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„Nie je dôležité to, čo robíme, ale koľko lásky do svojej činnosti vložíme. 

Robme malé veci s veľkou láskou.“ 

 

Matka Tereza 

 

 

Každý deň a nezištne. Pre seba, svoje 
okolie, svojich blízkych, známych  
i neznámych ľudí, ktorých vo svojom 
živote stretávame každý deň. Tieto 
každodenné maličkosti z nás robia 
lepších ľudí a z nášho sveta tiež. Napĺňajú 
nás pokojom, pokorou a prinášajú nám 
pocit uspokojenia a šťastia. 

Jedného dňa si uvedomíte, že šťastie 
nikdy nezáviselo od práce, vášho titulu 
alebo vzťahu s niekým.  

Šťastie nikdy nebolo o kráčaní  
v stopách tých, ktorí išli pred vami.  

Jedného dňa uvidíte, že šťastie 
spočívalo v objavení vašej vášne; v nádeji 
a odhodlaní tvárou v tvár problémom,  
v počúvaní svojho srdca a nasledovaní ho 
všade, kam vás zavedie.  

Šťastie spočívalo v láskavosti k sebe a 
ostatným, v tom, že ste sa naučili milovať 
osobu, ktorou ste sa stali. 

Jedného dňa pochopíte, že šťastie 
nebolo v rukách iných ľudí, ale vždy bolo 
vo vašich.  

Vo vás. 

Šťastie a vnútorný pokoj je odpoveď na naše každodenné malé dobré skutky. 

Robme si takto každodenné náš svet a život krajší a šťastnejší.  

Usmievajme sa na iných. Pomáhajme si navzájom. Nezištne. Radi a s láskou. 

 

Pokojný, šťastný a úspešný nový školský rok Vám všetkým. 

 
Mgr. Daniela Mihóková, riaditeľka školy  
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Pedagogický zbor Gymnázia P. O . Hviezdoslava 
a zamestnanci školy 

 
 
 

Pedagogický zbor 
 
Riaditeľka školy 
Mgr. Daniela Mihóková, učila matematiku v I. B a v III. A. 
 
Zástupkyňa riaditeľky školy: 
Ing. Daniela Čekovská, učila chémiu v II. A, matematiku v III. B, seminár z chémie  
v 3. a 4. ročníku. 
 
Učitelia: 
Mgr. Ingrid Cois, učila nemecký jazyk v II. B, III. A, IV. B, anglický jazyk v II. A, II. B  
a konverzáciu v anglickom jazyku vo 4. ročníku. 
Aleksandar Čavič, učil anglický jazyk v I. B, II. A, III. B, IV. A, IV. B a cvičenia z anglického 
jazyka vo 4. ročníku. 
RNDr. Ivan Duľa, PhD., učil matematiku v II. A, fyziku v I. A, I. B, II. A, II. B, III. A, III. B, cvičenia 
z fyziky v 3. ročníku a cvičenia z matematiky vo 4. ročníku. 
Mgr. Michal Gáborčík, učil matematiku v I. A, IV. A, IV. B, seminár z matematiky  
v 3. a 4. ročníku. 
Mgr. Edita Hrušková Molnárová, učila nemecký jazyk v I. A, I. B, II. A/B, III. A, III. B a v IV. A. 
Mgr. Dominik Ilaš, učil biológiu v I. B, občiansku náuku v III. A, III. B, IV. A, IV. B, 
spoločenskovedný seminár v 3. a 4. ročníku. 
Mgr. Mária Kovalčíková, učila anglický jazyk v I. B, III. A, III. B, IV. A, konverzáciu  
v anglickom jazyku v 3. a 4. ročníku a ruský jazyk v I. B. 
Mgr. Otto Krajňák, učil telesnú a športovú výchovu chlapcov v I. A/B, II. A, II. B, III. A/B,  
IV. A/B, biológiu v II. B, seminár z biológie v 3. a 4. ročníku a cvičenia z biológie vo 4. ročníku. 
Mgr. Dušan Mráz, učil informatiku v I. A, I. B, II. A, II. B, III. A, III. B, seminár z informatiky  
vo 4. ročníku a cvičenia z informatiky vo 4. ročníku. 
Mgr. Bronislava Oravcová, učila telesnú a športovú výchovu dievčat v I. A, I. B, II. A, II. B,  
III. A, III. B, IV. A, IV. B, geografiu v I. B a umenie a kultúru v I. A, I. B, II. A a II. B. 
Mgr. Andrea Petrášková, učila slovenský jazyk a literatúru v I. A, II. B, III. A, IV. B, dejepis  
v I. A, I. B, III. B, etickú výchovu v 1. a 2. ročníku. 
RNDr. Dušana Slovíková, učila biológiu v I. A, II. A, III. A, III. B, chémiu v I. A, I. B, II. B, III. A, 
III. B a cvičenia z chémie vo 4. ročníku. 
Mgr. Pavol Šoltys, učil slovenský jazyk a literatúru v I. B, II. A, III. B, IV. A, náboženskú výchovu 
v 1. a 2. ročníku a cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry vo 4. ročníku. 
Mgr. Mária Uličná, učila anglický jazyk v I. A, II. B, III. A, IV. B a matematiku v II. B. 
Profesor geografie Jozef Vlček, učil geografiu v I. A, II. A, II. B, III. A, III. B, dejepis v II. A,  
II. B, III. A, seminár z dejepisu v 3. ročníku a seminár z geografie vo 4. ročníku. 
Mgr. Daniela Žabková, učila francúzsky jazyk v II. A a v IV. A. 
 
Technicko-hospodárski pracovníci 
Jana Zacherová, ekonómka 
Ľuboslava Michaláková, účtovníčka 
Ing. Ján Ivan, školník 
Margita Kellnerová, Emília Mirgová, Ľudmila Vargová, upratovačky 
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Rada školy  
Zástupcovia pedagogických zamestnancov: Mgr. Pavol Šoltys (predseda), RNDr. Dušana 
Slovíková  
Zástupca nepedagogických zamestnancov: Margita Kellnerová 
Zástupca žiakov: Adam Madeja 
Zástupcovia rodičov: Mgr. Jana Šišková, Ing. Mgr. Peter Venglik, PhDr. Ing. Pavol Vilček 
Zástupcovia zriaďovateľa: PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, Pavel Hudaček, MUDr. Ján Hencel, 
MSc. a Ing. Mgr. Peter Zibura 
 
 
Adresa školy: Hviezdoslavova 20, Kežmarok 

Telefón: +42152/4523032 

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

Email školy: skola@gpohkk.edu.sk 

 

 

Činnosť záujmových krúžkov 
 
 

V školskom roku 2021/2022 učitelia žiakom ponúkli prácu v 9 záujmových krúžkoch.  
 

Názov krúžku Vedúci krúžku Názov krúžku Vedúci krúžku 

Basketbalový krúžok Aleksandar Čavić Projekty v biológii 
bbiolbiológiinár 

Dušana Slovíková 
Bedmintonový krúžok Jozef Vlček Školská kapela Mária Kovalčíková 
Mladý prírodovedec a záchranár Daniela Čekovská Športové hry Otto Krajňák 
Krúžok Fyzikálnej olympiády Ivan Duľa Propagačný krúžok Dušan Mráz 
Redakčný krúžok Andrea Petrášková   
 

 

mailto:skola@gpohkk.edu.sk
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Z kroniky školy 
 

2. september 2021 

● Slávnostné otvorenie školského roka. 

10. september 2021 

● Uskutočnilo sa Cvičenie OŽAZ pre I. a II. ročník - Lesopark SEVER v Kežmarku.  

14. september 2021 

● Riaditeľské voľno z dôvodu návštevy pápeža Františka na Slovensku. 

22. september 2021 

● Plenárne zasadnutie Združenia rodičov. 

24. september 2021 

● Navštív svoju školu - Spoznaj svojho vedca - aktivita v rámci Európskej noci výskumníkov 

2021 - prezentácia práce Ing. Mgr. Evy Záhradníkovej, PhD. - Rastliny vo vesmíre. 

26. september 2021 

● V súťaži Európsky deň jazykov, organizovanej Radou Európy na podporu interkulturálnej 

rozmanitosti, žiaci I. B Timea Gildeinová, Karin Pavličková, Daniele Rainone zvíťazili. Žiaci 

IV. B Karin Hutníková, Soňa Konfalová, Marcel Brand, František Lech obsadili 2. miesto  

a žiaci III. A Emma Kaňová, Andrea Danielčáková, Miriam Vengliková boli tretí. 

28. september 2021 

● Soňa Kurtá (II. B) reprezentovala našu školu na krajskom kole Hviezdoslavovho Kubína. 

Tento rok sa súťaž realizovala dištančnou formou. 

● Geologická expedícia – po prezentácii na tému Geológia Slovenska. doc. Mgr. Matúša 

Hyžného, PhD. si žiaci vyskúšali prácu geologa aj v teréne. 

29. september 2021 

● Na slávnostnom otvorení Literárneho Kežmarku vystúpila školská kapela In medias res  

v zložení Lucia Kubányiová (IV. B), Magdaléna Majerčáková (IV. B), Adam Madeja (III. B), 

Martin Zoričák (III. A) a Emanuel Kučera (II. A). 

30. september 2021 

● Žiaci III. A triedy sa zúčastnili na odbornom seminári venovanom P. O. Hviezdoslavovi  

a Jánovi Chalupkovi v rámci 56. Literárneho Kežmarku v kine Iskra. II. A a II. B sledovali toto 

podujatie online. 

1. október 2021 

● Imatrikulačný večierok zorganizovala trieda III. B. 

6. október 2021 

● Žiaci zo všetkých ročníkov sa zúčastnili tréningového kola súťaže iBobor. 

8. október 2021 

● Žiaci II. A a II. B triedy si vypočuli prednášku Evy Plánovskej Cestujeme v čase do roku 1989. 

● Soňa Kurtá (II. B) sa zúčastnila online rozborového seminára s členmi odbornej poroty 

Hviezdoslavovho Kubína. 

14. október 2021 

● Prezentácia o štúdiu na Farmaceutickej fakulte Karlovej univerzity v Hradci Králové  

pre žiakov 4. ročníka, ktorí navštevujú seminár z chémie. 

15. október 2021 

● Svetový deň zdravej výživy - štart súťaže o Naj EKO triedu. 
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● Zdravá desiata pre študentov gymnázia vďaka Tatranskej mliekarni a SK-MIX, s. r. o. 

19. október 2021 

● Odovzdávanie stužiek IV. A v obrazárni Kežmarského hradu. 

21. október 2021 

● Stužková slávnosť IV. B triedy. 

22. október 2021 

● Redakčná rada sa na workshope s Janou Tomaškovičovou z Košice online zoznámila  

s prácou novinára a novinárskymi útvarmi. 

27. október 2021 

● Súťaž vo vyrezávaní tekvíc - každá trieda si vyrezala svoju tekvicu, na 1. mieste sa 

umiestnila trieda II. B, na 2. mieste trieda I. B a na 3. mieste trieda I. A. Súčasťou tohto dňa 

boli aj krásne a kreatívne masky, ktoré si na seba obliekli nielen naši žiaci, ale aj učitelia. 

Akciu zorganizovala Žiacka školská rada. 

28. október – 1. november 2021 

● Jesenné prázdniny. 

9. november 2021 

● Študenti z tretieho a štvrtého ročníka sa zúčastnili hlavnej súťaže iBobor v kategórii Senior. 
11. november 2021 

● Študenti z prvého a druhého ročníka sa zúčastnili hlavnej súťaže iBobor v kategórii Junior. 
16. november 2021 

● Rozhlasová relácia pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva. Boli predstavení 

talentovaní študenti Dominika Vilgová z III. A a Adam Madeja z III. B. 

25. november 2021 

● Študentka Soňa Kurtá z II. B reprezentovala našu školu v celoštátnom finále súťaže mladých 

moderátorov - redaktorov SÁROVA BYSTRICA 2021.  

● V školskom kole Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2A (1. a 2. ročník) zvíťazila 

Katarína Horná z II. B a v kategórii 2B (3., 4. ročník) zvíťazil Jakub Ulbrich z III. A triedy. 

26. november 2021 

● Študentka Terézia Litvinská z III. A vyhrala školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. 
30. november 2021 

● Desiati žiaci školy sa zapojili do súťaže Expert geniality show. Expertmi sa stali Paulína 

Halčínová zo IV. A (Tajomstvá prírody), Marek Zubal z II. A a Slavomír Zubal z III. A 

(Mozgolamy). TOP expertmi svojím umiestnením v prvej štvrtine súťažiacich v celkovom 

poradí sa stali Slavomír Zubal a Marko Havran zo IV. B. 

3. december 2021 

● Internetová matematická olympiáda (reprezentovalo sedemčlenné družstvo 4. ročníka). 

6. december 2021 

● Najkrajší mikulášsky príbeh - tento deň sa na našej škole niesol v netradičnom duchu, každá 

trieda pod vedením svojho triedneho učiteľa napísala vianočných príbeh, v ktorom 

podmienkou bolo použiť vopred dané slová. Nakoniec každú triedu navštívil Mikuláš aj  

so svojou družinou. Akciu zorganizovala Žiacka školská rada. 

10. december 2021 

● Študentky Gabriela Ulbrichová (IV. A) a Emília Lizáková (II. A) zvíťazili v školskom kole 

Olympiády zo slovenského jazyka a postúpili do krajského kola. 
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13. – 17. december 2021 

● Vyučovanie prebiehalo dištančne. 

20. december 2021 – 9. január 2022 

● Vianočné prázdniny. 

13. január 2022 

● V okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku sa žiaci Katarína Horná - kategória 2A a 

Jakub Ulbrich - kategória 2B umiestnili na druhej priečke. 

19. január 2022 

● Študentka Terézia Litvinská z III. A vyhrala okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. 
4. február 2022 

● Polročné prázdniny. 

11. február 2022 

● Gabriela Ulbrichová (IV. A) a Emília Lizáková (II. A) reprezentovali našu školu v krajskom 

kole Olympiády zo slovenského jazyka. 

16. február 2022 

● Terézia Litvinská z III. A získala 4. miesto v krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku. 
18. február 2022 

● Školské kolo Geografickej olympiády v kateg. Z, do krajského kola postúpili Matej Gaborčík 

(II. A), Barbora Ferenčáková (III. A), Paulína Halčínová (IV. A), Emanuel Kučera (II. A). 

21. – 27. február 2022 

● Jarné prázdniny. 

2. – 4. marec 2022 

● V škole prebiehal zber papiera a použitých batérií. 

● Finančná charitatívna zbierka organizovaná Žiackou radou pre Spišskú katolícku charitu a 

ECAV na prípravu zariadení pre ženy a deti z Ukrajiny. 

4. marec 2022 

● Školská prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti (15 riešiteľov vytvorilo 10 prác). 

8. marec 2022 

● Pomoc študentov III. B triedy spoločnosti PARAMA, o. z. pri príprave Domova nádeje  

pre odídencov z Ukrajiny. 

9. marec 2022 

● Pomoc študentov III. A triedy spoločnosti PARAMA, o. z. 
15. marec 2022 

● Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a liter. 

● Dejepisná prednáška v Kežmarskom hrade pre žiakov III. A a III. B. 

● Mestská knižnica v Kežmarku otvorila svoje priestory žiakom II. A a II. B. 

● Prosociálny výcvik žiakov I. A a I. B. 

16. marec 2022 

● Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka. 
● Exkurzia žiakov 2. ročníka do Čistiarne odpadových vôd v Kežmarku. 

● Mestská knižnica v Kežmarku otvorila svoje priestory žiakom I. A a I. B. 

● Dobrovoľnícka činnosť žiakov III. B. 

● Kariérne poradenstvo pre žiakov III. A. 

17. marec 2022 

● Externá časť maturitnej skúšky z matematiky. 
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● Kariérne poradenstvo pre žiakov III. B. 

23. marec 2022 

● V krajskom kole Olympiády kritického myslenia našu školu reprezentovalo 14 študentov. 

● Emanuel Kučera, Emília Lizáková - obaja z II. A a Peter Venglik z I. A (víťazi školského kola 

Biblickej olympiády) súťažili v dekanátnom kole a vybojovali postup do diecézneho kola. 

25. marec 2022 

● Antónia Plutová z I. A bojovala v prvej slovenskej Ekoolympiáde, obsadila prvé miesto  

v počte najviac správne odohraných odpovedí. 

28. marec 2022 

● Deň učiteľov - Žiacka školská rada pripravila tvorivé poďakovanie vyučujúcim za ich prácu. 

30. marec 2022 

● Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín – reprezentovala Soňa Kurtá (obsadila 2. miesto). 

1. apríl 2022 

● Krajská prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti - reprezentovali práce 6 žiakov v štyroch 

odboroch, Ema Hetešová z III. A s prácou Forézia šťúrikov Slovenska získala 1. miesto. 

● Finále turnaja o majstra školy v halovom futbale (začiatok turnaja - 14. 1. 2022). Poradie 

družstiev: 1. IV.AB, 2. III. B, 3. II. B, 4. I. AB. 

● NO BACKPACK DAY - Žiacka školská rada organizovala kreatívnu aktivitu, ktorej cieľom 

bolo nájsť spôsob ako sa zbaliť do školy bez školskej tašky. Alternatívou školského batoha 

sa teda stali vysávač, kosačka, kufor, pneumatika, rôzne kuchynské spotrebiče... 

● Všetci študenti nášho gymnázia, ktorí sa prebojovali do krajského kola Geografickej 

olympiády v kategórii Z, sa stali jej úspešnými riešiteľmi. 

6. apríl 2022 

● Krajské kolo Dejepisnej olympiády slovenských a českých gymnázií, reprezentovali Karin 

Hutníková, Nikola Rusnačiková a Jakub Spišák, žiaci IV. B triedy. 

7. apríl 2022 

● Spoločná študentská kvapka krvi. 

11. apríl 2022 

● Medzinárodná matematická súťaž Matematický klokan (zapojených 24 žiakov 1. - 3. roč.). 

13. apríl 2022 

● Pôstna krabička pre Afriku 2022 – žiaci v rámci projektu Slovenskej katolíckej charity 

vyzbierali na hodinách náboženstva 81,91 €. 

14. apríl 2022 

● Majstrovstvá školy v bedmintone dievčat. Poradie: 1. Lucia Kačmárová III. B, 2. Naďa 

Mačičáková II. A, 3. Anna Bucová III. B. 

14. – 19. apríl 2022 

● Veľkonočné prázdniny. 

22. apríl 2022 

● Vešiaková výzva – akcia, ktorej hlavnou myšlienkou bolo zozbierať čo najviac vešiakov, 

ktoré poslúžia v potravinovej banke na triedenie oblečenia pre odídencov z Ukrajiny. 

25. apríl 2022 

● Zbierka potravín pre odídencov z Ukrajiny. 

26. apríl 2022 

● Zbierka potravín pre odídencov z Ukrajiny. 
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27. apríl 2022 

● Diecézne (krajské) kolo Biblickej olympiády - Emília Lizáková z II. A sa s počtom bodov 61 

stala úspešnou riešiteľkou, tím tvorili aj Emanuel Kučera z II. A a Peter Venglik z I. A  

- družstvo ako celok obsadilo 8. miesto. 

28. apríl 2022 

● Obhajoby prác v celoštátnej prehliadke Stredoškolskej odbornej činnosti (26. 04. - 29. 04.), 

Ema Hetešová z III. A získala 1. miesto v odbore 04 Biológia. 

● Verejná zbierka Deň narcisov - žiaci III. A Andrea Danielčáková, Laura Maláková, Radka 

Miškovičová, Samuel Rímsky, Miriam Vengliková a Martin Zoričák realizovali zbierku ako 

dobrovoľníci v priestoroch našej školy a v uliciach mesta Kežmarok, vyzbierali 690 €. 

29. apríl 2022 

● Prezentácia o programe Erasmus+, prezentovala študentka Alexandra Špaková. 

2. máj 2022 

● Pri príležitosti Dňa Zeme sa študenti 2. ročníka zúčastnili akcie „UPRACME SLOVENSKO”. 

● Konali sa prijímacie skúšky do 1. ročníka – 1. termín 1. kola. 

3. máj 2022 

● Okresné kolo v basketbale chlapcov sa konalo v Kežmarku v Mestskej športovej hale. 

Družstvo v zložení: Matej Horný (IV. B), František Lech (IV. B), Adam Madeja (III. B), Daniele 

Rainone (I. A), Dominik Schmidt (III. A), Timotej Soják (II. B), Boris Šiška (I. B), Daniel 

Tokarčík (III. B), Jakub Uhrin (IV. B), Matej Vilček (I. B), Pavol Weber (I. B) obsadilo 1. miesto. 

5. máj 2022 

● Študenti zo všetkých ročníkov sa zúčastnili testovania IT Fitness test 2022. 
6. máj 2022 

● I. A a I. B sa zúčastnili na spomienke na ukončenie II. svetovej vojny na nádvorí 

Kežmarského hradu. 

9. máj 2022 

● Konali sa prijímacie skúšky do 1. ročníka – 2. termín 1. kola. 

10. máj 2022 

● Okresné kolo v bedmintone chlapcov a dievčat v Matejovciach. Naše družstvá zvíťazili  

v obidvoch kategóriách v zložení: Lucia Kačmárová (III. B), Naďa Mačičáková (II. A), Filip 

Brutovský (III. B), Daniel Tokarčík (III. B). 

11. máj 2022 

● Krajské kolo 63. ročníka Fyzikálnej olympiády kategórií C, D v priestoroch Gymnázia 

Leonarda Stöckela v Bardejove. Zúčastnení: Šimon Zemčák z I. A kat. D, Rastislav Mašlonka 

z I. B kat. D, Matej Tomala z II. A kat. C a Martin Varšo z II. B kat. C. Počas 4 hodín riešili  

4 úlohy. Úspešným riešiteľom sa stal Šimon Zemčák, ktorý obsadil 4. miesto v kategórii D. 

12. máj 2022 

● Vyhodnotenie súťaže o Naj Eko triedu. 

● Krajské kolo v bedmintone chlapcov a dievčat v Poprade. Družstvo dievčat v zložení Lucia 

Kačmárová z III. B a Naďa Mačičáková z II. A zvíťazilo. 

● Krajské kolo v basketbale chlapcov v Sabinove. 
13. máj 2022 

● Slávnostná rozlúčka so žiakmi 4. ročníka. 

23. máj 2022 

● Ústna forma maturitnej skúšky. 
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● I.A, I. B, II. A a II. B sa stretli na športovej akcii v telocvični T2. 

● Upracme Slovensko - eko-aktivita pre žiakov druhého ročníka. 

● Uskutočnil sa KOŽaZ pre 3. ročník (branné cvičenie).  
24. máj 2022 

● Ústna forma maturitnej skúšky. 

● Uskutočnilo sa Cvičenie OŽaZ 2.a 4. pre I. a II. ročník v priestore kaštieľa v Strážkach. 
● Uskutočnil sa KOŽaZ pre 3. ročník (branné cvičenie).  
25. máj 2022 

● Ústna forma maturitnej skúšky. 

● Uskutočnil sa KOŽaZ pre 3. ročník (branné cvičenie).  
27. máj 2022 

● Žiaci III. A boli animátormi celomestskej súťaže pre I. stupeň ZŠ KIDS ATHLETICS. 

10. jún 2022 

● Festival študentského remesla v Kežmarku, žiaci I. A sa stali hercami a strašili v strašidelnom 

dome, bol to jeden z programov festivalu. 

14. jún 2022 

● Majstrovstvá SR v bedmintone. Naše žiačky Lucia Kačmárová a Naďa Mačičáková dosiahli 

veľký úspech a obsadili 3. miesto. 

15. jún 2022 

● Geologická prezentácia Doc. Matúša Hyžného, PhD. 

17. jún 2022 

● Naša Vansovej Lomnička – reprezentovala Soňa Kurtá z II. B. 

● Beseda žiakov 1. a 2. ročníka s Luciou Hurajovou, ambasádorkou 57. ročníka Lit. Kežmarku. 

21. jún 2022 

● 2. kolo prijímacieho konania. 

22. jún 2022 

● Študentky III. A Ema Hetešová, Antónia Balážová a Barbora Ferenčáková navštívili I. C 

triedu ZŠ Dr. Daniela Fischera v Kežmarku, kde na dvoch vyučovacích hodinách Barbora a 

Antónia oboznámili žiakov so zásadami správneho podávania prvej pomoci, Ema im odhalila 

tajomstvá života a stavby tela šťúrikov. 

23. jún 2022 

● Sexuálne prenosné ochorenia - beseda pre študentky 1. a 2. ročníka - MUDr. Balogh Jakub. 

● Prednáška „Múzeum v Kežmarku – história a poslanie“ pre seminaristov z dejepisu – 

prednášal náš absolvent, historik Múzea v Kežmarku, Mgr. Vladimír Julián Ševc. 

24. jún 2022 

● II. B v Košiciach - múzeum STU - interaktívna výstava a spoznávanie historického centra 

Košíc v doprovode turistického sprievodcu. 

26. – 28. jún 2022 

● Žiaci I. A triedy sa zúčastnili na školskom výlete v Tatranskej Lomnici. 

27. jún 2022 

● I. B a III. A v Banskej Štiavnici - Banské múzeum v prírode, Banka lásky. 

30. jún 2022 

● Slávnostné ukončenie školského roka - vyhodnotenie úspechov za školský rok 2021/2022, 

príhovor Žiackej školskej rady.  
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Odovzdávanie stužiek na Kežmarskom hrade 
 

V tomto školskom roku si štvrtáci pripínali na kabáty kúsky zelenej látky nazývané symbol 
nádeje opäť trochu nezvyčajne. To, že im stužková, na akú čakali, nebola dopriata, ich totiž 
neodradilo od zorganizovania aspoň slávnostného aktu odovzdávania zelených stužiek. My, 
trieda IV. A, sme podľahli nápadu uskutočniť túto krásnu udalosť pod klenbami Kežmarského 
hradu. 

V utorok 19. 10. 2021 sme sa pekne obliekli, chlapci prekvapili oblekmi a spolu s pánom 
triednym profesorom Šoltysom a našou pani riaditeľkou sme sa stretli na hrade. Slniečko nám 
svietilo a celí šťastní a zároveň nervózni sme si posadali na miesta a kochali sa najkrajšou 
miestnosťou na hrade – obrazárňou. Atmosféru nám spríjemňovala aj hudba, za ktorú sme 
vďační Martinovi Zoričákovi. Dohral Gaudeamus Igitur, pripli nám zelené stužky, odzneli 
básničky, ktoré nám prečítala Sonička Kurtá a na záver sme si pripili. Bodkou za oficiálnou 
časťou tohto dňa sa stal náš spoločný tanec. Mali sme aj milú návštevu, Kežmarskú televíziu. 
Náš Deň pokračoval obedom v Hoteli Hviezdoslav, kde sme utužili triedne vzťahy a spoločne 
sa zabavili. 

Celý tento deň bol aj napriek hroziacej pandémii za rohom pre nás krásnym  
a neopakovateľným zážitkom, na ktorý nezabudneme. 

Touto cestou by sme chceli poďakovať aj pracovníkom Kežmarskému hradu a Hotelu 
Hviezdoslav za ich ústretovosť. 

Nina Sojáková, IV. A 
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Galéria absolventov 
 
 
 
Z 59 žiakov maturitného ročníka 19 žiaci počas celého štúdia prospievali s vyznamenaním  

a aj na maturitnej skúške dosiahli výborný prospech. Ich mená a fotografie sú zverejnené  
v galérii absolventov vo vestibule školy. Sú to títo žiaci: 

 
 
 
    

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Dávid   Adriana  
  Bachleda (IV. A)  Bajusová (IV. A)   
 
  
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Paulína Karolína Zuzana  
 Halčínová (IV. A) Kubalová (IV. A) Neupauerová (IV. A) 
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Galéria absolventov 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Nina Tímea   
  Sojáková (IV. A) Stracená (IV. A)  
 

       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 

 
 
   
   
 Gabriela Barbora Karolína  
 Ulbrichová (IV. A) Václaveková (IV. A) Vilgová (IV. A) 
 
  
 
 
 
 
    
    
 
    
 
 
 
 

 
 
 
  Veronika Martin  
  Bineková (IV. B) Bodžoň (IV. B) 



Výročná správa 2021/2022 

 
14 

Galéria absolventov 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Marcel Gabriela   
  Brand (IV. B) Čaplovičová (IV. B)  
 

       
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 

 
 
   
   
 Ester Matej  Karin 
 Čorbová (IV. B) Horný (IV. B)  Hutníková (IV. B) 
 
  
 
 
 
 
    
    
 
    
 
 
 
 

 
 
 
  Soňa Natália    
  Konfalová (IV. B) Perignatová (IV. B)  
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Maturitné skúšky 
 
 

Témy písomných maturitných skúšok (PFIČ) zo slovenského jazyka a literatúry:  
1. Čaro roviny (Umelecký opis).  
2. „Príroda je stále nekonečne populárnejšia než dejiny.“ Karel Čapek (Diskusný príspevok).  

3. Kde je vlastne náš domov? (Úvaha).  
4. Som Ofélia (Beletrizovaný životopis literárnej postavy z diela Hamlet od W. Shakespeara).  
 

PFIČ zo SJL mohli žiaci písať 165 minút, pričom mali dodržať rozsah najmenej 1,5 strany  
a najviac 3 strany formátu A4. Žiaci si mohli vybrať jednu zo štyroch ponúknutých tém rôznych 
žánrov. 
 

Podmienky úspešného vykonania MS  
 
Podľa vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách č. 318/2008 Z. z. v znení 

neskorších predpisov  
1. Žiak úspešne zmaturuje z vyučovacieho jazyka a cudzieho jazyka, ak  
 
z ÚFIČ MS získa známku 1 – 3 a zároveň z EČ MS získa viac ako 33 % bodov alebo z PFIČ 

MS získa viac ako 25 % bodov, alebo  
z ÚFIČ MS získa známku 4 a zároveň z EČ MS získa viac ako 33 % bodov a zároveň z PFIČ 

MS získa viac ako 25 % bodov.  
 
2. Žiak úspešne zmaturuje z matematiky, ak  
 
z ÚFIČ MS získa známku 1 – 3 a zároveň z EČ MS získa viac ako 25 % bodov, alebo  
z ÚFIČ MS získa známku 4 a zároveň z EČ MS získa viac ako 33 % bodov. 
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Rozlúčka s maturantmi – príhovor riaditeľky školy 
 
 
Vážený profesorský zbor, milí študenti a predovšetkým vy, nádejní maturanti, ktorí sa dnes 

pripájate k dlhému zástupu absolventov kežmarského gymnázia! 
 
Je ťažké na vlastných nohách stáť,  
aj slamky sa chytám, keď život ma láme.  
Mám odreté kolená, 
keď snažím sa nájsť svoj osobný raj. 
 
Snažím sa, aby môj svet za niečo stál,  
aj keď nie vždy sa mi to darí.  
Snažím sa žiť naplno, ako sa dá,  
po kúskoch vyberám svoj svet z bonboniéry. 
 
Milí maturanti, 
 
na dnešný deň ste čakali dlhé štyri roky. Dočkali ste sa. Dnes piatok 13. mája 2022. Štyri 

roky vášho štúdia ubehli veľmi rýchlo. Zažili sme spoločne dve obdobia dištančného 
vyučovania, nebolo to ľahké pre nikoho z nás. Zvládli sme to, zvládli ste to, a teraz tu môžeme 
spoločne stáť a spomínať na spoločne strávené chvíle. Možno práve teraz spomínate na prvý 
školský výlet, na prvú písomku z matematiky, na prípravu programu na ZUČ-ku, na krátke 
prestávky, počas ktorých bolo treba tak veľa toho stihnúť. Počas týchto dní a rokov ste sa zmenili 
z takmer detí na dospelých mladých ľudí. Verím, že sa nám spoločne podarilo z vás vyformovať 
predovšetkým dobrých a empatických ľudí, ktorí si nájdu svoje miesto v živote. 

Čakajú vás dni sladké, sladšie, horké, kyslé, príjemné, nepríjemné... To všetko je život... 
Nebude to vždy len ľahké, netrafíš vždy na ten najsladší cukrík... Želám vám všetkým z celého 
srdca, aby ste našli v sebe dosť síl, odvahy, rozvahy, pokory... a na svojej životnej ceste 
úspešne zvládli všetky prekážky, prekonali všetky nástrahy, aby ste našli svoje šťastie v láske, 
v osobnom a pracovnom živote, aby váš život za niečo stál, aj keď to nebude vždy ľahké... 

 
Milí kolegovia, 

 
ďakujem vám za vašu prácu v týchto triedach. 

Predovšetkým triednym učiteľom - Pavlovi Šoltysovi, ktorý to 
ako vždy zvládol bez problémov, Veronike Kolesárovej, 
ktorá zvládla jeden školský rok povinností a potom materské 
radosti a Dušane Slovíkovej, ktorá prevzala štafetu a niesla 
ju statočne, okamihmi veľmi statočne. Nebolo to vždy 
jednoduché, ale to, že tu dnes spoločne všetci stojíme, 
svedčí o tom, že ste to zvládli. Ďakujem. 

Kolegovia vyučujúci, ďakujem, že ste v týchto mladých 
ľuďoch zanechali kúsok seba, že ste zasiali semienko 
poznania, radosti z učenia, ochoty poznávať, učiť sa, riešiť 
problémy, prekonávať samého seba... 

Život je ako bonboniéra, nikdy nevieš, čo ochutnáš. Máte 
však šťastie, ako absolventi kežmarského gymnázia ste 
pripravení na všetko, nič vás už nemôže prekvapiť. 

Želám vám pevné zdravie, šťastie, radosť z každého 
nového dňa a každému ten jeho vysnívaný osobný raj. 

 
Mgr. Daniela Mihóková, riaditeľka školy  
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Rozlúčka s maturantmi  
 

V piatok 13. mája sa uskutočnila slávnostná rozlúčka so žiakmi 4. ročníka. V tomto školskom 
roku v dvoch maturitných triedach je spolu 59 žiakov. Medzi nimi je 19 žiakov, ktorí počas štúdia 
dosahovali výborné výsledky, vždy prospeli s vyznamenaním. Ich mená sú uvedené v galérii 
absolventov.  

 
Zároveň boli viacerí žiaci ocenení za reprezentáciu školy vo vedomostných súťažiach, 

predmetových súťažiach, v športe, v projektoch a za mimoškolskú činnosť, a to: 

• za reprezentáciu školy v Stredoškolskej odbornej činnosti a v Chemickej olympiáde: 
Gabriela Čaplovičová, 

• za reprezentáciu školy v Stredoškolskej odbornej činnosti: Karolína Vilgová, 

• za projekt Nenápadní hrdinovia: Karin Hutníková, Soňa Konfalová, Jakub Spišák, 

• za reprezentáciu v športe: Marko Havran, František Lech, Emma Matejková, Boris 
Svoboda, Tímea Stracená, Gabriela Ulbrichová, 

• za prácu v školskom časopise a v školskej kapele: Lucia Kubányiová, 

• za prácu v školskej kapele: Magdaléna Majerčáková, 

• za prácu v školskom časopise: Nina Sojáková, 

• za prácu v školskom žiackom parlamente a mimoškolskú činnosť: Jakub Komara. 
 

Maturantom želáme v ďalšom živote veľa zdravia, lásky a úspechov v osobnom aj 
profesijnom živote. 

Ing. Daniela Čekovská 
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Výchovné poradenstvo 
 
Žiaci nášho gymnázia môžu využiť pomoc s profesijnou orientáciou u výchovného poradcu. 

Úlohou výchovného poradcu pri Gymnáziu P. O. Hviezdoslava je poskytovať žiakom najmä 
končiacich ročníkov základné informácie o možnostiach štúdia na rôznych typoch vysokých 
škôl doma, ale aj v zahraničí. Zabezpečujeme v spolupráci s vysokými školami informácie 
propagované pomocou brožúr, informačných letákov, či iných prospektov poskytujúcich novinky 
o študijných programoch a odboroch, dňoch otvorených dverí a iných aktivitách organizovaných 
vysokými školami. Každú príležitosť spolupráce s konkrétnou vysokou školou vítame a tešíme 
sa na návštevy pracovníkov vysokých škôl, ktorí poskytujú žiakom besedy a prednášky.  

Výchovný poradca eviduje taktiež štatistiky uplatnenia absolventov nášho gymnázia či už 
v ich ďalšom štúdiu na vysokých školách, prípadne v profesijnom živote. V školskom roku 
2021/2022 maturovalo v našej škole 59 žiakov, z toho 41 dievčat, 18 chlapcov. Z nich  
39 absolventov našej školy pokračuje v štúdiu ďalej na niektorej zo slovenských vysokých škôl, 
12 žiakov sa rozhodlo pre štúdium na vysokej škole v zahraničí. 8 absolventov našej školy sa 
zaradilo do pracovného prostredia, z toho traja pracujú v zahraničí. V neposlednom rade majú 
stále možnosť všetci žiaci nášho gymnázia využiť konzultačnú činnosť, napríklad pri vypisovaní 
prihlášok na vysoké školy. 

Nezabudnime spomenúť ani spoluprácu výchovného poradenstva pri Gymnáziu P. O. 
Hviezdoslava spolu s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie  
v Kežmarku, a to so žiakmi prvého ročníka, ktorým organizujeme adaptačné programy a aktivity. 
Žiakom tretieho ročníka poskytujeme zisťovanie ich profesijnej orientácie a pomoc pri výbere 
správnej vysokej školy. Taktiež nám pracovníci CPPPaP v Kežmarku výrazne pomáhajú aj  
pri práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Mgr. Dominik Ilaš, výchovný poradca  
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Prijímacie skúšky 
 
 
 
V zmysle platnej legislatívy a po prerokovaní na pedagogickej rade a v Rade školy riaditeľka 

školy zverejnila podmienky prijímacieho konania do 1. ročníka 4-ročného štúdia na Gymnáziu 
P. O. Hviezdoslava v Kežmarku pre školský rok 2022/2023. Na štúdium na gymnáziu sa 
zapísalo 43 uchádzačov. 

 
 
 

Meno žiaka Základná škola Meno žiaka Základná škola 

Laura Becková Hrad. nám. Kežmarok Stela Laskovská Dr. Fischera, Kežmarok 

Nina Bednarčíková Hrad. nám. Kežmarok Sofia Laufová J. M. Petzvala, Sp. Belá 

Michael Bekeš Hrad. nám. Kežmarok Milan Mesarčík Hrad. nám. Kežmarok 

Marek Bonk J. M. Petzvala, Sp. Belá Sára Neupauerová Lendak  
Martina Božeková Dr. Fischera, Kežmarok Nina Pacanovská Hrad. nám. Kežmarok 

Tomáš Cehula Sv. Kríža, Kežmarok Michaela Pavličková Sv. Kríža, Kežmarok  
Liliana Ciošová Dr. Fischera, Kežmarok Karin Pirožeková Hrad. nám Kežmarok 

Rebeka Čorbová Dr. Fischera, Kežmarok Lucia Plišková J. M. Petzvala, Sp. Belá 

Paula Dudeková Dr. Fischera, Kežmarok Tobias Pružinský Nižná brána, Kežmarok 

Tailee Eccles Dr. Fischera, Kežmarok Daniel Regitko Nižná brána, Kežmarok 

Lenka Eliášová Dr. Fischera, Kežmarok Soňa Rojková J. M. Petzvala, Sp. Belá 

Natália Gemzová Dr. Fischera, Kežmarok Nina Amélia Sabaková Francisciho, Poprad  
Alexandra Gromanová Hrad. nám. Kežmarok Lucia Skribčáková J. M. Petzvala, Sp. Belá 

Simona Habiňáková Hrad. nám. Kežmarok Ivana Staviarska J. M. Petzvala, Sp. Belá 

Jakub Hangurbadžo Holumnica  Adam Sýkora Ľubica 

Simona Hostová Dr. Fischera, Kežmarok Monika Šoltysová J. M. Petzvala, Sp. Belá  
Berta Hudina Hrad. nám. Kežmarok Natália Štefániková Francisciho, Poprad 

Sofia Kellnerová Dr. Fischera, Kežmarok Sofia Tomašeková Hrad. nám. Kežmarok  
Ester Kočová Sv. Kríža, Kežmarok Jakub Uriga Nižná brána, Kežmarok 

Sára Kovalčíková Sv. Kríža, Kežmarok Dorota Vaverčáková Hrad. nám. Kežmarok  
Dávid Krzysik Hrad. nám. Kežmarok Nina Vdovjaková Hrad. nám. Kežmarok 

Richard Labovský Hrad. nám. Kežmarok   
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Imatrikulácie prvákov 
 

 

V piatok, 1. októbra 2021, sa na našom gymnáziu uskutočnila imatrikulácia prvákov, ktorú 
pripravili žiaci III. B pod vedením pána profesora Čavića. Zúčastnilo sa jej približne 40 prvákov 
z triedy pani profesorky Oravcovej a pána profesora Vlčeka. 

Témou tohtoročnej imatrikulácie bol film THE PURGE (Očista). Po zaznení sirény museli 
prváci prejsť ôsmimi stanovišťami, ktoré preverili ich psychické a fyzické zručnosti, ale aj 
vedomosti, ktoré nadobudli za doterajšie štúdium. 

Keďže všetci prváci tieto stanovištia zvládli, tak sa od tohto dňa považujú za právoplatných 
študentov Gymnázia P. O. Hviezdoslava. Chceme sa im poďakovať za účasť. Veríme, že si túto 
našu „očistu“ užili a budú na ňu spomínať len v dobrom. 

 

kolektív III. B  
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Žiacka školská rada  
 

Po dvoch rokoch, ktoré sa niesli v duchu pandémie a opatrení zameraných najmä na 
obmedzovanie spoločenského života, máme za sebou relatívne úspešný školský rok 
2021/2022. Práve z týchto dôvodov ani Žiacka školská rada, ktorá pri Gymnáziu P. O. 
Hviezdoslava funguje, nemohla plne realizovať aktivity a svoju činnosť. To sa tento školský rok 
aspoň čiastočne podarilo zmeniť. 

Žiacka školská rada v zložení Jakub Komara IV. A (predseda), Karin Hutníková IV. B, Lara 
Laufová III. B, Samuel Rímsky III. A, Lenka Poľanovská II. B, Damián Cehula II. A, Boris Šiška 
I. B, Timea Gildeinová I. A (členovia) sa viacerými úspešnými podujatiami zviditeľnila a zvýšila 
tak povedomie nielen u našich žiakov, ale aj potenciálnych záujemcov o štúdium, rodičov a 
iných. Aktívna spolupráca jednotlivých členov Žiackej školskej rady a pravidelné stretnutia 
umožnili úspešne spropagovať a zrealizovať veľké množstvo menších či väčších podujatí. 

K tým väčším by sme určite zaradili Halloween na škole, ktorý sa niesol vo veľkom štýle. 
Žiaci, ale aj učitelia vymenili svoje každodenné oblečenie za masky (vtipné, strašidelné, veselé, 
rozprávkové), v ktorých ráno nabehli do školy. Tento deň sa neniesol len v duchu karnevalových 
kostýmov a masiek, ale aj v duchu kreatívnej aktivity, ktorou bolo vyrezávanie tekvíc. Do každej 
triedy sme zabezpečili tekvice, aby každá trieda mala rovnaké podmienky, a potom na rad prišla 
ich fantázia. Tie najkrajšie odborná porota samozrejme aj ocenila. 

K ďalším väčším akciám patril aj Mikuláš, v rámci ktorého okrem návštevy Mikuláša  
v jednotlivých triedach žiaci tvorili kreatívne vianočné príbehy. 

Veľký úspech mala aj akcia NO BACKPAGE DAY, keď žiaci nahradili svoje tradičné školské 
tašky inými kreatívnymi výtvormi, či vecami. 

Žiacka školská rada spolupracovala taktiež na zbierkach, organizovaných za pomoci pani 
profesorky Slovíkovej, na pomoc deťom prichádzajúcim z Ukrajiny, ktorí v našom okolí hľadali 
dočasné útočisko. Pomohli sme im finančnou, potravinovou zbierkou, vešiakovou výzvou, ale 
aj tým, že sme priamo priložili ruku k dielu pri budovaní ich dočasného bývania vo Veľkej 
Lomnici. 

K aktivitám, pri ktorých sme sa nielen bavili, ale najmä pomáhali, patrila aj Študentská 
kvapka krvi. 

Veľmi pekné bolo taktiež ocenenie a vyzdvihnutie práce našich učiteľov pri príležitosti Dňa 
učiteľov. 

Žiackej školskej rade prajeme ešte viac kreatívnych nápadov a úspešne zrealizovaných 
podujatí v nadchádzajúcom školskom roku. Sme otvorení všetkým nápadom a akejkoľvek 
pomoci zo strany každého jedného žiaka, aj keď nie priamo člena ŽŠR. 

Mgr. Dominik Ilaš, koordinátor ŽŠR  
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PK slovenského jazyka a literatúry, 
spoločenskovedných predmetov a geografie 

 

 

Školský rok 2021/2022 bol rokom návratu do normálu. Hoci pred jeho začiatkom sme mali 
zmiešané pocity. Na jednej strane to bola túžba opätovne fungovať ako pred pandémiou, na 
strane druhej obava z toho, ako si zvykneme na režim prezenčného vzdelávania. Nakoniec sme 
to predsa len zvládli.  

Nasledujúce riadky nech poslúžia ako spomienka na rok, keď sme opäť zasadli do školských 
lavíc. 

V tomto školskom roku sme sa už po desiatykrát zapojili do celoslovenského projektu 
Záložka do knihy spája slovenské školy - Významné osobnosti slovenskej literatúry – Pavol 
Országh Hviezdoslav (100. výročie úmrtia) a Božena Slančíková-Timrava (70. výročie úmrtia), 
ktorý je zameraný na podporu čítania. Do tohto projektu sa prihlásilo 170 stredných škôl  
s celkovým počtom 8 495 žiakov. 

Opäť sme sa mohli vrátiť k organizovaniu exkurzií, ktoré sú spestrením vyučovacieho 
procesu. V marci navštívili prváci a druháci Mestskú knižnicu v Kežmarku. Triedy I. B a III. A  
v júni absolvovali literárno-geografickú exkurziu. V Banskej Štiavnici v Banke lásky spoznali 
príbeh lásky Márie Pišlovej a Andreja Sládkoviča a následne sfárali do štôlne Bartolomej. 

Na slávnostnom otvorení Literárneho Kežmarku (LK) sa už tradične predstavila naša školská 
kapela In medias res. Na podujatí ju tvorili hudobníci Adam Madeja (III. B), Martin Zoričák  
(III. A), Emanuel Kučera (II. A), Magdaléna Majerčáková (IV. B) a Lucia Kubányiová (IV. B).  
V ich podaní zazneli piesne Hrám od Karola Duchoňa, Cez okno a Do batôžka od Jara Filipa. 

Trieda III. A sa v septembri zúčastnila na odbornom seminári venovanom P. O. 
Hviezdoslavovi a Jánovi Chalupkovi. Koncom júna triedy I. B a II. B besedovali s Luciou 
Hurajovou, herečkou a ambasádorkou 57. ročníka Literárneho Kežmarku. 

Naši študenti sa zapojili do rôznych súťaží, v ktorých 
zabodovali. Soňa Kurtá z II. B reprezentovala našu školu  
v celoštátnom kole Sárova Bystrica, v okresnom kole 
Hviezdoslavovho Kubína a v celoštátnom kole Našej Vansovej 
Lomničky, z ktorého si odniesla diplom za recitátorsky prínos  
v kategórii poézia. V tomto školskom roku sme sa po prvýkrát 
zapojili do krajského kola Olympiády kritického myslenia, ktoré 
bolo online formou.  

Najlepší výsledok v kategórii 1 v konkurencii 161 súťažiacich 
dosiahli Matej Tomala z II. A 7. - 8. miesto a Viktor Lipčák z II. B 
17. - 18. miesto. V kategórii 2 zabodoval Adam Škvarek z III. A, 
ktorý sa umiestnil na 22. - 23. mieste spomedzi 164 súťažiacich. 
Študentky Gabriela Ulbrichová (IV. A) a Emília Lizáková (II. A) si 
otestovali svoje vedomosti v krajskom kole Olympiády  
zo slovenského jazyka. 

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

Mgr. Andrea Petrášková, vedúca predmetovej komisie  
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Pavol Országh Hviezdoslav a Ján Chalupka 

Koncom septembra sa uskutočnil v kine Iskra odborný seminár venovaný P. O. 
Hviezdoslavovi a Jánovi Chalupkovi v rámci 56. Literárneho Kežmarku. Študenti III. A triedy si 
vypočuli tri prednášky.  

Literárny historik Augustín Maťovčík sa vo svojom príspevku venoval málo známym 
informáciám o P. O. Hviezdoslavovi. Odborný pracovník Slovenskej národnej knižnice Pavol 
Máťuš vystúpil s témou Prečo práve Hviezdoslav? A na záver historička a spisovateľka Nora 
Baráthová porozprávala o živote J. Chalupku a o jeho vzťahu k Babette von Wieland. 

Keďže toto podujatie bolo možné sledovať aj online, tak triedy II. A a II. B si v rámci hodín 
slovenského jazyka vypočuli zaujímavé informácie o živote významných spisovateľov. 

Mgr. Andrea Petrášková 

Beseda s Luciou Hurajovou 

Lucia Hurajová je známou filmovou, seriálovou, divadelnou a rozhlasovou herečkou, aktívne 
pôsobí v dabingu a ako recitátorku ju možno často vidieť v projektoch spojených s literatúrou. 
Okrem toho je ambasádorkou 57. ročníka Literárneho Kežmarku, najstaršej autorskej 
literárnej súťaže pre deti a mládež na Slovensku. 

V piatok 17. júna k nám zavítala na gymnázium, aby sa stretla so študentmi 1. a 2. ročníka. 
Beseda bola vo veľmi príjemnej a uvoľnenej atmosfére. Lucia Hurajová žiakom porozprávala  
o svojich gymnaziálnych rokoch, o čase na vysokej škole, pobyte v zahraničí a, samozrejme,  
o svojich hereckých skúsenostiach. Nechýbali ani otázky o literatúre a knihách. Žiaci tak mali 
možnosť nazrieť do života a sveta herečky a porozprávať sa s ňou na rôzne témy. 

Nina Cehuľová, II. B  
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Exkurzia do Mestskej knižnice 

Mestská knižnica v Kežmarku otvorila svoje priestory v utorok 15. 3. 2022 žiakom II. A a II. B 
a v stredu 16. 3. 2022 žiakom I. A a I. B. Naši žiaci mali možnosť absolvovať hodinu informačnej 
výchovy s riaditeľkou knižnice PhDr. Janou Schönovou. 

Po informačne bohatej prezentácii prváci i druháci mali možnosť prezrieť si vynovené 
priestory knižnice. Dostali ponuku stať sa oficiálnymi čitateľmi v tejto inštitúcii, bolo im umožnené 
priamo na mieste získať čitateľský preukaz. 

Veríme, že táto „návšteva” žiakov nielen informačne obohatila, ale že v nich aj podnietila viac 
rozvíjať svoj vzťah ku knihám a ich čítaniu. 

Mgr. Pavol Šoltys  
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Časopis Stretnutia 
 

Zlá epidemiologická situácia spôsobila, že sme sa na dlhší čas 
odmlčali. Situácia sa našťastie zlepšila a my sme sa mohli vrátiť  
k svojej práci. Od posledného čísla, ktoré bolo vydané v januári 
2020, sa nám podarilo vydať prvé pokoronové číslo. 

Za tie chýbajúce roky sa však veľa na našej škole 
zmenilo. Výnimkou nebola ani redakčná rada. Na tiráži ste 
mohli vidieť staré, ale aj nové mená. Vymenili sa nám grafici, 
ilustrátori, fotograf, dokonca aj šéfredaktor. To, ale aj takmer 
dvojročná pauza, nás nezastavilo. Museli sme si naspäť 
privyknúť na prezenčné vyučovanie a mimoškolské aktivity, 
ktoré sme počas dištančného vzdelávania nemohli 
vykonávať. Podarilo sa nám zvyknúť si a vy ste v rukách 
mohli držať náš školský časopis. Z plánovaných troch čísel 
sa nám však podarilo vydať len jedno. Ďalšie dva zostali, 
bohužiaľ, len v elektronickej podobe. 

Tento rok sa nám nepodarilo zúčastniť sa súťaží, na ktoré 
sa dostávame každý rok. Verím, že všetko sa v lepšie obráti 
– vy budete dostávať všetky svoje čísla a nám sa znova 
podarí súťažiť a možno súťaže časopisov aj vyhrať.  

 

Petronela Ungradyová, III. A 

Workshop s novinárkou 

Prednedávnom sa uskutočnil v našej škole workshop s redaktorkou Janou Tomaškovičovou 
z Rádia Košice, absolventkou nášho gymnázia a bývalou šéfredaktorkou časopisu Stretnutia, 
ktorý bol určený pre členov redakčnej rady. 

Pre všetkých redaktorov to bolo nesmierne poučné, keďže sme mali možnosť vidieť prácu 
profesionálnej redaktorky, vypočuť si jej rady a tipy ako zlepšiť písanie článkov, zároveň si 
vyskúšať pár praktických aktivít zameraných na rýchle písanie a kreativitu. 

Ďakujeme za možnosť zúčastniť sa workshopu a dúfame, že užitočné informácie zužitkujeme 
a budeme robiť stále väčšiu a väčšiu radosť prostredníctvom Stretnutí profesorom a žiakom 
nášho gymnázia. 

Ema Hetešová, III. A  
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Najkrajší mikulášsky príbeh 

 

 

Každý rok sa našej škole oslavoval Mikuláš, čo znamenalo, že študenti čakali v ten deň, že 
sa nebudú učiť, ale budú čakať na príchod Mikuláša aj so svojimi pomocníkmi, ktorí navštívia 
každú jednu triedu školy. Keďže sme v pandemickej situácii, tento rok sme museli vymyslieť 
niečo, aby sme sa chránili a nestretávali sa s veľkým množstvom študentov. Až prišiel nápad. 
Na deň sv. Mikuláša sa na našej škole konala netradičná mikulášska súťaž, do ktorej sa zapojili 
všetky triedy spoločne s ich triednymi profesormi. Bola to súťaž s názvom NAJKRAJŠÍ 
MIKULÁŠSKY PRÍBEH.  

Súťaž začala hneď po zazvonení na prvú vyučovaciu hodinu, pričom aby sa nemiešali triedy, 
tak sa všetky pokyny diktovali pomocou školského rozhlasu. Školská rada vymyslela  
20 slovenských slov, ktoré následne preložili do 15 jazykov sveta. Prvou úlohou súťažiacich 
tried bolo preložiť tieto slová opäť do slovenčiny, pričom ako pomôcku dostali zoznam použitých 
jazykov. Hneď po preložení zistili, že tieto slová sa nijako netýkajú Mikuláša, ale ani Vianoc.  
A v tom bol ten vtip.  

Cieľom súťaže bolo napísať čo najkrajší príbeh s vianočnou tematikou, avšak aby to nebolo 
také ľahké, tak sa samotné slová vôbec netýkali tohto nádherného zimného obdobia. No a vtedy 
všetky triedy pochopili, že budú musieť zapojiť svoju fantáziu, aby vymysleli čo najkreatívnejší 
príbeh. Na napísanie príbehu mali 2 vyučovacie hodiny. Po uplynutí času si musela každá trieda 
vybrať jedného zástupcu, ktorého úlohou bolo so svojimi rétorickými schopnosťami prečítať 
príbeh v rozhlase a tým pádom odprezentovať spoločnú prácu triedy.  

Po prečítaní všetkých ôsmich príbehov sa následne urobilo vyhodnotenie súťaže. O víťazoch 
rozhodli zástupcovia všetkých tried a netriedni profesori. Po sčítaní bodov sa na najvyššom 
piedestáli umiestnila trieda III. B. Dielo tejto triedy si nazbieralo pri hodnotení najvyšší počet 
bodov, rozdiel medzi prvým a druhým miestom bol väčší ako 20 bodov.  

 

Jakub Komara, IV. A - Samuel Rímsky, III. A - Lara Laufová, III. B  
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Halloween na gympli 

 

Posledný školský deň pred jesennými prázdninami sa 
na našom gymnáziu niesol v duchu oslavy Halloweenu. 
Žiaci, dokonca aj učitelia, vymenili svoje tradičné 
každodenné oblečenie za strašidelné masky, karnevalové 
kostýmy a iné kreatívne výtvory, ktoré im zdobili vlasy  
či tvár. V zborovni sme namiesto našich učiteľov mohli 
nájsť letušku, čarodejnicu, či myšiaka. V triedach sme 
mohli natrafiť na čertice, víly, duchov, vlkolakov, lekárov  
a lekárky, vojakov, či dokonca aj pápeža. Niektorí žiaci  
si dali námahu a vyrobili si masku z domácich zdrojov, ako 
napríklad maska Koralíny. 

Kreativita žiakov sa ukázala nielen v rámci tvorby svojej masky, ale aj spoločnej úlohy v rámci 
celej triedy, a to súťaž o najkrajšie vyrezanú halloweenskú tekvicu. 

Na 3. mieste sa umiestnila trieda I. A, ktorá získala sladkú odmenu, na druhom mieste sa 
umiestnila trieda I. B, ktorá získala žolíka na jednu neohlásenú písomku, a na prvom mieste 
trieda II. B, ktorá získala deň vyučovacieho voľna, ktorý môže stráviť nimi zvolenou celodennou 
aktivitou. 

Mgr. Dominik Ilaš 

1. apríl 

V piatok ráno 1. apríla sme sa my, učitelia nášho gymnázia, nestačili čudovať. Žiaci 
prichádzali do školy a učebnice, zošity či ďalšie školské pomôcky prinášali v čudných 
„aktovkách“. To iba reagovali na štvrtkovú večernú výzvu žiackej rady a ich kooordinátora,  
p. prof. Ilaša. A tak si môžete na fotografiách pozrieť, čo všetko sa dá na poslednú chvíľu  
v domácnosti nájsť a použiť ako školský batoh. Kreativita mnohých žiakov bola neskutočná.  
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Človek a spoločnosť 

 

S predmetom občianska náuka sa môžu naši žiaci stretnúť počas gymnaziálneho štúdia  
v treťom a štvrtom ročníku. Zatiaľ čo v treťom ročníku ide o predmet s dvojhodinovou týždennou 
dotáciou, vo štvrtom ročníku to je jedna vyučovacia hodina týždenne. 

V rámci predmetu občianska náuka prinášame žiakom vedomosti a zručnosti z oblastí 
psychológie, základné terminologické penzum, žiaci si môžu vyskúšať vypočítať svoj mentálny 
vek, následne pomocou fyzického veku určiť inteligenčný kvocient, zaradiť sa na základe 
charakterových vlastností k typu osobnosti, z podoblasti sociológie si rozšíria svoje poznatky 
o sociálne fenomény a problémy, prípadne vplyvy globalizácie. Pre žiakov menej pútavé,  
ale zase aktuálne a stále potrebné pre spoločenský život, sú aj politologické témy. Patrí predsa 
k základným všeobecným poznatkom vedieť vymenovať, aké majú funkcie orgány štátnej  
a verejnej správy a čo k nim patrí. Súčasťou občianskej náuky je aj právo, a to konkrétne 
základné rozdiely medzi jednotlivými odvetviami verejného a súkromného práva. K náročnejším 
tematickým celkom patrí ekonómia, ktorá prináša žiakom informácie o regulácii a tvorbe cien, 
o trhovom mechanizme, konkurencii... 

Pre žiakov s väčším záujmom o štúdium týchto tém ponúkame na škole možnosť výberového 
predmetu spoločenskovedný seminár, ktorý sa vyučuje v dvojhodinovom bloku v treťom  
a štvorhodinovom bloku vo štvrtom ročníku. Záverom je úspešné ukončenie maturitnou skúškou 
z predmetu občianska náuka. V súčasnosti predmet občianska náuka a maturitná skúška  
z daného predmetu zaznamenáva rok čo rok zvýšený záujem zo strany žiakov, a to najmä aj 
pre jeho praktické využitie a široký záber oblastí, ktorým sa daná vedná disciplína venuje  
a ktoré žiaci využijú v ich ďalšom štúdiu na vysokej škole. 

Mgr. Dominik Ilaš 

Geografická olympiáda 

 

Študenti nášho gymnázia sa aj v tomto školskom roku zúčastnili školského kola Geografickej 
olympiády v kategórii Z. Súťaž sa konala online 18. 2. 2022. Test pozostával z 30 otázok  
a študenti mali na jeho vypracovanie 35 minút. Do krajského kola postúpili všetci súťažiaci, ktorí 
dosiahli min. počet bodov 20 z celkového počtu 30. Z našich študentov sa to podarilo: 

• Matejovi Gaborčíkovi z triedy II. A s počtom bodov 26, 

• Barbore Ferenčákovej z triedy III. A s počtom bodov 22, 

• Paulíne Halčínovej z triedy IV. A s počtom bodov 21, 

• Emanuelovi Kučerovi z triedy II. A, ktorý dosiahol v súťaži 20 bodov. 

Všetci študenti nášho gymnázia, ktorí sa prebojovali do krajského kola Geografickej 
olympiády v kategórii Z, nás opäť nesklamali a stali sa jej úspešnými riešiteľmi. 

Súťaž sa tak, ako aj školské kolo, konala online 1. 4. 2022. Test obsahoval 35 otázok  
a študenti mali na jeho vypracovanie 45 minút. 

Z celkového počtu 35 bodov, naši študenti v krajskom kole dosiahli nasledovné výsledky: 

• Barbora Ferenčáková z III. A triedy s počtom bodov 28, 

• Paulína Halčínová zo IV. A triedy s počtom bodov 23, 

• Matej Gaborčík z II. A triedy s počtom bodov 23, 

• Emanuel Kučera z II. A triedy, ktorý dosiahol v súťaži taktiež 23 bodov. 

Všetkým úspešným reprezentantom nášho gymnázia srdečne blahoželáme a prajeme veľa 
úspechov v ďalšom štúdiu. 

Profesor geografie Jozef Vlček  
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Geologická expedícia 

Dňa 28. 9. 2021 sme mali možnosť zúčastniť sa 
dobrovoľnej prezentácie na tému geológie Slovenska. 
Autorom a lektorom praktickej časti bol doc. Mgr. Matúš 
Hyžný, PhD. z Katedry geológie a paleontológie, Univerzity 
Komenského v Bratislave, ktorý tiež študoval na našej škole. 
Na úvod nás oboznámil so základmi geológie a paleontológie. 
Dozvedeli sme sa, ako a s čím pracujú geológovia  
a paleontológovia, ako sa k nám dostávali a usadzovali rôzne 
horniny, že Belianske Tatry sú tvorené iným druhom horniny 
ako zvyšok Tatier a ako sa to stalo. Najzaujímavejšou témou 
tam bolo usadzovanie hornín vďaka vodným prúdom. 

Po teórii sme sa vybrali do terénu pod Jeruzalemský vrch 
(na ktorom, mimochodom bolo v minulosti niečo podobné 
Stonehenge), kde sme si prakticky vyskúšali prácu geológa. 
Skúmali sme skalu, na ktorej boli uložené vrstvy hornín  
do takzvanej ,,kamennej vlny“. Rozoberali sme druhy hornín, 
z ktorých sa skladá a ako pravdepodobne vznikla, aké 

mikroorganizmy v nej žili a pod. Odobrali sme vzorky z každej vrstvy na neskoršiu analýzu. Sám 
som si prácu geológa vyskúšal. Pracoval som s kladivkom a štiepil vrstvy hornín. 

Hoci sa zaujímam o iné oblasti vedy, prezentácia ma celkom zaujala. Dozvedel som sa dosť 
zaujímavých vecí, naživo ich videl a aj prakticky vyskúšal. V prípade organizácie podobnej 
aktivity na našej škole by som sa určite opäť rád zúčastnil. 

Šimon Zemčák, I. A 

 

Krajské kolo Dejepisnej olympiády slovenských a českých gymnázií 

 

Dňa 6. apríla 2022 sa uskutočnilo krajské kolo 
Dejepisnej olympiády slovenských a českých gymnázií 
v Strednej odbornej škole podnikania v Prešove. Naše 
gymnázium P. O. Hviezdoslava Kežmarok v tejto súťaži 
reprezentovali traja súťažiaci: Karin Hutníková, Nikola 
Rusnačíková a Jakub Spišák, všetci žiaci IV. B triedy. 

Témou súťaže bola Druhá svetová vojna 
na európskom bojisku v rokoch 1939 - 1945. 
Súťaže sa zúčastnilo celkovo 20 gymnázií 
Prešovského samosprávneho kraja. Študenti 
museli vypracovať náročný test, ktorý sa 
skladal z troch častí. Na jeho vypracovanie 
mali 60 minút. 

Naši študenti sa umiestnili vo veľkej 
konkurencii na dobrom 12 mieste. Všetkým 
blahoželáme a prajeme veľa úspechov  
v ďalších súťažiach. 

 

Profesor geografie Jozef Vlček  
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Múzeum v Kežmarku – história a poslanie  

 

V našom gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Kežmarku bola realizovaná 23. 6. 2022 prednáška 
pre študentov, ktorí navštevujú seminár z dejepisu. Prednášku pod názvom: „Múzeum  
v Kežmarku – história a poslanie“ viedol absolvent nášho gymnázia, v súčasnosti historik Múzea 
v Kežmarku, Mgr. Vladimír Julián Ševc.  

Študenti sa prostredníctvom pútavého odborného výkladu prednášajúceho dozvedeli mnoho 
užitočných informácií o histórii, poslaní a práci zamestnancov daného múzea v našom meste. 

Týmto sa chceme poďakovať historikovi Mgr. Vladimírovi Juliánovi Ševcovi. Tešíme sa  
na ďalšiu spoluprácu s Múzeom v Kežmarku v nasledujúcom školskom roku 2022/2023. 

Profesor geografie Jozef Vlček 

 

Dejepisná prednáška v Kežmarskom hrade 

 

Dňa 15. 3. 2022 sa v malej zasadačke 
Kežmarského hradu uskutočnila dejepisná 
prednáška na tému – Druhá svetová vojna. 
Prednášajúcim bol Vladimír Julián Ševc, 
bývalý absolvent osemročného Gymnázia 
P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.  
V súčasnosti pôsobí ako historik Múzea 
mesta Kežmarok. 

Prednáška sa týkala holokaustu, ako  
aj samotného mesta Kežmarok počas 
druhej svetovej vojny. Zúčastnili sa jej žiaci 
III. A a III. B triedy nášho gymnázia. Veríme, že získali nové poznatky a vedomosti o tejto téme 
a zároveň bola pre nich prínosom vo všeobecných dejepisných vedomostiach.  

Dúfame, že vzájomná spolupráca nášho gymnázia s Múzeom mesta Kežmarok bude  
aj naďalej úspešne pokračovať. 

Profesor geografie Jozef Vlček  
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Výročie ukončenia 2. svetovej vojny 

 

Dňa 8. mája si každoročne pripomíname 
výročie ukončenia 2. svetovej vojny. Keďže 
tohto roku vychádzal tento deň na nedeľu, trošku 
predčasne si ho v Kežmarku pripomenuli  
v piatok, 6. mája, na nádvorí Kežmarského 
hradu a my sme boli pri tom. 

Na počesť 77. výročia ukončenia najväčšieho 
vojenského konfliktu počas slovenskej hymny 
odzneli slávnostné salvy. Zástupca mesta 
predniesol príhovor, v ktorom spomínal hrôzy  
2. svetovej vojny. Nechýbalo ani kladenie 
vencov a minúta ticha. 

Veronika Steinová, I. A 

17. november 

„November 1989 nám priniesol slobodu. O tom nikto nepochybuje, a to si všimol každý. 
Dokonca aj tí, ktorí si inak november nevšimli. Rozdiel je v tom, čo si pod pojmom sloboda každý 
z nás predstavuje. 

U niekoho to vytvára falošnú predstavu, že za to, čo povieme, napíšeme, urobíme, by mal 
byť zodpovedný ktokoľvek okrem nás. Ale sloboda bez zodpovednosti je ako vzduch bez 
kyslíka. Nedá sa to dýchať“, slová, ktoré povedal priamy účastník Nežnej revolúcie, Milan 
Kňažko. 

Tento sviatok siaha však ďalej do histórie: 

Deň študentstva bol medzinárodnou študentskou úniou stanovený na 17. november, a to  
na pripomenutie udalostí z roku 1939, keď boli v Prahe po pohrebe českého študenta medicíny 
Jana Opletala potrestaní všetci českí študenti zatvorením všetkých vysokých škôl. Treba si vždy 
pripomínať, že sloboda nie je samozrejmosť a je potrebné dávať na ňu pozor. 

Okrem tohto významného sviatku každoročne na 3. novembrový týždeň pripadá Európsky 
týždeň boja proti drogám. Jeho cieľom je zdôrazniť význam prevencie v boji proti užívaniu 
návykových látok. Okrem zdravotných následkov prináša užívanie návykových látok značné 
sociálne straty jednotlivcom i celej spoločnosti. 

Tieto udalosti sme si v našom gymnáziu pripomenuli rozhlasovou reláciou, kde sme 
predstavili talentovaných študentov Dominiku Vilgovú z III. A triedy, ktorá porozprávala o svojom 
odvážnom koníčku „Skokoch na koni, tzv. Parkúre,“ a Adama Madeju z III. B triedy, ktorý ovláda 
hru na 6 hudobných nástrojoch, spieva, hrá v školskej kapele a venuje sa divadlu. 

Mgr. Mária Kovalčíková  
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Cestujeme v čase do roku 1989 

 

V piatok 8. októbra 2021 sa v našej škole zastavil tím nadšencov z neziskovej organizácie 
SEEDS. Témou bolo oboznámiť žiakov druhého ročníka o živote pred rokom 1989 a ukázať, 
ako ovplyvnila revolúcia náš súčasný život.  

Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavých vecí, od udalostí, ktoré predchádzali Nežnej revolúcii 
(udalosti roku 1968, výstavba Berlínskeho múru, život ľudí v Československu), až po samotnú 
revolúciu. Spestrením prednášky boli aj osobné veci, ktoré sa používali za čias totalitného 
režimu, na ktoré spomínali viac učitelia než žiaci.  

Cieľom tejto prednášky bolo zamyslieť sa nad slobodou, ktorú máme dnes, ktorú často 
berieme ako samozrejmosť a ako dôležité je chrániť si ju. 

Nina Cehuľová, II. B 

 

Strašidelný dom 

 

Dňa 9. 6. 2022 sa v Kežmarku 
začal festival študentského 
remesla, na ktorom si 
zúčastnení mohli preveriť svoje 
remeselnícke schopnosti. 

Dňa 10. 6. 2022 festival 
pokračoval a trieda I. A sa  
na ňom zúčastnila. Na jeden 
deň sa študenti stali hercami  
a strašili v strašidelnom dome, 
ktorý bol jedným z programov 
festivalu. 

Návštevníci mohli vidieť 
strašidelný dom, cintorín, bosorkinu miestnosť, mučiareň, kúpeľne, pitevňu či UV miestnosť. 

Študenti si tento deň spoločne užili a dali do strašenia veľa snahy, aby diváci odišli  
s nezabudnuteľným strašidelným zážitkom. 

Veronika Steinová, I. A  
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Školská kapela 
 

Školská kapela „IN MEDIAS RES“ pôsobí na našom gymnáziu už desaťročia. Každý rok  
do nej prídu nové talenty, mladí, nadšení ľudia, zapálení pre hudbu a umenie, ktorí ovplyvňujú 
koncepciu kapely nielen žánrovo, ale aj osobnostne.  

Bez nej by sa neuskutočnilo otvorenie ani ukončenie školského roka, s nadsádzkou 
povedané. Okrem toho je školská kapela prítomná pri ďalších školských akciách, ako sú 
imatrikulácia, rozlúčka s maturantmi a iné. V tomto školskom roku jej činnosť bola čiastočne 
obmedzená opatreniami proti šíreniu koronavírusu.  

Kapela sa schádza formou krúžku v priestoroch školy (klubovni) a tvoria ju študenti  
1. až 4. ročníka Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava v Kežmarku. 

Školská kapela „IN MEDIAS RES“ je obľúbená a známa aj medzi Kežmarčanmi, keďže je 
často pozývaná a vystupuje na akciách usporiadaných mestom Kežmarok. 

Mgr. Mária Kovalčíková 

Literárny Kežmarok & In medias res 

Na slávnostnom otvorení Literárneho Kežmarku (LK) sa už tradične predstavila naša školská 
kapela In medias res. Na podujatí ju tvorili hudobníci: Adam Madeja, Martin Zoričák, Emanuel 
Kučera, Megy Majerčáková a Lucia Kubányiová. Keďže sa na LK súťaží v tvorbe v slovenskom 
jazyku, tak aj my sme sa rozhodli udalosť spríjemniť piesňami v našom rodnom jazyku. Piesne, 
ktoré odzneli v našom prevedení, boli Hrám od Karola Duchoňa, Cez okno a Do batôžka  
od Jara Filipa. 

In Medias Res sprevádza každoročne aj ďalšie udalosti. Ešte pred pandémiou sa naša kapela 
objavovala pravidelne na imatrikulácii, ZUČ-ke, Kežmarských vianočných trhoch a iných 
udalostiach mesta či školy. 

Keďže takmer každý rok sa kapela osvieži o nové tváre, tak aj tento rok máte príležitosť. Ako 
to už máme v názve ,,In medias res “, teda vpadnutie priamo do deja, tak teda každý, kto by rád 
okúsil náš skromný hudobný svet, má u nás dvere otvorené. 

Lucia Kubányiová, IV. B  
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PK cudzích jazykov 
 

 

„If life were predictable it would cease to be life, and be without flavor.“ 

(Keby bol život predvídateľný, prestal by byť životom a nemal by chuť.) 

Eleanor Roosevelt 

 

Rok 2021/2022 nás opäť preveril v trpezlivosti a schopnosti prispôsobiť sa novým situáciám. 
Začiatok bol plný nádejí a plánov, z ktorých sa nám nakoniec podarilo uskutočniť aspoň tie 
najtradičnejšie. 

Hneď v septembri sme vyplnili prihlášku do súťaže Juvenes Translatores (z lat. „mladí 
prekladatelia“), ktorej sa od roku 2007 pravidelne zúčastňuje približne 3000 17-ročných 
študentov stredných škôl Európskej Únie. Napriek tomu, že sme tento rok opäť neboli 
vyžrebovaní, nevzdávame sa a v novom školskom roku budeme pokúšať šťastie znova. 

V súťaži pri príležitosti Európskeho dňa jazykov nás mnohí študenti ohúrili svojou 
šikovnosťou a znalosťami jazykov. Súťaž zorganizovala a najlepšie tímy ocenila koordinátorka 
súťaže p. prof. Ingrida Cois. Spokojní študenti si domov odniesli okrem pekných spomienok  
aj diplomy a inšpiratívne odmeny. Ďakujeme. 

Neskorú jeseň sme už v dôsledku 
pandemických opatrení strávili vzdelávaním 
online v domácom prostredí. To nás neodradilo 
od snahy učiť sa a spoznávať naše limity  
a pevnú vôľu. A preto v predvianočnom období 
sa tí najnadšenejší pre jazyk zapojili do online 
školského kola Olympiády v anglickom  
aj nemeckom jazyku. Vzišli z neho traja víťazi, 
ktorí automaticky postúpili na okresné kolo 
jazykových olympiád. Krátko po Novom roku sa 
Katarína Horná (II. B) v kategórii A1 a Jakub 
Ulbrich (III. A) v kategórii A2 umiestnili  
na krásnych 2. priečkach okresného kola 

Olympiády  
v anglickom jazyku v Poprade. Terézia Litvinská z III. A, ako 
jediná súťažiaca v nemeckom jazyku z našej školy, sa krok  
za krokom prebojovala do krajského kola, kde získala 
nádhernú štvrtú priečku. Tešíme sa z ich úspechu a veríme, 
že ich táto skúsenosť inšpiruje. 

Zvyšok školského roka sme sa snažili znova naladiť  
na klasický spôsob vzdelávania a dobehnúť zameškané. Bolo 
to náročné obdobie, s mnohými obmedzeniami, ktoré nám ale 
postupne vlievalo chuť opäť plánovať a tešiť sa na budúce 
aktivity, skúsenosti a zážitky. Veríme, že šk. rok 2022/2023 
bude veselší a že naše sny dokážeme premeniť na realitu, 
ktorá nás všetkých spojí a obohatí. 

 

Mgr. Mária Uličná, vedúca predmetovej komisie   

https://www.brainyquote.com/authors/eleanor-roosevelt-quotes
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Olympiáda v nemeckom jazyku 

 

Tento rok sa na našej škole okrem iných súťaží konala aj Olympiáda v nemeckom jazyku. 
Nikdy predtým som sa takejto súťaže nezúčastnila, a keďže je to zároveň môj prvý polrok tu,  
na kežmarskom gympli, rozhodla som sa vyskúšať niečo nové a ísť do toho.  

Zatiaľ sa konali dve kolá, a to školské a okresné kolo. Vzhľadom na protipandemické 
opatrenia sme sa olympiády nemohli zúčastniť prezenčne, takže celý test prebiehal online 
formou. Obsahoval iba tri úlohy, avšak boli celkom rozsiahle a náročnejšie ako cvičenia, ktoré 
robíme na našich hodinách nemčiny (ale o tom predsa olympiáda je, však?). Na celé 
vypracovanie testu bolo určených 40 minút, a teda musím povedať, že som to stihla naozaj 
veľmi tesne. Na moju veľkú radosť sa mi podarilo vyhrať školské a aj okresné kolo. 

Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Bol to celkom boj pozostávajúci z testu a ústnej 
časti.  

Test písali všetci súťažiaci zo všetkých gymnázií v kraji. Ten pozostával, rovnako ako  
v okresnom kole, z troch častí: počúvania a čítania s porozumením a doplňovačky (aj z pohľadu 
bývalej študentky na bilingválnom gymnáziu hodnotím úlohy 
ako veľmi náročné, hlavne časovo). Do ústneho kola súťaže 
však mohli postúpiť len prví piati s najvyšším počtom bodov  
(ak ste mali rovnaký počet bodov ako iný súťažiaci, o postupe 
rozhodlo rýchlejšie vypracovanie testu), čo sa mne na moje 
veľké prekvapenie podarilo.  

Ústna odpoveď mala dve časti: opis obrázka a diskusia na 
dve porotou vybrané témy. Obrázok bol naozaj zaujímavý, aj 
keď zo začiatku som mala celkom problémy nájsť tie správne 
slová. Diskusia bola lepšia, musela som sa vyjadriť k online 
vyučovaniu a zdraviu (čo boli podľa mňa témy, o ktorých sa dá 
pekne porozprávať).  

Bolo to napínavé, plné emócií od začiatku až do konca. 
Podarilo sa mi získať „not great, not terrible“ 4. miesto.  
Na celoštátnom kole sa tým pádom nezúčastním, ale držím 
palce víťazom a verím, že náš Prešovský kraj odprezentujú čo 
najlepšie. 

Terézia Litvinská, III. A 

 

Olympiáda v anglickom jazyku 

 

Vo štvrtok 13. januára 2022 sa na Gymnáziu Pavla Országha Hviezdoslava v Kežmarku 
uskutočnilo okresné kolo Olympiády z anglického jazyka, ktoré však kvôli aktuálnym 
epidemiologickým opatreniam prebiehalo online formou. Našu školu reprezentovali v kategórii 
B2 Jakub Ulbrich z III. A a ja v kategórii B1. Obaja sme sa umiestili na druhom mieste.  

Hoci by niektorí povedali, že online forma je horšia ako prezenčná, mne olympiáda online 
vyhovovala viac. Ústna časť, ktorá tento rok chýbala, bola jediným rozdielom oproti predošlým 
rokom. Pozitívnou zmenou bolo, že test sme nepísali v triede plnej našich konkurentov, ale  
v prostredí nám dobre známom, čo nám pomohlo lepšie sa sústrediť a byť v menšom strese.  

Som rada, že som sa zúčastnila a dúfam, že budúci rok opäť postúpim a budem môcť 
reprezentovať našu školu. 

Katarína Horná, II. B  
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Európsky deň jazykov 2022 
 

Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne  
26. septembra už od roku 2001. Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov  
zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili 
viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho 
interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho 
kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe. Študenti našej školy si 
pripomenuli tento deň súťažou prostredníctvom školského rozhlasového vysielania. Študenti 
mali identifikovať jazyk a obsah danej ukážky. Súťaže sa zúčastnilo 170 študentov. 

Na prvom mieste sa umiestnili študenti z I. A triedy, ktorí získali 14 z 20 bodov. Sú to  
Timea Gildeinová, Karin Pavličková, Daniele Rainone. 

Na druhom mieste sa umiestnili študenti IV. B, Karin Hutníková, Soňa Konfalová,  
Marcel Brand a František Lech, ktorí získali 13 z 20 bodov. 

12 bodov získal väčší počet študentov, a tak sme pristúpili k losovaniu, ktoré uskutočnila  
p. profesorka Uličná za prítomnosti pani riaditeľky.  

Na treťom mieste sa umiestnili študenti Emma Kaňová, Andrea Danielčáková,  
Miriam Vengliková. 

Víťazov sme odmenili náramkami, plagátmi a ďalšími cenami, ktoré odovzdala p. prof. Cois 
za účasti p. prof. Kovalčíkovej a p. prof. Uličnej. 

 
ERASMUS+ 

 

V piatok 29. apríla sa uskutočnila na našej škole 
prezentácia o programe Erasmus+ (a nielen o ňom),  
v rámci ktorého sa študenti môžu zapojiť do mnohých 
aktivít v zahraničí, ide napr. o výmenné pobyty, tréningové 
kurzy a pod. 

Prezentovala študentka Alexandra Špaková, ktorá sa 
takýchto aktivít zúčastnila už niekoľkokrát, napr. v Poľsku, 
Slovinsku, Maďarsku a chystá sa do Južnej Ameriky. 

Naši študenti získali potrebné informácie, kde hľadať 
informácie, ako sa zapojiť, čo treba urobiť a pod.  

Tak neváhajte, cestujte a vzdelávajte sa! 

Mgr. Mária Kovalčíková  
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PK matematiky, informatiky a prírodovedných 
predmetov (FYZ, CHE, BIO) 

 

 

Výročná správa PK matematiky, informatiky a prírodovedných 
predmetov (FYZ, CHE, BIO) 

 

Okrem bežného vyučovacieho procesu k prírodovednému vzdelávaniu prispievajú aj iné 
aktivity.  

Pod patronátom RNDr. D. Slovíkovej bola vyhlásená súťaž o naj Eko triedu, uskutočnil sa 
zber batérií a zber papiera.  

V tomto školskom roku pracovali záujmové krúžky Mladý prírodovedec a záchranár  
pod vedením Ing. D. Čekovskej, Projekty v biológii pod vedením RNDr. D. Slovíkovej, 
Propagačný krúžok pod vedením Mgr. D. Mráza a krúžok Fyzikálnej olympiády pod vedením 
RNDr. I. Duľu, PhD.. 

Popri činnosti záujmových krúžkov sme formou konzultácií pripravovali žiakov na rôzne 
olympiády, SOČ a iné súťaže. 

V 44. ročníku SOČ sme mali z prírodovedných predmetov takéto zastúpenie: V školskej 
prehliadke bolo 10 prác 14 riešiteľov celkom, 7 z prírodovedných predmetov. Na krajskej 
prehliadke sa predstavili 4 práce 6 riešiteľov (MAT, BIO, INF). Ema Hetešová obsadila 1. miesto 
s prácou Forézia štúrikov Slovenska. Na celoštátnej prehliadke obsadila Ema Hetešová  
1. miesto. 

Krajského kola Fyzikálnej olympiády sa zúčastnili 4 žiaci. Šimon Zemčák z I. A bol úspešný 
riešiteľ kat. D, obsadil 4. miesto, Rastislav Mašlonka z I. B sa umiestnil v kat. D na 13. mieste. 
V kat. C na 3 mieste skončil žiak II. B triedy Martin Varšo a na 5. mieste Matej Tomala z II. A 
triedy. 

V EKO olympiáde Antónia Plutová z I. A, získala cenu za najviac správnych odpovedí. 

Do súťaže Expert geniality show sa zapojilo 10 žiakov našej školy. Pavlína Halčínová  
(IV. A) – Expert na tajomstvá prírody (4. miesto v SR zo 176 súťažiacich) Marek Zubal (II. A)  
– Expert na mozgolamy (12. miesto v SR z 383 súťažiacich). Slavomír Zubal (III. A) – Expert  
na mozgolamy (17. miesto v SR z 312 súťažiacich) a TOP EXPERT – v celkovom poradí  
49. miesto v SR. Marko Havran (IV. B) - TOP EXPERT – v celkovom poradí 64. miesto v SR. 

Súťaže Matematický klokan sa zúčastnilo 24 žiakov. Kategória Kadet G12 - Marek Zubal 
(II. A) - úspešnosť 77,5 %, percentil 91,13 %, Kategória Junior G34 - Miriam Vengliková (III. A), 
percentil 81,36 %. 

Do súťaže BARS 2022 sa zapojili 3 žiaci I. B triedy: Katarína Andrášová, Henrieta Hanáčková 
a Šimon Figlár. 

Do súťaže iBobor sa prihlásilo v kategórii Senior (3. - 4. ročník) 20 žiakov (10 boli žiaci 
úspešnými riešiteľmi), v kategórii Junior (1. - 2. ročník) 37 žiakov (4 žiaci boli úspešnými 
riešiteľmi). 

Školský rok 2020/2021 bol náročný pre všetkých študentov aj zamestnancov školy. Napriek 
tomu sme sa všetci snažili odovzdať našim študentom čo najviac nielen so vzdelávacej, ale aj 
výchovnej oblasti. 

RNDr. Ivan Duľa, PhD., vedúci predmetovej komisie 
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iBobor 2021 

 
Aj na našom gymnáziu sa uskutočnila súťaž iBobor, čo je 

informatická súťaž, ktorá sa konala 8. - 12. novembra. V tomto 
roku sa jej zúčastnilo 102 813 súťažiacich z 1378 škôl. My sme 
na tejto súťaži taktiež nechýbali a žiaci si v učebni informatiky 
premerali sily so zadaniami. 

V kategórii Junior (1. - 2. ročník) sa na našej škole zúčastnilo 
37 žiakov, z toho boli 4 žiaci úspešní riešitelia. Na prvých troch 
miestach sa na našej škole umiestnili:  

1. Matej Tomala, II. A – 92,6 percentil  

2. Damián Cehula II. A – 91,25 percentil  

3. Marek Zubal II. A – 85,94 percentil 

 

V kategórii Senior (3. - 4. ročník) sa na našej škole zúčastnilo 
20 žiakov, z toho bolo 10 žiakov úspešnými riešiteľmi. Na prvých 
troch miestach sa na našej škole umiestnili:  

1. Adam Hoffmann, III. B – 97,55 percentil  

2. Marcel Brand, IV. B – 94,74 percentil  

3. Matúš Goč, IV. A – 93,96 percentil  

 

Všetkým súťažiacim ďakujeme a úspešným riešiteľom gratulujeme. 

 

Mgr. Dušan Mráz 
 

Ekoolympiáda 

 

Študentka I. A triedy našej školy - Antónia Plutová usilovne 
trénovala, samostatne sa registrovala a bojovala o zaujímavú 
cenu v prvej slovenskej Ekoolympiáde. Úspešne absolvovala 
prvé súťažné kolo a z prvého miesta postúpila do finále, 
ktoré sa konalo 25. 3. 2022. Do súťaže sa zapojilo 9078 
študentov druhého stupňa ZŠ a SŠ.  

Hoci Antónia vo finále nevybojovala hlavnú cenu – exkurziu 
do sídla Medzinárodného olympijského výboru v Lausanne, 
podarilo sa jej obsadiť prvé miesto v počte najviac správne 
odohraných odpovedí.  

Keďže išlo o prvý ročník súťaže, pevne verím, že v budúcom 
ročníku Ekoolympiády sa nám podarí ešte dokonalejšia 
príprava na finále a ešte lepší výsledok. 

Antónia blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej 
školy v Ekoolympiáde. 

 

RNDr. Dušana Slovíková 
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Krajské kolo Fyzikálnej olympiády 

 

Dňa 11. 5. 2022 sa uskutočnilo krajské kolo 63. ročníka 
Fyzikálnej olympiády kategórií B, C a D v priestoroch 
Gymnázia Leonarda Stöckela, Jiráskova 12, v Bardejove.  
Po úspešnom domácom kole, v ktorom študenti riešili šesť 
teoretických a jednu praktickú úlohu, na krajské kolo postúpili 
títo žiaci: 

Šimon Zemčák z I. A v kat. D, Rastislav Mašlonka  
z I. B v kat. D, Matej Tomala z II. A v kat. C a Martin Varšo 
z II. B kat. v C. 

Počas 4 hodín riešili štyri náročné úlohy. Najlepší výsledok 
dosiahol Šimon Zemčák, ktorý sa stal úspešným riešiteľom krajského kola a obsadil 4. miesto 
v kategórii D, ktorej sa zúčastnilo 19 žiakov z nášho kraja. 

Všetkým súťažiacim ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. 

RNDr. Ivan Duľa, PhD. 

 

Internetová matematická olympiáda 

 

Ústav matematiky Fakulty 
strojního inženýrství Vysokého 
učení technického v Brne 
organizoval pre žiakov 
stredných škôl 14. ročník 
Internetovej matematickej 
olympiády. Sedemčlenné tímy 

riešili 30. novembra 2021 v časovom limite 120 minút 10 matematických úloh, komunikácia 
medzi súťažiacimi a organizátorom bola realizovaná prostredníctvom webovej stránky. 

Družstvo školy tvorili žiaci 4. ročníka, konkrétne zo IV. A Karolína Vilgová – kapitánka, 
Natália Malychinová, Zuzana Neupauerová, Gabriela Ulbrichová, zo IV. B Petra 
Konfalová, Marcel Brand a Martin Bodžoň. 

Pre našich žiakov to bola prvá skúsenosť s takýmto typom súťaže. Družstvo štvrtákov sa  
zo 190 zapojených tímov umiestnilo na 108. mieste. 

Ďakujeme za ich ochotu pustiť sa do boja s rovesníkmi z Čiech a Slovenska. A výsledok 
vôbec nie je zlý vzhľadom na konkurenciu, s ktorou sa stretli. 

Ing. Daniela Čekovská  
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Matematický klokan 

Dňa 11. apríla sa 24 žiakov našej školy zapojilo do najväčšej medzinárodnej matematickej 
súťaže na svete Matematický klokan. 

Žiaci riešili zaujímavé úlohy, ktoré sú rozdelené po 8 do troch skupín podľa náročnosti.  
Na vypracovanie úloh mali súťažiaci 60 minút a skutočne využili naplno celý čas. 

V kategórii Kadet G12, v ktorej súťažia žiaci 1. a 2. ročníka gymnázií, najlepší výsledok 
zaznamenal Marek Zubal z II. A triedy. S úspešnosťou 77,5 % porazil 91,13 % 
spolusúťažiacich, teda sa zaradil medzi 10 % najúspešnejších riešiteľov, čo znamená zisk 
piatich klokanov, Diplomu úspešného riešiteľa a vecnej ceny. 

V kategórii Junior G34 pre žiakov 3. a 4. ročníka gymnázií sa Miriam Vengliková z III. A 
umiestnila medzi 20 % najlepších súťažiacich (percentil 81,36) a získala taktiež piatich klokanov 
a Diplom úspešného riešiteľa. 

Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do tejto súťaže a boli ochotní otestovať svoje 
matematické zručnosti v konkurencii rovesníkov. 

Úspešným žiakom blahoželáme a veríme, že výsledok ich motivuje pri ďalšom štúdiu. 

Ing. Daniela Čekovská  
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Svetový deň výživy 

 

Po ročnej odmlke, spôsobenej pandémiou, sme dňa 15. októbra 2021 odštartovali školskú 
súťaž o NAJ EKO triedu. Súťaž trvala do 10. 5. 2022. 

V školskom roku 2021/2022 sa v ekologickej súťaži bodovali tieto aktivity:  

a/ starostlivosť o čistotu triedy – bodová škála 0 – 5 bodov, hodnotené mesačne,  

b/ separácia odpadu – bodová škála 0 – 5 bodov, hodnotené mesačne,  

c/ zber papiera – bodová škála 1 – 8, podľa množstva nazbieraného papiera , 

d/ zber suchého chleba – bodová škála 1 – 8, podľa množstva nazbieraného chleba, 

e/ zber použitých batérií a elektroodpadu – bodová škála 1 – 8, podľa množstva nazbieraných 
batérií a odpadu,  

f/ triedne ekologické projekty a aktivity – individuálne bodované extra bonusovými bodmi.  

Pre víťazné triedy bola schválená celková suma 150 Eur. Tri najúspešnejšie triedy získali 
výhry vo výške 50 Eur, určené na stužkovú slávnosť, prípadne iné triedne podujatie. 

Termín štartu súťaže sme vybrali zámerne a spojili sme ho  
s pripomenutím si Svetového dňa zdravej výživy. V piatok 15.októbra 
2021 si všetci študenti pochutnali  
na lokálnych mliečnych výrobkoch  
a jablkách. 

Touto cestou chcem vyjadriť veľké 
poďakovanie našim štedrým sponzorom 

TATRANSKÁ MLIEKAREŇ, a. s.  
a spoločnosti SK-MIX, s. r. o., ktorí pre nás 
pripravili zdravú desiatu bohatú na bielkoviny  
a vitamíny. 

Ďakujeme! 

RNDr. Dušana Slovíková 

 

Kto z nás je najviac EKO? 

 

Aj v tomto školskom roku sa nám 
podarilo uskutočniť súťaž o Naj EKO 
triedu. Súťažilo sa podľa stanovených 
kritérií a zorganizovať skoro všetky eko 
aktivity, okrem zberu suchého pečiva. 
Súťaž sme odštartovali v októbri 2021, 
každá trieda bola oboznámená  
s kritériami a možnými výhrami 3×50 
Eur. 

Finančnú výhru dostali len prvé tri 
miesta. Naše víťazstvo sme mohli 
dosiahnuť s najvyšším počtom bodov.  
O body sme mohli zabojovať  
pri pravidelnom mesačnom hodnotení  
a čistoty tried, miery separácie odpadu, 

či zberom papiera a použitých batérií. Mohli sme získať aj bonusové body. 
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Bonusové body získali triedy, ktoré sa ochotne zapojili do iných EKO projektov, ako napríklad 
Upracme Slovensko. 

Po sčítaní všetkých bodov, aj tých bonusových, bolo poradie takéto: 

1. miesto — II. A trieda, ktorá získala 72 bodov, 2. miesto — IV. B trieda, ktorá získala 
71 bodov, 3. miesto — I. B trieda, ktorá získala 65 bodov, 4. miesto — III. A trieda, ktorá 
získala 64 bodov, 5. miesto — III. B trieda, ktorá získala 63 bodov, 6. miesto — II. B trieda, ktorá 
získala 56 bodov, 7. a 8. miesto — triedy IV. A a I. A, ktoré získali rovnaký počet bodov 55. 

Triedam, ktoré vyhrali, gratulujeme a všetkým prajeme veľa šťastia na budúci školský rok. 

 

Simona Borovská, I. B 

 

Zber papiera a batérií 

 

V termíne 2. 3. 2022  
– 4. 3. 2022 v škole prebiehal 
zber papiera. Zviazaný, 
prípadne aj odvážený papier 
bolo možné odovzdať  
pri vchode do budovy č. 2  
v čase od 7:15 do 7:50  
(utorok – piatok) vo štvrtok aj v 
čase 14:30 až 15:30. 

Zároveň sa v rovnakom 
čase a na rovnakom mieste 
zbierali aj použité batérie.  
Oba zbery boli súčasťou 
prebiehajúcej ekologickej 
súťaže o Naj EKO triedu  

a projektu EKOSTOPA našej školy. 

Počas 3 dní sa nám podarilo vyzbierať 3580 kg papiera a 33,7 kg použitých batérií. 

Najúspešnejšími triedami boli:  

1. miesto – IV. B – 769 kg,  

1. miesto – III. B – 760,7 kg,  

3. miesto – I. B – 366kg.  

Výsledok bol tak tesný, že sme rozhodli udeliť dve prvé miesta a jedno tretie. 

Najúspešnejšie triedy v zbere batérií:  

1. miesto – I. B – 20 kg,  

2. miesto – IV. B – 8,6 kg,  

3. miesto – I. A – 3,7 kg. 

Aktivita všetkých tried bola odmenená adekvátnym počtom bodov v EKO súťaži a IV. B  
a III. B aj sladkou odmenou. Ďakujem všetkým študentom, ich rodičom za aktívne zapojenie sa 
do zberu, kolegom a p. školníkovi za koordináciu zberu. 

RNDr. Dušana Slovíková  
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Upracme Kežmarok 

 

Plastové fľaše, plechovky, obaly, ohorky a všeličo iné…  
To všetko a oveľa viac sa podarilo vyzbierať v pondelok 2. mája 

žiakom II. A a II. B triedy v rámci celoslovenského projektu 
Upracme Slovensko. Táto iniciatíva spája dobrovoľníkov 

po celom Slovensku, aby pomohli vyčistiť Slovensko  
a našu planétu. 

My, žiaci druhého ročníka, sme sa rozhodli zapojiť do tejto 
akcie a pod dozorom pani učiteliek Uličnej a Hruškovej – 

Molnárovej a pána učiteľa Duľu sme vyčistili okolie mesta Kežmarok. 
Naša trasa začala na sídlisku Sever pri rieke Poprad, kde sme upratali jej breh. Následne sme 
sa rozdelili do dvoch skupín, pričom jedna pokračovala smerom k hájovni a zbierala odpadky 
pozdĺž brehu rieky a v okolí cyklochodníka. Druhá skupina sa vybrala vyčistiť lesopark Štart  
a jeho okolie.  

Pri čistení sme narazili na veľmi zaujímavé veci. Chlapci z II. B našli čelné sklo z auta a starý 
televízor pohodený pri rieke, ktorý vytiahli a dali na miesto, kde nepotrebné a použité veci patria. 
Skupinka v lesoparku Štart našla pneumatiku a vetrovku. Spoločne sa nám podarilo vyzbierať 
takmer desať vriec plných odpadu, ktoré boli vyvezené v spolupráci s Verejnoprospešnými 
službami mesta Kežmarok. Týmto ďakujeme pani Ing. Eve Grotkovskej za ústretovosť a skvelú 
spoluprácu. 

Žiaci aj učitelia nášho gymnázia si naplno užili spoločne strávený čas a k tomu prispeli 
neoceniteľnou prácou voči prírode, ktorú odbremenili od odpadkov a urobili zo svojho okolia 
lepšie miesto. 

Nina Cehuľová, II. B 
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Zbierka potravín 

 

Našim kežmarským gymnazistom nie je súčasná 
situácia ľahostajná. Uvedomujúc si situáciu, v akej 
sa odídené ženy a deti z Ukrajiny nachádzajú, 
rozhodli sa zbierkou potravín dobrovoľne  
a nezištne pomôcť. 

Počas dvoch dní sa vďaka štedrosti študentov  
a ich rodičov zozbieralo množstvo potravín, 
drogérie, ale aj školských potrieb, ktoré študenti 
Gymnázia P. O. Hviezdoslava venovali 
potravinovej banke v Kežmarku na Kušnierskej 
ulici č. 5. Veľká vďaka patrí aj všetkým učiteľom, 
ktorí prispeli nemalou finančnou čiastkou na nákup 
potravín. Tejto akcii predchádzala vešiaková 
výzva, ktorej hlavnou myšlienkou bolo zozbierať 
čo najviac vešiakov, ktoré poslúžia v potravinovej 
banke na triedenie zozbieraného oblečenia  
pre odídencov z UA. 

Všetkým štedrým darcom patrí veľké ďakujem. V tejto dobe je viac ako inokedy 
povzbudzujúce a motivujúce vidieť iniciatívu mladých ľudí pomáhať a tým jasne deklarovať svoj 
postoj k súčasnému dianiu. 

RNDr. Dušana Slovíková 

 

 

Deň narcisov – vyhodnotenie 

 

Po dvoch rokoch pauzy sa najvzácnejšia 
zbierka Deň narcisov opäť uskutočnila aj  
v uliciach slovenských miest a obcí. Žiaci III. A 
triedy Andrea Danielčáková, Laura Maláková, 
Radka Miškovičová, Samuel Rímsky, Miriam 
Vengliková a Martin Zoričák realizovali zbierku 
ako dobrovoľníci v priestoroch našej školy  
a v uliciach mesta Kežmarok. 

Podarilo sa im vyzbierať do pokladničiek spolu 
690 eur, ktoré boli zaslané na účet Ligy proti 
rakovine. 

Ďakujeme všetkým darcom z radov 
zamestnancov a žiakov školy, aj širokej 
verejnosti. Zároveň patrí vďaka dobrovoľníkom, 
ktorí sa ochotne rozhodli pomôcť dobrej veci.  

 

Ing. Daniela Čekovská 
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Exkurzia druhákov do čistiarne odpadových vôd v Kežmarku 

Exkurziu do čistiarne odpadových vôd v Kežmarku absolvovali druháci dňa 16. 3. 2022. 
Počas prehliadky vonkajších priestorov a zariadení sa žiaci mali možnosť zoznámiť  
so spôsobom a úrovňou čistenia odpadových vôd v našom meste.  

Po modernizácii ČOV v roku 2016 sa zlepšila automatizácia čistenia a zvýšila sa kapacita  
na takmer 30 tisíc obyvateľov Kežmarku, ale aj priľahlých obcí. Modernizáciou sa skvalitnila 
eliminácia organického znečistenia, ako aj množstvo dusíka a fosforu vo vode. Moderný systém 
sa automaticky stará o čistenie vody a následne pravidelné meranie nezávadnosti vypúšťanej 
vody, čím výrazne znižuje ekologickú záťaž a zlepšuje kvalitu nášho životného prostredia. 

RNDr. Dušana Slovíková 

Hodina na základnej škole 

Dňa 22. 6. 2022 žiačky III. A Ema Hetešová, Antónia Balážová a Barbora Ferenčáková 
navštívili I. C triedu ZŠ Dr. Daniela Fischera v Kežmarku, kde na dvoch vyučovacích hodinách 
Tonka a Baška oboznámili žiakov so zásadami správneho podávania prvej pomoci a Ema im 
odhalila tajomstvá života a stavby tela šťúrikov. 

Zvedaví žiaci si mohli aj priamo vyskúšať záchranu ľudského života a pod mikroskopom 
sledovať Emou pripravené preparáty pavúkov. 

RNDr. Dušana Slovíková  
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Beseda s odborníkom na tému sexuálne prenosných ochorení 

 

Pohlavné ochorenia predstavujú skupinu ochorení, ktoré vyvolávajú obavy širokej verejnosti 
v období aktívneho sexuálneho života. Ich šírenie úzko súvisí so spôsobom života  
a pravdepodobnosť získania infekcie rastie s počtom sexuálnych partnerov. 

Na túto skutočnosť chceli poukázať naši žiaci II. A triedy Zoja Hermelová a Damián Slivovský, 
ktorí počas výskumov informovanosti študentov v tejto oblasti na našej škole dospeli k potrebe 
organizovania besedy s odborníkom na túto problematiku. Beseda s MUDr. Jakubom Baloghom 
sa uskutočnila dňa 23. 6. 2022  
a zúčastnili sa jej žiačky prvého a druhého 
ročníka. 

MUDr. Jakub Balogh informoval o možných 
rizikách jednotlivých pohlavných ochorení, 
hovoril o možnostiach prevencie a zdôraznil 
dôležitosť zodpovedného prístupu k tejto 
otázke. Odpovedal na mnohé anonymné  
aj priame otázky, ktoré si študenti pripravili. 
Svojim prístupom vytvoril príjemné prostredie, 
v ktorom žiačkam dal možnosť diskutovať  
o tejto citlivej problematike. 

RNDr. Dušana Slovíková 

 

 

Spoločná študentská kvapka krvi 

 

Dňa 7. apríla 2022 sa po dvojročnej prestávke na našej škole uskutočnila v spolupráci  
s Hotelovou akadémiou Otta Brücknera Spoločná študentská kvapka krvi. 

Záujem o darovanie krvi zo strany žiakov oboch škôl i verejnosti bol veľký. Personál NTS 
Poprad, ktorý zabezpečoval výjazdový odber, vykonal počas štyroch hodín 30 odberov. Mnohí 
žiaci darovali krv prvýkrát a veríme, že sa stanú pravidelnými darcami. Prísne kritériá odberu 
niektorí záujemcovia v daný deň nesplnili (odber zo zdravotných dôvodov nebol možný), ale sú 
rozhodnutí krv darovať v najbližšom možnom termíne. 

Za každú kvapku krvi zo srdca ďakujeme. 
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Noc výskumov 

 

Vďaka jedinečnému projektu Navštív svoju 
školu - Spoznaj svojho vedca, ktorý prepája 
vedcov a školy na Slovensku, mohli študenti I. A  
a III. A triedy spoznať a online si vypočuť 
prednášku našej úspešnej absolventky Mgr. Ing. 
Evy Zahradníkovej, PhD., ktorá v súčasnosti 
pôsobí na Katedre botaniky, PF UK v Bratislave.  

Jej prezentácia o možnostiach pestovania 
rastlín vo vesmíre umožnila študentom uvažovať  

o všetkých nevyhnutných faktoroch 
potrebných pre rast rastlín. Prínosom  
pre nás bola aj možnosť doplniť si poznatky 
z fyziológie rastlín a botaniky, pochopiť 
úskalia, ale aj význam a prínos pestovania 
rastlín na vesmírnych staniciach.  

V tomto období je viac ako žiadúce 
prinášať študentom moderné, interaktívne 
aktivity zamerané na motiváciu mladých 
študovať prírodovedné predmety a zapájať 
sa do výskumných projektov a súťaží. 

RNDr. Dušana Slovíková 

 

Prezentácia na seminári z chémie 

 

Pre žiakov 4. ročníka, ktorí navštevujú seminár z chémie, sa uskutočnila 14. októbra 
prezentácia o možnostiach štúdia na Farmaceutickej fakulte Karlovej univerzity v Hradci 
Králové. 

Žiaci získali informácie o samotnom meste Hradec Králové ako univerzitnom meste,  
o študijných odboroch na farmaceutickej fakulte, o podmienkach prijímacieho konania  
a samotnom štúdiu na tejto fakulte. 

Veríme, že aj takto nadobudnuté informácie pomohli maturantom pri voľbe odboru a miesta 
ich ďalšieho (už vysokoškolského) štúdia. 

Ing. Daniela Čekovská  
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Máme v škole expertov na... 

 

Dňa 30. novembra 2021 sa uskutočnil 15. ročník súťaže Expert geniality show. V tomto 
jubilejnom ročníku súťažilo celkovo 10 042 žiakov zo 656 škôl z celého Slovenska. Medzi nimi 
boli desiati žiaci našej školy. 

Za uplynulé roky si expertovské úlohy vyskúšalo už 
viac ako 120 000 žiakov na základných a stredných 
školách na celom Slovensku. A žiaci našej školy sú  
od samého začiatku súťaže pri tom. 

Mnohí z našich žiakov v minulých ročníkoch získali 
titul Expert na… v rôznych súťažných oblastiach. 
Ukázali svoje vedomosti a schopnosti pri skúmaní 
tajomstiev prírody, riešili logické úlohy, odpovedali  
na otázky z geografie, dejepisu či športu, zvládli riešiť 
úlohy v anglickom jazyku. 

Do jubilejného ročníka súťaže sa prihlásilo 10 žiakov nášho gymnázia. Súťažiaci si mohli 
vybrať dve spomedzi šiestich ponúkaných tém: 

– Od Dunaja k Tatrám (slovenské dejiny, umenie, šport, biológia, geografia, aktuality, slávni 
Slováci), 

– Mozgolamy (logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné a pojmové 
myslenie), 

– Svetobežník (fyzická geografia, humánna geografia), 

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

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

– Góly, body, sekundy (história a druhy športu, rekordy, olympiády, športovci, fyziológia tela 
športovcov, strava). 

Súťaž prebehla online formou.  

Organizátor súťaže zverejnil po komplikovanom výpočte skóre SVET (za vedomosti v téme) 
a skóre SPOT (za poradie v téme) poradie v jednotlivých kategóriách a v jednotlivých témach. 
Súťažiaci, ktorý sa umiestnil v prvej štvrtine rebríčka, získava titul Expert na... Súťažiaci, ktorý 
sa umiestnil v prvej štvrtine rebríčka v celkovom poradí, získava titul TOP EXPERT. 
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Našimi expertmi sú: 

Pavlína Halčínová (IV. A) – Expert na tajomstvá prírody (4. miesto v SR zo 176 
súťažiacich), 

Marek Zubal (II. A) – Expert na mozgolamy (12. miesto v SR z 383 súťažiacich), 

Slavomír Zubal (III. A)  – Expert na mozgolamy (17. miesto v SR z 312 súťažiacich), 

– TOP EXPERT – v celkovom poradí 49. miesto v SR, 

Marko Havran (IV. B)  – TOP EXPERT – v celkovom poradí 64. miesto v SR. 

 

Srdečne blahoželáme a veríme, že aj v budúcom školskom roku sa naši žiaci zapoja do tejto 
zaujímavej súťaže a potvrdia, že sú expertmi na... 

Ing. Daniela Čekovská 
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PK výchovných predmetov 
 

Telesná a športová výchova 
 

Náplňou tohto predmetu sú telovýchovné aktivity v rámci povinnej telesnej a športovej 
výchovy, rozdelenej do jednotlivých tematických celkov - atletiky, gymnastiky, volejbalu  
a basketbalu. Okrem nich na našej škole fungujú aj športové krúžky zamerané na záujmovú 
telesnú výchovu, ďalej organizujeme aj súťaže o majstra školy v rôznych športoch. 
Najúspešnejší športovci sú vyberaní do družstiev, ktoré potom reprezentujú našu školu  
v rôznych súťažiach na úrovni okresu, kraja a Slovenska. 

Po viac ako roku pandemických opatrení sa TSV opäť dostala do starých koľají a predmet sa 
odučil v takmer plnom rozsahu. Športových súťaží na úrovni okresu Kežmarok bolo oproti 
predchádzajúcim rokom menej. O to viac nás teší, že naše družstvá, ktoré sa ich zúčastnili  
v danom športe, zvíťazili. V celkovom medailovom hodnotení stredných škôl sme opäť 
skončili na 1. mieste, tak ako aj v predchádzajúcich rokoch. 

Okrem toho sme účinkovali aj na vyšších kolách a družstvo bedmintonistiek po víťazstve 
v krajskom kole v Prešove postúpilo na Majstrovstvá SR a v zostave Lucia Kačmárová  
z III. B a Naďa Mačičáková z II. A dosiahlo skvelý výsledok, keď v Trenčíne vybojovalo  
pre našu školu 3. miesto. Dúfame, že podobné úspechy zaznamenáme aj v nasledujúcom 
školskom roku. 

Všetkým našim úspešným reprezentantom ďakujeme za ich kvalitné výkony a želáme im veľa 
športového šťastia aj do budúcnosti. 

Mgr. Otto Krajňák, vedúci predmetovej komisie 
 

KIDS ATHLETICS 

Dňa 27. 5. 2022 sa študenti III. A triedy zúčastnili ako animátori celomestskej súťaže  
pre I. stupeň základných škôl KIDS ATHLETICS, kde vypomáhali pri organizácii podujatia a ako 
rozhodcovia pri jednotlivých disciplínach.  

K úspešnej realizácii prispelo aj krásne slnečné počasie a odmenou nám boli rozžiarené oči 
malých žiačikov. 

Mgr. Otto Krajňák  
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Turnaj v halovom futbale 

V piatok 1. 4. 2022 sa skončil turnaj o majstra školy v halovom futbale finálovým zápasom 
medzi IV. AB a III. B. 

Celý turnaj trval už od 14.1 2022, ale vďaka pandemickej situácii sa nám natiahol  
na 10 týždňov. 

Turnaja sa zúčastnili 4 družstvá – IV. AB, III. B, II. B a I. AB systémom každý s každým.  
Vo finále sa stretli triedy IV. AB s III. B a po veľkom boji, ktorý neskončil v riadnom hracom 
čase, ale až v 2. predĺžení, zvíťazili naši maturanti 2:1. Zápas sa hral s veľkým nasadením  
a vynikal obrovskou bojovnosťou. Šťastnejší v koncovke boli hráči IV. AB, ktorým blahoželáme 
k úspešnému výsledku, ale aj ostatným družstvám, ktoré priniesli do turnaja nespornú kvalitu. 

Celkové poradie a výsledky jednotlivých zápasov 

1. IV. AB      9b            10 : 6 

2. III. B         6b            5 : 2 

3. II. B          3b            8 : 7 

4. I. AB        0b   2 : 10 

Mgr. Otto Krajňák 
 

Okresné kolo basketbalového turnaja 

 

Dňa 3. 5. 2022 sa naši chlapci zúčastnili okresného kola 
basketbalového turnaja.  

Pod vedením pána profesora Čavića suverénne  
a bez problémov zdolali súperov zo stredných škôl mesta 
Kežmarok a taktiež aj súperov z Gymnázia zo Spišskej 
Starej Vsi.  

Podali výborný tímový výkon a postúpili na krajské kolo 
do Sabinova.  

 

Adam Madeja, III. B  
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Okresné kolo v bedmintone 

 

Dňa 10. 05. 2022 sa v ZŠ Huncovce 
konalo okresné kolo v bedmintone. 
Zúčastnili sa na ňom aj žiaci nášho 
gymnázia. 

Družstvo dievčat tvorili Lucia 
Kačmárová z triedy III. B a Naďa 
Mačičáková, žiačka II. A triedy. 

Družstvo chlapcov tvorili Filip Brutovský 
a Daniel Tokarčík z III. B triedy. 

Obidve naše družstvá vyhrali okresnú 
súťaž vo svojich kategóriách a postúpili  
na krajské kolo v Poprade Matejovciach. 

Našim chlapcom a dievčatám blahoželáme ku víťazstvu. 

Profesor geografie Jozef Vlček 

 

Krajské kolo v bedmintone 

 

Krajské kole v bedmintone sa konalo  
vo štvrtok 12. 05. 2022 v Poprade  
– Matejovciach. Naše družstvá sa ho 
zúčastnili v rovnakom zložení, ako  
na okresnom kole v Huncovciach. 

Družstvo dievčat podalo fantastický 
výkon. Dievčatá v zložení Lucia 
Kačmárová z III. B triedy a Naďa 
Mačičáková z II. A triedy sa stali 
víťazkami Krajského kola v bedmintone 
a postúpili na celoslovenské kolo  
do Trenčína.  

Naši chlapci Filip Brutovský a Daniel Tokarčík z III. B triedy podali veľmi dobrý výkon, 
ale im sa nepodarilo prebojovať medzi prvú trojicu súťažiacich. K blahoželaniu pridávame aj 
fotografie zo súťaže. 

Profesor geografie Jozef Vlček  
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Superfinále v bedmintone 

 

V dňoch 14. – 15. 6. 2022 sa v Trenčíne konali školské Majstrovstvá Slovenska základných 
a stredných škôl v bedmintone. Organizátorom podujatia bol Slovenský zväz bedmintonu.  
Do slovenského Superfinále sa dostali družstvá chlapcov a dievčat, ktoré zvíťazili v krajských 
kolách. 

Družstvo dievčat za Prešovský kraj tvorili žiačky nášho gymnázia P. O. Hviezdoslava  
Lucia Kačmárová, žiačka III. B triedy a Naďa Mačičáková, žiačka II. A triedy. 

Vo veľmi ťažkej konkurencii naše dievčatá vybojovali v tomto Superfinále výborné  
tretie miesto a získali bronzové medaily.  

Za výbornú reprezentáciu nášho gymnázia dievčatám srdečne blahoželáme a pripájame  
aj fotografie zo samotnej súťaže. 

Profesor geografie Jozef Vlček  
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Tretiaci na brannom 

 

V dňoch 23. - 25. mája sme sa my, žiaci III. A a III. B triedy, zúčastnili spolu s našimi 
vyučujúcimi na brannom cvičení. Počas troch dní nás čakal program, ktorý si pre nás pripravili 
naši učitelia telesnej a športovej výchovy. 

V prvý deň sme sa oboznamovali so základmi podania prvej pomoci v rôznych prípadoch 
ohrozenia života (uštipnutie hadom, popáleniny alebo postrelenie), ošetrenia zlomenín  
a uloženia do stabilizovanej polohy. To všetko nám vysvetlila žiačka III. A triedy Antónia 
Balážová, ktorá má úspešne zvládnutý zdravotnícky kurz. 

Vysvetlili sme si aj, aké poznáme signály v nebezpečných situáciách, čo znamenajú a ako 
ich spoznať. A keďže sa blíži leto a turistická sezóna, pripomenuli sme si, ako sa nestratiť  
v lese, ak náhodou nemáme pri sebe mapu. 

Na druhý deň sme mali možnosť spoločne si zašportovať v našej telocvični. Hral sa 
basketbal, volejbal a kto chcel, mohol si ísť zacvičiť do posilňovne. Zakončením dňa bol futbal, 
ktorý si proti sebe zahrali chlapci z oboch tried. A dievčatá sa tiež nezostali len nečinne prizerať, 
práve naopak, silno povzbudzovali potleskom svojich spolužiakov. 

Naše branné cvičenie sme ukončili prechádzkou a ako odmena sa nám naskytol krásny 
výhľad na Tatry a okolité dediny. Ukázali sme si, ako rozložiť oheň na táborisku a, samozrejme, 
čo by to bolo za táborisko, ak by sme ho nevyužili na opekačku. Počasie nám na tento deň vyšlo 
teplé a slnečné, takže sme si ho mohli užiť naplno. 

Terézia Litvinská, III. A 
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Cvičenie na ochranu človeka a prírody 

 

V utorok 24. 5. 2022 sa uskutočnilo Cvičenie  
na ochranu človeka a prírody pre I. a II. ročník. 

Akcia sa uskutočnila v peknom prostredí parku 
kaštieľa v Strážkach. Náplňou práce bol turistický 
pochod na miesto určenia a po rozvinutí stanovíšť 
jednotlivé zamestnania (CO, topografia, športové 
činnosti prvá pomoc a dopravná výchova ).  

Po ich splnení sme sa vrátili do Kežmarku tou istou 
trasou. 

Mgr. Otto Krajňák  

 

Športové aktivity prvákov a druhákov 

Dňa 23. 5. 2022 sa triedy I. A, I. B, II. A a II. B stretli na športovej akcii v telocvični T2.  
Žiaci si zmerali sily v rôznych športoch ako futbal, šach či volejbal.  

Ďakujeme veľmi pekne všetkým zúčastneným.  
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Náboženská výchova 
 

Biblická olympiáda 

 

Diecézne (krajské) kolo Biblickej olympiády 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V stredu 27. 4. 2022 traja víťazi dekanátneho (okresného) kola Biblickej olympiády súťažili  
v diecéznom (krajskom) kole a bojovali o postup do celoslovenského kola. Byť úspešným 
riešiteľom znamenalo získať minimálne 60 bodov v online teste zameranom na poznanie troch 
biblických kníh (Kniha Jozue, Kniha Tobiáš, Skutky apoštolov). 

Emília Lizáková (z II. A) sa s počtom bodov 61 stala úspešnou riešiteľkou, Emanuel 
Kučera (z II. A) a Peter Venglik (žiak I. A) za touto métou zaostali len o niekoľko bodov. 
Družstvo ako celok obsadilo 8. miesto. 

Chceme na tomto mieste vyjadriť vďaku a rešpekt za to, že študenti do svojho čitateľského 
zoznamu pridali aj tri biblické knihy. Veríme, že hodnoty, ktoré pri tejto súťaži rozvíjali, budú 
odmenou nielen pre nich, ale aj pre tých, s ktorými budú v živote v kontakte. 

Mgr. Pavol Šoltys 
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Pôstna krabička pre Afriku 2022 

 

Slovenská katolícka charita aj v tomto roku ponúkla 
možnosť zapojiť sa do projektu s názvom Pôstna krabička 
2022. Je zameraný na podporu tých najbiednejších  
v Afrike. Na hodinách katolíckej náboženskej výchovy žiaci 
prvého a druhého ročníka mali možnosť zrieknuť sa 
niečoho a ušetrené financie vložiť do pôstnej krabičky. 

Hodnotu vyzbieraných financií môžeme vidieť aj  
na týchto konkrétnych príkladoch. Za 10 € je v projekte 
možné kúpiť nové oblečenie pre jedno dieťa, za 20 € sa dá 
získať jedlo na mesiac  
pre veľkú rodinu. 100 € je 
hodnota krajčírskeho 
kurzu pre študentku. 

Veľkosť obety našich 
žiakov môžeme sčasti 
vidieť vo vyzbieranej sume 
v hodnote 81,91 €. 
Duchovnú obetu zmerať 
nevieme. Veríme, že účasť 

v projekte pomôže nielen 
chudobným v Afrike, ale aj našim študentom pri tvorbe ich 
hodnotového rebríčka. 

Mgr. Pavol Šoltys 
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SOČ 
 

Školská prehliadka SOČ 

V piatok 4. marca sa uskutočnila školská 
prehliadka prác Stredoškolskej odbornej 
činnosti (SOČ), v ktorej si porota vypočula 
obhajobu 10 prác 15 riešiteľov. 

Žiaci školy predstavili práce z rôznych 
odborov – biológie, zdravotníctva, 
informatiky, fyziky, geografie, psychológie 
a umenia. 

Prítomní sa dozvedeli často nové  
a veľmi zaujímavé informácie o štúrikoch, 
liečbe atopického ekzému, psychických 

ochoreniach, kmeňových bunkách v pupočníkovej krvi, symbiotických dvojhviezdach,  
či možnostiach evidovať dochádzku rozpoznaním tvárí pomocou lacného zariadenia, ktoré 
skonštruovali a naprogramovali žiaci sami. 

Do krajského kola postúpili iba tie najlepšie práce. 

 

Krajská prehliadka SOČ 

 

V piatok 1. apríla sa dištančnou formou uskutočnila 
krajská prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). 
Našu školu reprezentovali práce 6 žiakov v štyroch 
odboroch. 

V odbore 02 – Matematika, fyzika prácu s názvom 
Určovanie oblastí tvorby spektrálny čiar pomocou 
radiálnych rýchlostí hviezdneho vetra v symbiotických 
dvojhviezdach predstavila Miriam Vengliková  
z III. A triedy. Pri vypracovaní práce spolupracovala  
s Astronomických ústavom SAV v Starej Lesnej. Práca bola po odbornej stránke veľmi náročná. 
Je nám ľúto, že hodnotiaca komisia prácu neocenila napriek jej nesporným kvalitám. 

V odbore 06 – Zdravotníctvo súťažila Antónia Balážová z III. A triedy s prácou Kmeňové 
bunky a pupočníková krv, v ktorej predstavila potenciál kmeňových buniek pri liečbe rôznych 
ochorení a venovala sa z rôznych aspektov problematike odberu a skladovania pupočníkovej 
krvi. 

V odbore 11 – Informatika predstavila trojica chlapcov z III. B triedy Marek Kuruc, Adam 
Hoffmann a Samuel Valluš prácu Evidencia dochádzky rozpoznaním tvárí s využitím 
Raspberry Pi 4, výsledkom ktorej bol návrh a následná kompletná realizácia softvérovej  
aj hardvérovej časti zariadenia na evidenciu dochádzky. Napriek pozitívnej reakcii poroty  
pri obhajobe sa ani táto práca neumiestnila. 

V odbore 04 – Biológia Ema Hetešová z III. A s prácou Forézia šťúrikov Slovenska 
získala 1. miesto. Vedecké bádanie drobných šťúrikov, finálne spracovanie výsledkov výskumu 
a obhajoba zaujali hodnotiacu komisiu a práca dostala možnosť reprezentovať Prešovský kraj 
v celoštátnej prehliadke. Žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy. Veríme, že ich účasť v tejto 
súťaži odborne obohatila.  
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Projekt SOČ - 44. ročník 
 
 
 

Meno a priezvisko 

riešiteľa/riešiteľov 
Trieda 

Číslo a názov 

odboru 
Názov práce 

školské 

kolo 

krajské 

kolo 

celoštátne 

kolo 

Ema Hetešová III. A 
04   

Biológia 
Forézia šťúrikov Slovenska 

1. 

miesto 

1. 

miesto 

1.  

miesto 

Antónia Balážová III. A 
06  

Zdravotníctvo 

Kmeňové bunky  

a pupočníková krv 

1. 

miesto 

4. 

miesto 
 

Zuzana 

Vojtechová 
III. B 

06  

Zdravotníctvo 

Psychické zdravie žiakov 

Gymnázia P. O. Hviezdoslava 

v Kežmarku 

účasť   

Anna Mária 

Bednarčíková, 

Dominika 

Jankurová 

III. B 
06  

Zdravotníctvo 
Psychické ochorenie účasť   

Lara Laufová, 

Barbora 

Andrášová 

III. B 
06  

Zdravotníctvo 
Liečba atopického ekzému účasť   

Marek Kuruc, 

Adam Hoffmann, 

Samuel Valluš 

III. B 
11  

Informatika 

Evidencia dochádzky 

rozpoznaním tvárí s využitím 

Raspberry Pi 4 

1. 

miesto 

4. 

miesto 
 

Miriam 

Vengliková 
III. A 

02  

Matematika, 

fyzika 

Určovanie oblastí tvorby 

spektrálny čiar pomocou 

radiálnych rýchlostí 

hviezdneho vetra  

v symbiotických dvojhviezdach 

1. 

miesto 

4. 

miesto 
 

Lucia Kačmárová, 

Filip Brutovský 
III. B 

05   

Životné 

prostredie, 

geografia, 

geológia 

Prečo vyschlo Skalnaté pleso  

v jeseni roku 2021? 
účasť   

Petronela 

Ungradyová 
III. A 

16  

Teória kultúry, 

umenie, 

umelecká, 

odevná tvorba 

Návod na dobrú knihu účasť   

Martina Danilová III. A 

17  

Pedagogika, 

psychológia, 

sociológia 

Stres, strach a úzkosť účasť   
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Úspech na celoštátnej prehliadke SOČ 

 

 

V dňoch 26. – 29. apríla 2022 Stredná odborná škola ekonomiky, 
hotelierstva a služieb Jána Andraščíka v Bardejove organizovala 
celoštátnu prehliadku 44. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti. 
Našu školu a Prešovský kraj v odbore 04 Biológia reprezentovala 
žiačka III. A triedy Ema Hetešová. 

Jej práca Forézia štúrikov Slovenska zaujala odbornú porotu  
a Ema sa umiestnila na 1. mieste. Z jej víťazstva sa veľmi tešíme  
a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a kraja. Zároveň 
postúpila so svojou prácou na medzinárodnú súťaž. Veríme, že tento 
úspech Emu bude motivovať v jej vedeckom bádaní, ktoré je 
zamerané na maličké kozmopolitné štúriky. 

Naposledy sme mali víťaza celoštátnej prehliadky v roku 2018 a bol 
to Adam Heteš s prácou o fosílnych žabích kraboch Spiša (je to Emin 
brat). Takže Hetešovci majú k prírode a jej tajomstvám veľmi blízko. 

 

Ing. Daniela Čekovská, školský metodik SOČ 
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Úspechy žiakov školy v šk. roku 2021/2022 
 

PREDMETOVÉ OLYMPIÁDY 
 
Olympiáda zo slovenského jazyka 

Gabriela Ulbrichová (IV. A) 
- účasť v krajskom kole v kategórii A 
Emília Lizáková (II. A) 
- účasť v krajskom kole v kategórii B 
 

Olympiáda v anglickom jazyku 
Katarína Horná (II. B) 
- 2. miesto v kategórii 2A v okresnom kole 
Jakub Ulbrich (III. A) 
- 2. miesto v kategórii 2B v okresnom kole 

 
Olympiáda v nemeckom jazyku 

Terézia Litvinská (III. A) 
- 1. miesto v okresnom kole 
- 4. miesto v krajskom kole 

 
Fyzikálna olympiáda 

Šimon Zemčák (I. A) 
- 4. miesto v kategórii D v krajskom kole 

 
Geografická olympiáda 

Barbora Ferenčáková (III. A)  
- úspešná riešiteľka v krajskom kole 
Paulína Halčínová (IV. A)  
- úspešná riešiteľka v krajskom kole 
Matej Gaborčík (II. A) 
- úspešný riešiteľ v krajskom kole 
Emanuel Kučera (II. A) 
- úspešný riešiteľ v krajskom kole 

 
Biblická olympiáda 

Družstvo školy v zložení Emília Lizáková (II. A),  
Emanuel Kučera (II. A), Peter Venglik (I. A) 
- 1. miesto v kategórii SŠ v dekanátnom kole 
- 8. miesto v kategórii SŠ v diecéznom kole 

 
Dejepisná olympiáda českých a slovenských gymnázií 

Družstvo školy v zložení Karin Hutníková (IV. B),  
Nikola Rusnáčiková (IV. B), Jakub Spišák (IV. B) 
- 12. miesto v krajskom kole 

 
Internetová matematická olympiáda 

Družstvo školy v zložení Karolína Vilgová (IV. A) – kapitánka, 
Natália Malychinová (IV. A), Zuzana Neupauerová (IV. A), 
Gabriela Ulbrichová (IV. A), Petra Konfalová (IV. B),  
Marcel Brand (IV. B), Martin Bodžoň (IV. B) 
- 108. miesto (190 zapojených tímov) 
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Olympiáda kritického myslenia 
Kategória 1 (161 súťažiacich) 

Matej Tomala (II. A) - 7. - 8. miesto 
Viktor Lipčák (II. B) - 17. - 18. miesto 
Marek Zubal (II. A) - 60. - 66. miesto 
Šimon Zemčák (I. A) - 70. - 71. miesto 

Kategória 2 (164 súťažiacich) 
Adam Škvarek (III. A) - 22. - 23. miesto 
Samuel Rímsky (III. A) - 35. – 36. miesto 
Slavomír Zubal (III. A) - 38. - 39. miesto 
Andrea Danielčáková (III. A) - 43. - 44. miesto 
Martin Zoričák (III. A) - 55. - 57. miesto 

 
 

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE 
 
Bedminton SŠ 

Družstvo chlapcov v zložení Filip Brutovský (III. B),  
Daniel Tokarčík (III. B) 
- 1 . miesto v obvodnom kole 
- účasť v krajskom kole 
 
Družstvo dievčat v zložení Lucia Kačmárová (III. B),  
Naďa Mačičáková (II. A)  
- 1. miesto v obvodnom kole 
- 1. miesto v krajskom kole 
- 3. miesto na Majstrovstvách Slovenskej republiky 
 

Basketbal SŠ 
Družstvo chlapcov v zložení Boris Šiška (I. B), Matej Vilček  
(I. B), Dominik Schmidt (III. A),  Adam Madeja (III. B),  
Matej Horný (IV. B), František Lech (IV. B), Daniele Rainone 
(I. A), Timotej Soják (II. B), Daniel Tokarčík (III. B),  
Jakub Uhrin (IV. B), Pavol Weber (I. B) 
- 1 . miesto v obvodnom kole 
- účasť v krajskom kole 
 
 

RECITAČNÉ SÚŤAŽE 
 
Hviezdoslavov Kubín 

Soňa Kurtá (II. B) 
- 2. miesto v IV. kategórii v okresnom kole v umeleckom prednese 
poézie a prózy 
 

Naša Vansovej Lomnička 
Soňa Kurtá (II. B) 
- diplom za recitátorský prínos v celoštátnom kole v umeleckom 
prednese poézie a prózy  
 

Sárova Bystrica 2021 
Soňa Kurtá (II. B) 
- účasť v celoštátnom finále mladých moderátorov-redaktorov  
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ŠPECIFICKÉ SÚŤAŽE 
 

 
Informatická súťaž iBOBOR 
 
Najlepšie výsledky dosiahli: 

kategória Junior 

Poradie Meno, Priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok 

1. Matej Tomala, II. A 92.6 percentil 

2. Damián Cehula, II. A 91.25 percentil 

3. Marek Zubal, II. A 85.94 percentil 

 
kategória Senior 

Poradie Meno, Priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok 

1. Adam Hoffmann, III. B 97.55 percentil 

2. Marcel Brand, IV. B 94.74 percentil 

3. Matúš Goč, IV. B 93.96 percentil 

 
 
Matematický klokan  

Marek Zubal (II. A) 
- v kategórii Kadet G12 - medzi 10 % najúspešnejších  
(percentil 91,13) 
Miriam Vengliková (III. A) 
- v kategórii Junior G364 - medzi 20 % najúspešnejších 

(percentil 81,36) 
 
 
EKO Olympiáda - ekologická súťaž 
 

Antónia Plutová (I. A) 
- najviac odohraných správnych odpovedí 
 

 
Projekt SOČ 
 

Ema Hetešová (III. A) 
- 1. miesto na krajskej prehliadke SOČ v odbore Biológia  
- 1. miesto v celoštátnej prehliadke SOČ v odbore Biológia 

 
Marek Kuruc (III. B), Adam Hoffmann (III. B),  
Samuel Valluš (III. B) 
- účasť na krajskej prehliadke SOČ v odbore Informatika  

 
Miriam Vengliková (III. A) 
- účasť na krajskej prehliadke SOČ v odbore Matematika, fyzika 
 
Antónia Balážová (III. A) 
- účasť na krajskej prehliadke SOČ v odbore Zdravotníctvo  
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Ponuka voliteľných predmetov v šk. r. 2021/2022 
 
Žiaci majú možnosť posilniť si niektorý z vyučovacích predmetov povinne voliteľnými 

predmetmi. V treťom ročníku sú to dva dvojhodinové predmety, vo štvrtom ročníku  
2 štvorhodinové predmety a 3 dvojhodinové predmety. Podmienky pre voľbu viacerých povinne 
voliteľných predmetov zohľadňujú nový model maturitnej skúšky. Z ponuky, ktorá bola rovnaká 
pre všetky ročníky, sa žiaci rozhodli pre tieto predmety: 

 
Tretí ročník Štvrtý ročník 

žiak si volí  
dva 2-hodinové predmety 

žiak si volí  
dva 4-hodinové predmety 

žiak si volí  
tri 2-hodinové predmety 

(ž. – počet žiakov) 

Seminár z biológie – 19 ž. Seminár z biológie – 21 ž. Konverzácia v angl. jazyku – 41 ž. 

Seminár z chémie – 17 ž. Seminár z chémie – 19 ž. Cvičenia z biológie – 14 ž. 

Cvičenia z fyziky – 12 ž. Seminár z informatiky – 13 ž. Cvičenia zo slov. jazyka a lit. – 40 ž. 

Seminár z matematiky – 26 ž. Seminár z matematiky – 21 ž. Cvičenia z chémie – 18 ž. 

Spoločenskovedný seminár – 22 ž. Spoločenskovedný seminár – 24 ž. Cvičenia z matematiky – 21 ž. 

Seminár z dejepisu – 17 ž. Seminár z geografie – 20 ž. Cvičenia z angl. jazyka – 30 ž. 

Konverzácia v angl. jazyku – 11 ž.  Cvičenia z informatiky – 13 ž. 

 

Organizácia školského roka 2022/2023 
 
Školský rok sa začína 1. septembra 2022. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2022 

(pondelok). Školské vyučovanie v 1. polroku školského roka sa končí 31. januára 2023 (utorok). 

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2023 (streda) a končí sa  
30. júna 2023 (piatok). 
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Zoznam žiakov podľa tried 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. A 
Triedny učiteľ: Profesor geografie Jozef Vlček 
 
 

 
 
 
 
* žiak prospel na konci školského roka s vyznamenaním 
« štúdium v zahraničí 
 
  

1. Viktória Mária Baluchová 12. Karin Pavličková 
2. Katarína Bodyová 13. Ondrej Pitoňák 
3. Michaela Fudalyová * 14. Antónia Plutová 
4. Timea Gildeinová * 15. Sebastián Poliačik * 
5. Adam Kovalčík 16. Daniele Rainone 
6. Lea Kovalčíková * 17. Veronika Steinová * 
7. Zuzana Kriššáková * 18. Natália Šoltésová * 
8. Lenka Legátová * 19. Peter Venglik * 
9. Gabriel Miškovič 20. Ivan Vitrenko 
10. Oleh Ortiakov 21. Tamara Vnenčáková 
11. Nicoló Pajdlhauser «   22. Šimon Zemčák * 
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I. B 
Triedna učiteľka: Mgr. Bronislava Oravcová 
 
 

 
 
 
  

1. Alexandra Alexyová * 16. Ema Kuzmiaková 
2. Katarína Andrášová 17. Jakub Lichvár 
3. Viktória Baranová * 18. Šarlota Mačičáková 
4. Ema Bieľaková * 19. Karin Máliková * 
5. Simona Borovská * 20. Rastislav Mašlonka * 
6. Tobias Černaj * 21. Tímea Miľovčíková * 
7. Dajana Mária Drugáčová * 22. Laura Pivková 
8. Simona Ferencková * 23. Peter Richter 
9. Zuzana Ferenčáková * 24. Michaela Roxerová * 
10. Šimon Figlár * 25. Karin Sebešová * 
11. Henrieta Hanáčková * 26. Boris Šiška 
12. Laura Hodorovičová 27. Alžbeta Šlosárová 
13. Jakub Jackulík 28. Vanesa Važanová * 
14. Timea Knapiková * 29. Matej Vilček 
15. Katarína Kraváriková * 30. Pavol Weber 
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II. A 
Triedny učiteľ: RNDr. Ivan Duľa, PhD. 
 
 

 
 
  

1. Laura Belúchová  16. Soňa Malychinová  
2. Damián Cehula *  17. Miriama Nahalková *  
3. Martin Černický  18. Peter Nebus  
4. Jakub Duda * 19. Tatiana Ordzovenská  
5. Matej Gaborčík  20. Nina Podolinská *  
6. Goran Gemza *  21. Adriana Pompová  
7. Dominika Halčinová  22. Damián Slivovský  
8. Zoja Hermelová  23. Lucia Štepaniakova 
9. Lucia Horanská * 24. Matej Tomala *  
10. Petra Konfalová * 25. Timotej Tomeček  
11. Peter Kostka  26. Matúš Vaverčák 
12. Karin Kovalčíková  27. Anna Chiara Vitkovská 
13. Emanuel Kučera * 28. Dorota Vojtičková * 
14. Emília Lizáková 29. Marek Zubal 
15. Naďa Mačičáková * 30. Samuel Želonka 
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II. B 
Triedna učiteľka: Mgr. Mária Uličná 
 
 

 
 
 
 
 

1. Bachleda Matúš  16. Sofia Krivoňáková  
2. Kristína Cehulová *  17. Soňa Kurtá *  
3. Nina Cehuľová *  18. Viktor Lipčák *  
4. Šimon Dominik  19. Marek Majerčák  
5. Dominika Ferenčáková  20. Andrej Makara  
6. Natália Gaľová *  21. Alex Murín  
7. Adam Grotkovský  22. Matej Németh  
8. Daniela Halčinová  23. Bibiana Pješčáková *  
9. Daniela Höcherová  24. Lenka Poľanovská *  
10. Karin Horanská  25. Peter Práznovský  
11. Katarína Horná *  26. Timotej Soják *  
12. Sára Jelínková  27. Bianka Štefaňáková 
13. Patrícia Klempárová  28. Veronika Tobisová  
14. Simon Kopkáš *  29. Martin Varšo 
15. Dalibor Kriššák  
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III. A 
Triedna učiteľka: Mgr. Andrea Petrášková 
 
 

 
  

1. Adam Babiar 17. Laura Maláková 
2. Antónia Balážová * 18. Radka Miškovičová * 
3. Karol Baránek 19. Emma Pavličková * 
4. Romana Borovská * 20. Lilla Peténiová 
5. Šimon Cehula 21. Jakub Reľovský 
6. Andrea Danielčáková * 22. Samuel Rímsky * 
7. Martina Danilová 23. Dominik Schmidt 
8. Barbora Ferenčáková * 24. Marek Skribčák * 
9. Martina Frankovičová 25. Adam Škvarek 
10. Ema Hetešová * 26. Jakub Ulbrich 
11. Gabriel Hrebeňár 27. Petronela Ungradyová * 
12. Emma Kaňová 28. Miriam Vengliková * 
13. Linda Kapralová * 29. Monika Veštúrová * 
14. Zdenka Krempaská 30. Dominika Vilgová * 
15. Martina Kriššáková 31. Martin Zoričák 
16. Terézia Litvinská 32. Slavomír Zubal 
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III. B 
Triedny učiteľ: Aleksandar Čavić 
 
 

 
 
  

1. Barbora Andrášová 16. Lara Laufová 
2. Anna Mária Bednarčíková 17. Denisa Lizoňová 
3. Šimon Biloš * 18. Adam Madeja 
4. Filip Brutovský 19. Šimon Majerčák 
5. Anna Bucová * 20. Henrieta Maľáková * 
6. Karin Gibľáková * 21. Alica Matichová 
7. Gabriel Grotkovský 22. Tobiáš Nebus 
8. Adam Hoffmann * 23. Karolína Ogurčáková 
9. Denisa Hudačková * 24. Boris Pekarčík * 
10. Karina Hukelová * 25. Diana Reľovská 
11. Dominika Jankurová * 26. Daniel Tokarčík 
12. Lucia Kačmárová * 27. Samuel Valluš 
13. Karolína Koščáková 28. Mária Vilčeková 
14. Matej Kubala 29. Zuzana Vojtechová 
15. Marek Kuruc * 30. Veronika Wetterová 
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IV. A 
Triedny učiteľ: Mgr. Pavol Šoltys 
 
 

 
 
 
 
  

1. Dávid Bachleda * 15. Lea Pirožeková 
2. Adriana Bajusová * 16. Tomáš Pix 
3. Mária Budzáková 17. Kamila Slameňová 
4. Matúš Goč 18. Simona Smoleňáková 
5. Paulína Halčínová * 19. Nina Sojáková * 
6. Lea Harabinová 20. Diana Stracená * 
7. Július Kolodzej 21. Tímea Stracená * 
8. Jakub Komara 22. Boris Svoboda 
9. Karolína Kubalová * 23. Sára Šimkuláková 
10. Natália Malychinová * 24. Žofia Trgiňová 
11. Emma Matejková 25. Gabriela Ulbrichová * 
12. Ivana Mesarčíková 26. Barbora Václaveková * 
13. Raisa Nemešová 27. Vanessa Vaksmundská 
14. Zuzana Neupauerová * 28. Karolína Vilgová * 
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IV. B 
Triedna učiteľka: RNDr. Dušana Slovíková 
 
 

 
 
 

1. Tóbiás,Peter Arpáš  17. František Lech *  
2. Veronika Bineková *  18. Magdaléna Majerčáková 
3. Sabína Bjalončíková 19. Katarína Ogurčáková  
4. Bianka Blaščáková *  20. Terézia Pavelčáková  
5. Martin Bodžoň *  21. Natália Perignatová *  
6. Marcel Brand *  22. Kamil Pirhala  
7. Gabriela Čaplovičová *  23. Laura Ľudmila Pittnerová  
8. Ester Čorbová *  24. Katarína Repčáková  
9. Marko Havran 25. Sebastián Ronner  
10. Chiara Heldáková *  26. Nikola Rusnačíková 
11. Matej Horný *  27. Jakub Spišák *  
12. Karin Hutníková *  28. Laura Starinská  
13. Soňa Konfalová *  29. Jakub Uhrin *  
14. Karin Krempaská  30. Lucia Zamkovská  
15. Lucia Kubányiová  31. Zuzana Zoričáková * 
16. Adam Kušion   


