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Vážení kolegovia, rodičia, milí žiaci

Vedenie školy sa rozhodlo od tohto škol-
ského roku založiť tradíciu vydávania ročenky 
školy, ktorá Vás každoročne prevedie udalos-
ťami celého školského roka a nedá Vám žia-
kom a Vašim učiteľom zabudnúť na zaujímavé 
aktivity, projekty, exkurzie, besedy, ktoré ste 
zažili v danom roku na Golianku. Pre absolven-
tov bude spomienkou na život v školský lavi-
ciach aj mnoho rokov po skončení štúdia.

Tradíciou bolo otvárať nový školský rok na 
školskom dvore. Počasie nás však zradilo, a tak 2. sep-
tembra 2014 sme sa ráno stretli vo veľkej telocvični, kde 
nové vedenie školy slávnostne zahájilo začiatok školské-
ho roka štátnou hymnou SR. Novému školskému roku 
sa tešilo nielen 527 žiakov, ktorí pokračovali v štúdiu, ale 
aj 150 nových študentov. Privítali sme troch zahranič-
ných študentov - z Mexika, Kanady a USA.

Predstavené boli nové zástupkyne riaditeľky školy 
- Mgr. Soňa Krivošíková a Mgr. Eva Frantzová. Privíta-
li sme nových kolegov – Mgr. Viktóriu Halákovú – (od 
16.9. ju nahradila Mgr. Zuzana Cehlárová), Mgr. Dagmar 
Ferencziovú, Mgr. Martinu Filovú, nového nemeckého 
lektora Franka Blocha. V pracovnom pomere nepokra-
čovali Mgr. Zuzana Zúziková (materská dovolenka), Ive-
ta Žitňanová, Mgr. Tomáš Czako, lektorka NEJ Andrea 
Hielscher.

Za účasti všetkých žiakov a  učiteľov sme v  tento 
deň vyhlásili a finančne odmenili z prostriedkov nadácie 
gymnázia „študentov roka“, ktorí v minulom školskom 
roku dosiahli mimoriadne úspechy. Študentmi roka boli 
Filip Čermák – V.KNA, Natália Mokrášová III. AJ, Nina 
Mokrášová – IV.C, Marina Antonova, Dávid Pavelka, Má-
rio Boďo - absolventi.

11. 11. 2014 si v Bratislave Filip Čermák a Marína An-
tonova prevzali z  rúk vtedajšieho ministra školstva 

Petra Pellegriniho Pamätný list sv. Gorazda 
za úspešnú reprezentáciu Slovenskej repub-
liky. V úvode roka sme otvorili 18 krúžkov na 
vzdelávacie poukazy, v  ktorých pracovalo 
239 žiakov pod vedením svojich učiteľov. Pre 
žiakov 1.  ročníka sa konala dňa 28. 10. 2014 
v PKO Nitra imatrikulácia - študentská sláv-
nosť, na ktorej starší spolužiaci oficiálne pri-
jali medzi seba nováčikov. Realizovala sa pod 
taktovkou žiakov VII.SPB pod názvom Repete. 

Dňa 3. 12. 2014 sme pre záujemcov o štúdium zrealizo-
vali Deň otvorených dverí. Počet účastníkov bol dopo-
siaľ najvyšší - 427, čo svedčí o záujme o našu školu.

Pre našu školu bol tento rok výnimočný - niesol sa 
v znamení osláv. Pripomenuli sme si 3 významné výro-
čia: 95. výročie vzniku gymnázia, 20 rokov pôsobenia 
gymnázia v budove na Golianovej ulici v Nitre a 20 ro-
kov od založenia nadácie gymnázia. Pri tejto príležitosti 
žiaci III.AJ vyhlásili študentskú olympiádu s originálny-
mi disciplínami, zorganizovali sme besedy s úspešnými 
absolventmi školy: Matejom Tóthom - slovenským re-
prezentantom, olympionikom v chôdzi, Matúšom Maže-
com – športovým komentátorom, Lenkou Ondačkovou 
– úspešnou lekárkou, Dušanom Milom – hokejistom HK 
Nitra a  bývalým reprezentantom SR. Oslavy výročia 
školy sa uskutočnili 14. 12. 2014 v DAB v Nitre pre rodičov 
a hostí, vyvrcholením osláv bol v poradí už 20. benefič-
ný koncert pod názvom Vivat academia - Narodeninová 
párty. Oslavy pokračovali aj 15. 12. 2014 v priestoroch 
PKO pre študentov gymnázia. K výročiu vyšla publikácia 
o škole, ktorá je prvou v histórii školy. Súčasťou osláv 
bolo aj spestrenie vyučovania odbornými exkurziami 
doma i v zahraničí.

Triedni učitelia dňa 16.01.2015 na stužkovej slávnosti 
v PKO Nitra pripli zelenú stužku 144 žiakom maturitné-
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ho ročníka, ktorá bola predzvesťou blížiacej sa skúšky 
dospelosti a mala navodiť u maturantov očakávaný po-
cit zodpovednosti.

Pokračovali sme v premene tradičnej školy na mo-
dernú. Zaviedli sme po prvýkrát elektronickú triednu 
knihu v  I.PA, III.B a  III.C. Od základu sme zrekonštru-
ovali chemickú učebňu a  dňa 16.  3.  2015 sme ju sláv-
nostne otvorili a odovzdali do užívania. Pokračovali sme 
v spolupráci s NÚCEM-om Bratislava v elektronickom 
testovaní žiakov 3. ročníka a VII.SPB v rámci projektu: 
Zvyšovanie kvality vzdelávania na stredných školách. 
Po prvýkrát na našej škole bola žiakom maturitného 
ročníka ponúknutá možnosť maturovať online, resp. 
elektronicky v EČ MS v predmetoch SJL a MAT, čo ale 
naši maturanti nevyužili a zostali pri klasickej papierovej 
podobe MS.

Novinkou bolo aj zavedenie ročníkových testov na 
všetkých formách štúdia v predmetoch MAT po prvom 
ročníku, resp. po 5.  roč. na 8-ročnom štúdiu, ANJ po 
2.ročníku, resp. po 6.ročníku na 8-ročnom štúdiu, SJL 
po 3. ročníku, resp. po 7. ročníku 8-ročného štúdia.

Po prvýkrát sa organizoval kurz letných pohybových 
aktivít na Orave a Terchovej pre žiakov 2. ročníka 4-roč-
ného štúdia a III.AJ. Oživením vyučovania boli aj klasické 
lyžovačky v 3 turnusoch.

Pilierom mimo vyučovacej činnosti boli na škole 
medzinárodné projekty. Aktívne sme pracovali v  pro-
jektoch – UNESCO, SHULBRÜCKE a COMENIUS. Žiaci 
v rámci projektových stretnutí vycestovali do Mersinu 
v Turecku, Barcelony v Španielsku, Drážďan v Nemecku 
a do Brna v Českej republike.

Spolupráca s partnerskou školou I.S.I.S. „G. Salerno“ 
zo Sicílie na tému „MLÁDEŽ A VOĽNÝ ČAS“ sa ukonči-
la pracovným stretnutím v závere septembra 2014 na 
pôde partnerskej školy na Sicílií.

Pokračovala práca žiakov a  ich učiteľov v šestnás-
tich školských projektoch. Oceňujeme nové projekty - 
Karneval a fašiangy v Nemecku a Veľká Británia našimi 
očami.

Za pomoci nemeckého lektora a Mgr. Civáňovej sme 
zrealizovali nemeckú jazykovú skúšku Sprachdiplom 
DSD I a II.

52 študentov z I.AJ a I.BJ triedy sa v máji 2015 zú-
častnilo jazykového pobytu v Londýne s cieľom zdoko-
naliť sa v anglickom jazyku.

Spolu s učiteľmi sa tešíme pekným úspechom našich 
žiakov v súťažiach, ktoré ocenil v závere roka aj predse-
da NSK Milan Belica.

30.4.2015 sme na pôde školy privítali predsedu vlády 
SR Roberta Fica, ktorý besedoval so žiakmi 3. a 4. roč-
níka na tému: Slovensko a  Európska únia. Besedy sa 
zúčastnil aj zriaďovateľ našej školy NSK - jeho predseda 
Milan Belica.

V  závere školského roka 8. júna sme uskutočnili 
2.  ročník študentskej talentovej show Gymnázia majú 
talent v priestoroch PKO Nitra po prvýkrát v spoluprá-
ci s Gymnáziom na Párovskej ulici v Nitre. Cieľom bolo 
podporiť mladé talenty oboch gymnázií, spoločne si za-
súťažiť, ale i  vzájomne sa spoznať a motivovať žiakov 
nielen v štúdiu, ale i ďalšom svojom napredovaní.

V závere sa chcem poďakovať všetkým žiakom, kto-
rí úspešne reprezentovali školu, zaslúžili sa o šírenie jej 
dobrého mena, ale i  všetkým zamestnancom za zod-
povedný prístup k práci a plneniu si svojich povinností. 
Zároveň Vám všetkým želám veľa zdravia, osobného 
šťastia a úspechov.

RNDr. Zuzana Hurtová 
riaditeľka školy
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Možnosti štúdia na našej škole

5-ročné bilingválne štúdiuM s druhýM 
vyučovacíM jazykoM anglickýM
300 prijatých prihlášok uchádzačov svedčí 
o vysokom záujme o túto formu štúdia. Podmienkou 
prijatia uchádzača na štúdium je úspešné vykonanie 
prijímacej talentovej skúšky, ktorá má tri časti:
•	 písomný test zo slovenského jazyka a literatúry,
•	 písomný test z matematiky, 
•	 test na overenie všeobecných študijných 

predpokladov a jazykových zručností.

Po prvýkrát sa na prijímacej talentovej skúške 
25. marca 2015 overovali aj zručnosti v anglickom ja-
zyku. Prijatých bolo 30 najúspešnejších uchádzačov, 
ktorí sa budú vyučovať predmety matematika, ché-
mia, informatika, umenie a kultúra, občianska náuka 
v anglickom jazyku. Na bilingválnom štúdiu vyučuje 
anglický lektor ale i  slovenskí učitelia v  anglickom 
jazyku.

V zmysle platnej legislatívy žiaci bilingválneho štú-
dia budú v anglickom jazyku maturovať na úrovni 
C1. Pokiaľ si žiak tohto štúdia vyberie za maturitný 
predmet taký predmet, v ktorom sa vzdelával v an-
glickom jazyku, v tomto jazyku bude aj maturovať, s 
výnimkou externej časti maturitnej skúšky. Pre žia-
kov bilingválneho štúdia pri ukončovaní štúdia platí 
rovnaká legislatíva ako pre žiakov ostatných foriem 
štúdia.
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4-ročné štúdiuM

229 uchádzačov prejavilo záujem o túto formu štú-
dia. Prijatých bolo 90 žiakov. Táto forma štúdia je 
atraktívna vysokou dotáciou hodín pre voliteľné 
predmety a  zaujímavou ponukou voliteľných pred-
metov, čo uľahčuje žiakom ich budúcu profesionálnu 
orientáciu. Okrem štúdia vo všeobecných triedach 
sa prijatým uchádzačom ponúka aj štúdium v triede 
informatika.

8-ročné štúdiuM
Od septembra 2015 bude 30 najúspešnejších uchá-
dzačov študovať vo všeobecnej triede s posilneným 
vyučovaním anglického jazyka a  informatiky. Štú-
dium na 2.stupni korešponduje so 4-ročným štúdiom, 
aj keď žiaci sa vo vzdelávaní vo väčšine predmetov 
dostanú na vyššiu úroveň. Žiaci sa od 1. ročníka učia 
dva cudzie jazyky.

Škola má výborné podmienky 
pre vzdelávanie žiakov, 
dosahuje veľmi dobré 
výsledky vo výchovno-
vzdelávacej činnosti a tiež 
vysokú úspešnosť v prijímaní 
absolventov na vysoké školy.
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I.PA

V  septembri sa všetko začalo. Tridsať primánov 
nastúpilo do Gymnázia na Golianovej ulici v  Nitre. 
Už prvý deň sme sa pomaly spoznávali a nadväzovali 
nové priateľstvá.

Zmena nastala, keď sme sa dozvedeli od p. tried-
neho, že ideme do školy v prírode do Euromesta.

Tu sme začali večerné debaty. Cez deň sme sa 
venovali športovej činnosti. Pri nej si náš spolužiak 
Lukáš zlomil ruku. Niektoré dievčatá navštívili pani 
zdravotníčku, pretože ich boleli hrdlá. Tá našla „vý-
borný“ liek – kloktanie slanou vodou. Touto nezabud-
nuteľnou tekutinou sme pokrstili aj zrkadlo v kúpeľni.

Naším nový kamarátom sa stal pes Šarik a  jeho 
spoločníčky mačky.

Po návrate domov nás čakalo ďalšie prekvapenie 
Imatrikulácia. Týmto aktom sme sa stali oficiálne 
študentmi našej ružovej školičky.

Sme síce najmenší, ale naše hlasy sa ozývajú po 
celej škole.

Jednotlivé talenty sa predstavili na benefičnom 
koncerte, ktorý sa konal pri príležitosti 95. výročia 
vzniku školy. Program sme obohatili tanečnými vy-
stúpeniami.

Vo vyučovacom procese dosahujeme výborné vý-
sledky. Riešime mnohé súťaže, olympiády a chováme 
aj tri africké slimáky, ktoré sme pomenovali nasle-
dovne: Matilda, Karol a Alex.

Koncom školského roka sme absolvovali plavecký 
kurz. Veľmi sme sa tešili.
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ff Triedny učiteľ: Mgr. Tomáš Zaujec
ff Horný rad zľava: Lukáš Poláček, Sebastián Bojňanský, Tomáš Klimo, Timotej Fichna, 
Tomáš Barina, Matej Majka, Daniel Dóczy, Martin Petkeš, Matej Pavlovič
ff Stredný rad zľava: Sofia Ailerová, Lívia Orelová, Zuzana Mária Chobotová, 
Kristína Moravčíková, Dorota Kurucová, Ema Paľová, Natália Matušíková, Ivana Mozníková, 
Zuzana Piovarčiová, Terézia Sýkorová, Tamara Trtíková, Simona Lacinová
ff Dolný rad zľava: Anna Gúliková, Tamara Petrovičová, Milota Rigová, 
Dominika Ondikov, Andrea Perželová, Diana Nagyová, Lucia Domaníková
ff Na fotografii chýbajú: Nikola Čurgaliová, Juraj Ondrejček
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My sme dobrá trieda,
nechýba nám nikdy krieda.
Kamaráti sú tu skvelí,
ale ešte nie dospelí.
V triede máme huncútov,
ale aj dobrých študentov.
Každý sa však snaží,
no jednotku nedostane každý.
Občas dostaneme poznámku,
niekedy aj zlú známku.
No keď máme migrénu,
stane sa to každému.

naša trieda
Naša bláznivá trieda,
cez prestávky to tu lieta.
Zošity, perá, ceruzky, topánky,
už sa píšu do klasáku poznámky.
Potom začne hodina, na matike to je drina.
Príklady delíme, násobíme,
až sa z toho zbláznime.
Na chémii nikto nechce odpovedať,
tak si ide pani učiteľka vyberať.
Na slovenčine zas písomka,
no to zas bude známka.
Slepá mapa na geografii nás čaká
a nebude vôbec ľahká.
My sa ale posnažíme a zvládneme to hravo.
A naša triedna pani učiteľka nám povie Bravo!“

II.sA
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ff Triedna učiteľka: Mgr. Eva Činčurová
ff Štvrtý rad zľava: Karin Kimleová, Michaela Adamkovičová, Hugo Hulín, 
Samuel Loži, Samuel Mihálik, Matúš Balko, Martin Michlík
ff Tretí rad zľava: Alexandra Kačicová, Tamara Mráziková, Karin Majerčíková, Nina Macáková, 
Regina Korobová, Sabína Václavová, Viktória Bernadičová, Miriama Hroššová, Laura Lajtmanová,
ff Druhý rad zľava: Petronela Dudášová, Liana Makkošová, Laura Pastvová, 
Emma Milová, Lucia Kováčiková, Nina Krbúšiková, Marietta Miklová, 
Karolína Krumpálová, Michaela Benkovičová, Eva Krajčovičová
ff Prvý rad zľava: Lukáš Dzíbela, Timotej Bíró, Filip Kuchta
ff Na fotografii chýbajú: Pavol Hamar
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Už sú to skoro tri roky od príchodu našej triedy na toto gymnázium. Na be-
tónovom ihrisku sa v prvý deň v tejto škole stretlo tridsať neznámych detí. Tých 
pár výnimiek, ktoré sa navzájom poznali, sa hneď zomkli dokopy. Zvyšným vy-
strašeným primanom nezostalo nič iné, než sa začať pomaly spoznávať. Postupne 
sa začali vytvárať nové, zatiaľ krehké putá priateľstva. Tie sa postupne upevnili, 
alebo roztrhli a opať vznikli nové. Tento rok sa v prvý školský deň stretlo už len 
29 žiakov. Z kolektívu odišiel Frank Klimas. Naše vzťahy sa napriek tomu naďa-
lej upevňovali, dopomohol k  tomu aj lyžiarsky výcvik, ktorý sme absolvovali vo 
februári v Oščadnici - Veľkej Rači. Tu nás preverili dobré aj zlé chvíle. Dnes sa už 
poznáme omnoho lepšie, vieme o sebe mnohé tajomstvá. Dúfame, že keď budeme 
opúšťať brány tejto školy budeme myslieť len na to, že sme tu prežili najlepšie 
roky svojho života a našli sme sami seba.

III.TA

1) Jožo a Jakub
Jožo - športový typ, tenis, 
florbal, Anime, Hobit
Jakub - má rád geografiu, 
prezývka Góra, zelená
2) Adam a Andrej
Adam - mená: Adam, 
Štefan, Dukes, Dino, Pišta
Andrej - inak Andy, anglič-
tinár, dobrý kamarát 
3) Terezka, Maťka, Ivanka, 
Nataša, Marika, Evka a Nicol
Terezka - krásne účesy, 
pekné projekty, dobrá nem-
čina a super kamarátka
Maťka - múdra, zlatá, pekná, 
skvelá sestra a triedny bifľoš
Nataš - najväčšia milov-
níčka Harryho Pottera 
(najobľúbenejšia postava- 
Ron), krasokorčuľovanie
Ivanka - miluje knihy, veľmi 
múdra a krásne kreslí 
Marika - má rada spievanie, 
hranie na klavíri, kreslenie 
a triedna zlatovláska
Evka - má rada herectvo, 
aktívna na hodinách, krásne 
píše slohy a miluje počí-
tanie peňazí na hodine
Nicol - tiché dievča, miluje 
knižky, čistá jednotkár-
ka a má rada herectvo

4) Maťo, Peťo, Linda, Aďa, 
Ninuš, Emma, Sofia, Hujo
Maťo - triedny šašo, super 
kamarát, najlepšie odpisy 
Peťo - basketbalista, najvyšší 
z triedy, triedny matikár
Aďa - múdra blondína, 
najlepšia kamarátka, vždy 
má posledné slovo
Ninuš - triedny baranček, 
miluje folklór, krásny úsmev
Linda - múdra blondí-
na 2, miluje tanec, OSB
Sofia - dlouháň triedy, „mate-
matik“, miluje fotografovanie 
Emma - najlepší smiech 
z triedy, tanec, jedlo, 
milovníčka psov
Hujo - zjedol všetku múd-
rosť sveta, triedny dia-
bol, super kamarát
5) Kamča, Adel, Zuza, 
Aďa, Sisa a Lina
Kamča - najkrajšie kreslí 
z triedy, Anime, kučierka
Adel - dobrá v angline, 
speváčka triedy, hudba, 
knihy, seriály a filmy
Zuza - Phinias&Ferb, naj-
lepšia kamarátka s Aďou, 
tenká jak špáradlo
Aďa - čadiče a spraše, pred-
posledná lavica, smiať sa cez 

hodinu to je jej, miluje folklór
Sisa - posledná lavi-
ca, múdra, karate,
Lina - vysoká, má rada šport, 
karate (tak pozor chlapci)
Matej, Peťo, Filip a Ši-
mon (títo chlapci sa 
nechceli alebo nemohli 
zúčastniť fotenia)
Matej - inak ho voláme 
Bátora, spanie na hodi-
nách to je jeho priorita
Peťo - všetci ho voláme Hlu-
šek, je najväčší bifľoš triedy, 
prvá lavica pred katedrou
Filip - prezývka Ailer, je 
veľmi tichý, ale šikovný 
chalan, škoda, že nikdy 
nezdraví a nič nepovie
Šimon - malý zlatý chla-
pec, veľmi múdry a dob-
re sa od neho opisuje
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ff Triedna učiteľka: Mgr. Vladimíra Juráková
ff Horný rad zľava: Andrej Zelinka, Adam Štefan Dukes, Filip Ailer, Martin Žembery, Peter Hlušek, 
Jakub Góra, Šimon Tkáč, Jozef Hrebeňak, Matej Bátora, Peter Šimek, Jakub Hujavý
ff Stredný rad zľava: Linda Moravcová, Karolína Trubíniová, Adriana Augustínová, 
Emma Szabóová, Andrea Hroššová, Nina Repaská
ff Dolný rad zľava: Martina Ostrčilová, Marika Chovanová, Ivana Ivanová, 
Tereza Poláčková, Nataša Vernarcová, Nicole Bohuslavová, Eva Csámpaiová, 
Zuzana Ondrejčeková, Kamila Kuricová, Adela Poláková, Silvia Adamová
ff Na fotografii chýba: Sofia Laurová
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Iv.kA

IV. KA – trieda ako každá iná. To si povie každý… 
Ale koľko tried povystrájalo tak veľa vecí hneď prvý 
rok na novej škole? Asi veľmi málo.

Našťastie, s pribúdajúcim vekom sa z nás stávajú 
kultivovanejší ľudia. Ako však aj v iných triedach, aj 
u nás sa nájde triedna spevula, triedny komik, niekto 
kto rád tancuje, kreslí, má rád históriu, jazyky…

Každý z nás má svoj osobitný štýl a medzi 30 oso-
bami nájdete úplne všetko.

Z  malých vystrašených detí, ktorí sa nepoznali, 
ktorí ledva prehodili jedno-dve slová, sa vykľuli pria-
telia, za ktorých sa oplatí bojovať. Už medzi nami ne-
prebiehajú spory ako u päťročných detí. Samozrej-
me, v triede kde je 30 ľudí, 30 rôznych názorov, 30 
rôznych spôsobov myslenia, to občas musí škrípať, 
ale nakoniec vždy dospejeme ku kompromisu. Vzá-
jomne si pomáhame a spolupracujeme.

Možno nie sme ideálna trieda, možno máme od 
dokonalosti poriadne ďaleko, ale pracujeme na sebe, 
snažíme sa, a nie je snaha práve to, čo sa cení?

Po rokoch spolu by sme si nevedeli predstaviť ži-
vot jeden bez druhého. Každý z nás v triednom ko-
lektíve zaujal svoje miesto, ktoré nikto iný nemôže 
nahradiť. Máme sa radi, aj keď nie vždy to tak vyzerá. 
V skratke, sme jedná veľká rodina a nič na tom sa 
nemôže zmeniť.

Žiak: XY, necvičíš? 
Žiak: Nie… 
Žiak: No, komisionálka ti už klope na dvere.

Žiak na písomke z BIO: Obojživelníky majú 
hustú, nepremokavú srsť, hlavne u žaby.

Žiak: Pán profesor, mám takú otázku od veci… Keď 
sťahujem filmy, tak som pirát… 
Učiteľ: Hej… 
Žiak: A keď sťahujem v Karibiku, 
tak som pirát z Karibiku?

Biológia - rozmnožovanie slimákov

Žiak: A ten slimák čo sa narodí, komu 
bude hovoriť mama? Keď si to tak 
vezmete, slimák je vlastne bisexuál…

Žiak: Išla by som na Cejlón, pozrieť sa na tsunami. 
Učiteľ: Veľa by si sa asi nepozerala.

Žiak: Zabehám 6-minutovku pod 4 minúty

Žiak: Nezmar je jednobunková rastlina.
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ff Triedna učiteľka: Mgr. Silvia Tóthová
ff Horný rad zľava: Tomáš Ružička, Samuel Lagin, Adrián Matušík, Viktor Palko, 
Martin Sečány, David Kučera, Simon Rác, Šimon Kucka, Valentín Chorvát
ff Stredný rad zľava: Daniela Tydorová, Adriana Matláková, Barbora Čeriová, 
Jana Pohrebovičová, Viktória Zajacová, Andrea Polakovičová, 
Martin Lauko, Richard Domček, Matej Vnuk
ff Dolný rad zľava: Natália Žemberová, Simona Škríbová, 
Alžbeta Hulínová, Sofia Šuchterová, Tereza Kurucová, Nikola Ivaničová, 
Minh Nguyen Thuy, Patrícia Takáčová, Bibiána Bianka Solčanská, 
Nina Barátová, Eva Kupčová, Dominika Vojtechová
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Zdravíme všetkých neplatičov, sídliskových so-
meliérov a iných študentov. Predovšetkým učiteľky, 
ktoré by si zaslúžili väčšie platy. Sme Kvinta A, ale 
môžete nás volať dream team. Aj vďaka tomu, že tu 
máme veľa skvelých žiakov, kvalitné lavice v triede 
a  okná nasmerované na východ. Každý deň nás tu 
zobúdzajú ranné slnečné lúče, a  preto máme vždy 
zastreté. Úspešným žiakom našej triedy je Filip Čer-
mák, ktorý reprezentuje školu na krajských, celo-
slovenských, ale aj medzinárodných kolách rôznych 
olympiád. Vďaka jeho vedomostiam sa dostal na me-
dzinárodnú súťaž IJSO, ktorá sa konala v Indii. Ďalej 
tu máme ďalších žiakov, ktorí sú úspešní v  riešení 
rôznych predmetových olympiád a dosahujú výbor-
né výsledky a tiež aj Michala Schmidta, ktorý pripra-
vuje debutový album Rapy z Prioru a vďaka produkcii 
Jakuba Rigociho, bude mať tento album undergoun-
dový feeling s  nádychom komercie. Vymysleli sme 

si mnoho triednych súťaží napríklad „Kto zje aspoň 
40% zo školského obedu,“ zatiaľ nikto nevyhral. Sme 
trieda s najlepšou dochádzkou a jedným z najlepších 
priemerov školy. Triednych výletov bolo mnoho, ale 
opíšeme ich iba stroho. (ZOO Bratislava, Hrad De-
vín, Modra a Oponice). V predchádzajúcich rokoch 
sme sa zúčastnili aj zahraničných výletov. Boli sme 
v  Berlíne, Londýne, Petrohrade a  chystáme sa do 
Paríža a Prahy. Okrem výletov sme tiež absolvovali 
plavecký kurz a školu v prírode. Prežili sme dokonca 
lyžiarske výcviky, aj keď sa nezaobišli bez pár špi-
ralovitých zlomenín. Vďaka nim si jeden zo žiakov 
splnil svoj sen vyhliadkový let helikoptérou, bohužiaľ 
nedovidel na okienko. Vďaka týmto výletom sme 
utužili kolektív a vychádzame spolu aj mimo školy. 
Takže tu by sme to ukončili, ale neukončíme. Chceli 
by sme ešte spomenúť našu pani triednu profesorku 
Alenku Viziovú, ktorej ďakujeme za všetko, čo pre 
nás robí (diki moc). Teraz to už môžeme naozaj ukon-
čiť. Ďakujeme za pozornosť. ;)

v.knA
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ff Triedna učiteľka: PaedDr. Alena Viziová, PhD.
ff Horný (posledný) rad zľava: Jakub Rigoci
ff Štvrtý rad zľava: Samuel Fichna, Kristián Balala, Martin Šimek, Martin Raček, Filip Čermák
ff Tretí rad zľava: Michaela Krausková, Naďa Holecová, Eva Pažmová, 
Nina Krivošíková, Ivana Krenická, Peter Demeter
ff Druhý rad zľava: Ema Oláhová, Natália Tóthová, Alexandra Nerečová, PaedDr. Alena Viziová, 
PhD., Alžbeta Tančinová, Barbora Malecká, Gabriela Balážiová,
ff Dolný (prvý) rad zľava: Martin Nagy, Alex Kelemen, Jakub Bárek, Ján Illéš
ff Na fotografii chýbajú: Michal Schmidt, Peter Tomanka, Tomáš Zabák
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Ani sme sa nenazdali a  pred nami stojí tvárou 
v tvár posledný rok na našom prestížnom gymnáziu. 
Hlášky ako „To nie my, to oni“, alebo „Je mi zle“ sú 
neaktuálne, avšak v našej pamäti stále živé. V tejto 
chvíli hľadíme do našej budúcnosti a pomaly, ale isto 
začíname otvárať dvere budúcnosti. Trieda, ktorej 
členovia majú toľko spoločného, ale zároveň roz-
dielneho. Ľudia čo sa nenávideli, ale neskôr milovali. 
Osobnosti, pripravené vydať sa na cestu životom…

Imatrikulácie s témou REPETE zožali veľký úspech. (1) 
Na jeseň sme navštívili Berlín. (2)
Baby sa zapojili aj do predávania tomboly na stužko-
vej. (3)

vII.sPB

32

1
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ff Triedna učiteľka: Mgr. Jana Juríková
ff Prvý rad zľava: Lucia Harceková, Kristína Slobodová, Rebeka Strapáková, Katarína Kubinová
ff Druhý rad zľava: Viktória Horáková, Tatiana Tkáčová, Alica Burianová, 
Barbora Kozánková, Zuzana Košturiaková
ff Tretí rad zľava: Viktória Repčoková, Zuzana Pažmová, Natália Lacová, 
Viktória Anna Hollá, Natália Fintová, Samuel Knoll
ff Štvrtý rad zľava: Tomáš Kolcún, Matej Mihálik, Jakub Záhon, 
Maroš Čergeť, Peter Kováč, Dominik Naňo, triedna učiteľka
ff Piaty rad zľava: Lukáš Dávid, Adrián Kalinka, Patrik Holop, 
Matej Uhelský, Boris Timko, Róbert Pavlík, Samuel Murgaš
ff Na fotografii chýbajú: Natália Koprdová, Petra Pátrovičová, Oliver Wittner, Erik Tóth, Martin Zloch
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vIII.OkA

Po 8 rokoch sa brána školy za nami zatvára. Zdá 
sa nám to neuveriteľné a ubehlo to ako voda. Sme si 
istí, že spomienkami sa budeme vracať k našej škole 
veľmi často. Na každodenné školské dni, na školské 
výlety, lyžiarsky, stužkovú a všetky chvíle, ktoré sme 
tu prežili. Golianko nám bude veľmi chýbať – aj keď 
sme si niekedy mysleli pravý opak. Dúfame, že bu-
deme chýbať aj našim učiteľom – hlavne našej pani 
profesorke triednej, ktorá si s nami toho toľko pre-
žila. Stáli sme pri sebe v ľahkých aj ťažkých chvíľach 
a vytvorili super kolektív. Dúfame, že rodina OKA sa 
bude stretávať aj naďalej, aj keď sa naše cesty rozídu 
na vysoké školy. Prajeme si veľa šťastia a našej „ru-
žovej“ len tých najlepších žiakov a učiteľov.

Ďakujeme!
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ff Triedna učiteľka: PhDr. Mária Krištofičinová
ff Horný rad zľava: PhDr. Mária Krištofičinová, Hanka Srnková, Kristína Kinčeová, Petra Nagyová, 
Martina Habánová, Alica Ligačová, Lucia Borošová, Quyen Ngo Le To, Alexandra Csuthyová, 
Dominika Salajová, Gabriela Martincová, Linda Ristemiová, Mai Hoang Minh Thuong, 
Zdenka Halgašová, Diana Fraňová, Paulína Ricová, Natália Kotešovská, Veronika Bafrncová
ff Dolný rad zľava: Michal Duchoň, Filip Sládek, Michal Palko, 
Adrián Kvasňovský, Juraj Illéš, Erik Kinče, Oskar Sedmák
ff Na fotografii chýbajú: Andrea Mederlyová
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vIII.OkB
Písal sa rok 2007. Svietilo slnko, jemne pofukoval 

vietor a teplota bola príjemných 17 stupňov. V ružo-
vom gymnáziu hore na kopci sa práve otvárali brá-
ny, do ktorých si toho roku našlo cestu aj pár od-
vážnych, no napriek tomu vystrašených jedincov, 
väčšinou ľudskej rasy. Zasadli spoločne do školských 
lavíc, netušiac čo ich čaká a neminie. Po pár rokoch 
dali dohromady kolektív a  zoznámili sa so školou. 
Už vedeli čo a ako chodí a tak začali podnikať kroky 
k  tomu, aby na tejto škole zanechali nejaký odkaz. 
Začalo to nevinne: naháňačky, schovávačky, po-
kračovali znehodnotenou lavicou či stoličkami a  aj 
dvere prišli na to „zač je toho loket“. Ako tak starli 
začali špekulovať. Netrvalo dlho a  kotolňa sa stala 
ich ďalším útočiskom. Ako tak roky plynuli ich čas 
v tejto výberovej inštitúcii sa chýlil ku koncu. Zoce-
lení situáciami, ktorým museli čeliť 8 rokov sú dnes 
odhodlaní tu nadobudnuté poznatky a skúsenosti vy-
užiť ďalej na svojej ceste životom a robiť tak dobré 
meno Golianku. Zanechali za sebou mnoho úspechov 
pre školu, ako aj pre seba samých. Dovolím si tvrdiť, 
že sa nenájde učiteľ, čo by nemal úsmevnú príhodu 
na OKB. Ako všetko, aj toto raz musí skončiť. Píše sa 
rok 2015 a ružové steny opúšťa posledná silná gene-
rácia Gymnázia na Golianovej ulici. Verím však, že sa 
o nás bude ešte dlho rozprávať a na nás spomínať.
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ff Triedny učiteľ: Mgr. Vladimír Podoba
ff Horný rad zľava: Adam Trtík, Daniel Domaniský, Martin Hrnčár, Marek Lievaj, Kristián Klocok, 
Samuel Sorad, Peter Žucha, Samuel Rosinský, Marián Pochyba, Petra Földesiová, 
Kristína Jašková, Barbora Račeková, Dominika Látečková, Mária Daneková, Daniela Peciarová
ff Dolný rad zľava: Matúš Kristofčák, Matúš Kuruc, Šimon Rico, Matej Šuba, Jakub Schovanec, 
Mgr. Vladimír Podoba - triedny učiteľ, Lukáš Jurák, Radovan Leskovský, Boris Toman
ff Na fotke chýbajú: Kristína Zimanová, Viktória Juríková, Tomáš Novák
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Saturday was yesterday,
all the pain looks far away.
But Monday is tomorrow,
with a full week of sorrow.
Tuesday’s like a blooming flower,
everyone’s an English lover.
Bilingual classes rule the world,
nobody can say a word.
On Wednesday we learn Chemistry,
with our overworked minds industry.
Thursday we count every minute,
we are trying not to beat it.
There’s one thing to solve this problem,
Happy Friday’s our final anthem!
Everyone is unique,
we created this special first league.
If one’s missing, it feels like majority,
this class will hold together beyond the eternity.

I.AJ
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ff Triedna učiteľka: Mgr. Katarína Kettmannová
ff Horný rad zľava: Vanessa Mária Čančinová, Marian Mirko Dudaško, Marián Zimmermann, 
Július Herc, Václav Garaj, Lucia Izsáková, Andrea Jaleczová, Bianka Mária Andrýsková
ff Stredný rad zľava: Miriam Gamanová, Alexandra Zabáková, Eva Katreňáková, Peter Šmehyl, 
Juraj Holík, Barbora Necpalová, Ema Mášiková, Alexandra Dekanová, Marianna Zimmermannová
ff Dolný rad zľava: Alexandra Čeryová, Dominika Dubecová, Veronika Fujasová, 
Jessica Gallová, Viktor Gajdošík, Nicole Makóová, Jana Horňáková, 
Henrieta Červenáková, Erika Valentová, Donát Tarcsi
ff Na fotografii chýbajú: Natália Morovicsová, Adela Jamrichová
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I.BJ

Zbiehame sa ráno ako supy,
nik z nás nie je na slovo skúpy.
Kričíme a smejeme sa všetci,
naše hlasy sú rodení letci.
Odrazu zazvoní nám zvon,
stopne sa divoký zhon.
Sadneme na miesta a čakáme,
ako vojaci na sebe tvrdo makáme.
Učiteľ vchádza dnu a my sa staviame,
disciplínou stále opantaní,
aj keď niekedy za susedom sa obraciame,
neprestávame v počítaní.
Možno, keď v máji Slovensku zbohom dáme,
londýnskym vetrom hlavy prevetráme,
viac námahy v sebe nájdeme,
a s vôľou viac učiť sa domov dôjdeme.
Aj tak na nás nik nemá,
veď sme my šikovní ľudia,
jedného dňa budú slávne naše mená,
pretože talenty sa v nás stále iba budia.
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ff Triedna učiteľka: Mgr. Katarína Balážiová
ff Horný rad zľava: Daniel Varga, Patrik Valo, Martin Adamec, Filip Šiko, Matúš Vráblik, Tomáš Vozaf
ff Stredný rad zľava: Daniela Mesárošová, Linda Hupková, Sára Kusyová, Paulína Porubská, 
Hana Čižmáriková, Samuel Budai, Jakub Spiszak, Adam Vachulík, Philip Petison
ff Stredný rad zľava: Natália Šedivá, Alexandra Grežďová, Kristína Valachová, Petra Fidlerová, 
Lujza Kubačková, Michaela Žikavská, Daniel Piroska, Radovan Donovan
ff Dolný rad zľava: Magdaléna Bellayová, Nikola Mazúchová, Nikola Koláriková, 
Mgr. Katarína Balážiová, Soňa Jesenáková, Viktória Villámová
ff Na fotografii nikto nechýba
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II.AJ

Väčšina z nás ešte nemyslela do budúcnosti vzdia-
lenejšej ako dva mesiace. Naše plánovanie sa väčši-
nou týka naprávania prešľapov a zakrývania rôznych 
druhov „nehôd“.

Áno, robíme chyby. Kto ich nerobí? Jeden človek 
povedal, že medzi základné ľudské práva patrí právo 
robiť chyby. Tak sme pokazili kľučku, stáva sa. Pou-
čili sme sa. Teraz už vieme, že kľučka skutočne slúži 
výhradne na otváranie dverí. Zistili sme aj, že poma-
ranč nám nenahradí loptu a že po ňom nezostávajú 
neviditeľné fľaky. Dokonca sme otestovali odolnosť 
viacerých stoličiek a niektorí si neskôr vyskúšali se-
denie na tom, čo sa už viac stoličkou nazvať nedalo.

V našom kolektíve sa stretli tí najrozmanitejší ľu-
dia. Môžeme však hrdo povedať, že aj napriek občas-
ným nezhodám (hlavne čo sa týka výletov na konci 
roka), sme schopní nájsť riešenia, ktoré sa postupne 
začínajú podobať na tie „dospelácke“.

Nevieme, čo z nás vyrastie. Nevieme veľa vecí. No 
s istotou vieme, že každým dňom sa blížime k spo-
znaniu našich cieľov. Obdobie, ktoré sme spolu zatiaľ 
strávili sa nedá označiť ako dlhé, preto nemôžeme 
povedať, že sa dobre poznáme. Veríme však, že v na-
sledujúcich rokoch sa to zmení a  na naše časy na 
Golianku budeme neskôr spomínať hlavne v dobrom. 
Každý z nás vie o veciach, ktoré by chcel zmeniť, či 
vylepšiť. No ani jeden z nás by nevymenil osobu, kto-
rá sa nás zastáva, ukazuje nám naše možnosti a po-
máha nám posúvať sa vpred. Našu triednu profesor-
ku Veroniku Szombatovú.

„IN ENGLISH PLEASE!“
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ff Triedna učiteľka : Mgr. Veronika Szombatová
ff Dolný rad zľava: Daniela Lászlová, Viktória Weissová, Sára Smrtičová, 
Veronika Vaššová, Michal Hovanjec, Veronika Kováčová
ff Druhý rad zľava: Ivana Vörösmartyová, Veronika Mihálová, Ivana Šípošová, 
triedna učiteľka - Veronika Szombatová, Michaela Uhrecká, Rebeka Gálová, 
Kristína Mazáková, Vanessa Bahelková, Lucia Šebová
ff Tretí rad zľava: Andrej Fačovec, Martin Fekete, Michal Pažma, Matej Kubena, Martin Balko, 
Dominik Štefan Martonoši, Lucia Mezeiová, Natália Paulovičová, Sofia Karaková
ff Na strome zľava: Adam Benik, Lukáš Fabiš
ff Na fotografii chýbajú: Lenka Hajdúchová, Janka Tkáčová
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II.BJ

Ak niekedy prídete do našej triedy s tým, že po-
trebujete minimálne 10 statných junákov na pomoc 
s manuálnou prácou, trochu vám zamrzne úsmev na 
tvári. Totiž, z 27 žiakov sa k statným junákom pribli-
žujú len 4, pretože viac chlapcov sa k nám nedosta-
lo. To však nevadí, pretože o to viac ich my dievčatá 
ľúbime.

Nie sme spolu dlho, no za tie takmer 2 roky sme 
si medzi sebou vytvorili veľmi dobré vzťahy. Ľahko 
sa na niečom dohodneme a sme nekonfliktní, hlavne 
ak ide o (ne)písanie domácej úlohy, alebo o odloženie 
písomky.

Vraj je našou najviac dominantnou vlastnosťou to, 
že sme tichí. To nie je pravda. Aj keď nemáme potre-
bu kričať ako paviáni a behať po chodbe s úmyslom 
pripomenúť si staré dobré časy na základnej škole, 
nuda s nami rozhodne nie je.

Pýtate sa, ktorá vlastnosť je teda pre nás typic-
ká? Nepochybne to bude zábudlivosť. Vždy sa nájde 
niekto, kto zabudol učebnicu, zošit, rysovacie a písa-
cie potreby, samozrejme nechýba ani zabudnutie na 
písomku, alebo hocičo iné, čo sa dá zabudnúť. Väčši-
nou sa však nájde osoba, ktorá to zachráni a tak bý-
vame často takpovediac zahojení. My naozaj robíme 
všetko, čo môžeme…menej sa už nedá.

A  čo náš predmetový favorit? Biológia! Tá ide 
všetkým a  takisto všetkých baví. Ak však máme 
náladu, občas sa zvykneme tváriť ako prudko inteli-
gentní nadaní chemici. Samozrejme však nemôžeme 
zabudnúť na angličtinu, kvôli ktorej tu sme a ktorá 
nás spojila.

Vďaka nej máme pred sebou ďalšie tri roky, 
na ktoré sa tešíme a  ktoré bezpochyby prežijeme 
s úsmevmi na perách na čele s najlepšou triednou na 
svete, až kým nás maturita nerozdelí.
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II.BJ

ff Triedna učiteľka: Mgr. Renata Bohuslavová
ff Horný rad zľava: Radka Csernáková, Linda Sűssová, Monika Hudáková, 
Petra Minárová, Sevim Nagyová, Simona Lisá, Paula Džačárová, 
Dominika Koledová, Martina Matuláková, Alexandra Vargová, 
Tereza Spálová, Simona Zálešáková, Michaela Zentková, Katarína Muchová, 
Lucia Timková, Natália Kňažeková, Mária Lieskovská, Samuel Sýkora
ff Dolný rad zľava: Lucia Pentíková, Barbora Bošanská, 
Peter Podsedlý, Michal Ďurovič, Daniel Kačiak
ff Na fotografii chýbajú: Alica Barutiaková, Kristína Höriková, 
Veronika Hubinská, Miroslava Kosecová
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III.AJ

Mierne unikátne a značne „akčné“ zoskupenie osôb, 
ktoré je všeobecne známe ako III.AJ, sa prvýkrát stretlo 
v plnom počte dňa 3. 9. 2012. V tom čase boli všetci jeho 
členovia viac-menej šokovaní, či už zo začiatku nového 
školského roka, alebo z  nástupu na gymnázium. Táto 
epizóda sa však rýchlo skončila po privítaní osoby, kto-
rá sa mala stať principálkou tohto cirkusu v tréningu, 
našej skvelej a priateľskej triednej pani profesorky Evy 
Šantavej. Po jej vrelom uvítaní šok začal opadávať a táto 
nesúrodá skupinka stratencov, s jediným zjednocujúcim 
faktorom - záujem o angličtinu, sa začala meniť na kom-
paktný kolektív. Skoro ihneď vznikli nové kamarátstva, 
a vlastne celá škála pozitívne zafarbených vzťahov. Ka-
marátstvo a náklonnosť exponenciálne rástli a dodnes 
rastú každým spoločným zážitkom a dobrodružstvom.

Ale dosť už o vzťahoch, povedzme si niečo o našej, 
už spomínanej, „akčnosti“. Prejavila sa totiž hneď po 
začiatku školského roka a  učenia, keď členovia našej 
triedy hrdinsky vyrazili vpred a  zapojili sa do súťaží 
všetkých možných druhov. Vďaka veľkosti našej triedy 
sa prejavilo veľa talentov a nadania. Doposiaľ to bola 
okrem našej „materskej“ angličtiny aj nemčina, špa-
nielčina, matematika, geografia či šport. Jednoducho 
bolo toho dosť, možno až priveľa. My sami to nazývame 
„premotivovanosť“.

No na záver nás treba i  mierne poohovárať, takže 
nezabudnem zmieniť, že aj u nás sa občas vyskytne ne-
jaký menší problém. Našťastie ho tento vtipný, šialený, 
akčný a mierne hlučný kolektív vždy úspešne prekoná 
a zažehná.

Sarah Abbasová ........................... gleeming motivator
Michal Bacigál ............................... humble phenomenon
Tatiana Bachledová ..................... always asks if can ask
Zuzana Bajcarová ......................... angel with hidden horns
Martina Bernátová ...................... silent paparazzi
Ivana Brojová ................................ ladyness incarnate
Katarína Dobiašová .....................Miss sarcastic
Katarína Hankóová ...................... our classy organiser
Kristína Hložková ......................... simply the best
Silvia Hubinská ............................. firestarter
Adrián Hudec ................................ punning „joker“
Soňa Chalányová ......................... bohemian redhead
Jonáš Jánsky ................................ space cadet
Patrícia Káčerová ......................... spokeswoman
Anna Katreňáková ....................... pure perfection
Andrej Katrušin ............................. victim of an examination
Martina Monika Koniariková ..... fairy lady
Lenka Krivošíková ........................ doesn’t care
Dominika Kupková ....................... busy-bee
Adriána Majtánová ...................... dog lover
Evelína Mészárosová ................... cheerleader, free spirit
Timea Mihaličková ....................... trendy Wifi provider
Martin Michalík ............................. the hottest gentleman 

on the Earth
Natália Mokrášová ...................... galaxy nerd
Miroslav Podhora ......................... 7up princess
Giovanni Ricci ............................... drama queen
Natália Smrečková ...................... smiley sun
Michal Solčanský .......................... know-it-all
Tereza Božena Svoreňová ..........multitalented flying 

dentist
Daniel Škula ................................... poker face
Jakub Tomko ................................. the kind bearded Black 

Smith
Lucia Tonková ............................... silent miracle
Filip Veľký ....................................... the Great geographer
Dominika Willantová ...................writing traveller
Eva Šantavá .................................. our second mum who 

controls the chaos
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ff Triedna učiteľka: Mgr. Eva Šantavá
ff Horný rad zľava: Andrej Katrušin, Jakub Tomko, Jonáš Jánsky, Miroslav Podhora, Daniel Škula, 
Adrián Hudec, Giovanni Ricci, Martin Michalík, Michal Solčanský, Michal Bacigál
ff Stredný horný rad zľava: Mgr.Eva Šantavá, Tereza Božena Svoreňová, Natália Smrečková, 
Dominika Kupková, Soňa Chalányová, Tatiana Bachledová, Timea Mihaličková, Evelína Meszárosová, 
Adriana Majtánová, Katarína Dobiašová,
ff Stredný dolný rad zľava: Natália Mokrášová, Lucia Tonková, Zuzana Bajcarová, Lenka Krivošíková, 
Sarah Abbasová, Dominika Willantová,
ff Dolný rad zľava: Martina Bernátová, Patrícia Káčerová, Silvia Hubinská, Katarína Hankóová, 
Ivana Brojová, Kristína Hložková, Martina Koniariková
ff Na fotografii chýbajú: Filip Veľký, Anna Katreňáková
ff Na rok nás opustila: Andrea Annie Kubiňanová (prerušené štúdium)
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I.A

Keď sme v  septembri stáli nastúpení v  jednom 
rade a ruky sa nám triasli od nervov, nik z nás by ne-
bol povedal, že tento rok tak rýchlo ubehne. Po roku 
je z nás celkom dobrá partia a udialo sa veľa zaujíma-
vých vecí.

Najskôr to bola exkurzia po Nitre, potom sme sa 
vydali po stopách Cyrila a Metóda a jeseň sme ukon-
čili imatrikulačkami. Nacvičiť aký-taký program bolo 
celkom náročné, ale vďaka pani učiteľke Karlubíkovej 
a našim super telocvikárkam (p.Maťušová, p.Juráko-

vá) sme to zvládli. Celý večer sa niesol v znamení re-
tro a diskotéka bola super.

V zimných mesiacoch sme sa zúčastnili lyžiarske-
ho kurzu a spoznali sa do bodky.

Ešte by som veľmi rada spomenula hodiny bioló-
gie s  pani učiteľkou Babčáňovou. Hermafrodit, pá-
somnica, bezstavovce, bilaterálne súmerné telo, di-
morfizmus… Ku každému z týchto slov sa nám viažu 
milé spomienky.

hlášky, ktoré odzneli v našej triede:

Úloha na matematike: „Znegujte: existuje 
aspoň 1 žiak, ktorý športuje.“
Juro: „Každý žiak, ktorý nie je športovec.“

Pán učiteľ Podoba: „Boris, ešte nemáš 
rozmočený ten ťahák pod tým stehnom?“

Marek: „Na obed je rezeň s chlebom. Čo som zajac?“

Oliver: „Marek vieš na čo sú insekticídy?“
Marek: „Na myši?“
Oliver: „Na hmyz.“
Marek: „Šak, dobre som povedal!“

Natália: „Nedojdem! A uschni smrťou!“
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ff Triedna učiteľka: Ing. Eva Karlubíková
ff Horný rad zľava: Adam Lacena, Michal Halenár, Ondrej Potúček, Marek Oravec, 
Adam Formela, Juraj Fazekaš, Boris Gajdoš, Oliver Szöllösi, Adam Šimurda
ff Druhý rad zľava: Radka Bojňanská, Klaudia Valentová, Kristína Balková, 
Barbora Kriššáková, Claudia Čerenková, Patrícia Lievajová, Sylvia Dekanová
ff Tretí rad zľava: Denisa Hučíková, Alexandra Lörinczová, Ema Arpášová, Ema Mozníková, 
Natália Padúchová, Kristína Mináriková, Sofia Špaňúrová, Michaela Petrová
ff Dolný rad zľava: Michaela Blašková, Alica Tóthová, Dagmar Viskupová, 
Simona Madová, Alica Štefaničková, Natália Gajdošová, Monika Benková



36

Ešte pred 8. mesiacmi sme prechádzali bránou 
školy plní očakávaní, obáv, strachu z nového, ale aj 
plní radosti a nádeje, že spoznáme nových ľudí, kto-
rí sa môžu stať našimi priateľmi. Naša triedna pro-
fesorka nás už od začiatku nabádala a  motivovala 
k  tomu, aby sme prijali jeden druhého takého, aký 
je, aby sme si bez predsudkov voči ostatným vytvo-
rili dobrý kolektív a príjemné miesto na celé 4 roky. 
Tak sme sa pomaličky, ale isto o to pokúsili. Stále je 
čo zlepšovať a stále je v čom napredovať. Veď preto 
sme tu! Už hneď na začiatku štúdia sme mali šancu 
sa spoznať aj mimo lavíc a na naše prvé spoločné vý-
lety len tak ľahko nezabudneme.

Vo všeobecnosti majú školské výlety nesporné 
výhody, ale tiež i problematické stránky. K tým po-
zitívnym patrí to, na čo najradšej spomínajú žiaci aj 
v dospelých rokoch – predovšetkým utuženie kolek-
tívu, pocit súdržnosti, kamarátstva. A  učiteľ sa na 
výlete o žiakoch dozvie veci, ktoré sa v škole nedajú 
tak ľahko zistiť. O ich rodine, o kamarátoch… skrátka 
o veciach, o ktorých sa bežne nezmieňujeme. Jedno-
ducho sme v školských laviciach iní ako mimo školy. 
Ale platí to aj opačne, študenti môžu na výlete získať 
celkom iný pohľad na učiteľa, profesora ako v triede 
pri vysvetľovaní učiva či nebodaj pri skúšaní.

Bránu školských výletov nám otvorila návšteva 
Čiech - múzeí, ktoré nie sú medzi študentmi veľmi 
obľúbené. V deň výletu neskutočne pršalo, ale i na-
priek tomu sme sa dokázali zabaviť a sranda spolu 
s  humornými príhodami a  získanými vedomosťami 
naozaj nechýbali. To isté môžeme povedať aj o „ imat-
rikulačkách“, kde sme „ Golianku “ predviedli naše 
úžasné talenty. A lyžiarsky výlet? To ani nehovorím. 
Mnohí z nás v živote nestáli na lyžiach, no dnes sa 
vďaka našim profesorkám a profesorom, ktorí mali 
s nami veľa trpezlivosti, nemusíme báť už žiadneho 
kopca či svahu. Mali sme možnosť sa s nimi všetci 
bližšie spoznať a to tiež urobilo veľa.

Dúfame, že takých výletov a  možností spoznať 
nové bude ešte veľa. Aj cez všetky nezhody a pre-
kážky sme dobrý kolektív a ďalšie 3 roky, ktoré nás 
čakajú, sa budeme snažiť len o to najlepšie, aby sme 
raz na to všetko spomínali v dobrom a boli hrdí na 
to, kým sme sa stali a čo všetko sme na našej ceste 
spoločne dokázali.

Už sa tešíme na ďalšie zážitky a nezabudnuteľné 
výlety. Ďakujeme!

I.B
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ff Triedna učiteľka: Mgr. Dana Slobodová
ff Horný rad zľava: Zuzana Benciová, Dárius Martin Žežovský, Adam Trebichalský, Adam Beňo, 
Peter Benko, Michaela Darnadiová, Lukáš Perúna, Filip Poljak Škobla, Lukáš Pocsik, Jakub Igaz
ff Druhý rad zľava: Martin Mojžiš, Jakub Frišo, Branislav Lehman, Samuel Kováč, 
Martin Ružička, Barbora Lacová, Tatiana Myjavcová, Gabriela Ivaničová, 
Adrián Kopecký, Tomáš Tkáčik, Kamila Szabóová,
ff Tretí rad zľava: P.p. Dana Slobodová, Jakub Stredanský, Mária Mesárošová, 
Natália Gogolová, Adam Pleide, Diana Raczká, Tomáš Kovačik
ff Spodný rad zľava: Diana Moravčíková, Veronika Nitrianska, Paulína Záhončíková
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Naša trieda to ťahá spolu už skoro druhý rok. Za 
tento čas sme si prežili úsmevné i  menej úsmevné 
situácie. Hanblivosť z nás opadla už v prvých dňoch 
prvého ročníka. Odvtedy sme skvelý kolektív, ktorý 
vždy drží spolu. Radi sa zapájame do rôznych dobro-
činných akcií ako Biela pastelka alebo Deň narcisov, 
na ktorých sme v tomto roku pomáhali ako dobro-
voľníci. Dúfame, že ste ani na moment za tým nehľa-
dali príležitosť uliať sa z vyučovania.

Máme však aj svoje muchy. Na začiatku roka slú-
žila skriňa v našej triede ako občasná šatňa, ale po 
niekoľkých upozorneniach sme sa poučili a máloke-
dy stretnete niekoho z nás neprezutého. Navždy si 
budeme pamätať na chaos, ktorý vznikol vždy v po-
sledný deň prázdnin na našej triednej stránke. Kedy 
sa píše písomka, čo si máme priniesť, či zháňanie po-
známok. To sú niektoré z vecí, na ktoré mnohí z nás 
reagovali podráždene. Niet divu… Veď nám ostával 
ešte jeden deň voľna.

Nechceme sa prezentovať len v zlom svetle. Nie-
ktorí z nás majú za sebou rôzne vedomostné súťaže. 
Triedny génius Albert drží povesť triedy, ale aj my os-
tatní skúšame rôzne olympiády. Summa summarum 
- čas strávený s  našimi spolužiakmi je jeden z  naj-
krajších v našom živote. Vždy budeme spomínať na 
návrhy exkurzií do najexotickejších destinácií, ktoré 
sa nám zatiaľ nedarí zrealizovať, ale nikdy neviete. 
Ešte máme pred sebou 2 roky a  možné je všetko. 
A ak niekedy zbadáte kruh ľudí, ktorý zapĺňa skoro 
celú zastávku pred našou školou- to sme my II.A!

II.A
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ff Triedna učiteľka: Mgr. Silvia Páleníková
ff Horný rad zľava: Jakub Trabalík, Alexandra Bosáková, Kristián Jahoda, 
Natália Bábiková, Sabína Benediková, Filip Čaládi, Karin Bahelková, 
Filip Abelev, Benjamín Pacalaj, Martin Vyhnálik, Natália Pružínska
ff Stredný rad zľava: Marek Pustaj, Nikola Klištincová, Klaudia Kováčová, 
Barbara Brezinová, Nina Vrbová, Adriana Buranská, Paulína Kreškóciová, 
Michaela Bajanová, Albert Szöllösi, Natália Košíková
ff Dolný rad zľava: Juraj Janoško, Peter Dostál, Jakub Hrebeňák, Adam Žember, Peter Lenický
ff Chýbajú: Rút Abelev, Ivan Grančay, Kristína Haluzová, 
Lilia Anna Kónyová, Nikola Krajmerová, Paula Rýchla
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II.B
32 párov papúč máme,
všetci sa povinne prezúvame.
Keď sa problém zjaví,
my nie sme v tom nikdy sami,
triedna Vlasta stojí za dverami.
Striehne a pozor dáva,
či niekto nenadáva.
No a už by aj stačilo,
pretože práve zvonilo!

V II.B nájdete asi všetko: od športovcov, knihomo-
ľov, komikov, vegetariánov, bláznov do počítačov až 
po umelecky cítiace stvorenia. Sme 32 takmer stále 
usmiatych a optimisticky naladených mladých ľudí, 
ktorí sú oveľa viac ako len spolužiaci. Jednoducho II.B 
je dobre namiešaný drink plný úsmevov a pozitívnej 
energie. Veľkú zásluhu na tom má naša triedna, naša 
druhá mama a dobrá priateľka.
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ff Triedna učiteľka: PhDr. Vlasta Zelenková
ff Horný rad zľava: Patrik Drgoň, Martin Vlčák, Ondrej Farkaš, Oliver Szabo, 
Matej Mrázik, Filip Starodubcev, Adam Srňánek, PhDr. Vlasta Zelenková – triedna 
učiteľka, Matej Novák, Martin Chovanec, Matej Horniak, Daniel Gyürüsi
ff Stredný rad zľava: Timotej Stranovský, Filip Bali, Jaroslav Ďurfina, Šimon Zaujec, 
Dominik Gaži, Philip Július Otto, Roland Žitný, Tomáš Plaštiak
ff Druhý rad zľava: Jana Tomečková, Veronika Držíková, Zuzana Urcikánová, 
Simona Mikušová, Linda Dubeňová, Zuzana Gajdošová, Lenka Titková, Kristína Černá
ff Dolný rad zľava: Daniel Poledník, Terézia Pažitná
ff Na fotografii chýbajú: Katarína Bieliková, Alena Nepeľová, Martin Hamran
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III.A

Bola raz jedna tretiacka trieda… Ani malá, ani 
veľká. Bola presne taká akurát. Spolu v nej bolo 26 
duší a  jedna hosťujúca dušička spoza „veľkej mlá-
ky“. Boli to len zlaté a dobré duše. Našli by ste me-
dzi nimi z každého rožku trošku: bifľošov i flákačov, 
ba dokonca i obyčajných žiakov, úplne všetky druhy 
študentov. Od detičiek z  klokočinskej „džungle“ po 
žiakov z okolia, greenpeasákov a umelcov. Všetci sa 
majú radi ako jedna šťastná rodina. Celú osadu vedie 
k vytúženému koncu pani prof. PaedDr. Jana Stan-
ková, triedna profesorka. Všetko to tu má nevšedné 
rozprávkové čaro.

V skutočnosti je celá naša trieda ako z rozprávky Za 
siedmimi horami, bolo raz jedno staré mesto, v ňom na 
kopci ružová škola a v nej naša trieda… III.A…

Čo viac dodať… O chvíľu zazvoní zvonec a našej 
rozprávke o triede bude o rok koniec. Tak to už ale 
s rozprávkami chodí… (jj)
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ff Triedna učiteľka: PaedDr. Jana Stanková
ff Horný rad zľava: Nathan Hunter, Štefan Koleno, Maroš Kerek, Jakub Jánsky, 
Lucia Hrubá, Jakub Lenčéš, Bianka Ácsová, Adam Hamara
ff Stredný rad zľava: Barbora Ballayová, Andrea Fábiková, Karin Lincmaierová, 
Timea Mojtová, Mária Maťová, Ivana Forgáčová, Lucia Lysá, 
Monika Košťálová, Mária Vargová, Nikola Nyáriová, Miroslav Galo
ff Dolný rad zľava: Patrícia Salajová, Kristína Chňapeková, Katarína Behinská, Petra Šoošová
ff Na fotografii chýbajú: Michal Bartakovič, Tereza Rybárová, 
Rebecca Švecová, Samuel Zaujec
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výpady bééééčkarov…

Učiteľ: „Kedy vzniklo náboženstvo?“ 
Žiak: “Keď sa narodil Ježiš? “

Daj si magnézium!!!

Pani profesorka, ak máme byť 
neklasifikovaní, tak všetci!

Ja som chýbal!

Daj si výstrih!

Kto chýba? Gabika. Gabika z tretieho.

“ Keď pracujem so súborom, tak nad čím sa treba 
zamyslieť?“ „Či s ním chcem pracovať alebo nie“.

III.B
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ff Triedna učiteľka: Mgr. Klarisa Pavlovičová
ff Horný rad zľava: Martin Ondruška, Ľubomír Hlavina, Erik Kelemen, 
Marko Matejov, Matej Hlaváč, Matúš Gál
ff Stredný rad zľava: Martin Domček, Adam Tirol, 
Martin Medvecký, Anton Vundač, Matej Mozola
ff Dolný rad zľava: Eduard Ivančík, Dagmar Gallisová, Romana Hlavatovičová, 
Alexandra Dávidová, Veronika Záňová, Jessica de Sousa Pontes, Kristína Švecová
ff Sedia zľava: Šimon Kováč, Klaudia Elendová a Dominik Bíro
ff Na fotke chýbajú: Igor Nepeľa, Jakub Marták a Jakub Kubena
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III.C

Tretí ročník sa pre nás niesol v  znamení zmien 
a rozhodnutí. Najprv by sme spomenuli tie rozhod-
nutia. Už o rok nás čakajú maturity a všetky tie veci 
ohľadne vysokej školy, tak sme si vyberali semináre. 
Ťažká úloha pre mladých ľudí, ktorí sa majú rozhod-
núť za pár týždňov, čo so svojou budúcnosťou. O rok 
to teda dúfam rozbalíme na plnej čiare a ukážeme, že 
niečo sa nám do tých hláv dostalo. Čo sa týka zmien, 
privítali sme v  triede novú žiačku a  tiež nás čaka-
lo prekvapenie v  podobe dievčaťa z  Kanady, ktoré 
s nami rok trávilo čas. Tiež náš kolektív prešiel akým-
si dospením a mnohí sme sa viac spoznali a trávime 
spolu viac času. Táto škola nám dala mnoho skvelých 
priateľov, kontaktov a čo nás čaká ešte budúci rok, je 
otvorené a my dúfame, že získame všetko potrebné 
na ukončenie tohto štúdia a že sa o pár rokov stret-
neme a na školskej ročenke sa len pousmejeme.
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ff Triedna učiteľka: PaedDr. Jana Pechová
ff Horný rad zľava: Lucia Martišková, Angelika Molnárová, Barbora Beňová, Ivona Oboňová
ff Stredný rad zľava: Terézia Marianna Bojňanská, Katarína Broďániová, Barbora Ellerová, 
Hana Žáčiková, Simona Taligová, Marianna Ďuríková, Lucia Svoradová, 
Michaela Sedláčková, Michaela Nagyová, Alexandra Kopčeková
ff Dolný rad zľava: Branislav Matkovič, Jakub Miháľ, Libuša Korímová, Martina Krajčírová, 
Květoslava Zuna Dvořáková, Adam Tothézere, Samuel Ťapuš, Kevin Straňák
ff Najnižší rad zľava: Norbert Keszely, Samuel Vitko
ff Na fotografii chýbajú: Alexandra Bečková, Frederika Beláňová, 
Karolína Chybová, Vanesa Lavová, Adam Vitko
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„Čas letí jak vtáci nedozerný…“ píše v jednej svo-
jej básni Laco Novomeský. A  veru letí. Ani sa nám 
nechce veriť, že sú to už štyri roky, čo sme prvýkrát 
prekročili prach tejto školy. Premietame si jeden rok 
za druhým, všetko dobré i zlé, čo sme tu prežili. Ale 
radšej spomínať na to dobré, napríklad na exkurzie, 
na ktorých sme sa vybláznili, lepšie sa spoznali, ale 
získali aj nejaké nové poznatky.

V  čerstvej pamäti máme obrázky zo stužkovej 
slávnosti. Zimomriavky nám behali po tele, keď sme 
stáli nastúpení v PKO a čakali sme na pripnutie zele-
ných stužiek. Cítili sme sa už ozaj ako veľkí dospeláci.

Naše vystúpenie v  tejto škole sa pomaly končí. 
Čakajú nás ešte ústne maturitné skúšky. Mali by sme 
sa učiť a učiť, no niektorým sa tak nechce a nechce…

Na záver by sme sa radi poďakovali všetkým uči-
teľom, ktorí sa snažili vyformovať z nás vzdelaných 
a  slušných mladých ľudí. Najväčšie ďakujem však 
patrí našej triednej, pani profesorke Lukačkovej, kto-
rá bola pri nás v dobrom aj v zlom.

Iv.A
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ff Triedna učiteľka: Mgr. Renáta Lukačková
ff Horný rad zľava: Peter Sýkora, Martin Šima, Milan Ďuriančik, Juraj Hamar, Filip Stollár, Patrik Drug
ff Dolný rad zľava: Michelle Trajlič, Karin Pintérová, Veronika Vránová, 
Kristína Hazuchová, tr. prof. Renáta Lukačková, Natália Trabalíková, 
Barbora Latečková, Veronika Komendáková, Miriama Šarkeziová
ff Na fotografii chýbajú: Paulína Árendášová, Martin Hőrik, Ivor Kráľovič, 
Adam Mravec, Nikoleta Molnárová, Lukáš Tkáčik, Paulína Verešová
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Iv.B

V  prvom ročníku sme boli milí, učenliví, úžasní 
pre všetkých učiteľov. Radi chodili na naše hodiny 
a náš priemer bol najlepší na konci školského roka 
2011/2012. Stále nám vraveli, aby sme si to udržali 
a nezhoršili sa.

Samozrejme druhý ročník prišiel a s ním aj dlho 
spomínané problémy a zmeny. Od začiatku počúva-
me, ako sme poľavili a ako sme drzejší a lenivejší a že 
všetci nás pred tým varovali. Lenže oni nevedia, ako 
to naozaj je. Stále sme rovnakí, len sme trošku zleni-
veli a nie sme už takí náruživí do učenia, ako sme boli 
v prvom ročníku.

A  je to tu. Tak nejako sme to dotiahli ku koncu. 
Všetci, okrem troch, sme to nevzdali, prežili sme. 
Ešte máme v čerstvej pamäti, ako sme nastupovali 
na školu s myšlienkou a hrdosťou, že nastupujeme 
na prestížne gymnázium. A nič sa na tom nezmenilo. 
Teraz sme hrdí že sme dokončili 4. ročník.

Už len pár dní a staneme sa legendami. Legenda-
mi, na ktoré sa bude spomínať, s ktorými vás budú 
porovnávať, legendy, ktoré budete kopírovať. Boli 
sme v škole prví a skúsili sme azda všetko. Mali sme 
pekné obdobia, mali sme ťažšie obdobia, ale až teraz 
začíname chápať, o čo prichádzame. Lepšie či horšie 
časy mali jedno spoločné. Držali sme pokope. Spolu 
sme boli hore a spolu sme boli dole. Snažili sme sa 
byť féroví. Keď sme urobili chybu, išli sme sa ospra-
vedlniť a  hľadali spôsob, ako chybu napraviť. Vždy 
sme sa snažili robiť veci inak, lepšie. Chceli sme sa 
odlíšiť. Nie vždy a nie vo všetkom sa nám to poda-
rilo, ale aspoň sme sa pokúsili. Boli sme dušou tejto 
školy a teraz odchádzame. Kto nás nahradí? Nebu-
de to mať jednoduché. Mohol by nájsť spôsob, ako 
sa lepšie odvďačiť našej triednej Janke a triednemu 
Viktorovi…
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ff Triedny učiteľ: Mgr. Viktor Kuťka
ff Horný rad zľava: Michal Waldner, Michal Majdán, Tomáš Marko, 
Peter Mikušík, Martin Ponteš, Richard Križan, Tomáš Zátka
ff Stredný rad zľava: Dávid Cunev, Rastislav Urbán, Matej Končal, 
Jakub Ryban, Jakub Garay, Martin Matejov
ff Dolný rad zľava: Denis Fázik, Soňa Kvasňovská, 
Kristína Rojková, Alexandra Zelovičová, Viktor Kuťka, 
Ivana Mészárosová, Ivan Kohút, Ľudovít Vinco
ff Na fotografii chýba: Andrej Rusko, Martin Svitka, Adrián Straka
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Naša púť v tomto školskom roku sa začala 2. sep-
tembra 2014. Naša triedna profesorka PaedDr. Be-
átka Solčanská bola pre nás ako maják, ktorý nám 
ukazoval správny smer na našej ceste za úspechom. 
Pre niekoho, chvalabohu, no pre niekoho, bohužiaľ, 
to bola naša posledná výprava za vedomosťami na 
golianovom gymnáziu. Plný očakávaní, ale i strachu 
sme sa pustili do nového školského roka. Maturity 
sa nám zdali byť také vzdialené, mali sme plnú hlavu 
príprav na stužkovú slávnosť. Dievčatá si vyberali už 
od septembra svoju róbu, topánky, doplnky, aby boli 
čo najkrajšie. Chlapci zas čo najviac hodiace sa kra-
vaty a motýliky. Vyberali sme fotografov a kamera-
manov, aby zvečnili tú chvíľu, keď sa z nás stali dámy 
a z chlapcov gentlemani. Medzitým sme sa vybrali na 
exkurziu do Martina, nahliadnuť do Matice sloven-
skej. Keď nastal ten deň, 16. január, oficiálne sa z nás 
stali maturanti slávnostným aktom pripnutia zelenej 
stužky. Sme zvečnení na fotografiách a videách, no 
ten pocit a spomienky zostanú navždy v našich srd-
ciach. Po stužkovej sme sa vybrali na exkurziu do 
NR SR a NBS nabrať či doplniť vedomosti k maturi-
te. Našou ďalšou zastávkou ako triedy bola dedinka 
Ladzany. Krásna príroda a chatka sa stala na víkend 
domovom pre 23 študentov zo IV.C. Dozvuky sme 
oslávili, ako sa patrí, a pospomínali sme si na časy, 

keď sme ako prváci zasadli do lavíc gymnázia. Zdru-
žení ako nikdy, s heslom: „ Jeden za všetkých, všetci 
za jedného!“ sme sa pustili do ďalších školských dní. 
Pred nami bola písomná maturita a my sme si navzá-
jom pri príprave na ňu, pomáhali, ako sa dalo. Ústne 
maturity sa nám opäť zdali v nedohľadne, avšak čas 
plynul a zrazu sme stáli na školskom dvore s tablom 
v rukách a lúčili sa s našou školou, ktorá nás odpre-
vádzala na akademický týždeň. Poslednýkrát, čo sme 
sa ako maturanti dostali do tried, bolo pri prevzatí 
vysvedčenia a odovzdávania kníh. Vec, ktorá nás od-
prevádzala zo školy, bol zvonček. Vtedy sme všetci 
zastali a uvedomili si, že sme ho počuli poslednýkrát. 
Vykročili sme pravou nohou vpred, pretože to je tá 
správna, do nášho života.

Iv.C
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ff Triedna učiteľka: PeadDr. Beáta Solčanská
ff Horný rad zľava: Radoslav Kelec, Matúš Matriška, Augustín Sokol, Ivana Melicherová
ff Druhý rad zľava: Nina Mokrášová, Zuzana Vailingová, Gabriela Pašková, 
Diana Šimlingerová, Kristína Koppanová
ff Tretí rad zľava: Natália Bédiová, Barbora Brestovská, Simona Szabová, 
Beata Šaturová, Dominika Verešová, Adriána Ščasná
ff Dolný rad zľava: Martin Magát, Andrej Kadlec, Martin Piršel, 
Natália Rakušanová, Michaela Pintérová, Kristína Hajrová
ff Na fotografii chýba: Nina Bédiová, Jakub Cerulík
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Iv.d

Sme IV. D. Prežili sme spolu nemálo radostných, 
ale i náročných chvíľ a naša spoločná púť školský-
mi chodbami sa po štyroch rokoch blíži pomaly do 
očakávaného maturitného cieľa. V  priebehu nášho 
školského života sa z  náhodne zostavenej skupiny 
osôb vytvorila partia ľudí, ktorí spolu môžu zdieľať 
tak všetko dobré, ako aj zlé a  takisto sa vedia po-
škriepiť a  potom udobriť, pretože aj to je dôležitá 
časť  toho, aby sa ľudia navzájom spoznali. Preto 
nám dovoľte, aby sme sa predstavili. Hoci nie sme 
trieda s najlepším prospechom (my naše kvality do-
kážeme na maturitnej skúške) a ani v dochádzke ne-
vynikáme, nechýba nám úsmev na tvárach a je u nás 
veselo za každých okolností, čo možno spozorovať aj 
na našom maturitno-stužkovom Gatsby štýle podľa 
námetu románu Veľký Gatsby od amerického auto-
ra Francisa Scotta Fitzgeralda. Tento štýl sa objavil 
v  našom maturitnom oznámení, v  krátkej scénke 
počas stužkovej slávnosti i na maturitnom table. My 
proste veríme, že sa všetko nejako vyrieši. Ale keď 
ide naozaj do tuhého, vieme sa zomknúť a fungovať 
ako celok. Naša skromná skupina je zaujímavou zo-
stavou rôznych typov osobností. Máme v triede vý-
borných žiakov, športovcov, expertov na počítače, 
ľudí s  umeleckými sklonmi, jazykovými znalosťami 
a  mnohými ďalšími prednosťami. Naozaj sa oplatí 
mať nás za priateľov, pretože z nášho sympatického 
kolektívu vzniknú v budúcnosti úspešní lekári, eko-
nómovia, vojak, filozof, architektka, učiteľka, žur-
nalistka… skrátka, kontakty v mnohých povolaniach 
z  prvej ruky. Sami čakáme, čo nám život prinesie. 
Len aby sme v hanbe nezostali…
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ff Triedna učiteľka: PhDr. Darina Račková
ff Horný rad zľava: Kristián Csapucha, Martin Vavrovič, 
Adam Bernáth, Dominik Vančo
ff Stredný rad zľava: Dávid Švelan, Pavol Kováč, 
Veronika Gardoňová, Barbora Bodáková, Dáša Zabáková, 
Michaela Bombiczová, Bianca Bublová
ff Dolný rad zľava: Denica Lorincová, Eva Schovancová, 
Ivana Ihlárová, Scarlett Mazánová, Karmen Mazánová, 
Magdaléna Lenčéšová, Bianka Matóová, Kristína Ácsová
ff Na fotografii chýbajú: Marek Petrek, Ján Škorec, 
Estera Ďurická, Linda Nagyová
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Maturitné skúšky 
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Maturitné skúšky absolvovalo 144 maturantov. V  le-
gislatíve o ukončovaní štúdia nedošlo k žiadnym pod-
statným zmenám a preto sa maturovalo viac menej 
za rovnakých podmienok ako v predchádzajúcich 
školských rokoch. Jedinou zmenou boli jazykové cer-
tifikáty, ktoré sa od 1.marca 2014 nedali uplatniť ako 
náhrada maturitnej skúšky z cudzieho jazyka.

Externá a písomná forma internej časti MS 2015 sa 
v   tomto roku realizovala: 17. marca zo slovenského 
jazyka a literatúry, 18. marca z anglického a nemecké-
ho jazyka a 19. marca z matematiky.  Ústne maturitné 
skúšky sa konali v termíne od 18. do 22. mája 2015.

témy písomnej formy internej časti Ms 
zo slovenského jazyka a literatúry: 
1.  „Zármutok znesieš sám, ale o radosť sa musíš 

podeliť.“  Elbert Hubbard  (Úvaha)
2.  Pohľad z okna vlaku  (Umelecký opis) 
3.  Čo keby sme ušli?  (Rozprávanie) 
4.  Znaky tvorby spisovateľov ľubovoľného 

literárneho obdobia (Výklad) 

téma písomnej formy internej časti 
Ms z cudzieho jazyka – úroveň b2: 
Anglický jazyk – My Dream Job
Nemecký jazyk – Mein Traumberuf

Predmety Počet žiakov EČ MS úspešnosť v SR PFIČ MS

slovenský jazyk a literatúra 144 67,0 % 86,5 74,79 %

anglický jazyk 127 72,6 % 59,7 63,54 %

nemecký jazyk 14 57,1 % 68,4 67,14 %

matematika 56 51,2 % 71,5 -

výsledky externej a internej časti  
písoMnej Maturitnej skúšky za školu
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naše predMetové koMisie

aNGlický jaZyk
pracovali sme v zložení: Mgr. Viera Vaššová, Mgr. Re-
nata Bohuslavová – predsedkyňa PK, Mgr. Eva Šanta-
vá, Mgr. Katarína Balážiová, Mgr. Dagmar Ferencziová, 
Mgr. Martina Filová, Mgr. Zuzana Cehlárová, Mgr. An-
drea Hudáková, Mgr. Katarína Kettmannová, Mgr. Ve-
ronika Szombatová lektor: Philip Le Mottee

súťaže
Language Flower - recitácia poézie a prózy v anglic-
kom jazyku. V  tejto súťaži reprezentovali našu školu 
viacerí žiaci a  do krajského finále postúpili Giovanni 
Ricci (III.AJ), Henrieta Červenáková (I.AJ) a Barbora 
Malecká (V.KNA). Najúspešnejším súťažiacim v olym-
piáde v  anglickom jazyku je Michal Solčanský (III.
AJ), ktorý v krajskom kole obsadil 2. miesto vo svojej 
kategórii. Tento školský rok si naši študenti vyskúšali 
aj svoje prekladateľské schopnosti a zručnosti v súťaži 
pre stredné školy v Európskej únii Juvenes Translato-
res, kde Patrícia Salajová z III.A získala čestné uzna-
nie. Prvýkrát sa naši žiaci zapojili aj do elektronickej sú-
ťaže Angličtinár roka, kde výber našich žiakov uspel 
a získal pre našu školu krásne 14.miesto spomedzi 109 
škôl zo Slovenska.

divadelné predstavenia
Vo februári mali žiaci tercie a kvarty možnosť vidieť in-
teraktívne predstavenie Peter Black 2.

projekt coMenius
V období rokov 2013-2015 PK anglického jazyka pracuje 
na medzinárodnom projekte pod názvom „knihomoli 
európy“ v rámci programu pre celoživotné vzdelávanie 
Comenius.

Ciele projektu sú: zlepšiť čitateľskú a pisateľskú gra-
motnosť, zvýšiť celkový záujem o čítanie kníh, rozvíjať 
kreativitu, zlepšiť komunikačné kompetencie, podporiť 
medzinárodnú spoluprácu a  interkultúrne výmeny, 
v rámci ktorých sa naši žiaci a učitelia zúčastnili 4 pro-
jektových stretnutí v  Nemecku, Nórsku, Turecku 
a Španielsku. Praktickou zložkou projektu bolo čítanie 
kníh rôznych autorov, po ktorom nasledovali prezentá-
cie, dramatizácia a  tvorba projektov a  videí. Taktiež 
bola možnosť spolupráce s rovesníkmi z partnerských 
krajín v kvízoch na interaktívnom portáli Owlfinch. 

biliNGVálNe šTúdiuM
na úvod zopár čísel
Tento školský rok máme na škole 5 bilingválnych tried. 
Spolu je to 148 bilingválnych žiakov.
Pre jednotlivé ročníky bilingválneho štúdia sú organizo-
vané špeciálne aktivity.

V  septembri 2014 sa druhý a tretí ročník zúčastnil 
svetovej výstavy tutanchamón v  bratislave. Kon-
com októbra sa už tretí krát uskutočnila zábavno-sú-
ťažná slávnosť „pumpkin day“. Všetci žiaci pripravili 

Projektové stretnutie 
v Barcelone, apríl 2015.
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strašidelné koláčiky a  pochúťky z  tekvíc. Súperili vo 
viacerých súťažiach a pritom sa veľmi dobre zabavili, 
víťazi získali Halloweenske balíčky. Pred Veľkou nocou 
už tradične prebehla naháňačka vajíčok „easter egg 
hunt“. Žiaci prvého a druhého ročníka vytvorili tímy, 
ktorých úlohou bolo v čo najkratšom čase vylúštiť rôz-
ne hlavolamy, nájsť vyučujúcu a vymámiť od nej vajíčko. 
Pre tretiakov bola tento rok pripravená špeciálna súťaž 
o Veľkej Británii - „england as We see it“. Na základe 
výsledkov sa stali víťazmi najväčší experti na Veľkú Bri-
tániu Adrián Hudec, Miroslav Podhora a Daniel Škula 
z III.AJ. Chlapci okrem dobrého pocitu vyhrali aj knihy 
v angličtine.

11. až 16. mája žiaci prvého ročníka bilingválnych tried 
si rozširovali svoje jazykové zručnosti priamo v Londý-
ne. Videli Londýn z London Eye, vystrašili sa v London 
Dungeon, kochali sa umením v  galériách a historické 
artefakty zhliadli v British Museum.

Obľubené sú aj súťaže v netradičných športoch, ktoré 
sú typické pre anglicky hovoriace krajiny. Aj vyučujúci 
matematiky, chémie a  informatiky pripravili pre štu-
dentov rôzne súťaže v angličtine, kde môžu žiaci apli-
kovať svoje vedecké poznatky.

Koordinátorkou bilingválneho štúdia bola Mgr. Eva 
Šantavá. Ďaľšie zaujímavosti nájdete na stránke http://
gymgolnews.webnode.sk/

biOlóGia
pracovali v  zložení: predseda pk: PaedDr. Alena Vi-
ziová, PhD. (MAT – BIO) zástupca predsedu: Mgr. Silvia 
Páleníková (BIO – GEO) členovia pk: Mgr. Tatiana Bab-
čáňová (BIO – CHEM); Mgr. Eva Frantzová (MAT – BIO); 
Mgr. Soňa Krivošíková (TSV – BIO).

Žiaci sa zapojili do nasledovných súťaží:

biologická olyMpiáda
Žiaci boli zapojení do všetkých kategórií. Najväčšie 
úspechy dosiahli v kategórii C. Do okresného kola po-
stúpili: Filip Ailer z  III.TA, ktorý bol úspešným rieši-
teľom a umiestnil sa na 3. mieste. Do okresného kola 
tiež postúpila Adriana Matláková z IV. KA, ktorá bola 
úspešnou riešiteľkou daného kola a  umiestnila sa na 
5. mieste. 

Adriana Matláková 
a Filip Ailer

stredoškolská odborná činnosť
Do Stredoškolskej odbornej činnosti sa zapojili 3 žiač-
ky, ktoré postúpili do krajského kola, v ktorom repre-
zentovali seba a svoju školu: Alica Barutiaková, Linda 
Süssová z II.BJ vypracovali prácu na tému „Anorexia“. 
Súťažili v odbore 06 Zdravotníctvo a farmalógia, v kraj-
skom kole sa umiestnili na 1. mieste, a tak postúpili do 
celoslovenského kola.  Alžbeta Tančinová z V. KNA vy-
pracovala prácu na tému „Vláknité mikroskopické huby 
v obytných priestoroch“. Súťažila v odbore 04 Biológia 
a v krajskom kole sa umiestnila na 4. mieste. 

Ďalšie aktivity predMetovej koMisie
v rámci týždňa vedy a techniky na slovensku, sme 
pripravili nasledovné aktivity pre žiakov v rámci vy-
učovacích hodín biológie: Zázraky a tajomstvá v prí-
rode, Biologický milionár, Učíme sa navzájom, Bese-
da o správnej výžive, Nelegálne skládky odpadov.
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školský projekt: „zeleň pre školu“
V rámci ktorého žiaci II.A, II.B a III.AJ. ozeleňovali školu 
a upravovali areál školy.

exkurzie
Exkurzia do Arboréta Tesárske Mlyňany pre žiakov II.A, 
II.B a III.AJ a exkurzia do Chránenej krajinnej oblasti Po-
nitrie pre žiakov I. PA. Obe sa uskutočnili v máji 2015.

prednášky
Prednáška pre žiakov I.PA – prednášku pripravili čle-
novia Občianskeho združenia – Ochrancovia Chránenej 
krajinnej oblasti Ponitrie.

Prednáška Pravda o  drogách - Dňa 26.3. a  16.4. sa 
uskutočnili prednášky o  drogách v  ôsmych triedach 
gymnázia prednášané členom občianskeho združenia 
Slovensko bez drog, Ing. R. Bobčekom. Hlavným cieľom 
prednášky bolo dosiahnuť u  žiakov POROZUMENIE 
toho, prečo DROGY pre nikoho nie sú skutočným rie-
šením bežných problémov.

dejePiS
výstavy a exkurzie
po stopách cyrila a Metoda - Dňa 22. 10. 2014 
sa výber žiakov z tried I. A, I. B a V. KNA zúčastnil od-
bornej exkurzie z dejepisu na Morave pod názvom Po 
stopách Cyrila a Metoda. Navštívili sme Velehrad, kde 
sme si mali možnosť pozrieť nádhernú románsko-go-
tickú baziliku. Zaujímavá bola tiež prehliadka archeos-
kanzenu v Modréj, kde sme si prezreli názornú ukážku 
slovanského opevneného sídliska – hradiska, z obdobia 
Veľkej Moravy. Navštívili sme i Múzeum J. A. Komen-
ského v Uherskom Brode, v ktorom boli nielen infor-
mácie o živote a diele veľkého učiteľa národov, ale bola 
tu inštalovaná aj výstava k 100. výročiu prvej svetovej 
vojny.

Po stopách Cyrila 
a Metoda

osvienčiM - krakov, Wielička
Už tradičná exkurzia žiakov 3. ročníka a septimy  bola 
v  dňoch 4. a  5. júna 2015. Exkurziu zorganizovala 
PhDr. Krištofičinová.

súťaže – najväčšie úspechy
dejepisná olyMpiáda Peter Hlušek (III.TA) 
2. miesto v krajskom kole (kategória D).

stedoškolská odborná činnosť
Alexandra Bečková (III.C) s prácou: „Holokaust v Nitre 
a  na Slovensku“ - 2. miesto v  krajskom kole v  odbo-
re história – filozofia – právne vedy a zároveň postup 
do celoslovenského kola.

dejepisná súťaž českých 
a slovenských gyMnázií
Linda Ristemiová – VIII.OKA, Jonáš Jánsky – III.AJ, 
Jakub Tomko – III.AJ získali 2. miesto v krajskom kole 
dejepisnej súťaže českých a slovenských gymnázií 2015 
a postup do medzinárodného kola, ktoré sa uskutoční 
v novembri 2015 v českom meste Cheb.

expert geniality shoW
Súťažný odbor „Spoločnosť kedysi a  dnes“ v  celoslo-
venskom kole: 1. miesto – Filip Stollár (IV.A); 3. miesto 
– Marián Pochyba (VIII.OKB); 4. miesto – Boris Toman 
(VIII.OKB); 5. miesto – Lukáš Dávid (VII.SPB); 10. miesto 
– Šimon Rico (VIII.OKB)
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SlOVeNSký jaZyk 
a liTeRaTúRa
pk sjl v školskom roku pracovala v tomto zlože-
ní: Predsedníčka Mgr. Renáta Lukačková, zástupkyňa 
PaedDr. Beata Solčanská, členky: PhDr. Darina Račko-
vá, PeadDr. Martina Černeyová, PhDr. Vlasta Zelenko-
vá, PeadDr. Jana Stanková.

súťaže
Žiaci sa zapojili do olympiády zo SJL, recitačných sú-
ťaží a súťaží vo vlastnej tvorbe. Boli to najmä: Hviezdo-
slavov Kubín, Štúrovo pero, Štúrov Zvolen, Šaliansky 
Maťko, Povedz mi to slovom, Európa v škole. V súťaži 
Štúrov Zvolen v krajskom kole v 3. kategórií dosiah-
li žiaci tieto výsledky: 1. miesto: L. Dávid (VII.SPB), 
2. miesto: M. Čergeť (VII.SPB), 3. miesto: M. Ďurovič 
(II.BJ). V 2. kategórií 3. miesto získal L. Dzibella (II.SA).

projekty
Projekt na tému Ľudské práva v edukačnom procese 
v  spojení s  literatúrou realizovala v  tomto školskom 
roku PaedDr. Jana Stanková. V  rámci projektu CO-
MENIUS a zlepšenia sa žiakov čitateľskej gramotnosti 
robili PaedDr. Solčanská a Mgr. Lukačková so žiakmi 
tried I.PA, II.SA a  III.TA Maratónske čítanie. Cieľom 
bolo pritiahnuť mladších žiakov ku knihám a k čítaniu.

exkurzie
Žiaci 1. ročníka navštívili Zlaté Moravce, kde si preze-
reli Pamätnú izbu J. Kráľa. Žiaci III.A, III.B a III.C sa pod 
vedením PaedDr. Stankovej a PhDr. Krištofičinovej zú-
častnili v dňoch 23.-24. 10. 2014 dvojdňovej exkurzie 
na Orave, kde navštívili miesta spojené so slovenský-
mi spisovateľmi. Cestou si pozreli v Tajove Pamätný 
dom Jozefa Gregora Tajovského, v Jasenovej potom 
Pamätný dom Martina Kukučína. Ďalej Vyšný Kubín, 
kde je pamätník Priadka venovaný Hviezdoslavovej 

matke. Študenti III.C triedy sa v októbri 2014 zúčastni-
li exkurzie Literárne Piešťany. Navštívili Pamätnú izbu 
Ivana Kraska v Piešťanoch a cestou späť sa zastavili 
v Rodnom dome Štefana Moyzesa vo Veselom a ab-
solvovali tiež prehliadku Pamätnej izby Jána Hollého 
v Maduniciach. Žiaci si zopakovali nadobudnuté vedo-
mosti z obdobia klasicizmu, literárnej moderny a mali 
možnosť nahliadnuť do minulosti prvého predsedu 
Matice slovenskej. V októbri sa žiaci maturitného roč-
níka zúčastnili exkurzie do Martina, kde absolvovali 
prehliadky Literárneho múzea. V  rámci zaujímavého 
výkladu pani sprievodkyne, ktorý bol oživený prísluš-
ným dokumentačným materiálom, si mohli žiaci zopa-
kovať vývin slovenskej literatúry od stredoveku až po 
20. storočie.

chéMia
Filip Čermák

global experiMent 2014 the art 
of crystallisation - uMenie kryštalizácie
Študenti II.AJ a  II.BJ sa zúčastnili medzinárodného 
projektu, ktorý pripravila The Royal Society of Che-
mistry v spolupráci s International Union of Crystal-
lography v rámci aktivít počas Medzinárodného roka 
kryštalografie - 2014. Cieľom projektu bolo preskúmať 
a nájsť najlepšie podmienky na rast kryštálov. Študen-
ti získali kryštály z piatich druhov látok, odoslali svoje 
výsledky a fotografie na centrálnu web stránku, kde 
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si mohli porovnať svoje výsledky s výsledkami študen-
tov z celého sveta. Projektu sa zúčastnilo celkom 339 
škôl z Európy, 77 škôl z Ázie, 5 škôl z Južnej Ameriky 
a 44 škôl zo Severnej Ameriky. Naše výsledky nájde-
te na http://www.rsc.org/learn-chemistry/collections/
experimentation/collaborative-chemistry/global-ex-
periment-2014 a fotografie s poďakovaním organizá-
tora https://www.pinterest.com/rschemistry/the-art-
-of-crystallisation-a-global-experiment/

Nová učebňa chémie

euso 2015
Náš najúspešnejší chemik Filip Čermák z  V.KNA, na 
základe výborných výsledkov v Chemickej olympiáde: 
3. miesto na Letnej škole chemikov 2014; 8. miesto na 
celoslovenskom kole v  kategórii A  v  roku 2015; oce-
nenie pre najmladšieho účastníka celoslovenského 
kola chemickej olympiády v kategórii A v roku 2015; 1. 
miesto v krajskom kole v kategórii B v roku 2015; re-
prezentoval našu školu a Slovenskú republiku 26.04.-
03.05.2015 na medzinárodnej súťaži mladých vedcov 
do 17 rokov EUSO 2015 v tímovej súťaži za chémiu v ra-
kúskom Klagenfurte, kde získal striebornú medailu.

nová učebňa chéMie
V marci 2015 sme sa dočkali novej chemickej učebne. 
Učebňu pokrstili študenti I.A roztokom kyseliny chloro-
vodíkovej, ktorú používali na otvorenej hodine pri che-
mických experimentoch.

festival vedy a techniky 2014
Daniela Peciarová z VIII.OKB zvíťazila na Krajskej pre-
hliadke Festivalu vedy a techniky 2014 a reprezentova-
la našu školu na celoslovenskom finále súťaže v Brati-
slave s projektom Športové nápoje.

cheMická olyMpiáda
Úspešní riešitelia chemickej olympiády v  tomto škol-
skom roku: Simona Zálešáková, Barbora Bošanská, 
Dávid Kučera , Adriana Matláková , Dominika Vojte-
chová, Sofia Šuchterová, Alžbeta Hulínová a Valen-
tín Chorvát. V krajskom kole CHO v kategórií C získal 
Kristián Balala (V.KNA) 4. miesto a Patrícia Lievajová 
(I.A) 15. miesto.

exkurzia prírodovedná viedeň 2014
Do podzemnej sadrovcovej bane v  Hinterbruhle pri 
Viedni sfárali a na najväčšom podzemnom európskom 
jazere sa plavili študenti III.AJ a III.A. Po návšteve See-
grotte účastníci zájazdu v adventnom Prírodovednom 
múzeu vo Viedni vypracovali v mineralogickej expozícii 
projekt Výskyt prvkov a  solí v  prírode, odfotili sa pri 
päť-kilogramovej zlatej „hrudke“ a po náročných akti-
vitách oddychovali so šálkou teplého nealkoholického 
punču vo vianočnom mestečku pri viedenskej radnici.
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ObčiaNSka Náuka
III.AJ Beseda 
o EÚ a beseda 
s europoslancom

predmetová komisia občianskej náuky má 4 člen-
ky: PhDr. Mária Krištofičinová, Mgr. Martina Koprdo-
vá, Mgr. Silvia Tóthová, predsedníčkou je PhDr. Vlasta 
Zelenková.

Zapojili sme sa do viacerých súťaží, projektov a absol-
vovali sme so študentmi odborné exkurzie a besedy: 1. 
ročník krajského kola vedomostnej súťaže Poznáš svoj-
ho suseda sa uskutočnil 14. 11. 2014. Súťaž organizovala 
Katedra stredoeurópskych štúdií UKF Nitra. Našu školu 
reprezentoval 4-členný tím z III.AJ: Michal Solčanský, 
Kristína Hložková, Martin Michalík, Jakub Tomko, 
ktorý sa umiestnil na 6. mieste. V medzinárodnom kole 
Modelového európskeho parlamentu v  Luxemburgu, 
ktorého sa zúčastnilo až 31 krajín Európy, našu školu/
SR úspešne reprezentovali žiačky z VIII.OKA Veronika 
Bafrncová a Linda Ristemiová. Školské kolo Olympi-
ády ľudských práv sa uskutočnilo 9. 12. 2014. 1. miesto 
vyhrala Linda Ristemiová (VIII.OKA), 2. miesto: Mi-
roslav Podhora (III.AJ), 3. miesto- Filip Veľký (III.AJ), 
4. miesto- Michaela Pinterová (IV.C), 5. miesto - Erik 
Tóth (VII. SPB). 11. 2. 2015 sa uskutočnilo okresné kolo 
Olympiády stredných škôl Nitrianskeho samosprávne-
ho kraja o Európskej únii pod záštitou doc. Ing. Milana 
Belicu, PhD., predsedu Nitrianskeho samosprávneho 
kraja. Naše gymnázium reprezentovali: Michal Sol-
čanský, Jakub Tomko a Filip Veľký z III.AJ. Umiestnili 

sa na 1. mieste zo všetkých škôl 7 okresov. 16. 2. 2015 
sa uskutočnilo krajské kolo danej olympiády, v ktorom 
získali 1. miesto. Študenti boli ocenení tabletmi a získali 
zájazd do Bruselu. Študenti III.AJ a II.B s PhDr. Zelenko-
vou sa stali aktívnymi účastníkmi besedy s poslancom 
Európskeho parlamentu Ing. Vladimírom Maňkom.

Medzi úspešné projektové aktivity zaraďujeme: Ma-
ratón písania listov - projekt vyhlásila Amnesty Inter-
national po celom svete. Naši študenti napísali cca 70 
listov na podporu nespravodlivo väznených. Získali cer-
tifikát a  srdečné poďakovanie za boj o  ľudské práva. 
K úspešným patria aj projekty Študentský humánny čin 
roka, Ide o Európu, ide o teba či Jeden svet na školách. 
11. 2. 2015 študenti 3. ročníka a septimy s PhDr. Krišto-
fičinovou navštívili Národnú radu SR aj Národnú banku 
Slovenska, kde absolvovali besedu s poslancom NR SR 
Andrejom Kolesíkom. 1. 4. 2015 študenti III.B s PhDr. Ze-
lenkovou navštívili Okresný súd v  Nitre. Zúčastnili sa 
súdneho pojednávania s problematikou týrania blízkej 
a zverenej osoby a besedovali so sudkyňou Okresného 
súdu Nitra Mgr.  Pamelou Záleskou na odbornú prob-
lematiku právneho systému. 11. 3. 2015 sa uskutočnilo 
školské kolo SOČ. PhDr. Zelenková pracovala so žiakmi 
J. Cerulík - IV. C a K. Bieliková - II.B na tému Systém 
strachu. Získali 1. miesto v školskom kole a zúčastnili sa 
krajského kola SOČ. 14. 4. 2015 sa uskutočnilo krajské 
kolo súťaže Mladý Európan. Naše gymnázium repre-
zentovali Natália Koprdová zo VII.SPB, Jakub Tomko 
a Filip Veľký z III. AJ. Umiestnili sa na 1. mieste a postú-
pili do celoslovenského kola.
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VýchOVy

Študenti pracovali, tvorili a diskutovali pod odborným 
vedením aprobovaných vyučujúcich v zložení: Mgr. Soňa 
Kisová, PaedDr. Jana Stanková, Mgr.  Eva Šantavá, 
Mgr. Martina Koprdová, Mgr. Mária Budínská

V  tomto roku sme organizovali exkurziu historická 
nitra a  unikátnu exkurziu do bratislavy na výsta-
vu tutanchamón spojenú s návštevou sng, vedenú 
odbornými lektormi. Vedieme kroniku školy, kde sú jed-
notlivé akcie školy podrobne zdokumentované. V tomto 
školskom roku sme pracovali na projekte s názvom Slo-
boda, ktorý korešpondoval s aktuálnymi spoločenskými 
výročiami. Obsahoval literárnu a výtvarnú časť, práce 
žiakov sú vystavené v priestoroch školy, najlepšie vý-
tvory boli zaslané do súťaží. 

V celoslovenskom kole súťaže v prednese kresťanskej 
poézie a prózy s názvom:  ...a Slovo bolo u Boha... získal 
Lukáš Dávid 2. miesto.

Najvýznamnejšie akcie, súťaže a  podujatia PK, kde sa 
úspešne zapojili žiaci: benefičný koncert, prečo som 
na svete rád/a - výtvarná súťaž, plagát roka - výtvar-
ná súťaž, slávik slovenska - súťaž v speve ľudových 
piesní, song - súťaž v speve v cudzích jazykoch, gym-
názia majú talent - talentová súťaž školy, Ľudské prá-
va očami detí - výtvarná súťaž, zelený svet - výtvarná 
súťaž, soč - stredoškolská odborná činnosť, nitra, 
moje mesto - výtvarná a literárna súťaž.

iNfORMaTika 
a PROGRaMOVaNie
Žiaci boli v školskom roku 2014/15 zapojení do nasle-
dovní súťaží:

zenit
v  programovaní kat. b kk - Michal Ďurovič , II.BJ 
(9.m), Timotej Stranovský, II.B (10. -11.m), Natália Kňa-
žeková II.BJ (12.m); v programovaní kat. a kk - Boris 
Toman VIII.OKB (18.m), Patrik Holop VII.SPB (20.m), 
Adam Trtík VIII.OKB (24.m)
webdizajn – Samuel Fichna V.KNA; Jaroslav Ďurfi-
na II.B (4.m); Lucia Harceková, Rebeka Strapáková 
VII.  SPB (6.m); Martin Odruška, Matej Mozola III.B 
(9.m)

Exkurzia v Pixel 
Federation

junior internet
– súťaž v dizajne a tvorbe aplikácií na mobilné za-
riadenia: Patrik Holop a Maroš Čergeť zo VII. SPB - 2. 
miesto v rámci Slovenskej republiky v kat. JuniorApp + 
Cena dekana Fakulty informatiky a informačných tech-
nológií STU. Alexadra Čeryová z I.AJ získala 1. miesto 
v kat. JuniorDizajn. Do celosl. kola postúpil Adam Va-
chulík z I.BJ - kat. JuniorDizajn.
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Tradične sa žiaci zapojili vo veľkom počte do súťaže 
ibobor, kde si overili svoje vedomosti a  schopnosti 
logicky myslieť. Medzi najúspešnejších patrili: Jakub 
Igaz I.B, Albert Szöllosi II.A, Michaela Zentková II.BJ, 
Radka Czernakova II.BJ, Matej Batora III.TA, Peter Ši-
mek III.TA,. Nataša Vernarcová III.TA, Martin Žember 
III.TA. Všetkým blahoželáme a prajeme veľa úspechov 
do budúcnosti.

Ďalšie aktivity predMetovej koMisie
Žiaci 2. ročníka sa zúčastnili exkurzie do softvérovej fir-
my Pixel Federation, kde mohli spoznať podmienky pri 
práci v IT firme, ktorá sa zaoberá tvorbou počítačových 
hier.

cudZie jaZyky
Exkurzia „Berlín – 
Postupim – Drážďany“

Jazyk je okno do sveta. Naučiť sa ho, znamená otvoriť 
dvere a potom už len vykročiť. Ale cesta k dverám nie je 
jednoduchá.

predmetovú komisiu cudzích jazykov tvorí sekcia 
nemeckého, španielskeho a  ruského jazyka. praco-
vala v  zložení: Mgr.  Viera Civáňová, NEJ - predseda 
PK; PaedDr. Darina Arpášová, NEJ; Mgr.  Zdravomi-
la Barthová, NEJ, SPJ; Mgr.  Barbora Brňáková, NEJ; 
PaedDr. Mária Šuláková, NEJ; Frank Bloch – nemecký 
lektor; Mgr. Dagmar Ferencziová, SPJ; Mgr. Marta Tu-
ranová, RUJ; Mgr. Martina Filová, RUJ.

neMecký jazyk:
Nemecký jazyk sa vyučoval vo väčšine tried gymnázia. 
Našim žiakom ponúkame možnosť získať nemecký, 
medzinárodne uznávaný jazykový certifikát „Deut-
sches Sprachdiplom“, a  to v  dvoch úrovniach: A2/B1 
alebo B2/C1. V školskom roku 2014/2015 získalo certi-
fikát DSD I 17 a DSD II 7 žiakov.

Ďalšie aktivity nej
•	 Medzinárodný projekt „Schulbrücke“ – najlepší 

žiaci sa zúčastnili projektového stretnutia 5.-
13. 3. v Drážďanoch v Nemecku. Stretli sa tu so 
žiakmi z Nemecka, Švédska, Francúzska, Poľska, 
Maďarska, Holandska.

•	 Medzinárodný projekt UNESCO – naši študenti sa 
zúčastnili 23. až 26. 3. projektového stretnutia spolu 
so študentmi z Rakúska, Maďarska a Česka v Brne.

•	 Školský projekt „Karneval, fašiangy v Nemecku“ 
sa konal po prvýkrát a mal pozitívny ohlas medzi 
študentmi.

•	 Exkurzia Berlin - Postupim - Drážďany, počas 
ktorej mali žiaci možnosť rozšíriť si svoje jazykové 
zručnosti v nemeckom jazyku a spoznať zaujímavé 
miesta v Nemecku.

•	 Olympiáda v nemeckom jazyku Philip Július Otto, 
II.B, získal 4.miesto v krajskom kole v kategórii 2C.

španielsky jazyk
Na škole boli v tomto roku prví maturanti, ktorí si vy-
brali španielsky jazyk ako nepovinný cudzí jazyk a vyko-
nali ústnu časť maturitnej skúšky.

naše aktivity:
Školský projekt „španielsko našimi očami“ cieľom 
ktorého bolo priblížiť kultúru španielsky hovoriacich 
krajín prostredníctvom dramatizácie literárnych diel, 
hudby, tanca a zaujímavých prezentácií.
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naše úspechy:
Krajské kolo Olympiády v španielskom jazyku:
• Evelína Mészárosová, III.AJ, kat. 2BJ, 2.miesto
•	Dominika Kupková, III.AJ, kat. 2BJ, 4.miesto
•	Simona Zálešáková, II.BJ, kat. 2A, 3.miesto
•	Alexandra Vargová, II.BJ, kat. 2A, 5.miesto

krajské kolo súťaže jazykový kvet:
•	Evelína Mészárosová, III.AJ, 2.miesto

ruský jazyk:
Ruský jazyk sa opäť dostal do popredia, prispieva 
k väčšej mobilite v osobnom živote i na trhu práce.

naše úspechy:
Ocenenie ministrom školstva za vynikajúce výsledky 
v RUJ: Marina Antonova - diplom 1.stupňa na medzi-
národnej olympiáde v ruj v Moskve. krajské kolo 
olympiády v ruj: Kristína Mazáková, II.AJ – 1.miesto. 
celoslovenské kolo olympiády v ruj: Kristína Ma-
záková, II.AJ – 6.miesto, úspešná riešiteľka

GeOGRafia
Deň Zeme

geografická olyMpiáda
PK sa zapojila do 43. ročníka geografickej olympiády 
v kategóriách F, E pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá. V tom-
to školskom roku prišlo k zlúčeniu dvoch kategórií do 

jednej kategórie. Olympiáda bola zameraná na monote-
matický celok poľnohospodárstvo, lesné a vodné hos-
podárstvo. Školského kola sa zúčastnilo 27 žiakov.

výsledky školského kola geografickej olympiády: 
Kategória F (príma-sekunda) 1.miesto Matej Majka, 
2.miesto Karin Kimleová, 3.miesto Laura Lajtmanová
Kategória E (tercia - kvarta) 1.miesto Adriana Matlá-
ková, 2.miesto Peter Hlušek, 3.miesto Ivana Ivanová
V okresnom kole GO boli všetci postupujúci žiaci úspešní 
riešitelia.

zo školského kola geografickej olympiády pre sš 
v  kategóriách a,b,c,d a  z  14 žiakov postúpilo do 
krajského kola, ktoré sa konalo v Zlatých Moravciach. 
Najlepšie výsledky v krajskom kole GO SŠ dosiahli Kris-
tína Hložková a Miroslav Podhora a boli ocenení ako 
„študent mesiaca“.

projekt: „poznaj a chráň Mikroregión“
Cieľom projektu je priblížiť žiakom tercie zaujímavé 
miesta nachádzajúce sa v blízkosti Nitry. Jedným z ta-
kýchto miest je aj obec Oponice, v  katastri ktorej sa 
nachádza zrúcanina hradu z  13. storočia a  nádherne 
zrekonštruovaný renesančný kaštieľ zo 16.-17. storo-
čia, ktorého súčasťou je aj Apponyiovská knižnica. Naši 
žiaci 26. 3. 2015 navštívili Oponický hrad i spomínanú 
knižnicu, v ktorej mali možnosť vidieť 9000 titulov a 12 
000 zväzkov písaných v desiatich jazykoch.

národný park dunajské luhy
Na jeseň 2014 sme po prvýkrát zorganizovali odbornú 
exkurziu do centra Národného parku Donau – Auen, 
ktorý sa nachádza v Rakúsku na zámku Orthe a v jeho 
okolí. Študenti II.A a II.B triedy si prezreli nielen samot-
ný zámok, ale prostredníctvom zaujímavých aktivít 
mali možnosť zoznámiť sa s lužnou krajinou na brehoch 
Dunaja. Virtuálne cestovanie v čase, barokové divadlo, 
prechádzka po zámockom parku s pozorovaním živo-
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ta pod vodou, ale i visutý most a cestička cez vodu po 
vysokých koloch, môžu byť impulzom pre ich aktivity 
v oblasti ochrany prírody i u nás na Slovensku.

deň zeMe
Naši žiaci sa zúčastnili 23. apríla akcie poriadanej 
NSK, v rámci ktorej sa pričinili o čistenie okolia školy 
na neďalekej Borine. Táto akcia má upozorniť žiakov, 
ale i ostatných ľudí, na dopady ničenia životného pros-
tredia a rozvíjajúcu sa diskusiu o možných riešeniach.

MaTeMaTika
Matej Novák, Oliver 
a Albert Szölösiovci,  
Marianna a Marián 
Zimmermannovci

Učitelia matematiky sa snažili zapojiť čo najviac žiakov 
do matematických súťaží.

Žiaci boli zapojení do nasledovných súťaží:

pytagoriáda
v okresnom kole boli úspešní Martin Petkéš, I.PA, 3. 
- 4. miesto; Tomáš Klimo, I.PA, 11. – 12. miesto (kategó-
ria P-6). Žiakov pripravovala: PaedDr. Erika Miková.

MateMatická olyMpiáda
v okresnom kole boli úspešní: Martin Petkéš, I.PA, 
6. - 7. miesto, Lucia Domaníková, I.PA, 10. - 13. miesto. 
(kategória Z-6); Peter Šimek, III.TA, 2. – 4. miesto, 
Martin Žembery, III.TA, 5.-6. miesto (kategória Z-8). 

kategória c: Do krajského kola postúpili: Filip Čer-
mák, V. KNA, Nina Krivošíková, V. KNA, Marián Zim-
mermann, I.AJ, Marianna Zimmermannová, I.AJ, Oli-
ver Szölösi, I.A, Ondrej Potúček I.A, Michal Ďurovič 
II.BJ. Žiakov pripravovali: RNDr. Marta Rácová, PaedDr. 
Alena Viziová, PhD.

Martin Petkéš, Lucia 
Domaníková, Tomáš 
Klimo

v krajskom kole boli úspešní: Kategória C: Filip Čer-
mák, V. KNA, 12. - 14. miesto, Oliver Szölösi, I.A, 17. 
miesto, Michal Ďurovič, II.BJ, 18. – 20. miesto, Marian-
na Zimmermannová, I.AJ, 25.- 29. miesto, kategória 
b: Matej Novák, II.B, 4.- 5. miesto.

Peter Šimek, Martin 
Žembery

náboj
súťaže v  kategórii junior sa zúčastnilo jedno sú-
ťažné družstvo v  zložení: Marián Zimmermann I.AJ, 
Marianna Zimmermannová I.AJ, Oliver Szölösi, I.A, 
Albert Szölösi, II.A, Matej Novák II.B. Žiaci zo 63 druž-
stiev v rámci Slovenska obsadili 8.- 10. miesto. V rámci 
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medzinárodného hodnotenia ( súťažilo 237 tímov) SR, 
ČR, Poľska, Maďarska a Rakúska sa umiestnili na 49. – 
56. mieste.

MateMatický b-day
V tejto medzinárodnej súťaži, ktorú v rámci SR organi-
zuje KM FPV UKF Nitra, reprezentovali školu 2 družstvá 
v zložení: 1. družstvo: Dominika Látečková, Marián Po-
chyba, Šimon Rico, Boris Toman, VIII.OKB; 2. družstvo: 
Filip Čermák V. KNA, Matej Novák, II.B, Květoslava 
Zuna Dvořáková, III.C, Patrik Holop, VII.SPB. 

klokan
Do súťaže bolo zapojených 55 žiakov všetkých veko-
vých kategórií.

Ďalšie aktivity predMetovej koMisie
týždeň vedy a techniky na slovensku – konal sa od 
10. do 14. novembra 2015 -  PK pripravila nasledovné 
aktivity pre žiakov: Riešime SUDOKU, Zaujímavá ma-
tematika, Rozumiem si s matematikou po anglicky, Zdo-
konaľujme si priestorovú predstavivosť.

školský projekt „deň 
s MateMatickýM softWéroM“
Bol pripravený v  spolupráci s  predmetovou komisiou 
informatiky a bol realizovaný na vyučovaní matemati-
ky s využitím matematického softvéru.

V školskom roku 2014/15 pracovali dva matematické 
krúžky: cvičenia z matematiky pre terciu – viedla 
PaedDr. Erika Miková. príprava na maturitnú skúšku 
– viedla Mgr. Kristína Molnárová.

fyZika
„Nič si nepochopil skutočne, pokiaľ nie si schopný 
vysvetliť to svojej babičke.“

Albert EINSTEIN

v školskom roku 2014/15 pracovala v zložení: Pred-
seda PK: Mgr. Kristína Molnárová, Zástupca predsedu 
PK: Mgr. Jana Juríková, Členovia: Mgr. Eva Činčurová, 
PaedDr. Erika Miková.

krúžky: Mgr.  Eva Činčurová viedla krúžok Riešenie 
testov z fyziky, ktorý navštevovali žiaci tretieho a štvr-
tého ročníka.

naše najväčšie úspechy
Fyzikálny náboj - 7. 11. 2014 úspešne reprezentovalo 
našu školu päťčlenné družstvo v zložení : Filip Čermák 
V. KNA, Oliver Szöllosi I. A, Matej Novák II. B, Albert 
Szöllosi II. A, Michal Solčanský III. AJ– v konkurencii 
29 družstiev zo SR sme obsadili 4. miesto.

Fyzikálny náboj 2014 - 
Oliver Szöllossi I. A, Ma-
tej Novák II. B, Michal 
Solčanský III. AJ, Filip 
Čermák V.  KNA, Albert 
Szolossi II. A

prírodovedný päťboj – je kvíz pre trojčlenné družstvá, 
ktorý sa uskutočňuje pravidelne v  našej škole počas 
Týždňa vedy. Žiaci riešia úlohy z oblastí: matematika, 
fyzika, biológia, chémia a geografia. Tento rok boli ví-
ťazmi žiaci z I. A a II. A triedy. Súťaž pripravila Mgr. Kris-
tína Molnárová.
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čo vieš o hviezdach – Natália Mokrášová - 3.miesto 
v krajskom kole a postup do celoslovenského kola.

TeleSNá a šPORTOVá 
VýchOVa
úderná jednotka pre telesnú a  športovú výcho-
vu, gymnázia, golianova 68, nitra: Mgr.  Vladimír 
Podoba - predseda PK TSV, Mgr. Vladimíra Juráková, 
Mgr.  Soňa Krivošíková, Mgr.  Viktor Kuťka, Mgr.  Lívia 
Maťušová, Mgr. Dana Slobodová.

Letný kurz pohybových 
aktivít na Orave.

v  školskom roku 2014/2015 sme pre žiakov našej 
školy organizovali nasledovné aktivity:
•	 Škola v prírode pre žiakov triedy I.PA - 

Euromesto, Tesáre, september 2014.
•	 Lyžiarsky výcvik pre triedy II.SA, TA – 

Osčadnica - Veľká Rača, február 2015.
•	 Lyžiarsky kurz pre triedy I.A, I.B, V.KNA – 

Chopok Juh, Chopok Jasná, február 2015.
•	 Lyžiarsky kurz pre triedy II.AJ, II.BJ – 

Chopok Juh, Chopok Jasná, marec 2015.
•	 Kurz ochrany života a zdravia pre triedy III.A, 

III.B, III.C, VII.SPB, III.AJ – Nitra, máj 2015.
•	 Kurz letných aktivít pre triedy II.A, II.B, III.AJ – 

turistika Terchová, rafting Orava, máj 2015.

•	 Plavecký výcvik pre triedu I.PA – Nitra, máj 2015.

školské projekty v školskom roku 2014/2015:
•	 Dopravná výchova a Na bicykli bezpečne pre 

triedu I.PA - september 2014.
•	 4. Školské olympijské hry a plnenie odznaku 

všeobecnej zdatnosti – celá škola jún 2015.

Školské olympijské hry

počas celého roka sa vám venujeme na krúžkoch 
záujmovej činnosti: futbalový krúžok, florbalový krú-
žok, volejbalový krúžok, posilňovanie, crossfit tréning, 
fitness.

Volejbalový krúžok

HESLO PK TSV:
Naša práca s mládežou nás baví a napĺňa.
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stredoškolská odborná činnosť
Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) je prehliadkou 
tvorivého myslenia, odborných vedomostí, skúsenos-
tí a  talentu žiakov stredných škôl. Je podporovaná 
MŠVVaŠ SR. Tento školský rok sa konal už 37. ročník 
súťaže SOČ, do ktorej sa tradične zapojili aj žiaci našej 
školy. Zo školského kola postúpili do krajského 2 naj-
lepšie práce z každého odboru a odtiaľ do celosloven-
ského kola postupovali opäť dve najlepšie práce. Naša 
škola zaznamenala veľký úspech, lebo v  celosloven-
skom kole nás a náš kraj reprezentovali:

•	 Jakub Marták (III.B): Ekologické využitie prírodného 
svetla na osvetlenie budov a pozitívny vplyv na zdra-
vie človeka (odb. 02 – Matematika, fyzika); Konzul-
tant: Mgr. Eva Činčurová

•	 Alexandra Bečková (III.C): II. Svetová vojna (odb. 
13 –História, filozofia, právne vedy); Konzultant: 
PhDr. Darina Račková

•	 Linda Sűssová, Alica Barutiaková (II.BJ): Anorexia  
(odb. 06 – Zdravotníctvo a  farmakológia); Konzul-
tant: Mgr. Eva Frantzová

Naši žiaci preukázali potrebné vedomosti, ale najmä 
schopnosť napísať rozsiahlu odbornú prácu a obhá-
jiť ju pred publikom. SOČ má veľký význam v budú-
cej profesionálnej orientácii žiakov a v ich príprave na 
študium na VŠ.
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rada školy
Rada školy je ustanovená podľa §  24 zákona NR SR 
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve. Plní funkciu verejnej kontroly práce ve-
dúcich zamestnancov školy. Je tiež poradným a inicia-
tívnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné 
záujmy, záujmy rodičov i zamestnancov školy v oblasti 
vzdelávania a výchovy. Má 11 členov a jej činnosť sa riadi 
vlastným štatútom.

V roku 2014 nastali zmeny v zložení rady školy v de-
legovanej zložke zástupcov zriaďovateľa a  na po-
zícii zástupcu žiakov. S  účinnosťou od 09.06.2014 
boli do RŠ delegovaní títo zástupcovia zriaďovateľa: 
Ing. Martin Nemky, Ing. Marián Radošovský, Ing. Mar-
cel Polička, PhD., Doc. PhDr.  Martin Hetényi, PhD. 

S účinnosťou od 09.10.2014 sa stala zástupcom žiakov 
v RŠ Silvia Hubinská.

súčasné zloženie rady školy
Mgr. Vladimír Podoba – predseda RŠ, zástupca pedago-
gickej zložky; Mgr. Monika Polonecová – podpredseda 
RŠ, zástupca nepedagogickej zložky; PaedDr. Alena Vi-
ziová, PhD. – zástupca pedagogickej zložky; Mgr. Ingrid 
Schovancová – zástupca rodičov; Ing. Martina Paule-
nová – zástupca rodičov; Doc. Ing. Ivan Janoško, CSc. 
– zástupca rodičov; Silvia Hubinská – zástupca žiakov; 
Ing. Martin Nemky – zástupca zriaďovateľa; Ing. Ma-
rián Radošovský – zástupca zriaďovateľa; Ing. Marcel 
Polička, PhD. – zástupca zriaďovateľa; Doc. PhDr. Mar-
tin Hetényi, PhD. – zástupca zriaďovateľa.

žiacka školská rada
V školskom roku 2014/2015 po voľbách, ktoré sa konali 
8.10.2014 pracovala Žiacka školská rada v zložení:
Predsedkyňa: Silvia Hubinská – III.AJ
Podpredseda: Peter Kováč – VII.SPB
Zapisovateľka: Kristína Mazáková II.AJ
Ostatní členovia ŽŠR: Klaudia Elendová - III.C, Juraj 
Janoško - II.A, Jaroslav Ďurfina - II.B, Samuel Fichna 
- V.KNA, Zuzana Benciová - I.B, Nikola Mazúchová - 
I.BJ, Dagmar Viskupová - I.A, Sára Kusyová - I.BJ
Koordinátorom ŽŠR je Mgr. Silvia Tóthová.

ŽŠR sa organizačne podieľala na akciách: imatrikulá-
cia, benefičný koncert, Deň otvorených dverí, Mikuláš, 
stužková slávnosť a hudobná show Gymnázia majú ta-
lent v spolupráci so žiakmi párovského gymnázia.
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ozvena
Šéfredaktorkou školského časopisu Ozvena bola Lin-
da Ristemiová - žiačka VIII.OKA triedy. Ďalšími redak-
tormi boli: Natália Mokrášová, Michal Solčanský, Ve-
ronika Hubinská, Evelin Meszárosová, Juraj Fazekaš, 
Sára Kusyová, Barbora Kozánková a Erika Valentová. 

Časopis, ktorý pracoval pod vedením PaedDr. Marti-
ny Černeyovej, získal Cenu televízie Markíza 3.stupňa 
v súťaži Štúrovo pero 2015 v kategórii: Stredoškolské 
časopisy.

rada rodičov
Rada rodičov pracovala v  nasledovnom zložení: Ing.
Ivana Bojňanská, I.PA; Andrea Mráziková, II.SA; PhDr.
Jozef Kuric, III.TA; MUDr.Ján Kupčo, IV.KA; Eva Oláho-
vá V.KNA; JUDr. Jozef Pátrovič, VII.SPB; Ing. Martina 
Paulenová, VIII.OKA – tajomník Rady rodičov; Mgr. In-
grid Schovancová, VIII.OKB – hospodár Rady rodičov; 
Erika Makóová, I.AJ; Stanislava Budaiová, I.BJ; Andrea 
Paulovičová, II.AJ; Mgr.Jarmila Hudáková, PhD., II.BJ; 
Mgr.  Erika Kupková, III.AJ; Eva Gajdošová, I.A; Lucia 
Uhrinová, I.B; doc.Ing.Ivan Janoško, CSc., II.A  - pred-
seda rady rodičov; Ing. Zuzana Gajdošová, II.B; Vladi-
mír Behinský, III.A; Ing. Dušan Medvecký, III.B; Darina 
Tóthezerová, III.C; Silvia Látečková, IV.A; Andrea Roj-
ková, IV.B; Ing.Jaroslava Piršelová, IV.C; Jana Zabáko-
vá, IV.D

Rada rodičov v zmysle štatútu podporuje všetky akti-
vity výchovno-vzdelávacieho procesu, prispieva k zve-
ľaďovaniu materiálno-technických podmienok školy. 
Spolupodieľa sa na riešení aktuálnych problémov, ku 
ktorým sa vyjadrila na pravidelných zasadnutiach 7 
krát v priebehu školského roka 2014/2015.

V  tomto školskom roku rodičia na zlepšenie života 
a  zmiernenie finančných špičiek prispeli sumou cca 

19.400,- eur. Všetky finančné prostriedky sú použité 
výhradne pre deti, napr. zabezpečovanie komplexného 
servisu hygienických potrieb, preplácanie dopravných 
nákladov na lyžiarske zájazdy, odsúhlasené exkurzie 
doma a v zahraničí, kultúrne, športové akcie, družobnú 
činnosť, zabezpečovanie početných učebných pomô-
cok, pomoc pri budovaní materiálno-technickej zák-
ladne vybraných učební.

Oceniť a zvýrazniť je potrebné úzku konštruktívnu spo-
luprácu s vedením gymnázia, menovite RNDr. Zuzanou 
Hurtovou, Mgr. Soňou Krivošíkovou a Mgr. Evou Fran-
tzovou, pri hľadaní optimálnych riešení, s cieľom do-
siahnuť čo najlepšie výsledky, ktoré vieme v spolupráci 
s  gymnáziom spoločnými silami zabezpečiť. Poďako-
vanie patrí aj všetkým rodičom, ktorí v rámci svojich 
voľných aktivít sa podieľajú pri zabezpečovaní chodu 
rady rodičov.

doc.Ing. Ivan Janoško, CSc., 
predseda rady rodičov Gymnázium Golianova, Nitra
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ff Pedagogickí zamestnanci školy
ff Horný rad zľava: Mgr. Vladimír Podoba, Mgr. Dana Slobodová, Mgr. Lívia Maťušová, 
RNDr. Marta Rácová, Mgr. Eva Šantavá, Mgr. Katarína Kettmannová, PaedDr. Jana Pechová, 
Mgr. Tomáš Zaujec, PaedDr. Beata Solčanská, Mgr. Andrea Antalová, Mgr. Renáta Lukačková, 
Mgr. Viktor Kuťka, Mgr. Klarisa Pavlovičová, Mgr. Vladimíra Juráková, Mgr. Renata Bohuslavová, 
Mgr. Viera Vaššová, Mgr. Martina Koprdová, PhDr. Vlasta Zelenková, Mgr. Silvia Tóthová
ff Stredný rad zľava: Mgr. Juraj Horváth, PaedDr. Jana Stanková, Mgr. Dagmar Ferencziová, 
PhDr. Mária Krištofičinová, Mgr. Tatiana Babčáňová, Mgr. Marta Turanová, Mgr. Barbora Brňáková, 
Mgr. Zrdavomila Barthová, PaedDr. Mária Šuláková, Mgr. Martina Filová, Mgr. Eva Činčurová, 
Mgr. Jana Juríková, Mgr. Kristína Molnárová, Ing. Eva Karlubíková, PaedDr. Martina Černeyová, 
Mgr. Zuzana Cehlárová, Mgr. Silvia Páleníková, Mgr. Veronika Szombatová, PhDr. Darina Račková
ff Dolný rad zľava: PaedDr. Erika Miková, Mgr. Soňa Kisová, Mgr. Andrea Hudáková, 
Mgr. Katarína Balážiová, Mgr. Soňa Krivošíková, RNDr. Zuzana Hurtová, Mgr. Eva Frantzová, 
PaedDr. Alena Viziová, PhD., PaedDr. Darina Arpášová, Mgr. Viera Civáňová
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xx

ff Hospodársky úsek:
ff Dolný rad zľava: Renáta Podlužanská 
- upratovačka, Mgr. Zuzana Uhríková-
Strešková - sekretárka riaditeľky školy, 
Monika Jurajdová – vedúca technicko-
ekonomického úseku, Gabriela Bačová – 
personalistka a mzdová účtovníčka, Denisa 
Líšková – sekretárka riaditeľky školy
ff Horný rad zľava: Edita Bečárová – 
upratovačka, Margita Sklenárová 
– upratovačka, Magdaléna Slamková – 
upratovačka, Anna Grečová – upratovačka, 
Štefánia Jašíková – upratovačka, 
ff Chýbajú: Daniela Mikátová – upratovačka, 
Martin Kecskés – školník, šofér, 
Milan Šooš – školník, údržbár

ff Školská jedáleň:
ff Dolný rad zľava: Tatiana Hercegová - hlavná 
kuchárka, Mgr. Monika Polonecová – 
vedúca školskej jedálne, Katarína Mošaťová 
– admin. pracovníčka školskej jedálne/
účtovníčka školy, Emília Vaššová – kuchárka
ff Horný rad zľava: Soňa Móriová – 
zaučená kuchárka, Gizela Tkáčová 
– prevádzková pracovníčka, Helena 
Gregušová – prevádzková pracovníčka, 
Adriana Oríšková – kuchárka
ff Chýbajú: Ľuboslava Holková – 
prevádzková pracovníčka
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