
príprava najlepších 4 slovenských chemikov, ktorí neskôr úspešne reprezentovali
Slovenskú republiku na 48. medzinárodnej chemickej olympiáde v gruzínskom Tbilisi.
Prípravy sa zúčastnili aj Adam Svítok a Samuel Andrejčák.

N

aši žiaci sa v tomto školskom roku taktiež zapojili do riešenia 5. ročníka
medzinárodnej súťaže ViBuCh, ktorého organizátorom je Ústav chémie
Prírodovedeckej fakulty Masarykovej univerzity v Brne
spoločne s Národným centrom pre výskum biomolekúl
(NCBR). Celkovo sa do súťaže zapojilo 26 súťažiacich.

Medzi 10 najlepšími boli z našej školy:
Adam Svítok

(IV.A)

2. miesto

Matúš Drexler

(IV.A)

4. miesto

Kristián Kapusta

(III.B)

10. miesto

Praktické sústredenie najlepších riešiteľov ViBuChu sa uskutočnilo v dňoch 3. – 9.
augusta 2016 v Brne.
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K

sicht - Korespondenční seminář inspirovaný chemickou tematikou

Organizátor: Prírodovedecká fakulta Karlovej univerzity
Počet súťažiacich: 142
Celkové finálne výsledky našich študentov po 4. sérii úloh:
A. Svítok
M. Drexler
K. Kapusta

(IV.A)
(IV.A)
(III.B)

1. miesto
9. miesto
15. miesto

Všetci traja úspešní riešitelia sa v dňoch 19. – 24. júna 2016 zúčastnili sústredenia
pre 30 najlepších riešiteľov na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe.

J

unior freshhh

Organizátor: Slovnaft
Počet zapojených tímov do hry on-line: 224
Termín finále: 16.12.2015
Miesto finále: Slovnaft
V celoslovenskom finále súťažilo v Bratislave 5 najlepších tímov z časti online. Účasť vo finále si vybojovali až 2 naše družstvá: Law of physics are our only

laws (A. Svítok, M. Drexler (IV.A), K. Kapusta K (III.B)) a Half Evil 333 (Branilav
Šlenker, Maroš Krchňák, Nikolas Klementovič (IV.A)). Počas celého dňa súťažili tímy
vo viacerých úlohách s problematikou fyziky, chémie a matematiky . Po vynikajúcich
výkonoch a napínavom priebehu sa naše družstvá umiestnili nasledovne:
Half Evil 333

2.miesto,

Law of physics are our only laws

4.miesto.

Súťažné družstvá sprevádzala Mgr. Ľ. Šimurková.
Všetkým riešiteľom chemických úloh blahoželáme k dosiahnutým výsledkom,
ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov v ďalšom
školskom roku.

PaedDr. Miroslav Kozák
vedúci PK chémie
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ICHO 2016

V

dňoch 23. júla až 1. augusta 2016, som sa ja, Samuel Andrejčák (teraz už žiak
IV.A triedy), spolu s Adamom Svítkom (momentálne študent Karlovej Univerzity

v Prahe), zúčastnil na Medzinárodnej chemickej olympiáde, ktorá sa tento rok konala
v hlavnom meste Gruzínska, Tbilisi. Náš tím dopĺňali ďalší dvaja súťažiaci: Jakub
Obuch z Trnavy a Filip Čermák z Nitry. Sprevádzali nás naši mentori: doc. RNDr.
Martin Putala, PhD. , Mgr. Ambroz Almássy, PhD. , Mgr. Erik Szabo, PhD. , Mgr.
Matej Žabka. Už počas letu do Tbilisi sa nás zmocňovali zmiešané pocity. Zároveň
sme boli nabudení z toho, čo nás všetko čakalo, ale na druhej strane sme boli aj
trochu pod tlakom z prichádzajúcej sútaže. Hneď po prílete nás odovzdali do rúk
našho sprievodcu, Irakli Popkhadze, ktorý bol študent ako my a mal nás na starosti
po celú dobu súťaže. Medzitým našich mentorov odviezli na úplne iný hotel ako nás,
kde dostali anglické verzie našich súťažných úloh, ktoré museli v priebehu niekoľkých
dní preložiť. Absolvovali sme uvítací ceremoniál, kde sa nám predstavila gruzínska
kultúra, hlavne gruzínsky spev a tanec. Počas nasledujúcich dní sme objavovali
krásy aj zákutia Tbilisi spolu s ďalšími delegáciami, ktorých bolo dohromady 80
(z toho 76 súťažilo a ostatné boli ako pozorovatelia). Navštívili sme miesta ako
staroveké mesto lásky Mtskheta, mesto postavené v samotných horách Sighnaghi,
národný park Kazbegi a nemohlo chýbať národné múzeum. Pri spoznávaní
miestnych mravov nechýbali ochutnávky miestnych pochúťok. Gruzínska kuchyňa je
prevažne mäsitá, takže bežný Slovák si v tejto krajine naozaj pochutí hlavne na
Khinkali, čo sú v podstate plnené cestovinové kapsičky a Khachapuri, čo by sa dalo
prirovnať k mäsovej pizzi. Tieto delikátne kúsky sme zapili poctivým gruzínskym
vínom. Z celého pobytu boli dva dni najdôležitejšie a to tie súťažné. Začínalo sa
praktickou časťou, na ktorú sme mali celých 5 hodín. Skladala sa z troch častí
a obsahovala približne 35 strán. V úlohe z analytickej chémie sme stanovovali obsah
fluoridov vizuálnou kolorimetrickou detekciou a obsah chloridov argentometrickým
stanovením Mohrovou metódou. V úlohách z anorganickej chémie sme dostali 10
vzoriek pričom sme vedeli, aké v nich máme látky, ale nevedeli sme, v ktorých
skúmavkách a na základe vzájomných a dôkazových reakcií sme na to mali prísť.
Nakoniec v úlohe z organickej chémie sme mali niečo podobné, kde sme mali určiť,
o aké organické látky ide pomocou dôkazových reakcií na rôzne funkčné skupiny. To,
že úlohy boli naozaj ťažké, bolo možné vidieť, keď sa po skončení praxe súťažiaci
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z čínskej delegácie rozplakal. Nasledoval deň voľna na zrelaxovanie a pokračovalo
sa teoretickou časťou. Na vypracovanie sme mali opäť 5 hodín. Úlohy boli
obsiahnuté v 51 stranách zadaní, grafov a vzorcov, hlavne z anorganickej, fyzikálnej,
organickej a analytickej chémie. Ešte teraz si pamätám tú atmosféru, keď nám dávali
obálky so zadaniami a nikto ani len netušil, čo nás čaká. Na výsledky súťaže sme
nervózne čakali až do posledného dňa, kedy vyvrcholením uzatváracieho
ceremoniálu bolo udeľovanie medailí. Skončili sme veľmi úspešne: Samuel
Andrejčák (bronzová medaila), Adam Svítok (strieborná medaila), čo je za 20-ročnú
históriu chemickej olympiády na našej škole zatiaľ najlepší výsledok. Treba však
podotknúť, že na týchto súťažiach určité percento ľudí dostáva medailu. Čiže z tých
300 účastníkov má vyše 100 ľudí medailu. Tešíme sa na správu od ďalších chemikov
z nasledujúcej Medzinárodnej chemickej olympiády, ktorá sa bude odohrávať
v hlavnom meste Thajska, Bangkoku.
Samuel Andrejčák, Adam Svítok

Naši úspešní olympionici, zľava: Adam Svítok, Samuel Andrejčák
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
BIOLÓGIA

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Vlasta Dobrotková
Členovia: Mgr. Eva Baloghová, Mgr. Zuzana Cigáňová, Mgr. Marta Lančaričová,
Mgr. Jana Mikušková, Mgr. Tibor Mlynárik, Mgr. Viera Pekárová,
RNDr. Michal Struhár, RNDr. Denisa Tužinská.

Voliteľné predmety

V

tomto školskom roku boli otvorené dve skupiny voliteľného predmetu
mikrobiológia a dve skupiny seminára z biológie v 3. ročníku,

vo štvrtom

ročníku tri skupiny predmetu botanika a zoológia, tri skupiny predmetu biológia
človeka a ekológia a dve skupiny vybraných kapitol z biológie.

Analýza výsledkov maturitnej skúšky
Z biológie maturovalo 67 študentov, dosiahli študenti nasledujúce výsledky:
1,00 – 40 žiakov
2,00 – 14 žiakov
3,00 – 10 žiaci
4,00 – 3 žiaci
Celková priemerná známka: 1,64

Aktivity a prezentácia PK na verejnosti
RNDr. Michal Struhár bol členom komisie školského kola biologickej olympiády
v kategórii A a B, zúčastnil sa akcií: „Vedecké onkologické dielne“, odborná
prezentácia pracovníkov SAV vedená RNDr. Jánom Sedlákom, DrSc. s triedou II.B
a študentmi seminárov štvrtých ročníkov.
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Mgr. Jana Mikušková sa s triedou II.C zúčastnila odbornej prednášky „Svetový
deň mokradí“ s RNDr. Vladimírom Slobodníkom, CSc.; okrem toho je členka komisie
školského kola biologickej olympiády v kategórii A a B;
Mgr. Viera Pekárová sa zúčastnila odbornej prednášky „Význam mokradí“ so
sekundou.
Mgr. Vlasta Dobrotková bola predsedníčkou školskej komisie biologickej
olympiády v kategórii A a B, zúčastnila sa akcií: „Vedecké onkologické dielne“,
odborná prezentácia pracovníkov SAV vedená RNDr. Jánom Sedlákom, DrSc.
s triedou II.B a študentmi seminárov štvrtých ročníkov, odborná prednáška pre
dievčatá druhých ročníkov FGC – First gynecologic consulattion, odborná prednáška
RNDr. Vladimíra Slobodníka, CSc. na tému „Význam mokradí “s triedami II.A a I.C,
návšteva podujatia „Svetový deň korytnačiek a svetový deň migrácie rýb“ v Zoo
Bojnice s triedou II.B.

A

j v tomto roku sa dňa 12. marca 2016 na našej škole usporiadal „Deň
otvorených dverí“. Naša PK prezentovala výučbu biológie pre žiakov ZŠ a

širokú verejnosť. Informovali sme o možnostiach štúdia biológie na našej škole a
o možnostiach uplatnenia na vysokých školách.

Naše úspechy

2

5. januára 2016 sa uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády a školské kolo
SOČ v odbore biológia (04), životné prostredie, geografia, geológia (05)

a zdravotníctvo a farmakológia (06). Katarína Štrbáková (II.D) postúpila s prácou
„Treťohorná flóra na hornej Nitre“ v odbore 05 do krajského kola súťaže, kde
obsadila 2. miesto a postúpila do celoslovenského kola. V ňom obsadila výborné 4.
miesto a udelili jej Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK za vynikajúcu súťažnú
prácu s prírodovedným zameraním. Študentku viedol RNDr. Michal Struhár.
V odbore

04

do

krajského

kola

postúpil

Ivan

Kadlečík

(IV.C)

s prácou

„Bioluminiscencia okolo nás“, kde obsadil 2. miesto a postúpil do celoslovenského
kola. Študenta viedla Mgr. Vlasta Dobrotková.
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Spolupráca a aktivity v rámci predmetovej komisie

N

ajlepšiu spoluprácu máme so Zoo v Bojniciach, kam pravidelne chodíme na
odborné prednášky a podujatia pripravované zoo. Ďalej spolupracujeme s

Ústavom experimentálnej onkológie SAV v Bratislave s RNDr. Jánom Sedlákom,
DrSc.

na

projekte

s Hornonitrianskym

„Vedecké

múzeom

onkologické

v Prievidzi

a

dielne“.

Regionálnym

Spolupracujeme
kultúrnym

aj

centrom

v Prievidzi. Zúčastňujeme sa rôznych výstav, prednášok a besied s prírodovednou
tematikou. Veľmi dobrú spoluprácu máme aj s Obvodným úradom životného
prostredia v Prievidzi a Štátnou ochranou prírody v Prievidzi. 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
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Návšteva Zoo Bojnice

D

ňa 24. mája 2016 sa naši študenti z II.B triedy zúčastnili podujatia pri príležitosti
"Svetového dňa korytnačiek a svetového dňa migrácie rýb". Túto akciu pripravili

odborní pracovníci Zoo Bojnice. Študenti sa dozvedeli o spôsobe života rôznych
druhov korytnačiek a o ich ohrození, ktoré spôsobuje človek znečisťovaním ich
životného prostredia. Zúčastnili sa aj súťaže, ktorú pripravila pracovníčka odboru
marketingu a propagácie Mgr. Simona Kubičková.
Mgr. Vlasta Dobrotková

Vedecké dielne onkológia

D

ňa 18. februára 2016 sa na pôde našej školy
uskutočnil ďalší ročník vedeckých dielní onkológie

s témou „Výskum rakoviny – v čom sme pokročili?“. Organizátormi boli Ústav
experimentálnej onkológie BMC SAV Bratislava a Nadácia výskum rakoviny. Na úvod
predstavil činnosť a zameranie tejto vedeckovýskumnej inštitúcie vedúci laboratória
imunológie nádorov RNDr. Ján Sedlák, DrSc. a zároveň prezentoval príspevok
„Prehľad činností ÚEO BMC SAV a Nadácie výskum rakoviny“. Ďalej nasledovali
prednášky dvoch doktorandiek – Ing. Silvie Schmidtovej s témou „Rakovina kože –
diagnostika, liečba, prevencia“

a RNDr. Martiny Zdurienčíkovej s témou „Bio

nano- a mikročastice, využitie v onkológii“. Prednášok sa zúčastnili študenti II.B
a seminaristi 4. ročníka z biológie. Ďakujeme lektorom za zaujímavé prednášky
a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

RNDr. Michal Struhár
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
GEOGRAFIA

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Viera Pekárová
Členovia: Mgr. Zuzana Cigáňová, Mgr. Petra Fečová, PaedDr. Juraj Tasch.

Voliteľné predmety

V

tomto školskom roku pracovali v 3. ročníku dve skupiny fyzickej a humánnej
geografie, jedna skupina regionálnej geografie, jedna skupina geografie

atraktívne, vo 4. ročníku dve skupiny seminára z geografie.

Analýza výsledkov maturitnej skúšky

Z

geografie maturovalo 35 študentov. Na maturitnej skúške dosiahli študenti tieto
výsledky:

výborný – 25 žiakov
chválitebný – 6 žiakov
dobrý – 4 žiaci
Celková priemerná známka: 1,4.

Aktivity a prezentácii PK na verejnosti

M

gr. Zuzana Cigáňová bola spolu so študentom Patrikom Hanzelom v rámci
Trenčianskeho kraja ocenená ako talent Trenčianskeho kraja.

Počas „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 fotografii uskutočnené exkurzie,
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informovali sme o úspechoch študentov na geografickej olympiáde. Rodičov
a študentov sme oboznámili s možnosťami ďalšieho využitia geografie pri štúdiu na
vysokých školách. V januári sa uskutočnilo
školské

kolo

v osemročnom

geografickej
gymnáziu,

olympiády
ktorého

sa

zúčastnili 9 žiaci. V okresnom kole GO nás
reprezentovali Maxim Petrovský z tercie
a Viktória Fáberová z kvarty.
Mgr. Viera Pekárová
vedúca PK geografie

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA

D

ňa 10. marca 2016 sa konalo Krajské kolo GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY v
Dubnici nad Váhom. Našu školu reprezentovali štyria študenti: Patrik Hanzel
(IV.D), Viktória Kasperkevičová (II.A), Patrik Kundla (IV.D) a Sára
Jedináková (IV.D). Prví dvaja študenti

dosiahli nasledovné

vynikajúce výsledky:
kategória A

Viktória Kasperkevičová (II.A)

1. miesto

kategória Z

Patrik Hanzel (IV.D)

1. miesto

.... a vybojovali účasť v CELOŠTÁTNOM KOLE, ktoré sa konalo v dňoch 29. apríla –
1. mája 2016 v Banskej Bystrici.

PATRIK HANZEL súťažil v kategórii Z
Súťaž pozostávala z vedomostného testu, multimediálneho testu, testu z anglického
jazyka a praktickej časti. Vo svojej kategórii ako aj minulý rok obsadil 1. miesto
a opäť si vybojoval účasť na výberovom sústredení v Bratislave, kde sa vyberajú
štyria študenti, ktorí budú reprezentovať Slovensko na medzinárodnej olympiáde
v čínskom Pekingu. Patrik zabojoval, avšak postúpiť do Pekingu sa mu, bohužiaľ,
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nepodarilo. Napriek tomu veľmi úspešne a dôstojne ukončil svoju štvorročnú púť
geografickou olympiádou.

VIKTÓRIA KASPERKEVIČOVÁ súťažila v kategórii A
Súťaž pozostávala z obhajoby napísanej práce na tému „Antarktída – biely
kontinent“, vedomostného testu a testu z anglického jazyka. Vo svojej kategórii sa
ako nováčik celoslovenskej súťaže umiestnila na vynikajúcom 4. mieste.
Obom študentom srdečne blahoželáme a maturantovi Patrikovi prajeme veľa šťastia
v ďalšom štúdiu na vysokej škole!

Mgr. Zuzana Cigáňová
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Patrik Hanzel (IV.D) a Viktória Kasperkevičová (II.A)
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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.

Umiestnenie v športových súťažiach

N

ajvýraznejším tohoročným športovým úspechom bola účasť našej žiačky
Miriamy Žiakovej (I.D) na majstrovstvách Slovenska stredných škôl v atletike

v Banskej Bystrici. Mirka nás reprezentovala vo vrhu guľou ako víťazka krajského
kola a umiestnila sa na 6. mieste. Okrem atletiky Mirka pomohla vybojovať aj 2.
miesto v krajskom kole v basketbale žiačok stredných škôl v Myjave.
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A

erobik (Mgr. Marta Lančaričová)

majstrovstvá okresu

A

1. miesto
2. miesto
3. miesto

Valéria Šuhajdová (III.F)
Barbora Kováčiková (IV.B)
Henrieta Lipovská (I.E)

tletika (Mgr. Jaroslav Uhrin, Mgr. Eva Urbanová)

okresné kolo (stredné školy)

skok do výšky

Miriama Žiaková (I.D)
Kristián Kapusta (III.B)

2. miesto
1. miesto
krajské kolo – 2. miesto

vrh guľou

Miriama Žiaková (I.D)

1. miesto
krajské kolo: 1. miesto
majstrovstvá Slovenska: 6. miesto

okresné kolo (základné školy)
beh 60 m

Timea Jordová (IV)

3. miesto
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C

ezpoľný beh SŠ dievčatá (Mgr. Marcela Faráriková)

okresné kolo

Silvia Meňhartová (IV.B), Hana Holičková (III.C), Petra Melušová (II.C)

C

ezpoľný beh ZŠ dievčatá (Mgr. Jaroslav Uhrin)

okresné kolo

11. miesto – Dominika Hajdáková (III), Timea Jordová (IV), Mária Polerecká (IV)

C

ezpoľný beh SŠ chlapci (Mgr. Jaroslav Uhrin)

okresné kolo

Adrián Gardlík (I.F), Matúš Karabinoš (III.C), Lukáš Pavlíček (IV.A)

B

asketbal dievčatá (Mgr. Ľudmila Husárová)

stredné školy

obvodné kolo
okresné kolo
regionálne kolo
krajské kolo

1. miesto
1. miesto
1. miesto
2. miesto

Hráčky: Silvia Meňhartová (IV.D), Soňa Mašeková (III.C), Hana Holičková (III.C),
Alexandra Urbančoková (IV.E), Petra Melušová (II.C), Klaudia Kostecká (I.F),
Kristína Ficelová (I.F), Emma Toráčová (I.B), Miriam Žiaková (I.D), Lea Lenhartová
(I.C), Paula Kotlářová (VI), Linda Dežerická (I.C), Lenka Dolníková (III.E), Veronika
Chriňáková (I.D).

B

asketbal chlapci (Mgr. Jaroslav Uhrin)

stredné školy

obvodové kolo
okresné kolo

1. miesto
2. miesto

Hráči: Jakub Pasovský (IV.E), Samuel Hupka (IV.E), Peter Summer (IV.E), Adam
Čepko (II.D), Jozef Pitelka (II.D), Branislav Hromada (I.E), Matúš Gašparík (II.E),
Samuel Hronský (I.B), Jozef Huljak (I.E), Daniel Hupka (I.F),Peter Stano (IV.E).
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B

asketbal 3X3 (Mgr. Jaroslav Uhrin)

kvalifikačný turnaj na MŠM ISF – 2. miesto
Hrali: Jozef Huljak (I.E), Branislav Hromada (I.E), Samuel Hronský (I.B), Matúš
Gašparík (II.E).

B

edminton dievčatá SŠ (Mgr. Ľudmila Husárová)

Katarína Drgoňová (VIII), Hana Holičková (III.C), Emma Gatialová (V)
3. miesto – okresné kolo

B

edminton chlapci SŠ (Mgr. Ľudmila Husárová)

Gabriel Drgoňa (II.F), Pavol Habšuda (VI), Matej Macko (VI), Slavomír Mečiar (II.C)
1. miesto – okresné kolo
2. miesto – regionálne kolo

H

ádzaná dievčatá SŠ (Mgr. Vlasta Dobrotková, Mgr. Marcela Faráriková)

stredné školy

okresné kolo - 1. miesto

Hrali: Paula Adamcová (II.C), Karin Balagová (III.E), Iveta Dežerická (II.C), Michaela
Kríková (IV.E), Anna Pažická (IV.E), Barbora Baničová (I.B), Ema Hanusová (III.D),
Jessika Revészová (I.B), Sabína Valková (I.B).

H

ádzaná chlapci SŠ (Mgr. Ján Opálený)
okresné kolo - 1. miesto
obvodové kolo - 1. miesto
krajské kolo - 2. miesto

Hrali: Šimon Cvopa (II.C), Matúš Gašparík (II.E), Marek Herda (IV.D), Samuel Hupka
(IV.E), Dominik Hutár (II.D), Andreas Lukas (I.D), Jakub Pasovský (IV.E), Peter
Paulička (II.E), Andrej Smetánka (I.B), Peter Sumer (IV.E), Daniel Tasch (IV.E), Juraj
Vavrík (IV.B).
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F

lorbal dievčatá (Mgr. Tibor Mlynárik)

základné školy
obvodné kolo - 2. miesto
Hrali: Dominika Hajdáková (III), Alexandra Ivanová (III), Sára Mendelová (III),
Zuzana Minichová (III), Ema Humajová (III), Mária Polerecká (IV), Ema Šimurková
(III), Kristína Slobodníková (III), Timea Jordová (IV)

O

xdog florbal cup (Mgr. Tibor Mlynárik)

základné školy
okresné kolo – 2. miesto
stredné školy

okresné kolo - 1. miesto
regionálne kolo - 2. miesto
Hrali: Petra Melušová (II.C), Ema Hanusová (III.D), Alexandra Jašková (VI), Paulína
Kotlářová (VI), Jana Magdolenová (VI), Simona Rendeková (VI), Svetlana Štangová
(VI), Diana Taschová (VI), Gréta Jendrišáková (I.C), Linda Krajčovičová (VI),
Michaela Sabová (II.D), Kristína Szabová (I.E), Kristína Vajdová (I.C).

F

lorbal chlapci (Mgr. Ján Opálený)

základné školy

okresné kolo - 2. miesto
Hrali: Marián Flimel (IV), Roman Janoušek (IV), Noel Lehocký (III), Oliver Matiaško
(IV), Miloš Žember (III), Filip Gombarčík (II), Roman Kupec (II), Samuel Lavuš (II),
Marek Obžera (III), Dávid Pavlovski (III), Denis Priehoda (II), Vladimír Šarkozy (IV).
stredné školy
okresné kolo – 2 . miesto
Hrali: Jakub Gebrlín (IV.A), Lukáš Pavlíček (IV.A) ,Tomáš Čavojský (IV.A), Maroš
Grom (II.B), Peter Kavka (I.A), Ondrej Kuba (IV.B), Matej Macko (VI), Erik Mazánik
(I.A), Martin Škvarenina (III.C), Dominik Šošovička (III.C), Miroslav Šujan (IV.A),
Martin Zaťko (IV.D).
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F

utbal (Mgr. Jaroslav Uhrin)

stredné školy
okresné kolo - 1. miesto
krajské kolo - 2. miesto
Hrali: Simon Adamec (IV.D), Lukáš Lazár (III.E), Adrián Paulík (VI), Filip Spevár
(III.F), Filip Talášek (III.D), Adrián Farenga (VI), Róbert Sluka (II.D), Filip Brindza
(III.C), Maarek Herda (IV.D), Róbert Hlinka (III.D), Tomáš Chalmovský (I.F), Matúš
Karabinoš (III.C), Dominik Mifek (I.B), Matúš Pös (IV.E), Ondrej Škultéty (III.C).

S

tolný tenis chlapci (Mgr. Tibor Mlynárik)

stredné školy

okresné kolo - 2. miesto
Dávid Dvonč (IV.C), Filip Brindza (III.C), Branislav Šlenker (IV.A), Jozef Žigo (I.F)

S

tolný tenis dievčatá (Mgr. Tibor Mlynárik)

stredné školy

okresné kolo
regionálne kolo
krajské kolo

1. miesto
1. miesto
2. miesto

Brayerová Andrea (II.C), Malinová Nikoleta (III.D), Satinová Veronika (III.F), Hana
Holičková (III.C)

V

olejbal dievčatá (PaedDr. Juraj Tasch)

stredné školy

obvodové kolo
okresné kolo
regionálne kolo
krajské kolo

1. miesto
1. miesto
1. miesto
2. miesto

Katarína Detková (VIII), Denisa Dudášová (IV.F), Natália Csonková (II.C), Barbora
Rendeková (II.C), Alžbeta Čertíková (I.D), Viktória Dodoková (II.D), Ema Humajová
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(III), Dominika Kočková (VIII), Simona Králová (IV), Diana Považanová (V), Natália
Richterová (I.C)

V

olejbal chlapci (PaedDr. Juraj Tasch)

stredné školy

obvodové kolo
okresné kolo
regionálne kolo
krajské kolo

1.miesto
1. miesto
1. miesto
2. miesto

Hrali: Matúš Dubovan (VIII), Lukáš Gombarčík (VIII), Ján Sásik (IV.F), Martin Tokár
(III.E), Adam Detko (V), Jozef Detko (V), Erik Kančev (III.E), Luboš Sobota (III.D),
Kristián Kapusta (III.B), Ivan Fuljer (IV.A).

Počas dňa otvorených dverí sme v spolupráci s volejbalovým klubom zorganizovali
zápas generácií, pre budúcich študentov sme urobili ukážky netradičných športov.
V spolupráci s CVČ Spektrum Prievidza a

Olympijským klubom Prievidza sa

zapájame do organizovania športových súťaží.

Mgr. Ľudmila Husárová
vedúca predmetovej komisie TSV
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Z ČINNOSTÍ PREDMETOVÝCH KOMISIÍ
UMENIE A KULTÚRA

Vedúca predmetovej komisie: Mgr. Jana Mečiarová
Členovia: PaedDr. Emília Bartošová, Mgr. Gabriela Belisová,
Mgr. art. Miriam Kasperkevičová, PaedDr. Oľga Kurbelová,
Mgr. art. Barbara Meluzin Remiašová.

V

yučujúce predmetu UMK sa tešia z výsledkov maturitnej skúšky v šk. roku
2015/2016. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky z predmetu umenie

a kultúra sa konala 30. mája a 1. júna 2016 a zúčastnilo sa jej 29 žiakov, z toho
s prospechom výborný 25 žiakov, chválitebný 4 žiaci. Členovia predmetovej komisie,
ktorí boli súčasťou maturitnej komisie z UMK, hodnotili celkový priebeh ústnych
maturitných skúšok aj preukázané vedomosti žiakov veľmi pozitívne.

P

redmetová

komisia

UMK

sa

každoročne

zapája

do

národných

aj

medzinárodných projektov.

Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia vyhlásila 5. júna kancelária
programu Mladí reportéri pre životné prostredie výsledky medzinárodnej súťaže
LITTER LESS a YRE AWARDS, do ktorej sa zapojilo 24 krajín z celého sveta. Tohto
projektu sa zúčastnili naši žiaci z II.F, II.B v rámci predmetu „tvorba a prezentácia
projektov“ a žiaci triedy tercia v rámci predmetu „výchova umením“. Súťažilo sa vo
viacerých kategóriách: fotografia, fotoreportáž, video a animácia s tematikou
minimalizácie odpadu. O tom, že máme talentovaných študentov, nás presvedčil
úspech ich prác. Cenu Centra environmentálnych aktivít za príspevok „Kukurica
s príchuťou azbestu“ získali pod vedením Mgr. Jany Mečiarovej a PaedDr. Oľgy
Kurbelovej žiačky Dominika Pusztaiová a Nina Mokrá z II.B. Zároveň škola získala
príslušenstvo k fotoaparátu Nicon v hodnote 200 eur (víťazné práce si môžete
pozrieť na www.mladireporteri.sk). Tento projekt má okrem súťažnej časti aj
edukačný charakter. Pre mladých reportérov pripravili organizátori projektu 15. – 17.
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júna 2016 v Liptovskom Hrádku workshop, ktorého sa zúčastnili žiačky z II.B
Dominika Pusztaiová, Nina Mokrá a PaedDr. Oľga Kurbelová. Dominiku Pusztaiovú
zaradili do skupiny fotografov, kde pod dohľadom dvoch skúsených fotografov Juraja
Rizmana a Radovana Stoklasa fotografovali na tému výrubu stromov v prostredí
Tatier. Nina Mokrá si precvičila svoje zručnosti v písaní článkov. Po vytvorení tímu
reportérov pracovali na reportáži o nelegálnej ťažbe dreva pod vedením ochranára
Erika Baláža a lektorky Evy Mišovičovej. Odmenou pre žiačky boli vecné ceny, ale
hlavne nové skúsenosti, zážitky, znalosti a známosti.
Ďalšou časťou projektu je príprava KAD – komunikačného akčného dňa. V
piatok 22. apríla sa areál SZOPK (Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny) na
pár hodín zmenil vďaka dobrovoľníčkam z radov našich študentiek na bojisko kráľov,

kráľovien a rytierov z materskej škôlky na Ul. Mišíka z Prievidze s drakom
Bordelákom. V rámci aktivít sa deti naučili triediť odpad a neznečisťovať našu Zem.
Pomocou

hier

oboznámili

naše

študentky

predškolákov

so

základnými

environmentálnymi pravidlami a snažili sa im vštepiť úctu k prírode a k potrebe
ochraňovať ju. Člen SZOPK Marek Měrka urobil deťom interaktívnu prednášku
o vtákoch žijúcich na Slovensku a na záver si deti samy odšťavili pomaranče.
O úspechu KAD nás presvedčili mnohé pozitívne ohlasy na sociálnych sieťach z radu
rodičov aj pedagógov. Ďalším prínosom je otvorenie spolupráce našej školy
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so SZOPK

a materskými

školami.

Veľká

vďaka

patrí

všetkým

zapojeným

študentkám.

V

ýuka predmetu TPP (tvorba a prezentácia projektov) aj tento rok vyvrcholila
konferenciou „Projekt 2016“. Prezentácia najlepších prác žiakov 2. ročníka sa

konala v jedno júnové predpoludnie v klubovni pod dohľadom poroty v zložení
PaedDr. Eleonóra Porubcová, Mgr. Jana Mečiarová, Mgr. Ľudmila Husárová. Do
užšieho výberu sa dostalo osem súťažiacich. Zvíťazila Katarína Štrbáková (II.D) s
prácou „Treťohorná flóra na hornej Nitre“, na druhom mieste skončila Alexandra
Jašková (VI) s prácou „Fyzioterapia“, tretie miesto získala Laura Partiková (II.A)
s prácou „Svetelný smog“. Porota udelila aj mimoriadnu cenu Pavle Adamcovej
s prácou „Víno“. Víťazné práce boli odmenené knihami o našom regióne, vecnými
cenami od nášho dlhoročného sponzora – spoločnosť Orange – a ručne maľovanými
diplomami od Mgr. art. Miriam Kasperkevičovej. Ostatní súťažiaci: Dominik Mikuška
(II.A) „Zásaditá strava“, Lukáš Halbavý „Vplyv pohybu na zdravie človeka“, Klára
Richvalská „Mládež a voľný čas“ a Andrea Brayerová (II.C) „Tvorba a história filmu“
získali účastnícky diplom. Konferencia „Projekt 2016“ bola ukážkou celoročnej práce
všetkých druhákov našej školy, ktorá naučí študentov nielen samostatnosti,
plánovaniu a sebarealizácii, ale vo finále prináša pre tých najlepších víťazstvá v SOČ
alebo iných aj medzinárodných projektoch.
Pod vedením Mgr. art. Barbary Meluzin Remiašovej sa naša predmetová
komisia zapojila do súťaže Natura magica s prácou od študentky Dagmar
Marguerite Budd (kvinta).

Ďalšie aktivity predmetovej komisie
•

Počas Dňa otvorených dverí 12. marca 2016 zabezpečila Mgr. art. M.
Kasperkevičová workshop pre detských návštevníkov, vytvorenie výstavného
priestoru pre študentské práce spolu s Mgr. art. Barbarou Meluzin Remiašovou;
PaedDr. Emília Bartošová prezentovala predmet HUV v angličtine.

•

Výstava „SVET MIRIAM“ v RKC Prievidza s triedou kvarta a tercia (Mgr. Gabriela
Belisová).

•

Návšteva galérie Region art s triedou II.A (Mgr. art. M. Kasperkevičová).
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•

Vystavenie výtvarných prác seminaristov 3. ročníka – kópie diel (Mgr. art. M.
Kasperkevičová).

•

Vytvorenie veľkorozmernej informačnej tabule na bráne školy k „Dňu jazykov“
(Mgr. art. M. Kasperkevičová).

•

Vytvorenie diplomov pre „Projekt 2016“ (Mgr. art. M. Kasperkevičová).

•

Vytvorenie obálky na výročnú správu.

•

Beseda so žiakmi na tému „Moja výstava“ s triedou kvarta (Mgr. art. M.
Kasperkevičová).

•

Príprava žiakov na „Halloween party“ a klavírny sprievod (PaedDr. Emília
Bartošová).

•

Spolupráca na príprave programu „Október – mesiac úcty k starším“, klavírny
sprievod (PaedDr. Emília Bartošová).

Mgr. Jana Mečiarová, PaedDr. Oľga Kurbelová
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Menný zoznam študentov osemročného štúdia
Trieda: príma (31 žiakov)

Triedna profesorka: PhDr. Ľudmila Kupková

Antalík Matej

Ludík Michel

Bakoš Filip

Majdák Rastislav

Boďová Ema

Melchiory Matej

Bošková Lucy

Mihálová Paulína

Brezoňáková Vanessa

Mištinová Michaela

Cápa František

Pánisová Sophia

Ďurdina Andrej

Plšek Adam Benjamin

Dvorská Tatiana

Rexa David

Feherváriová Linda

Schmidtová Sára

Ficelová Sofia

Sitár Adam

Glevitzká Viera

Šandríková Zuzana

Hudec Jakub

Šefcová Klára

Jalakšová Sofia

Škorvanová Viktória

Kaňuch Juraj

Škrovanová Kristína

Kulichová Silvia

Zágorová Kamila

Lenarth Martin
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Trieda: sekunda a (26 žiakov)

Triedna profesorka: Mgr. Andrea Klocoková

Balážka Adam

Kozielová Karolína

Donič Adrián

Kupec Roman

Ďurdinová Nataša

Loja Martin

Farkaš Timotej

Macko Samuel

Ficelová Karolína

Priehoda Denis

Gerardis Marta

Protschka Walter Samuel

Gombarčík Filip

Puškášová Lenka

Gros Martin

Radosa Dávid

Gulašová Alžbeta

Satrapová Anna Kristýna

Halenkovičová Sofia

Slavejková Lucia

Ilčík Igor

Tekeliová Miriam

Ištvánfyová Ema

Veselý Jakub

Košťálová Natália Laura

Zábojníková Zoja
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Trieda: sekunda b (23 žiakov)

Triedna profesorka: Mgr. Zuzana Orságová

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: tercia (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: kvarta (30 žiakov)

Triedna profesorka: 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: kvinta (21 žiakov)

Triedna profesorka: Mgr. Ľudmila Zaujecová

Belaňová Lucia

Kurbelová Annamária

Budd Dagmar Marguerite

Masariková Alexandra

Čulíková Slavomíra

Mokrá Ivana

Daumer Jakub

Némethová Eva

Detko Adam Dávid

Petriska Marek

Detko Jozef Samuel

Pietriková Róberta

Gajdoš Samuel

Považanová Diana

Gatialová Emma

Smejkalová Ráchel

Kováčová Katarína

Štrba Tomáš

Krecháč Kristián

Zajac Vít

Kubovičová Rebeka
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Trieda: sexta (29 žiakov)

Triedna profesorka: Mgr. Silvia Valterová

Bednárová Martina

Kurhajcová Anna

Belis Matúš František

Macko Matej

Farenga Adrian

Macková Michaela

Foltán Filip

Magdolenová Jana

Gaherová Alexandra

Maľová Natália

Habšuda Pavol

Matulák Štefan

Hagarová Barbora

Obert Marcus Oliver

Hrehuš Roman

Pupáková Nikol

Hrnková Ema Marie

Rendeková Simona

Jašková Alexandra

Sklenárová Dorota

Kadaši Martin

Štangová Svetlana

Komáromiová Alexandra

Taschová Diana

Kotlářová Paulína

Terlanda Adam

Kotríková Natália

Weiterschütz Laura

Krajčovičová Linda
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Trieda: septima (13 žiakov)

Triedna profesorka: Mgr. Zuzana Cigáňová

Cagarda Róbert

Paulíková Karolína

Hvolka Jakub

Peterková Ľudmila

Chovanec Jakub

Sihelský Jakub

Kiepešová Barbora

Slavejko Slavomír

Kmieciak Sarah

Uhlárová Ivana

Kuchárik Martin

Uríčová Eva

Kurincová Lucia
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Trieda: oktáva (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 Tímea

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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Menný zoznam študentov štvorročného štúdia
Trieda: I.A (32 žiakov)
(prírodovedná trieda)

Triedny profesor: PaedDr. Juraj Tasch
Barcíková Simona

Kurbelová Veronika

Berecová Valentína

Kvostka Matúš

Cachovanová Dominika

Lacová Nikola

Čavojská Hana

Laginová Klára

Černák Ondrej

Líška Roman

Čierny Oliver

Macková Romana

Galanská Silvia

Mazánik Erik

Glevitzká Štefánia

Merašická Nikoleta

Hanus Marek

Michálková Lenka

Hevessy Zoltán

Minichová Lenka

Hilkovič Samuel

Mišiaková Valéria

Chovanec Michal

Nedeljak Matej

Juríková Róberta

Ondrejovič Róbert

Kavka Peter

Pánis Martin

Krajčíková Lívia

Puha Jakub

Krištín Matúš

Vavrinec Lukáš
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Trieda: I.B (34 žiakov)

Triedna profesorka: Mgr. Alžbeta Janesová
Bakus Samuel

Nechala Daniel

Balková Mária

Podlužanský Erik

Baničová Barbora

Polerecká Dominika

Faráriková Martina

Révészová Jessica

Hrivňák Norbert

Rumpliová Lívia

Hronský Samuel

Smetánka Andrej

Chlpeková Radoslava

Stankovský Ivan

Kočiš Adrián

Šimurka Andrej

Kotrík Pavel

Škultéty Adrián

Krško Adrián

Šnirc Roman

Kunovská Romana

Šuhajdová Rebeka Bianka

Marko Martin

Toráčová Emma

Maťovčiková Ivana

Valková Sabína

Mečiarová Františka

Valterová Denisa Vanessa

Mifek Dominik

Vrecková Dominika

Michalík Samuel

Vrecková Zuzana

Miklašová Katarína

Zimmer Mário
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Trieda: I.C (33 žiakov)
(jazyková trieda)

Triedny profesor: Mgr. Ján Opálený
Altofová Paulína

Kotríková Katarína

Benko Michal

Kováčová Simona

Beseda Martin

Lenhartová Lea

Breštenská Klaudia

Malinčíková Sofia

Čertíková Alžbeta

Mikulová Isabel

Čertíková Sophia

Oboňová Melánia

Čierna Natália

Pažická Aneta

Dežerická Linda

Richterová Natália

Drabantová Mária

Sigetová Katarína

Gunišová Alexandra

Sliepková Petra

Hanzalíková Laura

Suchý Michal

Hartmannová Ema

Šovčíková Nina

Hoosová Lucia

Vajdová Kristína

Hrivnáková Ivana

Vidová Ema

Hrnčiarová Lívia

Vlčková Sylvia

Janikovičová Sabína

Wolfová Paulína

Jendrišáková Gréta
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Trieda: I.D (31 žiakov)

Triedna profesorka: Mgr. Erika Hoppanová

Árvová Bianka

Mašán Roman

Baranec Patrik

Mikulková Paulína

Boboková Katarína

Mikušková Anna

Dolinajová Bibiána

Nemec Denis

Ďurejová Martina

Oršulová Angelika

Grescho Róbert

Palušová Dorota

Hanesch David

Plachá Jazmína

Hrabovský Juraj Tomáš

Raab Ferdinand

Chriňáková Veronika

Skarbová Viktória

Juríčeková Sofia

Stupková Jana

Koryťák Andrej

Šimková Vanda

Kováčová Katarína

Škultéty Martin

Kršková Martina

Vlačuha Kristián

Kurbel Jozef

Vojtáš Samuel

Kytka Marek

Žiaková Miriama

Lukas Andreas

175

Trieda: I.E (32 žiakov)

Triedna profesorka: Mgr. Nikola Dobišová

Antolová Natália

Kučera Richard

Belaňová Denisa

Lipovská Henrieta

Blaháč Marek

Litwiaková Barbora

Blahová Diana

Majdák Samo

Čižmárová Nina

Michalik Martin

Dobrotková Miroslava

Mrva Andrej

Drexlerová Ivana

Novosád Oliver

Grolmusová Veronika

Pokusová Beáta

Holá Alexandra

Rybárová Dominika

Hromada Branislav

Szabová Kristína

Huljak Jozef

Šimurková Anita

Ištvánová Nikoleta

Štanga Miroslav

Kluvanec Mário

Tonhauzer Aleš

Kotríková Michaela

Víglašská Magdaléna

Krebesová Martina

Žňava Eduard

Kubáni Samuel

Žovin Branislav
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Trieda: I.F (34 žiakov)
(všeobecná / spoločenskovedná trieda)

Triedna profesorka: Mgr. Ľudmila Husárová

Behanovská Ivana

Michulková Soňa

Dúbravková Simona

Miklošová Alžbeta

Ďurinová Tereza

Mjartanová Simona

Ďurinová Veronika

Obertová Stela

Ficelová Kristína

Petráš Samuel

Gardlík Adrián

Rajnohová Nataly

Gebrlínová Kristína

Ruttkayová Nicol

Grman Samuel

Sládkay Tomáš

Hámorská Renáta

Sokol Martin

Hupka Daniel

Staňo Milan

Chalmovský Tomáš

Šimurková Mária

Kohútová Bianka

Štefánková Michaela

Kostecká Klaudia

Švajlenková Inés Mária

Košťálová Anna

Vlčko Tomáš

Kršiak Adam

Vlhová Tímea

Kullová Kristína

Zasidkovych Kateryna

Matiašková Petra

Žigo Jozef
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Trieda: II.A (27 žiakov)
(prírodovedná trieda)

Triedna profesorka: Ing. Ľudmila Holá

Adamička Matúš

Hoppan Igor

Alušicová Cynthia

Kasperkevičová Viktória

Bačíková Ľudmila

Kašuba Jakub

Belák Dušan

Kevická Michaela

Bolgárová Nikola

Kubela Martin

Brázdová Ema

Mikuška Dominik

Cabada Roman

Murín Adam

Čavojčin Rastislav

Partiková Laura

Čertíková Selina

Pavláková Barbora

Glavo Otto

Sluka Dávid

Gulášová Veronika

Šimo Michal

Hagara Matej

Vlčková Rebeka

Hatalová Monika

Žilák Peter

Hlavina Henrich
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Trieda: II.B (29 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

Hudec Pavol

Štrohnerová Sophia Mária

Chrebetová Laura

Ujhelyiová Lucia

Chrvalová Lota

Vlžáková Jaroslava

Juricová Dominika

Wohland Daniel

Klucha Richard
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Trieda: II.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: II.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

181

Trieda: II.E (31 žiakov)

Triedna profesorka: PaedDr. Renáta Lukáčová

Áč Adam

Latkoczy Martin

Blaho Ľubomír

Lenhardt Martin

Cabaník Lukáš

Medzihorská Andrea

Cibulková Eva

Mokriš Patrik

Dedík Andrej

Naňo Samuel

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

Labudová Tereza

182

Trieda: II.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

183

Trieda: III.A (31 žiakov)
(prírodovedná trieda)

Triedna profesorka: PhDr. Monika Siváková
Andrejčák Samuel

Molota Branislav

Bírová Simona

Mrenica Matej

Čičmancová Soňa

Paľo Patrik

Ferov Ladislav

Pešta Juraj

Gajdoš Ivan

Plachý Ivan

Hagara Adam

Podlužanský Pavel

Hanzlík Andrej

Rabatinová Kristína

Hepner Pavol

Radosová Patrícia

Hvozdíková Eva

Richter Adam

Klimantová Simona

Šimko Pavol

Krausová Michaela

Škultéty Matej

Kučerková Miroslava

Šoška Michal

Kulichová Kristína

Václavík Alexander

Matys Michal

Valchovník Daniel

Mellová Katarína

Vrchovská Andrea

Mjartan Jakub

184

Trieda: III.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

185

Trieda: III.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

186

Trieda: III.D (31 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

Vidová Nika

Lienerová Natália

Wohlandová Emília

Líška Peter

187

Trieda: III.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

188

Trieda: III.F (26 žiakov)
(spoločenskovedná trieda)

Triedna profesorka: Mgr. Viera Pekárová

Belák Peter

Skok Andrej

Drienik Martin

Spevár Filip

Ďuriačová Laura

Spišák Jakub

Fábryová Karina

Šablicová Klaudia

Gettová Katarína

Šebeňová Mariana

Grossová Tímea

Škandíková Lucia

Harach Igor

Štefancová Lucia

Hepnerová Alica

Šuhajdová Valéria

Michalová Patrícia

Tichá Lenka

Mináriková Marcela

Václavík Daniel

Modrianska Laura

Vrábová Kristína

Palatická Darina

Vysočániová Michaela

Satinová Veronika

Žiaková Veronika

189

Trieda: IV.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

Pavlíček 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

190

Trieda: IV.B (33 žiakov)

Triedna profesorka: Mgr. Jana Mikušková

Barillová Bianca

Kuba Ondrej

Blahová Magdaléna

Lomnická Júlia

Čecho Adam

Martišková Adriana

Dobrotka Adam

Masarik Vladimír

Gajdušeková Simona

Matúšová Michaela

Gandel Radoslav

Slobodníková Lenka

Gatialová Martina

Svitková Denisa

Grolmusová Romana

Šišmišová Lucia

Hnidzíková Denisa

Špeťková Alžbeta

Humajová Kamila

Šrámek Tomáš

Chlpek Miroslav

Vavrík Juraj

Jánošová Klára

Vavro Marek

Juríčková Katarína

Vidová Nina

Kotríková Zdenka

Volf Lukáš

Kováč Lukáš

Záhorczová Dominika

Kováčiková Barbora

Znamenáková Lucia

Kozmonová Daniela

191

Trieda: IV.C (25 žiakov)
(všeobecná / jazyková trieda)

Triedna profesorka: Mgr. Helena Vašková

Adámik Marek

Loja Filip

Antol Nikolas

Matyašovská Ľubica

Čuková Sára

Michalovičová Anežka

Dvonč Dávid

Mokrý Peter

Gundová Pavla

Paulík Adrián

Hagara Matúš

Peniašková Klaudia

Hanešová Jana

Podstrelená Jana

Chrebetová Martina

Rupe Andrej

Jamriško Kristián

Spevár Jakub

Jánošková Patrícia

Šnircová Dáša

Kadlečík Ivan

Vezér Richard

Kobesová Paulína

Vrecková Patrícia

Koščová Michaela

192

Trieda: IV.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
193

Trieda: IV.E (33 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

Sestrienková Adela Marína

Hupka Samuel

Stano Peter

Kelemenová Alexandra

Sumer Peter

Kotianová Emma

Švorcová Magdaléna

Králiková Miroslava

Tasch Daniel

Kríková Michaela

Urbančoková Alexandra

Kubová Rebeka

194

Trieda: IV.F (32 žiakov)
(spoločenskovedná trieda)

Triedny profesor: 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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