
OCENENIE   ŠTUDENTOV    V    ŠKOLSKOM ROKU     2020/2021 

 

Daniela Vasiľová, študentka septimy,  prebojovala sa do  strieborného  tímu na medzinárodnej súťaži  

AUSTRIAN YOUNG PHYSICISTS' TOURNAMENT.  

Príprava na túto mimoriadne náročnú fyzikálnu súťaž v anglickom jazyku bola veľmi dlhá a vyžadovala si veľké 

množstvo vedomostí a úsilia.  Ako členka  tímu našej školy po úspechu v podobe druhého miesta na 

celoslovenskom kole súťaže Turnaj mladých fyzikov bola nominovaná do reprezentačného tímu Slovenska na 

otvorené rakúske  kolo  danej súťaže. Družstvo v konkurencii 12 tímov z európskych krajín postúpilo do finále a 

umiestnilo sa na vynikajúcom druhom mieste. 

Za tieto úspechy jej  riaditeľstvo školy udeľuje ďakovný list, knižnú odmenu a peňažnú odmenu. 

 

Ema Sklárová, študentka sexty, Róbert Kendereš, študent III.A,  spolu s Danielou Vasiľovou obsadili  3. miesto 

v celoštátnom kole Turnaja mladých fyzikov.  Róbert Kendereš bol aj členom súťažného tímu, ktorý sa zapojil do 

celoslovenskej robotickej súťaže stredoškolákov a obsadil 6. miesto.  

Za tieto úspechy im riaditeľstvo školy udeľuje knižnú odmenu.  

 

Martin Mirda, Eduard Hvižďák, Marek Kelemen, študenti sexty, získali   v  celoštátnom kole Turnaja mladých 

fyzikov 9. miesto. Eduard Hvižďák bol aj členom súťažného tímu, ktorý sa zapojil do celoslovenskej robotickej 

súťaže stredoškolákov a obsadil 6. miesto.  

Za tieto úspechy im riaditeľstvo školy udeľuje knižnú odmenu.  

J. Fečiková, žiačka kvarty, reprezentovala našu školu v 10. ročníku IQ olympiády, do ktorej sa tento rok zapojilo 

až  9222 detí a  Janka vybojovala  výborné 35. miesto.  Okrem toho reprezentovala našu školu  v semifinále 

recitačnej súťaže Jazykový kvet a  zúčastnila sa krajského kola  Matematickej olympiády.  

 

Za tieto úspechy jej riaditeľstvo školy udeľuje knižnú odmenu a tričko.  

 

Richard Šeleman, študent III. A, reprezentoval našu školu online na celoštátnom kole 23. ročníka OLYMPIÁDY 

ĽUDSKÝCH PRÁV a 3. ročníka Ceny prof. Miroslava Kusého. Získal 1. miesto v písaní úvahy na tému  

Spoločne alebo samostatne? – V čom je z hľadiska občianskych práv lepšie byť súčasťou Európskej únie a v čom je, 

naopak, lepšie riešiť problém na vnútroštátnej alebo miestnej úrovni, garantom ktorej  bolo Zastúpenie Európskej 

komisie na Slovensku. Okrem toho bol aj členom tímu na celoslovenskom kole súťaže Mladý Európan. 

Za tieto úspechy mu riaditeľstvo školy udeľuje knižnú odmenu a tričko s logom školy. 

 

JULIÁNA TOMČOVÁ, študentka septimy, SAMUEL ŠABAK, študent 3. A. 

Finálový tím našich študentov spolu s Richardom Šelemanom sa zúčastnil celoslovenského kola súťaže Mladý 

Európan online formou. Študenti si zmerali svoje sily vo vedomostiach z oblasti európskej histórie, geografie, 

zaujímavostí o EÚ či významných osobností EÚ a jej členských krajín. 

Za reprezentáciu školy  im riaditeľstvo školy udeľuje knižnú odmenu.  

 

Handra Patrik, študent sexty, už tretíkrát po sebe sa umiestnil na víťazných priečkach v celoslovenskom  kole 

Jazykový kvet  v prednese poézie a prózy v nemeckom jazyku. V tomto školskom roku v III. kategórii 

v celoslovenskom kole vybojoval  3. miesto.  Okrem toho sa zúčastnil aj krajského kola Olympiády v anglickom 

jazyku. 

Za tieto úspechy mu riaditeľstvo školy udeľuje knižnú odmenu.  

 



Bianka Petrová  a  Ema Hudáková, študentky 3.A,  boli  úspešné riešiteľky celoslovenskej olympiády BIO-PSY-

SOC. Ema Hudáková sa zapojila aj do  VIII. ročníka medzinárodnej literárnej súťaže mládeže svojou autorskou 

prózou  „Narodená pod šesťcípou hviezdou“. 

Za tieto úspechy im riaditeľstvo školy udeľuje knižnú odmenu.  

Hamadejová Hana, Liana Podoľaková, Karin Juhaščiková, Nina Jaňovková, Karin Michaličová,  študentky 

kvarty. 

Veľmi pekným úspechom v celoslovenskom meradle bolo umiestnenie tímu týchto kvartánok,  ktoré svojou 

reportážou vybojovali druhé miesto  v celoslovenskej súťaži Svätoplukovo kráľovstvo ožíva v prvej kategórii 

-  próza.  Súťažný tím v rámci reportáže  podnikol poznávaciu cestu za Baškovským evanjeliárom. 

Hana Hamadejová sa zapojila aj do súťaže v prednese ruskej poézie Puškinov pamätník. 

Karin Juhaščiková reprezentovala školu aj na krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku a bola tiež úspešná 

riešiteľka na krajskom kole Dejepisnej olympiády.   

Za úspešnú reprezentáciu školy  im riaditeľstvo školy udeľuje knižnú odmenu.  

 

  V predmetových olympiádach sme mali viacerých reprezentantov, ktorí hrdo a vzorne  zastupovali  

naše gymnázium.  Naši olympionici podľa tried sú: 

 

trieda príma – Tadeáš Mižák, Peter Vaško, Jakub Kudláč a Nina Petrušková 

Peter Vaško bol úspešný riešiteľ na okresnom kole Matematickej olympiády, na okresnom kole Pytagoriády 

získal 1. miesto a  zúčastnil sa aj  školského kola IQ olympiády. Na okresnom kole Geografickej olympiády bol  

úspešným riešiteľom  a získal  5. miesto. 

Tadeáš Mižák  na okresnom kole matematickej olympiády obsadil  2. miesto a zúčastnil  sa aj školského kola IQ 

olympiády.  

Jakub Kudláč  na okresnom kole Pytagoriády získal 2. miesto a  sa zúčastnil  školského aj školského kola IQ 

olympiády.  

Nina Petrušková  na okresnom kole Geografickej olympiády vybojovala 3. miesto a bola úspešná riešiteľka 

krajského kola tejto súťaže. Zapojila sa  aj do  celoslovenskej súťaže v prednese ruskej poézie Puškinov pamätník. 

Za tieto úspechy im riaditeľstvo školy udeľuje knižnú odmenu.  

 

Trieda sekunda –  Soňa Vaľková, Alžbeta Kavková, Dominik Cipa, Adam Jaško a  Tomáš Gallik  

 

Soňa Vaľková je  úspešná riešiteľ školského kola Olympiády v anglickom jazyku; zapojila sa do medzinárodnej 

súťaže v písaní esejí v anglickom jazyku, kat. Deti do 14 rokov (výsledky ešte nie sú vyhlásené),  zúčastnila sa v 

matematických súťažiach Pytagoriáda a Matematický klokan. V  okresnom kole Geografickej olympiády získala  

1. miesto a bola úspešnou  riešiteľkou  v krajskom kole tejto olympiády.  

Alžbeta Kavková v okresnom kole Matematickej olympiády obsadila  1. miesto a  svojou poéziou reprezentovala 

našu  školu aj v súťaži Literárny Kežmarok.  

Dominik Cipa v okresnom kole Matematickej olympiády obsadil  2. miesto  a bol  úspešný   riešiteľ 

celoslovenskej olympiády BIO-PSY-SOC. 

Adam Jaško bol úspešným riešiteľom  okresného kola  Matematickej olympiády a  reprezentoval Gymnázium 

Sobrance aj  na krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku.  

Tomáš Gallik vybojoval 1. miesto  v  okresnom kole Pytagoriády.  

 

Za tieto úspechy im riaditeľstvo školy udeľuje knižnú odmenu.  

 

Trieda tercia – Martin Kocur, Marián Mižák, Karolína Kavková, Branislav Kica,  Tomáš Vaľko  



 

Martin Kocur  vybojoval v okresnom kole Matematickej olympiády 1. miesto a v okresnom kole Pytagoriády 

získal 2. miesto.  

Marián Mižák získal na okresnom kole Matematickej olympiády 1. miesto, na okresnom kole Pytagoriády 

obsadil 3. miesto  a v školskom kole IQ olympiády vybojoval 2. miesto. 

Karolína Kavková  získala v okresnom kole Matematickej olympiády 2. miesto. 

Branislav Kica – víťaz okresného kola Dejepisnej olympiády, úspešne reprezentoval naše gymnázium aj 

v krajskom kole olympiády, kde vybojoval 3. miesto.  

Tomáš Vaľko získal v okresnom kole Geografickej olympiády 2. miesto a bol úspešný riešiteľ v krajskom kole 

tejto súťaže.   

Za tieto úspechy im riaditeľstvo školy udeľuje knižnú odmenu  a (Brankovi aj tričko).  

 Ďalší úspešní reprezentanti školy sú  Barbora Obrazová, Samuel Babič, Timotej Vaľko  

 

Barbora Obrazová, žiačka kvarty, získala v okresnom kole Dejepisnej olympiády 2. miesto a bola úspešnou 

riešiteľkou krajského kola olympiády.  

Samuel  Babič, študent  3.A,Timotej Vaľko, študent septimy, úspešne  reprezentovali  školu v  krajskom kole 

Olympiády v anglickom jazyku. 

Za tieto úspechy im riaditeľstvo školy udeľuje knižnú odmenu 

Gymnázium Sobrance malo zastúpenie  aj v recitačných    , autorských literárnych a dejepisných súťažiach, 

kde nás úspešne reprezentovali tieto žiačky – Katarína Simčiková, Soňa Papačová, Šarlota Michalková, Tereza 

Staškov, Lívia Hrešová.  

Katarína  Simčíková, žiačka tercie, zúčastnila sa  v semifinále recitačnej súťaže Jazykový kvet v nemeckom 

jazyku. 

Soňa Papačová, žiačka prímy, Šarlota Michalková, žiačka tercie,  zapojili  sa  do  celoslovenskej súťaže v prednese 

ruskej poézie Puškinov pamätník. 

Tereza Stašková, žiačka sekundy, získala 2. miesto v regionálnej autorskej súťaži Zemplínske pero a svojimi 

prozaickými  prácami reprezentovala školu v celoslovenských autorských súťažiach Slovo (vyhlasovateľom je Orbis 

Pictus) a v súťaži Literárny Kežmarok.  

Lívia Hrešová,študentka  sexty,  sa zúčastnila  na dejepisnej súťaži, kde napísala odbornú prácu s regionálnou 

tematikou   Paleolitické nálezisko v Tibave.   

Za tieto úspechy im riaditeľstvo školy udeľuje knižnú odmenu.  

A náš najnovší úspech. V piatok 25. júna 2021 sa konali Otvorené majstrovstvá Slovenska v robotike 2021 

s medzinárodným dosahom. Našu školu reprezentovali študenti  -  (už ocenení)  Robert Kenderš a Eduard 

Hvižďák, ďalšími členmi tímu boli Richard Konya (kvinta), Roderik Basanda, Lukáš Tokár a Ľuboš 

Hreňo (študenti 3.A), ktorí vybojovali 6. miesto.  

Za tieto úspechy im riaditeľstvo školy udeľuje knižnú odmenu.  

 

Už niekoľko rokov sa škola zapája do eTwinningových projektov v nemeckom jazyku. V školskom roku 2020/2021 

v projekte pracovali  študenti 2. A V. Zahorčáková, S. Slivková, N. Cebeňáková, T. Šuchtová, J. Kica, T.Šebová, 

K. Hlaváčová. Téma bola veľmi aktuálna, a to Ako ovplyvňuje COVID-19 pandémia náš život,  študenti 2. A ju 

úspešne zrealizovali a pokračujú aj v ďalšom  projekte Jazdi na bicykli – Pre klímu.  

Za túto prácu  im riaditeľstvo školy udeľuje vecnú odmenu.  

 

V anglickom jazyku sme sa zapojili do projektu Express with no stress, v ktorom žiaci sexty a kvarty vo svojom 

voľnom čase diskutovali s rovesníkmi z Poľska a Grécka na zaujímavé témy.  

 

Erasmus + 

Študenti septimy pracovali na projekte Preserve and Share Folk traditions. V rámci tohto projektu propagovali 

našu regionálnu kultúru a zvyky na medzinárodnej úrovni. Najväčší podiel práce na tomto projekte odviedli: Daniela 



Vasiľová, Michaela Vasiľová, Juliána Tomčová, Klaudia Mikolajová, Samuel Kovaľ, Martina Mochťáková, 

Martin Hrešo, Emma Hrunková, Viktória Hadvabová, Gréta Kačurová. 

Za túto prácu na projekte  im riaditeľstvo školy udeľuje vecnú odmenu.  

 

Act 4 Non Toxic Lifestyle  je druhý projekt Erasmus +. Samotný názov naznačuje, že projekt sa venuje životnému 

prostrediu a zdravému životnému štýlu a sú v ňom okrem našej školy zapojení partneri z Poľska, Turecka, Talianska 

a Španielska.  Pracujú v ňom žiaci viacerých tried: sexta, septima, 2.A, 3.A.  

  

 

 

  

 

 


