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Zriaďovateľom Gymnázia, Golianova 68, Nitra
je Nitriansky samosprávny kraj.

» Hospodársky úsek:
» Dolný rad zľava: Anna Dávidová - 

upratovačka, Magdaléna Slamková 
- upratovačka, Renáta Podlužanská 
- upratovačka, Mgr. Zuzana Uhríková – 
Strešková – sekretárka riaditeľky školy, 
Denisa Líšková - sekretárka riaditeľky školy

» Horný rad zľava: Igor Hreňovčík – 
školník, Stanislav Navrátil – školník, 
Edita Bečárová – upratovačka, 
Daniela Jankovičová – upratovačka, 
Margita Sklenárová – upratovačka, 
Monika Jurajdová – vedúca technicko-
ekonomického úseku, Gabriela Bačová – 
personalistka a mzdová účtovníčka

» Školská jedáleň:
» Dolný rad zľava: Emília Vaššová 

- kuchárka, Renáta Gavulová – 
prevádzková pracovníčka, Tatiana 
Hercegová – hlavná kuchárka, Alžbeta 
Depešová - prevádzková pracovníčka

» Horný rad zľava: Helena Gregušová 
- zaučená kuchárka, Gizela Tkáčová - 
prevádzková pracovníčka, Ľuboslava 
Holková - prevádzková pracovníčka, 
Soňa Móriová - zaučená kuchárka, 
Katarína Mošaťová - admin. pracovníčka 
školskej jedálne, Mgr. Monika Polonecová 
– vedúca školskej jedálne
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Vážené dámy a páni, vážení rodičia, milí žiaci!

Máme za sebou ďalší úspešný školský rok, ktorý 
sme sa snažili zdokumentovať v 4. ročníku školskej 
ročenky nášho gymnázia. To, že bol úspešný, nie je 
len výsledkom našich pocitov, ale predovšetkým je 
to výsledok externého hodnotenia, ale v neposled-
nom rade aj hodnotenia našimi absolventmi, ktorí 
po čase zavítajú na svoju „alma mater“ a vedia vy-
hodnotiť prínos svojho gymnaziálneho vzdelávania. 
V poslednom hodnotení inštitútom INEKO sme boli 
vyhodnotení ako „škola s  výbornými výsledkami 
žiakov“. Je to doposiaľ najlepšie externé hodnote-
nie, aké škola mala. V  Nitrianskom kraji sme tak 
získali medzi gymnáziami 2. miesto.

V snahe naďalej napredovať a udržiavať si výbornú 
pozíciu medzi gymnáziami sa škola uchádzala a ná-
sledne získala titul „IT akadémia partner“, s  cie-
ľom zatraktívniť vyučovanie prírodovedných pred-
metov a  posunúť vyučovanie viac do bádateľskej 
roviny. Do projektu je zapojených zatiaľ 9 našich 
učiteľov, ktorí sa budú vzdelávať, ale i testovať pri-
pravené metodiky k  vyučovaniu. Výhodou projek-
tu je aj príležitosť pre školu získať akreditáciu ako 
testovacie centrum na medzinárodne uznávaný eu-
rópsky vodičský preukaz na počítače – ECDL. Naši 

študenti by mali možnosť dať si otestovať počíta-
čovú gramotnosť pre vybraný modul a  získať tak 
ECDL priamo v škole.

Zviditeľnila nás aj účasť nášho kolegu Mgr. Martina 
Cápaya, PhD v marci 2018 na konferencii Education 
Exchange v Singapure. Bol jedným z dvoch učiteľov 
zo Slovenska, ktorých spoločnosť Microsoft vy-
brala na exkluzívny program MIE Expert a zaradila 
ho medzi vizionárov, ktorí ukazujú svojim kolegom 
rôzne spôsoby, ako efektívne využívať technológie 
pre zlepšenie vzdelávacieho procesu.

Vďaka záujmu žiakov, ale i zanieteniu našich 7 učite-
ľov, sme rozbehli úspešne vzdelávací program DofE 
s cieľom viesť mladých ľudí nielen k samostatnosti 
a zodpovednosti, ale predovšetkým naučiť ich pre-
konávať samých seba. V  rámci dobrovoľníckych 
aktivít žiaci trávili čas so seniormi v  domovoch 
dôchodcov, pomáhali v  detských domovoch, ale 
i ochotne čistili prírodu.

Od tohto roku škola ponúka možnosť žiakom bilin-
gválneho štúdia získať štátnicové vysvedčenie Ja-
zykovej školy na Golianovej ulici v Nitre úrovne B2 
alebo C1, za úspešne vykonanú maturitnú skúšku 
na úrovni C1, a to podľa dohodnutých kritérií. Je to 
veľmi výhodná ponuka. Všetci bilingválni maturanti 
tento rok prejavili záujem o štátnicové vysvedčenie.

MŠVVaŠ SR v tomto roku prispelo žiakom nielen na 
lyžiarsky kurz, ale každému žiakovi 1. a 2. ročníka 
a  zodpovedajúcim ročníkom v  ostatných formách 
štúdia, prispelo 15€ na učebnicu cudzích jazykov. 
Aj keď táto ponuka znie lákavo, nebolo vôbec jed-
noduché zosúladiť pevný zoznam učebníc, na ktoré 

MŠ prispievalo, s obsahom a náročnosťou vo výuč-
be cudzích jazykov na našom gymnáziu.

Vybrali nás do medzinárodného merania PISA  – 
testovanie 15-ročných žiakov a TALIS – testovanie 
pracovného prostredia a  podmienok pre učiteľov, 
ale i vplyvu vzdelávacej politiky na vyučovanie. Tes-
tovania PISA sa zúčastnilo 38 žiakov.

Počas školského roka sme realizovali rôzne pre-
ventívne programy - Druhá tvár, Facebook a kyber-
šikana, domáce násilie, šikana a medziľudské vzťa-
hy. Zelenú mala tento rok finančná gramotnosť. 
Realizovali sme ju najmä externými odborníkmi pre 
finančníctvo.

Začali sme s prípravou Pamätnice k  100. výročiu 
školy, ktoré oslávime na jeseň 2019. Verím, že sa 
nám podarí spoločnými silami úspešne zdokumen-
tovať históriu a súčasnosť gymnázia a pripraviť 
dôstojné oslavy okrúhleho výročia školy.

Škola má každý rok veľmi veľa aktivít, mnohé sa 
opakujú z dôvodu, že sú pevnou súčasťou vyučova-
nia alebo života školy, napriek tomu, sú vždy iné. Aj 
keď sa nie vždy líšia ústrednou témou, organizátori 
sa snažia vždy do akcie vložiť nové myšlienky a ná-
pady. Verím, že to vycítite aj z čítania tejto ročenky.

Naši učitelia boli poverení Okresným úradom 
v Nitre a nominovaní do funkcií predsedov komisií 
okresných a krajských kôl predmetových olympiád 
a postupových súťaží. V škole sme organizovali po 
prvýkrát krajské kolo olympiády zo slovenského ja-
zyka a okresné kolo olympiády z fyziky. Už tradične 
sme robili okresné a krajské kolo nemeckej olympi-

ády a krajské kolo informatiky. Organizovali sme aj 
majstrovstvá okresu SŠ vo futsale, florbale, volej-
bale, basketbale a bedmintone. Poďakovanie patrí 
všetkým kolegom zainteresovaným do organizácie 
týchto súťaží, ale predovšetkým: PhDr. D. Račkovej, 
Mgr. V. Civáňovej, Mgr. M. Turanovej, PaedDr. J. Pe-
chovej a Mgr. V. Podobovi.

Tešia nás opätovne úspechy našich žiakov v  súťa-
žiach. V  ročenke je však priestor len pre tie naj-
výraznejšie. Chcem preto využiť túto príležitosť 
a poďakovať sa všetkým žiakom, ktorí svoju školu 
reprezentujú, a  tak pozitívne zviditeľňujú. Za vý-
borným hodnotením školy stojíte predovšetkým Vy, 
naši žiaci. Ďakujeme Vám.

Moje poďakovanie patrí všetkým učiteľom, ale i os-
tatným zamestnancom za zodpovedné plnenie si 
svojich povinností a ďalších úloh. Aj Vašou zásluhou 
má škola dnes dobré meno a výborné výsledky.

Všetkým Vám želám krásne prázdniny a zaslúžený 
oddych. Do nového školského roka Vám želám veľa 
zdravia, optimizmu a  nadšenia, ale i  tvorivých síl 
pre plnenie nových úloh.

RNDr. Zuzana Hurtová 
riaditeľka školy

RNDr. Zuzana Hurtová
riaditeľka školy

Mgr. Eva Frantzová
zástupkyňa riaditeľky školy

Mgr. Soňa Krivošíková
zástupkyňa riaditeľky školy
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To sme my
Pre všetkých dobre známe „Golianko“ si od roku 1994 
úspešne píše svoju históriu v  budove na Golianovej 
ulici v Nitre.

V tomto školskom roku v škole pracovalo 54 učiteľov 
a  1 školská psychologička. Podmienky pre správne 
fungovanie školy vytváralo ďalších 14 zamestnancov 
na hospodárskom úseku a  10 zamestnancov v  škol-
skej jedálni.

Nový školský rok sme odštartovali 4. 9. 2017 na škol-
skom dvore, kde sme predstavili nových učiteľov: 
Mgr. Martu Ganderákovú (INF–ANJ), Mgr. Petru Čan-
čovú (ANJ), Mgr. Martina Cápaya, PhD. (INF–MAT), 
PhDr. Katarínu Michalíkovú (ANJ-DEJ-OBN), Mgr. 
Ivetu Palkovú (SLJ–DEJ), RNDr. Miriamu Kopernickú 
(CHEM–GEO), nového anglického lektora Menealosa 
Kanakis.

Od 1. 7. 2017 na pozíciu školníka nastúpil Stanislav Na-
vrátil a  od 6.  12.  2017 po odchode školníka Martina 
Kecskésa jeho miesto obsadil Igor Hreňovčík. K 31. 12. 
odišla Bc. Katarína Bieliková a na pozíciu sekretárky 
riaditeľky školy po návrate z MD 15. 1. nastúpila Mgr. 
Zuzana Uhríková – Strešková.

V gymnáziu sa vzdelávalo tento rok 753 žiakov v 26 
triedach v  troch formách štúdia: 4-ročné štúdium 
(319 žiakov), 8-ročné (229 žiakov) a 5-ročné bilingvál-
ne s druhým vyučovacím jazykom anglickým (205 žia-
kov). V zahraničí študovalo 10 žiakov v krajinách: USA, 
Veľká Británia, Švajčiarsko, Francúzsko, Austrália.

Možnosť získať priamo na našej škole medzinárodne 
uznávaný nemecký jazykový certifikát  – Deutsches 
Sprachdiplom DSD  I. na B1 úrovni využilo 8 žiakov, 
ktorí svoje vedomosti preukázali 13. marca v písom-
nej časti a 10. apríla v ústnej časti skúšky.

Tento rok sa v škole vzdelávalo 389 žiakov v 20 atrak-
tívnych krúžkoch, z  toho 348 žiakov na vzdelávacie 
poukazy.

Od 4. septembra fungovala vo všetkých triedach v pl-
nom rozsahu elektronická triedna kniha. Od 1. 2. boli 
zrušené papierové klasifikačné hárky. Klasifikácia 
žiakov sa vedie len v elektronickej žiackej knižke.

Školský bufet fungoval celý rok v nových priestoroch 
s novým vybavením a rozšíreným sortimentom (ovo-
cie, zelenina, fornetti…). K bufetu patrí aj priestor na 
stolovanie. Pre žiakov atraktívny bufet nezatienil prí-
ležitosť stravovať sa v školskej jedálni. Počet stravní-
kov – 568 žiakov a 70 zamestnancov.

Pracovný pomer v  závere školského roka ukončili: 
PaedDr. Darina Arpášová, Mgr. Ing. Mária Budínska, 
Mgr. Viktor Kuťka. Títo kolegovia odišli do dôchodku.

PRIJÍMACIE KONANIE

Prijímacie talentové skúšky do prvého ročníka 5  – 
ročného bilingválneho štúdia sa konali 26. marca 
2018. Prihlásilo sa 246 uchádzačov, z toho 115 žiakov 
bolo z 8. ročníka ZŠ a 131 z 9. ročníka ZŠ. Prijímaciu 
talentovú skúšku vykonalo 239 žiakov. Prijatých bolo 
30 najúspešnejších žiakov, ktorí najlepšie obstáli vo 
všetkých častiach skúšky.

Prijímacie skúšky do prvého ročníka 4 - ročného a 8 - 
ročného štúdia sa konali v dvoch termínoch - 14. a 17. 
mája 2018.

Na 4 – ročné štúdium sa prihlásilo 203 uchádzačov. 
48 uchádzačov bolo prijatých na základe výborných 
výsledkov získaných v  Testovaní 9. Na prijímaciu 
skúšku bolo pozvaných 155 žiakov. Prijali sme naj-
úspešnejších 90 uchádzačov.

Na 8 – ročné štúdium sa prihlásilo 90 uchádzačov. 
Prijatých bolo 30 najúspešnejších žiakov.

Naše gymnázium bolo externe 
hodnotené INEKOM

Škola s výbornými 
výsledkami žiakov!

Pavlína Vykročová a Lucia Navarová

Župná kalokagátia

Prednáška ku Dňu vody s našou absolventkou Body the Exhibition
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Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)
Na našej škole pracuje asi 30 „dofákov“ - zvedavých, 
zanietených a  odhodlaných študentov, ktorí chcú 
prekonať samých seba - získať samostatnosť, zdra-
vé sebavedomie, sociálnu zodpovednosť a byť úspeš-
nými v živote. Každý z nich si stanovil svoje vlastné 
ciele v dobrovoľníctve, v športe i v oblasti rozvoja ta-
lentu. Niektorí sa venovali cudzím jazykom a  zahra-
ničnej kultúre, iní sa vrhli na umenie, maľovali, písali, 
hrali alebo tancovali. V  športe bola veľmi obľúbená 
joga a aerobik, volejbal, beh, ale aj jazdenie na koňoch. 
V  závere školského roka 22.–23.  6. absolvovali dob-
rodružnú expedíciu.

Projekt „DIYPES: Do it yourself!“
je medzinárodným projektom Erasmus+ realizova-
ným v spolupráci s UKF Nitra. Cieľom projektu bolo 
overovať inovatívny prístup k  plánovaniu a  realizácií 
hodín telesnej a  športovej výchovy u  študentov SŠ 
v nadväznosti na štátny vzdelávací program v piatich 
európskych krajinách: Taliansko, Rumunsko, Albánsko, 
Malta a Slovensko. Prezentácia výsledkov projektu sa 
realizovala 18. – 22. júna na Malte.

Aj malí ľudia môžu písať veľké dejiny
Projekt, ktorý vyviedol deti I.PA a  II.SA zo školských 

každoročnou tradíciou našich španielsky hovoriacich 
študentov. 24. apríla nám žiaci II.A  triedy spríjemnili 
deň vlastným programom, ktorým nás sprevádzali S. 
Strejčková a P. Varga. Krásu typického tanca z horú-
cej Andalúzie - flamenca - nám ukázala V. Foltysová. 
Ocenili sme španielske tóny gitary v podaní A. Tóthovej. 
O svojich cestovateľských i pracovných skúsenostiach 
nám porozprávali A. Bencelová, S. Grežová, J. Horňá-
ková a  B.  Necpalová. Predstavilo sa nám Španielske 
divadlo z  triedy III.AJ pod vedením L.  Minarovičovej, 
ktorá napísala a režírovala divadelnú hru Cuaderno de 
la muerte. K. Cimerman zarecitoval nádhernú báseň 
od čílskeho básnika P. Nerudu. Cieľom podujatia bolo 
povzbudiť a motivovať študentov 1.ročníkov k štúdiu 
tohto krásneho jazyka

Poznaj a chráň mikroregión
Tento školský projekt každým rokom píše svoje po-
kračovanie. 18. apríla sa žiaci III.TA zúčastnili exkurzie 
v  Oponiciach. Navštívili známu historickú Appony-
iovskú knižnicu, v ktorej si vypočuli zaujímavý výklad 
o  histórii knižnice. Potom zamierili aj do Apponyiho 
múzea, ktoré sa nachádza priamo v obci. V expozícii si 
žiaci prezreli predmety z 2. svetovej vojny, staré mo-
tocykle, poľovnícke trofeje, rodokmeň Apponyiovcov 
a priestory múzea.

NAŠE PROJEKTY

SchulBrücke Europa 2018
Tentokrát 8 našich žiakov vycestovalo do nemeckého 
mesta Greifswald v  spolkovej krajine Mecklenburg 

- Vorpommern v dňoch 15. - 23. marca, kde pracovali 
v zmiešaných skupinách so študentmi stredných škôl 
z  Nemecka, Maďarska, Talianska a  Poľska na tému: 

„Transformácia Európy  – Odkiaľ? Kam?“ Počas devia-
tich dní študenti diskutovali o  európskych dejinách, 
hodnotách, ľudských právach, o  politike, ekológii 
a ekonómii.

Súčasťou projektu je vzájomné poznávanie európ-
skych kultúr. Študenti mali za úlohu predstaviť svoju 
rodnú krajinu, mesto, z  ktorého pochádzajú a  svoju 
školu. V  medzinárodnom bufete pripravili študenti 
špeciality a  tradičné pokrmy zo svojej vlasti. Úspech 
mali slovenské horalky, chrumky a vinea.

Na záver projektu predstavili študenti svoje vízie do 
budúcnosti - ako by mala vyzerať Európa, čo by chceli 
zmeniť, vylepšiť a zachovať pre budúce generácie.

lavíc a uskutočnil vzdelávanie v uliciach nášho mesta 
formou hry, zábavy a dobrodružstva. Študenti sa učili 
navzájom, pričom sa spájali témy z  rôznych predme-
tov - slovenský jazyk, dejepis, biológia, chémia, anglic-
ký jazyk i  výtvarná výchova. Súčasťou projektu bolo 
vytvorenie brožúry, ktorá je vlastným dielom samot-
ných študentov a ich učiteľov. Má formu pracovného 
zošita a dostal ju každý účastník projektu.

Fasching v Nemecku
Posledný februárový deň sme v  škole oslavovali fa-
šiangy v nemeckom duchu. Žiaci 8-ročného gymnázia 

- I.PA a II.SA - súťažili o najkrajšiu fašiangovú masku. 1. 
miesto získali dvaja žiaci – Patrik Matušík z I.PA a Jan-
ka Madová z  II.SA. Po vyhodnotení súťaže vytvorili 
všetky masky fašiangový sprievod, ktorý po triedach 
roznášal dobrú náladu, fašiangové vinše a  sladkosti. 
Študenti  III.C pripravili zaujímavú prezentáciu nemec-
kých a slovenských fašiangov, ale i rozhlasovú reláciu 
o fašiangových zvykoch a tradíciách. Na záver študen-
ti ochutnali rôzne fašiangové dobroty.

Španielsky deň na Golianku
Pripomenúť si španielsku kultúru, zvyky, tradície ale 
i  temperament priamo v školských priestoroch je už 

SchulBrücke Europa 2018

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

Aj malí ľudia môžu písať veľké dejiny

Fasching v Nemecku
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Boli sme vo Švajčiarsku
8. apríla 13 našich žiakov vycestovalo do Švajčiarska 
spolu s  gymnazistami zo Šurian s  cieľom navštíviť 
Paul Scherrer Institute (PSI), ktorý je najväčším vý-
skumným ústavom pre prírodné a inžinierske vedy vo 
Švajčiarsku. Počas exkurzie nás sprevádzali manže-
lia Krempaskí, ktorí študovali na Slovensku. Odborná 
prednáška v anglickom jazyku o vlastnostiach elektró-
nov, vzniku svetla a röntgenových lúčov, 3D zobrazo-
vaní, ale i protónovej liečbe nádorových chorôb zaujala 
všetkých žiakov. Súčasťou 4-dňovej exkurzie bola pre-
hliadka historickej časti Luzernu a Zürichu, Rheinfall 
vodopádov, ale i výstup najstrmšou lanovkou v Európe 
na Pilatos.

Exkurzia vo firme ESET
V  stredu 27.  9.  2017 sa žiakom našej školy naskyt-
la jedinečná príležitosť navštíviť úspešnú slovenskú 
softvérovú firmu ESET, ktorá sa venuje antivírusovej 
ochrane. Firma ESET patrí medzi dôležitých dodáva-
teľov riešení internetovej bezpečnosti na  svete. Má 
viac ako 100 miliónov používateľov v  202 krajinách 
sveta. Žiaci sa dozvedeli o začiatkoch a histórii ESET-

-u, o činnosti firmy, ale boli zároveň poučení, ako si čo 
najlepšie ochrániť svoj domáci počítač, či mobil pred 

Experimentovanie v prírode
má svoju tradíciu na 1. stupni 8-ročného štúdia. Žiaci III.
TA 7. júna získavali praktické zručnosti pri odbere vzo-
riek priamo v prírode. Robili rozbor pôdy, rozbor vody 
a dokazovali horniny. Experimentovanie sa uskutočnilo 
v Smoleniciach. Žiaci okrem toho spoznávali aj náučný 
chodník k jaskyni Driny, čo bolo spojené aj s návštevou 
jaskyne Driny.

Z NAŠICH EXKURZIÍ

Zvedaví vedci v Chorvátsku
24 žiakov sa zúčastnilo prírodovedného sústredenia 
v  chorvátskom kempe Baško Polje od 8. do 17.sep-
tembra, kde žiaci robili rôzne experimenty: testovali 
prírodné zubné pasty, vyrábali sopky, celaskónovú 
lávu a  vulkány. Hravou formou pracovali na vytvore-
ní meteostanice, čím pochopili princíp jej fungovania. 
Počas pobytu žiaci mikroskopovali na pláži a pozoro-
vali prírodniny, ktoré našli na pláži alebo v kempe. Žiaci 
absolvovali výlet na ostrov Hvar a Brač, 12 km turistic-
kú prechádzku do mestečka Brela, vychádzku do Pro-
majny, ktorá bola spojená s kúpaním sa v mori. Cieľom 
pobytu bolo hravou formou rozvíjať tvorivosť žiakov 
tak, aby získali nové skúsenosti, poznatky a vedomosti 
z biológie, chémie a fyziky.

ny. Žiaci si oprášili staré vedomosti, ale dozvedeli sa aj 
veľa nového. Najviac sa dozvedeli o živote legionárov, 
ktorí obsadili Transsibírsku magistrálu. Videli nemoc-
nicu, poštu, obchod a aj teplušky, čo boli obytné vozne.

Osvienčim
V dňoch 5. - 6. apríla 2018 sa 107 žiakov nášho gym-
názia zúčastnilo tradičnej odbornej exkurzia do Poľ-
ska. Navštívili jedno z  najsmutnejších „múzeí“ sveta 

- koncentračné tábory Auschwitz I. a Auschwitz II., t.j. 
Osvienčim a Brezinku. Miesta, kde v minulosti ľudský 
život nemal takmer žiadnu cenu. Už pri vstupe do tá-
bora ich zamrazil pohľad na smutne známu bránu s ná-
pisom „Arbeit macht frei“. Odborný výklad o hrôzach, 
ktoré sa počas 2. svetovej vojny diali za ostnatým drô-
tom týchto táborov, zanechali v žiakoch silné zážitky. 
Položením venca a zapálením sviečok pri stene smrti 
a  krematóriu si uctili pamiatku nevinných a  statoč-
ných ľudí. Po prehliadke táborov sa žiaci presunuli do 
nádherného starobylého mesta Krakov a na druhý deň 
zostúpili do podzemia soľnej bane vo Wieličke.

Body the Exhibition
Fascinujúca, ale i šokujúca, taká je výstava Body the 
Exhibition, ktorú žiaci 3. ročníkov navštívili v septem-
bri spolu so IV.AJ a  IV.BJ v  Bratislave. Poslaním vý-

vírusom. Prehliadka pokračovala v  tzv. „VirusLabe“, 
kde žiaci mohli vidieť programátorov priamo pri práci.

Rakúsko – Mária Terézia
Z príležitosti  300.  výročia  narodenia  Márie  Terézie 
naši zanietení  dejepisári  prežili 10.  október  2017  na  
rakúskych  zámkoch  Schloss  hof  a Niederweiden.  
Táto  uhorská  a česká  panovníčka  z rodu  Habsbur-
govcov  sa pričinila,  okrem  iného,  aj  o ekonomické  
a školské  reformy.  Exkurzia  zanechala  u dejepisárov  
silný  dojem a rozšírila obzor ich vedomostí.  Veríme,  
že  im  získané  informácie  pomôžu  aj  na  maturitnej  
skúške.

Prírodovedná Viedeň 2017
je našou tradičnou exkurziou. 13. a 14. decembra ju ab-
solvovalo spolu 93 študentov II. ročníka, VI.SXA a III.AJ, 
ktorí navštívili sadrovcovú baňu s jaskynným jazerom 
Seegrotte v Hinterbuhle pri Viedni. V prírodovednom 
múzeu si žiaci pozreli minerály a horniny, ktoré poznali 
z hodín chémie. Záver exkurzie si spríjemnili návštevou 
vianočných trhov v rakúskom hlavnom meste.

Legiovlak
odstavený na železničnej stanici v  Nitre vo štvrtok 
14.  9.  2017 navštívili aj naši žiaci. Dobovo oblečený 
sprievodca previedol všetkých vlakom z 1. svetovej voj-

Experimentovanie v prírode

Boli sme vo Švajčiarsku

Exkurzia vo firme ESET

Osvienčim
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napríklad kórejskú, japonskú, ale aj severo - americkú 
záhradu, v ktorých sa nachádzali rastliny typické pre 
tieto oblasti. Získali veľa nových poznatkov o  arbo-
réte  – o  jeho založení, rozlohe, počte druhov rastlín 
a iné záujimavosti. Táto exkurzia bola pre žiakov veľmi 
príjemná a obohacujúca.

Maturanti v národnej banke a národnej rade
Dňa 22. februára 2018 si maturanti prezreli stálu in-
teraktívnu výstavu „Od slovenskej koruny k Euru“, kde 
sa oboznámili s vývojom peňazí na našom území, nau-
čili sa rozpoznávať falošné bankovky od tých pravých, 
prezreli si pôvodné návrhy eurobankoviek. Dozvedeli 
sa viac o príčinách integrácie štátov do Európskej únie 
a eurozóny. Na záver si mohli aj sami vyraziť malé cen-
tové mince s logom Národnej banky Slovenska. Potom 
sa presunuli do nášho národného parlamentu - Národ-
nej rady SR. Zhromaždili sa na balkóne určenom pre 
verejnosť, kde im bol vysvetlený celý zákonodarný pro-
ces i právomoci najvyšších štátnych predstaviteľov.

23. BENEFIČNÝ KONCERT
sa uskutočnil v adventnom období 7. decembra 2017 
v  priestoroch Divadla Andreja Bagara v  Nitre na 
tému: „Čertoviny a šibalstvá“. Na divadelnej scéne sa 

stavy bolo nadchnúť, informovať, poučiť návštevníkov 
o kráse a funkčnosti ľudského tela a hlavne upriamiť 
viac pozornosti a  starostlivosti tomu najdôležitejšie-
mu čo máme - nášmu zdraviu.

Exkurzia v Energolande
Seminaristi z  fyziky sa 16. novembra 2017 zúčastnili 
exkurzie v Energolande – informačnom stredisku jad-
rovej elektrárne Mochovce. Exkurzia sa začala krát-
kym 3D filmom, ktorý dokumentoval samotný vznik 
vesmíru až po blízku budúcnosť. Následne sa žiaci do-
zvedeli o  rádioaktívnom odpade, žiarení, ale aj o bez-
pečnosti v jadrovej elektrárni. Exkurzia bola ozvláštne-
ná aj pretlakovými kontajnermi cez ktoré museli žiaci 
prechádzať. Zaujímavou časťou bol nepochybne model 
reaktora.  Žiaci si  tiež  mohli  zistiť svoju uhlíkovú sto-
pu (dopad ľudských aktivít na životné prostredie) a vy-
tvoriť originálnu fotku, ktorá im bude pripomínať čas 
strávený na exkurzii.

Arborétum Tesárske Mlyňany
Exkurzia do rozkvitnutého arboréta je súčasťou vyučo-
vania biológie v 2. ročníku, ale i VI.SXA a III.AJ. V dňoch 
16. a 17. mája 2018 tu žiaci vypĺňali pracovné listy a fo-
tili najkrajšie rastliny. Navštívili rôzne časti arboréta, 

NOC OSKAROV
12. 10. 2017 v PKO Nitra sa odohrala historicky prvá 
Noc Oscarov, počas ktorej sme oficiálne prijali nových 
žiakov gymnázia za svojich. Organizátor imatrikulácií 
III.A  ich privítal pompéznym štýlom a pripomenul no-
váčikom, že musia mať odhodlanie a silu, aby navždy 
opustili brány základných škôl a nastúpili na niekoľko-
ročné natáčanie filmu v nahrávacom štúdiu na pôde 
našej školy. Nováčikovia sľúbili, že sú pripravení učiť 
sa tony a tony scenárov. Veríme, že sú tí najlepší z naj-
lepších a zvládnu to na jednotky. Celé Golianko sa na 
záver večera zabávalo diskotékou na súčasné hity.

NAŠE AKTIVITY

Európsky týždeň športu 2017 – Be active
V termíne od 27. do 29. septembra 2017 sa pod logom 

„Be Active“ rozhýbalo celé Golianko. 550 žiakov školy 
sa aktívne zapojilo do Európskeho týždňa športu. Kaž-
dý prítomný žiak prekonával v rámci hodiny telesnej 
a športovej výchovy vzdialenosť 2 017 metrov spôso-
bom, ktorý si sám určil. Spolu sme prekonali 1 210,293 
km - behom 573,675 km, chôdzou 465,511 km a na ko-
lieskach sme najazdili 171,107 km. Zvládli sme to a do-
kázali sme všetkým, že „Golianko je v športe aktívne“.

predstavilo 236 študentov gymnázia, ktorí zaujali prí-
tomných rodičov a hostí recitáciou, spevom, ale i  ta-
nečnými a športovo-pohybovými vystúpeniami. Medzi 
účinkujúcimi boli najmladší žiaci, ale i najstarší - naši 
maturanti. Pieseň Zima na saniach v  podaní takmer 
80-členného speváckeho zboru talentovaných gymna-
zistov chytila za srdce každého z prítomných. Rodičia 
boli nadšení a dojatí zo skvelých výkonov svojich detí. 
V  závere koncertu nás obecenstvo ocenilo búrlivým 
a dlhým potleskom.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Brány našej školy sa otvorili pre žiakov základných škôl 
13. decembra 2017. Túto príležitosť využilo 327 žiakov. 
Po otvorení, ktoré sa uskutočnilo v  jedálni školy, sa 
konala diskusia s vedením školy o možnostiach štúdia 
žiakov vo všetkých formách štúdia. Najviac žiakov za-
ujímalo bilingválne štúdium, ktoré je z roka na rok pre  
žiakov atraktívnejšie. Pod vedením našich žiakov na-
sledovala prehliadka priestorov gymnázia, odborných 
učební... Spestrením programu boli ukážky rôznych 
demonštračných pokusov a testov z prijímacích skú-
šok, ale aj rôzne kvízy, vedomostné a umelecké súťaže.

Exkurzia v Energolande

Maturanti v národnej banke a národnej rade

23. Benefičný koncert

Noc Oskarov
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Naši najmladší ocenili a  zabavili sa v  súťaži Sudoku. 
PK FYZ zabezpečila zaujímavú Putovnú výstavu, ale 
i exkurziu do Energolandu v Mochovciach a odborné 
prednášky: „Vesmír okolo nás“ a  „Ťažké ióny, radiá-
cia, rádioterapia“. Chemici pripravili žiakom počas 
týždňa vedy odbornú prednášku o  chemickom inži-
nierstve, ale aj súťaže Mladý chemik a Chemistry on 
line. PK biológie prispela súťažou Biologický milionár, 
ale aj aktivitami: Zábavná biológia, Zaujímavosti zo ži-
vočíšnej ríše, Zaujímavosti z neživej ríše a Učíme sa 
navzájom. Žiaci sa zúčastnili exkurzie na UKF v Nitre 
s  cieľom dozvedieť sa viac o  moderných trendoch 
v  biológii a  odbornej prednášky o  Poskytnutí prvej 
pomoci. Spoločnou aktivitou pre žiakov bola súťaž - 
Prírodovedný päťboj. Ako inak, najlepších sme opäť 
ocenili.

Svetový deň zdravej výživy
Október hýri farbami nielen v prírode, ale aj farbami 
zdravia a vitamínov na tanieri, najmä v podobe ovocia 
a  zeleniny. Tradične usporadúvame súťaž v  prípra-
ve zdravých jedál. Tentokrát študenti vsadili na tie 
suroviny pri príprave zdravých pochúťok, ktoré sú 
bohaté na antioxidanty. V školskej jedálni sme si spo-
lu so žiakmi pripravili 16. októbra veľa zaujímavých 
a zdravých jedál. Žiaci zvládli nielen ich prípravu, ale 
aj odpovede na zvedavé otázky poroty.

Náš tradičný Deň mólu
Opäť sa 23. október spájal našim chemikom s Avogad-
rovým číslom (6,02 x 1023). Školy v USA a po celom 
svete oslavujú The Mole Day rôznymi činnosťami súvi-
siacimi s chémiou alebo mólom. My na Golianku nech-
ceme v ničom zaostávať, a tak sme 20. novembra ako 
súčasť školského projektu, ktorý realizovali žiaci II.AJ 
a III.AJ, pripravili vlastné aktivity. Hitom dňa bol song 
The Mole is a Unit.

Týždeň vedy a techniky na Slovensku
zorganizovaný pre žiakov od 6. do 10. novembra 2017. 
PK MAT pripravila súťaž Matematika po anglicky, Deň 
s  matematickým softvérom a  Osudové stretnutia - 
kombinatorika v spolupráci s odborníkmi z UKF Nitra. 

OPÄŤ SME POMÁHALI

Biela pastelka
je verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým po-
stihnutím. Teší nás, že stále máme v škole žiakov, ktorí 
radi pomôžu tým, ktorí to najviac potrebujú. S odušev-
nením nastúpia do ulíc za každého počasia a s rados-
ťou oslovujú okoloidúcich, aby ich vyzvali k finančnej 
pomoci pre slabozrakých a nevidiacich. Výnos našich 
žiakov pomohol takto hendikepovaným ľuďom začle-
niť sa do bežného života. Zbierka sa uskutočnila aj na 
našej škole v piatok 22. 9. 2017. Žiaci našej školy cel-
kovo vyzbierali sumu 1 204,39 €. Najviac vyzbierala vo 
svojej pokladničke Emma Krčmárová – 236,91€. Škola 
dostala ďakovný list a žiaci dostali loptu s podpisom 
futbalistu Mareka Hamšíka.

Deň narcisov
22. ročník Dňa narcisov sa uskutočnil v piatok 13. apríla 
2018. Práve v tento jediný deň sme mali možnosť pri-
pnúť si na odev kvietok narcisu a vyjadriť tak podporu 
a spolupatričnosť s ľuďmi, ktorí bojujú s onkologickým 
ochorením, ako odmenu za príspevok do pokladničiek 
dobrovoľníkov v uliciach miest a obcí Slovenska. Štu-
denti nášho gymnázia vyzbierali v uliciach mesta Nitra 
sumu 3 037 €. Ďakujeme, že ste spolu s nami zmenili 
piatok trinásteho na lepší deň – Deň narcisov.

AKTIVITY NAŠICH 
BILINGVÁLNYCH
Aj tento rok sa žiaci bilingválnych tried zúčastnili zau-
jímavých aktivít, ktoré pre nich pripravili nielen vyuču-
júci, ale aj starší spolužiaci. Pre našich nových prvákov 
bol 27. október ako Pumpkin Day určite nezabudnu-
teľný. Bilingválni druháci im v  ozdobenej a  rôznymi 
dobrotami rozvoňanej jedálni pripravili rôzne súťaže, 
kde museli preukázať nielen jazykové zručnosti, ale 
i odvahu a výdrž.

London Tour
Žiaci  I.AJ preverovali v  závere školského roka svoje 
lingvistické zručnosti priamo v Londýne. V termíne od 
14. do 18. mája spoznávali umenie a kultúru tohto veľ-
komesta nielen plánovanými prehliadkami, ale najmä 
premyslenými súťažami. Počas 4 dní spoznali známe, 
ale aj menej známe miesta Londýna. V  galérii Tate 
Modern ich čakala neľahká úloha interpretovať jedno 
z  vystavených diel, British Museum ich očarilo sve-
toznámymi historickými artefaktami, na vlastnej koži 
pocítili výnimočnú atmosféru Camden Town a  dúfali, 
že ich kráľovná pozve na čaj do Buckinghamského pa-
láca. Všetci si určite vychutnali plavbu loďov po Temži 
ale aj nostalgicky známe upršané anglické počasie.

Európsky týždeň športu 2017

Náš tradičný Deň mólu

Pumpkin Day

Biela pastelka
Týždeň vedy a techniky 
na Slovensku
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OBĽÚBENÉ KURZY

Lyžiarsky a snowboardingový kurz
Aj tento rok sme boli v  lyžiarskom stredisku Jasná, 
CHOPOK-JUH v dvoch termínoch od 11. do 16. februá-
ra - 72 žiakov z tried  I.A,  I.B,  I.C a od 25. februára do 
2. marca 2018 -  47  žiakov z tried  I.AJ, V.KNA. Počasie 
ale i snehové podmienky našim lyžiarom priali a tak si 
všetci dobre zalyžovali. Chata Kosodrevina nám po-
núkla pohodlné ubytovanie, ale i  priestor na zábavu 
a upevňovanie triednych kolektívov.

Škola v prírode
Krásny týždeň plný nezabudnuteľných zážitkov – taká 
bola Škola v prírode v Euromeste Častá – Píla, ktorú 
v dňoch 2. – 6. 10. 2017 navštívili žiaci I.PA. Súťaženie 
v „Majstrovstvách Európy“ – športové, vedomostné aj 
kultúrne aktivity – vzájomné súperenie, ale aj pomoc 
a podpora, to všetko viedlo k formovaniu výborného 
kolektívu. Úžasní ľudia z  Euromesta, ktorí pre deti 
vytvorili skvelú atmosféru, prispeli k tomu, že rozlúč-
ku so Školou v prírode sprevádzali nielen slzy, ale aj 
prísľub, že „raz sa sem vrátime“.

Turisticko-vodácky kurz
Je atraktívny kurz pre motiváciu k  pohybu v  letnej 
prírode. Užiť si prechod cez rebríky a  lávky v  Jáno-

Kvapka krvi na Golianku
Za myšlienkou realizácie tejto prospešnej akcie stála 
naša žiacka školská rada. V  spolupráci s  Národnou 
transfúznou službou SR pracovisko Nitra sa dňa 25. 
januára 2018 uskutočnil mobilný odber krvi. Zúčastnilo 
sa ho 35 študentov, z ktorých mnohí boli prvodarcovia. 
Veríme, že sme tak založili novú tradíciu, ktorá sa bude 
na našej škole pravidelne opakovať. Darcom krvi patrí 
veľké poďakovanie!

Burza kníh
Žiacka  školská  rada  v zastúpení Simonou Strejčko-
vou z II.A a Zuzanou Plhákovou z III.AJ pri príležitosti 
mesiaca kníh zorganizovala na škole burzu kníh. Štu-
denti si mohli kúpiť každú knihu za symbolické 1 €. Fi-
nančný výťažok predstavoval sumu 67 €, za ktoré žiaci 
nakúpili kancelárske potreby pre Špeciálnu základnú 
školu internátnu a Praktickú školu v Nitre na Čermá-
ni  23.  apríla  nakúpené darčeky:  kancelárske papiere, 
farebné papiere a farebné ceruzky osobne odovzdali 
Simona Strejčková z II.A a Natália Náhlovská z II.B  de-
ťom  zo  špeciálnej  školy. Darujúci  sa  stali  vzápä-
tí  odmenenými...  odmenou  bol  úprimný  úsmev  na  
šťastnej  detskej  tvári.

metmi. V druhom dni prebiehali turnaje pre prihlásené 
družstvá vo futsale a florbale.

STUŽKOVÁ SLÁVNOSŤ
Ako by to bolo len včera, čo prvýkrát prekročili brá-
ny našej školy. Maturitný ročník sa im zdal nekoneč-
ne vzdialený a  obraz stužkovej slávnosti poznali len 
z rozprávania. 3. november 2017 to celé zmenil. V PKO 
v Nitre z úst 138 maturantov odznelo slávnostné Gau-
deamus igitur na ich stužkovej slávnosti. Nastupujúc 
pred svojich rodičov a  pedagógov im prebleskli oka-
mihy strávené v školských laviciach aj mimo nich. Hľa-
diac na svojich rodičov, akí boli hrdí a pyšní, si uvedo-
mili, že jednu etapu už majú za sebou… jednu z  tých 
mnohých…

„Navždy sa zachová v pamäti stužková, 
keď si sa nesmelo, choval tak dospelo, 
až si sa čudoval, tá naša stužková…“

Veľa šťastia želáme našim maturantom.

šíkových dierach v  Malej Fatre, zregenerovať telo 
v aquaparku Dolný Kubín a zažiť so spolužiakmi dobrú 
opekačku a naviac raftovať 16km na rieke Orava – je 
úžasný zážitok. To je to, čo tento kurz ponúka. V tom-
to roku bol organizovaný v 2 turnusoch: 14.–15. 5. (75 
žiakov z tried II.AJ, II.B, VI.SXA) a 24.–25. 5. 2018 (48 
žiakov z tried II.A, II.C).

Kurz ochrany života a zdravia
Už tradične organizovaný v maturitnom týždni v  ter-
míne od 21. do 23. 5. 2018 pre triedy III.A, B, C, III.AJ, 
VII.SPA, ktoré sa zúčastnili pripraveného programu: 
turistika v pohorí Tríbeč, výuka kajakárstva a kanois-
tiky na rieke Nitra, streľba zo vzduchoviek, aeróbny 
tréningový program s  kondičným trénerom a  opako-
vanie poznatkov z civilnej obrany a zdravotnej prípravy 
obyvateľstva.

7. ŠKOLSKÉ OLYMPIJSKÉ HRY
„Dozvuky z Pjongčangu na Golianku“ – pod týmto hes-
lom sme v termíne 21.–22. 6. 2018 zorganizovali v po-
radí 7. školské olympijské hry. Tradične bol prvý deň 
venovaný atletickým disciplínam a  súťaženiu jednot-
livcov v triedach I.PA, II.SA, III.TA, IV.KA. Najlepší boli 
odmenení diplomami, medailami a olympijskými pred-

Kvapka krvi na Golianku

Škola v prírode

7. školské olympijské hry
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Skúšku dospelosti absolvovalo 138 maturantov. Písomné maturitné 
skúšky z externej časti a písomnej formy internej časti sa konali 13. marca 
zo slovenského jazyka a literatúry, 14. marca z anglického jazyka a 15. mar-
ca z matematiky. Po prvýkrát sa v škole nematurovalo písomne z nemec-
kého jazyka z dôvodu, že žiaden maturant si nevybral na maturitnú skúšku 
nemecký jazyk ako povinný cudzí jazyk. Ústne maturitné skúšky sa konali 
v termíne od 21. mája do 25. mája 2018.

Témy písomnej formy internej časti MS 
zo slovenského jazyka a literatúry:
1) „A načo je sloboda, ak nie na to, aby si sa angažoval?“ J. P. Sartre 

(Diskusný príspevok)
2) Spoločnosť sa mení, ale ľudská závisť a radosť 

zostávajú stále rovnaké (Úvaha)
3) Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám 

(Slávnostný príhovor pri príležitosti ukončenia stredoškolského štúdia)
4) Priateľ mi podal ruku v pravý čas (Rozprávanie)

Najviac našich maturantov si na písomnej časti MS zvolilo 
tému č. 4. Najmenší záujem prejavili maturanti o tému č.1.

Téma písomnej formy internej časti MS z cudzieho jazyka – úroveň B2:
Anglický jazyk: Education

Téma písomnej formy internej časti MS z cudzieho jazyka – úroveň C1:
Anglický jazyk: Shopping and Services

Predmety Počet žiakov EČ MS PFIČ MS

slovenský jazyk a literatúra 138 70,86 % 79,93%

anglický jazyk – úroveň B2 81 65,82 % 74,94 %

anglický jazyk – úroveň C1 54 70,45 % 85,37%

matematika 45 66,30 % -

VÝSLEDKY EXTERNEJ A INTERNEJ ČASTI 
PÍSOMNEJ MATURITNEJ SKÚŠKY ZA ŠKOLU

ROZLÚČKA S MATURANTMI – 11. MÁJ 2018 MATURITNÉ SKÚŠKY

Teraz je ten správny čas, 
ukázať všetko čo je v nás.
Teraz je ten správny čas, 
zabudnúť na všetko zlé.
Dnes sa to nekončí, veď 
pred nami je veľký svet.
Dnes to nekončí, dnes to začína.

Najlepšie výsledky v externej 
časti MS dosiahli títo žiaci: 
V SJL Veronika Hubinská 
z V.BJ – úspešnosť 90,6 % 
(percentil 99,7). V ANJ na 
C1 úrovni Andrej Fačkovec 
z V.AJ – úspešnosť 91,1% 
(percentil 98,4) a na B2 úrovni 
Peter Tomanka z VIII.OKA 
s výsledkom 92,5% (percentil 
96,7). V MAT- Branislav 
Lehman zo IV.B s úspešnosťou 
100% (percentil 99,2).
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Jedine tí, ktorým na tebe záleží, ťa 
počujú, aj keď si ticho…
Pomaličky začínam zisťovať, ktorým ľuďom 
v mojom živote skutočne patrí titul "priateľ":
priateľom je ten, kto o vás vie všetko 
a vás má stále rovnako rád.
Čas neznamená, že stratíte priateľov, len 
vám pomôže pochopiť, ktorí sú tí skutoční…
A to je naša I.PA, náš tím!

I.PA

»» Triedna učiteľka: Mgr. Silvia Tóthová
»» Horný rad zľava: Samuel Hrnčár, Pavol Gunda, Patrik Matušík, Daniel 

Lydik, Filip Štuller, Silvia Tóthová (triedna), Martin Jánský, Samuel 
Ulrich, Damian Kis, Adrián Vrabec, Peter Brezula, Tomáš Varačka

»» Dolný rad zľava: Naďa Hrušovská, Hana Mesárošová, Katarína Vojteková, 
Viktória Filkorová, Laura Orelová, Lea Borzová, Martina Pavlovičová, Sofia 
Markovičová, Bibiana Lovašová, Hana Mária Salah Mehager, Vivienne 
Fraňová, Michaela Vojtechová, Katarína Knapčíková, Natália Bencová, 
Nikol Majerčíková, Tamara Dudášová, Lucia Varačková, Hana Adámeková

»» Chýbajúci: Miroslav Krupa
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II.SA
Sekunda je trieda naša, každý 
sa tu s každým znáša
Naša super triedna, môže byť len jedna.
Športu v našej triede zdar, každý 
máme športový dar.
Kika, Janka aj ten Adam trafia 
nejaký kôš aj hádam.
Viki, Zuzka Šimonko navlečú si kimonko.
Mažoretka Dia je, Marek taktiež tancuje.
Ivo behá ako víchor kopne loptu a… góóól!
Ema Nagyová skautka je taktiež stíha plávanie.
Vandi, Katka, Viki, Peťka na 
tenis ich snaha všetka.
Ali, Viki, Dia, Oliver a Paťka je z nich 
super rýchla plavecká päťka.
Šašov v triede taktiež máme, 
Peti prvé miesto dáme.
Sonička sa tiež chytá ako šašom byť sa pýta.
Zoranka a Anička čítajú si rady, na 
slovine potom rozdávajú rady.
BTS hrá od rána, to Sima a Tamara.
Ema, Danka, Adri majú pekné handry.
Natálka Buraka rada má, na 
klavír mu ona rada hrá.
Tinka sa stará o psy, čivava, labrador či mopslík.
Úžasnú my triedu máme, každého tu radi máme.

»» Triedna učiteľka: Mgr. Lívia Maťušová
»» Dolný rad: Simonka Blisková, Viktória Pšenková, Ema Nagyová, 

Petra Zaťková, Zuzana Vargová, Šimon Vavro, Adriana Kepáková, 
Diana Záborská, Soňa Chowaniecová, Tinka Krajčovičová

»» Stredný rad: Adam Kožík, Tamara Bullová, Viktória Juráková, 
Daniela Civáňová, Ema Ložiová, Vanda Furárová, Anna 
Čavčíková, Diana Hamarová, Paťka Strakošová, Zorana 
Kováčiková, Viktória Bolečková, Jana Madová

»» Horný rad: Mgr. Lívia Maťušová, Oliver Ruman, Ivan Timko, 
Marek Kántor, Katka Kutišová, Alica Grznárová, 
Petra Dubecová, Natália Labovská, Kristína Lacová
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III.TA
To sme my. Ešte v II.SA sme navštívili Zoo Zlín čo 

bola asi tá najlepšia jednodňová exkurzia. Potom sme 
boli na koncoročnom výlete v bani Handlová, ktorá 
nie je pre verejnosť prístupná a v bani Cígeľ. Práve 
tu sa stala dvom expertom menšia nehoda s blatom 
(no sami môžete vidieť na obrázku). Avšak tento rok 
sme sa zúčastnili mnohých ďalších akcií (benefičný 
koncert, vianočne trhy či imatrikulácie a valentínsky 
večierok). Na jar sme boli v  Oponiciach pozrieť Ap-
ponyiovskú knižnicu. Neskôr nás náš pán profesor 
zobral aj do Topoľčianok a do jaskyne Driny, kde sa 
nám spojili exkurzie z  dvoch predmetov (z  chémie 
a geografie). Tešíme sa na ďalšie roky plné úžasných 
zážitkov a nečakaných prekvapení spolu s našim naj-
lepším pánom profesorom.

Kolektív III.TA

»» Triedny učiteľ: Mgr. Vladimír Podoba
»» Horný rad zľava: Ema Horská, Dominik Čačík, 

Andrej Čerňanský, Samuel Zetocha, Šimon Turček, 
Chris Hrušovský, Oliver Grofčík, Alžbeta Žiarovská

»» Spodná skupinka zľava: David Kis, Emma Darnadiová, Anna Dukesová, 
Barbora Chobotová, Soňa Palumbínyová, Lenka Porubská, Miriam Vagundová, 
Nina Kadáková, Vanesa Urbanová, Adam Tkáč, Slávka Kolesárová, 
Denisa Rathouská, Mgr. Vladimír Podoba – triedny učiteľ, Katarína Hrehová, 
Petra Billiková, Emma Škulecová, Nikola Horniaková, Simona Bánovská, 
Emma Ulrichová, Simona Valová, Rebeka Maťušová, Deana Líšková

»» Na fotke chýba: Ema Kmeťová

V škole sa všetci 
snažíme, dospávame 
to, čo po nociach pri 
knihách prebdíme.

Každý predmet sa 
raz zíde, ruka ťažko 
píše, hlava sa ti kníše.

Niekto má už hlavu 
v snoch, nevyspatý 
je po dvoch dňoch.

1.miesto D. Líškovej v speváckej 
súťaži v anglickom jazyku 

„SONG“ kat. III. - sólo
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IV.KA
S posledným zvonením, 
kvarta kvintou sa stáva, 
možno už sme veľkí, 
no stále najhlučnejšia, 
trieda je tá naša.

Fixky, čo nikdy nepíšu, 
kvety radšej len z papiera, 
všetci vieme, že slušní sme, 
i keď to nejeden učiteľ popiera.

Lyžiarsky a výberové obedy, 
veci, ktoré budeme robiť už ako dospelí, 
zatiaľ však len s istotou vieme, 
že na tento rok, 
nikdy nezabudneme.

»» triedny učiteľ: Mgr. Tomáš Zaujec
»» 1. rad: Lukáš Poláček, Tomáš Klimo, Matej Majka, Martin Petkeš, 

Matej Pavlovič, Sebastián Bojňanský, Juraj Ondrejček, Timotej Fichna
»» 2. rad: Simona Lacinová, Natália Matušíková, Tamara Trtíková, 

Tamara Petrovičová, Svetlana Sóradová, Zuzana Piovarčiová, Tomáš Barina
»» 3. rad: Dominika Ondiková, Diana Nagyová, Tereza 

Sýkorová, Lucia Domaníková, Zuzana Chobotová, 
Sofia Ailerová, Milota Rigová, Daniel Dóczy

»» 4. rad: Kristína Moravčíková, Dorota Kurucová, Lívia Orelová, 
Ema Paľová, Ivana Mozníková, Anna Gúliková, Nikola Čurgaliová
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Kvinta to je naša trieda, 
o zábavu nikdy nie je bieda. 
Timo beží po fixky, 
druhý namiesto 
prezúvok má tenisky.

Niekedy vyskytne sa aj 
problém, 
nejako bolo, nejako bude, čo ti 
poviem? 
Na telesnej zostavičku, 
na matike rovnicu, či 
nerovničku.

Cez prestávku počuť: „Poďme 
na vaky!“, 

„Poď na prechádzku, poď Viki!“ 
Tetovanie na rebre, 
jeden z nás hrá za repre.

Na repráku hlasná hudba, 
ozýva sa celá chodba. 
Lukáš píše texty, 
na Oxforde bude flexiť*.

5 rokov nie je žiadna sranda, 
už je z nás riadna banda! 
Školu si treba užívať, 
lebo neskôr budeme ľutovať.

*flexiť – slangový výraz 
pre „chváliť sa“.

»» Triedna učiteľka: PaedDr. Alica Hladká
»» Horný rad zľava: Pavol Hamar, Timotej Bíró, Karin Majerčíková, 

Martin Michlík, Matúš Balko, Lukáš Dzíbela, Filip Kuchta
»» Stredný rad zľava: Karin Kimleová, Petronela Dudášová, Nina Macáková, 

Alexandra Kačicová, Regina Korobová, Sabína Václavová, Eva Krajčovičová, 
Marietta Miklová, Liana Makkošová, Michaela Adamkovičová, 
Emma Milová, Michaela Benkovičová, Tamara Mráziková, Laura Pastvová, 
Miriama Hroššová, Laura Lajtmanová, Lucia Kováčiková, Nina Krbúšiková

»» Dolný rad zľava: Viktória Bernadičová, Samuel Loži, 
triedna - Alica Hladká, Samuel Mihálik, Karolína Krumpálová

»» Na fotke chýba: Hugo Hulín

V.KNA
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TAK A JE TO TU ZASE
Tentokrát už ako VI.SXA prispievame svojimi krás-

nymi fotkami a slovami do ročenky pre rok 2017/2018. 
Čo je nové a čo zostalo po starom? Náš počet je stále 
23 a netrpezlivo očakávame návrat našich spolužia-
kov. Nie že by nám nejako chýbali, ale predsa len to 
vyzerá v  chrípkové obdobia ako po vymretí. Tento 
rok sme si spravili výlety dokonca až do troch hlav-
ných miest. Videli sme krásnu Viedeň a jej vianočné 
trhy, takisto sme si užili Budapešť aj napriek spaľujú-
cim teplotám (chlapci v mikinách pozerám sa na vás) 
a na záver časť triedy videla aj našu exkluzívnu Brati-
slavu v rámci divadelného predstavenia. A najväčšia 
udalosť roka? Prirodzene, vyberanie seminárov. Aj 
keď sme boli už dávno varovaní, že to príde, len sme 
nad tým mávli rukou a tvárili sa, že sa nás to netý-
ka. Koho to teraz zaujíma? Nás to asi malo zaujímať, 

pretože ani sme sa nenazdali a bol tu druhý polrok 
a s ním aj zoznam seminárov. Veľa potu a výčitiek, 
ale nakoniec sme si všetci prekvapivo nejako vybra-
li, aj keď je dosť možné, že hŕstka nerozhodných sa 
to bude v  septembri pokúšať zmeniť, pretože cez 
prázdniny zistia, že chcú mať presný opak toho, čo 
si vybrali. Budeme sa modliť, aby sa to nikomu ne-
stalo, aj keď väčšina expertov, čo plače pred každou 
písomkou z fyziky, chémie alebo matiky si ich predsa 
len odvážne vybrali. Na záver sa nedočkavo tešíme 
na splav, kde minimálne jeden alebo dvaja šťastliv-
ci nepochybne skončia vo vode, pretože inak by to 
nebola sranda a keď všetko pôjde hladko, možno sa 
nám podarí vyžobrať aj nejaký ten koncoročný výlet. 
To sa ale dozviete až v ďalšej ročenke.

»» Triedna učiteľka: PaedDr. Jana Pechová
»» Horný rad zľava: Adam Štefan Dukes, Zuzana Ondrejčeková, 

Karolína Trubíniová, Jakub Hujavý, Jozef Hrebeňák
»» Druhý rad zľava: Andrej Zelinka, Martin Žembery, 

Matej Bátora, Jakub Góra, Šimon Tkáč
»» Tretí rad zľava: Terézia Poláčková, Eva Csampaiová, 

Martina Ostrčilová, Adriana Augustínová, Adela Poláková
»» Dolný rad zľava: tr. prof. Jana Pechová, Andrea Hroššová, Sofia Laurová, 

Nina Repaská, Marika Chovanová, Ivana Ivanová, Silvia Adamová

VI. SXA
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My, tá divná septima,
bežne nevídaná zostava.
Už sedem rokov spolu,
mali sme šťastie a či smolu?
Minka je naša predsedkyňa,
Nina a Jana prekvapivo, znovu chýba.
Rišo podpis Domčeka hádže,
Viktor hádaš sa? Fakt, už zase?
Aďa a Matej si pospia radi,
Samov smiech ich však budí.
Viki a slúchatká nerozlučná dvojka,
Sima s Naty fjällräven duo tvoria.
Šimonovi pohár trpezlivosti už preteká,
vysvetlí ti hocičo, kto iný ako Dominika.
Eva sa stále sťažuje,
že čo zas ten Aďo desiatuje.
Sofi sa že vraj neučila, preto má vždy za jedna,
Biba nešúchaj tými nohami plz, preboha.
David a Sečo chápu úplne všetkému,
Aďa si to musí zakresliť do vzduchu.
Barčin záchvat smiechu chodbou sa ozýva,
Tete sa nám do Írska zamilovala.
Betka sa väčšinou obeťou odpovede stane,
Martinko? Toto tričko som ti ešte 
nevidela, to máš nové?
Často zmätkuje, po novom vidiečanka Nikol,
Valík parkuješ nad či pod školou?
Paťka vtipnú poznámku utrúsiť ľúbi,
Dada je milovník zvierat v utajení,
síce z ďaleka, ale sme už skoro ako súrodenci.
Raz sme púpavy a raz hadi,
ruku pevnú nad nami pani Miková drží.
Pohádame sa kvôli stužkovej? Sami vieme, že áno,
nuž sme rozdielne povahy, ale bude to stáť za to.
Šťastie veľké sme mali určite,
veď kto by si nezvykol po takom „krátkom" čase.

»» Triedna učiteľka: PaedDr. Erika Miková
»» Horný rad zľava: Bibiana Bianka Solčanská, Alžbeta Hulínová, Patrícia Takáčová, 

Jana Pohrebovičová, Tereza Kurucová, Sofia Šuchterová, Nikola Ivaničová
»» Stredný rad zľava: Andrea Polakovičová, Nina Barátová, Viktória Zajacová, Natália Žemberová, 

Simona Škríbová, Minh Nguyen Thuy, Andriana Matláková, Barbora Čeriová
»» Tretí rad zľava: Samuel Lagin, Martin Sečány, Valentín Chorvát, Adrián Matušík
»» Dolný rad zľava: Matej Vnuk, Viktor Palko, David Kučera, 

Šimon Kucka, Richard Domček, Martin Lauko
»» Chýbajúci: Dominika Vojtechová, Daniela Tydorová, Eva Kupčová

VII.SPA

↑Jánošíkové diery

↑Pisa ↑Carrara— kameňolom

↑Krakow

Toskánsko↑ ↓Týždeň vedy

↑Mladý Európan
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DOBRÝÝÝÝÝÝÝ :-)
Tak sme tu zas, bohužiaľ už posledný raz. Všetko 

dobré raz skončí, niečo trvá dlhšie a niečo zase krat-
šie. Presne tak, maturita klope na dvere ako exekú-
tor a  aj keď sa nám pani profesorky snažia vtlačiť 
posledné vedomosti do hlavy, kašleme na to ako 
Demo na posilku. Osem rokov bolo naozaj vyčerpá-
vajúcich a my sa len tak tak držíme pri živote ako To-
máš v pondelok po víkende na chate. Ale nenechajte 
sa zmiasť. Boli to najlepšie roky nášho života a odná-
šame si so sebou veľa zážitkov. Napríklad taký Rigi 
sa povozil v helikoptére, niektorí chlapci si vyskúšali 
ako sa schováva v kumbále a naše dievčatá si zase 
vyskúšali aké je to spolupracovať s  bandou nevy-

chovaných "sedlákov" ako sme my, chlapci. Za ten 
čas čo sa poznáme, veľa ľudí sa zmenilo. Dievčatá sa 
vyvinuli, ale "cecky" narástli iba Peťovi. Ale ne víš… 
Srandy bokom, bolo to super 8 rokov a chceli sme 
sa poďakovať všetkým, ktorí boli s nami, pomáhali 
nám v ťažkých chvíľach a usmerňovali nás v našom 
ďalšom akademickom rozvoji. Pevne veríme, že naše 
skvelé kolektívne vzťahy pretrvajú aj naďalej, a  že 
nestroskotajú ako Schmidtkova rapová kariéra. Na 
koniec iba takto:

AWOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOJJJ

»» Triedna učiteľka: PaedDr. Alena Viziová, PhD.
»» Prvý rad: Natália Tóthová
»» Druhý rad zľava: Ján Illéš, Michal Schmidt, Tomáš Zabák, 

Alex Kelemen, Jakub Bárek, Jakub Rigoci, Peter Tomanka
»» Tretí rad zľava: Samuel Fichna, Peter Demeter, Martin 

Nagy, Martin Šimek, Kristián Balala, Martin Raček
»» Štvrtý rad zľava: Ema Oláhová, Naďa Holecová, Nina Krivošíková, 

Eva Pažmová, Alžbeta Tančinová, Barbora Malecká, Alexandra 
Nerečová, Gabriela Balážiová, Ivana Krenická

VIII.OKA
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Skupina výnimočných ľudí stretla sa pokope, 
každý jeden iný, a predsa nám to klape.

Očakávania veľké a hlavy k zemi, 
tak sme prišli, obávali sa zmeny.

Úsmevy neisté, no v očiach nádej, 
že táto skúsenosť posunie nás ďalej.

Radami a zážitkami kolektív sme spevňovali, 
že sa máme radi čoraz častejšie si uvedomovali.

Držíme pokope a všetko dokážeme spolu, 
takto obchádzame všetku našu smolu.

Prehry prídu, no hlavy hore, 
veď úžasná triedna nás stále podporuje.

»» Triedna učiteľka: 
Mgr. Eva Dobiaš
Zhora zľava:

»» Hana Stollárová, 
Paulína Pániková, 
Diana Mušková, 
Paulína Pinková

»» Sofia Kukučková, 
Eliška Malecká, Ester 
Fazekašová, Adriana 
Langschadlová, 
Lenka Hamarová

»» Lukáš Hudec, 
Natália Novotová, 
Júlia Golská, 
Veronika Kozová, 
Vivien Hegedűsová, 
Alexandra Bernáthová

»» Viktória Fülöpová, 
Soňa Martišová, 
Michal Sántai, Dagmar 
Adamkovičová, 
Nelly Eva Juhariová, 
Svetlana Mésárošová

»» Andrej Hulák, Hugo 
Ivan Zelenák, triedna 
učiteľka Eva Dobiaš, 
Adam Dobrocký, 
Michal Stano

»» Viktória Vrábliková, 
Samuel Polakovič, 
Kamil Furiš, Mário 
Bednárik, Jakub Malík

I.AJ
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»» Triedna učiteľka: Mgr. Martina Filová
»» Horný rad zľava: Adam Kukučka, Lukáš Balogh, Jakub Patrik, Adam 

Letko, Filip Pécsi, Oliver Mokráš, Adam Ružička, Richard Bönde, 
Viktor Tyúkos, Tomáš Hegedűs, Filip Ailer, Pavol Pánisz

»» Stredný rad zľava: Zuzana Hosťovecká, Iveta Poláková, Karin Kocsisová, 
Paulína Maťašeje, Emma Krčmárová, Ema Kraushuberová, Regina Nyulassyová, 
Vanessa Tomková, Patrícia Hudecová, Timotea Bátovská, Katarína Dojčánová

»» Spodný rad zľava: Tamara Hrušková, Lucia Korytárová, Kristína Škutilová, Nataša Vernarcová, 
Andrea Szabóová, Simona Hricová, triedna učiteľka Mgr. Martina Filová

»» Chýbajúci: Ondrej Bielik, Bibiána Sláviková, Patrícia Lisická

Je len ťažko uveriť, že odkedy sme ako trieda prišli 
na túto školu, uplynuli takmer dva roky. Na jednej 
strane sa zdá, akoby to bolo včera, keď sme nesmelo 
pozerali jeden na druhého, rozmýšľajúc, komu sa pri-
hovoriť v snahe nájsť si nových kamarátov. Na druhej 
strane sme za ten čas stihli toľko vecí, že máme ob-
čas pocit, akoby sme sa poznali nie dva, ale dvadsať 
rokov.

Nájsť si nových kamarátov sa nám naozaj podari-
lo, každý tých svojich, s ktorými si najlepšie rozumie 
a ktorí najlepšie rozumejú jemu. Takých, ktorí nám 
dajú opísať úlohu, no aj takých, ktorí ju nikdy nemajú. 
Takých, s ktorými sa dá na posedenie do hĺbky pre-
brať zmysel života a aj takých, ktorí zmysel života 
najradšej objavujú dobrodružným spôsobom. Našli 
sme si kamarátov, ktorí nám spestrujú občas trochu 
monotónny školský život a dúfame, že nám tieto ka-
marátstva vydržia ešte dlho po tom, ako túto školu 
opustíme, v ideálnom prípade aj s maturitou.

Od minulého roka sa toho v našom druhom domo-
ve, v našej triede, veľa nezmenilo. Až na zopár fotiek, 

sú steny našej triedy holé a tabuľa väčšinou nezotre-
tá. Na parapetách nám nepribudli žiadne kvety, hoci 
to je možno dobré, aj tak by ich nemal kto polievať. 
Jediná zmena, ktorá nastala, spočíva v  tom, že na-
miesto prázdnej nástenky máme teraz v triede veľký 
farebný rozvrh hodín. Nie je celkom isté, či za toto 
všetko môže naša lenivosť alebo len nedostatok ná-
padov a tvorivosti, nakoniec na tom aj tak veľmi ne-
záleží. Dôležité je, že si aj v takejto nevyzdobenej trie-
de dokážeme vytvoriť priam pestrofarebnú náladu. 
Samozrejme, pred písomkou sme rovnako bledí ako 
naše steny a po nej by sme občas namiesto fotiek na 
tú stenu najradšej zavesili seba. Takáto nálada nám 
našťastie dlho nevydrží, vystrieda ju radosť z pláno-
vania koncoročného výletu alebo spomínanie na vý-
lety, ktoré sme už ako trieda spolu prežili (lyžovačka, 
výlet do Londýna). Snáď sa nám ich ešte mnoho pri-
trafí a budeme na ne môcť spomínať aspoň tak, ako 
na tie doterajšie.

II.AJ
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Tretí ročník. Človek by si povedal, že už sme tu strá-
vili nejaký ten piatok. Predsa, dostávame sa do polo-
vice nášho štúdia, takže už by sme mali byť zvyknutí. 
Preto prvý deň sme sa dostavili do školy motivovaní 
snažiť sa, ako sa len dá a potom… sme si uvedomili, 
čo všetko nás čaká. A začal sa boj.

Ako aj Janka, ktorá tento školský rok bojovala 
v ďalekej Amerike, aj my sme zdolávali naše prekáž-
ky. Jednou z tých náročnejších bolo natáčanie krát-
keho filmu do súťaže (ktorá je usporiadaná filmovým 
festivalom „This Human World“), čo sme úspešne 
zvládli. A naše víťazstvo, zdá sa, len povzbudilo do-
jem divadelného/filmového nadšenia našej triedy.

Ale, samozrejme, zažili sme toho veľa aj počas 
bežných dní: zistili sme, že keď niekoho nazve-
me „recesívny homozygot“, nie je to urážka a že po 
možnom dvojročnom štúdiu latinčiny si určite niečo 
budeme pamätať, minimálne „In vino veritas“. Prišli 
sme na to, že nie vždy sa nám podarí trafiť správnu 
odpoveď: „Kde sú monzúny?“- „V severnej Európe?“; 

„K akej rase patria Arabi?“- „Tureckej?“; „Okolo pľúc 
sú dve blany, aby nám pľúca nespadli“. Zhodli sme sa 
na tom, že praktikanti sú vtipný druh a dospeli sme 
k záveru, že sme bilingválni v pravom slova zmysle 
(„Is the príklad…“).

Nuž, takýto bol ten tretí ročník. A po prázdninách 
bojujeme ďalej.

»» Triedna učiteľka: Mgr. Magdaléna Šonkoľová
»» Dolný rad zľava: Martin Lengyel, Patrik Urban, Daniel Sliacky, 

Anabela Kepáková, Lenka Minarovičová, Adam Gajdošík, MuDr(c). Michal Slezák, 
Miška Svýbová, Lenka Süssová, Miriam Maťašovská, Lucia Gálová

»» Druhý rad zľava: tr. p. Magdaléna Šonkoľová, Viliam Vojtek, Martina 
Halmová, Matej Koiš, Miška Rybanská, Slavomíra Pánska, Dominika Veselá, 
Adriana Kluková, Lenka Bublavá, Karin Beržincová, Veronika Žuk-Olszewska

»» V aute zľava: Dominika Pásztóová, Zuzana Plháková, Lucia Brazdilová, Dominika Bencsíková
»» Na streche: Viktória Solárová, Kristína Némethová, Max Pospíšil
»» Martin nedoviezol: Miška Fabianová, Rebeka Pressburgerová, 

Valentína Oborová, Janka Ščepková (nedoletela)

III.AJ
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Let me tell you a short story,
our class has some kind of glory.
We don’t often go to school,
and on Friday it’s a rule.
Always studying, always trying,
but our grades are terrifying.
Julo has his paradoxes,
often takes some school detoxes.
Dada, Ema are the stars,
not sure if they chose the right seminars.
Barbora would always eat,
quickly manages how to cheat.
Smart one is our Veronika,
You can always rely on Dominika.
The Zimmermans are counting twins,
Peťo’d like to be one of their siblings.
Marián knows the humour,
Andrea knows every rumour.
She and Vaness love the music,
Saška is still mobile using.
Lucka is a girl of ball,
Nice pictures can Biba draw.
Janka is always feeling the summer,
Erika’s style has a great deal of glamour.
Juro, Vašo - never learning,
always somehow get grades overwhelming.
Coconut balls are Alex’s specialty,
not mentioning Evka’s royalty.
Naty is a metal chick,
Miriam is always chic.
Notes from Jessica are everyone’s first aid,
Dony is a very prominent mate.
Heňa’s two right angled triangle is iconic,
and her math test scores are always euphoric.
Saša is the sassy one,
On exams she’s always gone.
Adel is the maths master,
you better catch up with her faster.
Viktor+Nicole are like the cutest doves,
Everyone their relationship loves.
Mrs. Katka is like our mother,
Furthermore, we love each other.

»» Triedna učiteľka: Mgr. Katarína Kettmannová
»» Za bránou, zľava: Nicole Makóová, Lucia Iszáková, Alexandra Čeryová, 

Adela Jamrichová, Bianka Mária Andrýsková, Alexandra Čeryová, Henrieta, 
Červenáková, Daniela Reháková, Barbora Necpalová, Erika Valentová, Miriam 
Gamanová, Marianna Zimmermannová, Natália Morovicsová, Veronika Fujasová, 
Dominika Dubecová, Jessica Gallová, Ema Mášiková, Alexandra Zabáková, Eva 
Katreňáková, Marian Mirko Dudaško, Marián Zimmermann, Peter Šmehyl

»» Na úteku, zľava: Július Herc, Václav Garaj, Juraj Holík
»» Neprišli: Viktor Gajdošík, Vanessa Mária Čančinová, 

Donát Tarcsi, Jana Horňáková, Andrea Jaleczová

IV.AJ
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IV.BJ
Po štyroch rokoch trápenia, 
všetky decká už len penia. 
Ešte stále jeden pred nami, 
cítime sa byť väzňami.

Avšak spoločne už zvládneme, 
dokončiť tu naše štúdium, 
možno celý svet ovládneme, 
alebo budeme iba tiché publikum.

Život sa ešte pred nami skrýva, 
mnoho pochybností u nás býva. 
My to však dáme bez slova, 
no nič sa nepodarí bez boja.

(Sára Kusyová IV. BJ)

»» Triedna učiteľka: Mgr. Kristína Laurinská
»» 1. rad odpredu zľava: Philip Petison, Filip Šiko
»» 2. rad: Hana Čižmáriková, Soňa Jesenáková, Lujza Kubačková, Kristína Valachová
»» 3. rad: Daniel Piroška, Natália Šedivá, Tomáš Vozaf, 

Samuel Budai, Radovan Donovan, Jakub Spiszak, Sára 
Kusyová, Petra Fidlerová, Viktória Villámová,

»» 4. rad: Martin Adamec, Daniel Varga, Matúš Vráblik, Daniela Mesárošová
»» Neprítomní: Magdaléna Bellayová, Alexandra Grežďová, 

Linda Hupková, Nikola Koláriková, Nikola Mazúchová, 
Paulína Porubská, Patrik Valo, Michaela Žikavská

Zľava: Alexandra Grežďová, Linda Hupková, Patrik Valo, Nikola Koláriková
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V  prvom ročníku sme sa stretli ako banda tridsiatich 
deciek. Mentálne sme stále boli na úrovni žiakov zá-
kladných škôl. Stáli sme na betónovom ihrisku a  ako 
postupne čítali naše mená, postavili sme sa do jedného 
radu. Obzerali sme si jeden druhého, nevediac, či človek 
na ktorého sa práve pozeráme bude náš BFF alebo sa 
pokúsime navzájom zabiť, prípadne sa nám podarí obo-
je. Napokon sme si však k sebe našli cestu a ku koncu 
ročníka sme ako tak poznali mená pár ľudí. Zrazu tu bol 
druhý ročník a my už sme stáli medzi nervóznymi puber-
tiakmi, ktorí prevaľovali oči pri vymenovávaní desiatok 
nových prvákov a nevedeli sme sa dočkať, kedy sa do-
staneme do triedy a potom domov. Vtedy sme si začí-
nali uvedomovať, že spolu skysneme ešte na pár rokov 
a bolo by ideálne, keby sa začneme správať ako správny 
kolektív z amerických filmov. Rovnako rýchlo sme však 
aj zistili, že aj snaha sa cení. Možno sme nedosiahli mu-
zikálové kamarátstva, no boli sme na tom podstatne 
lepšie ako iní. Kde sa vzal, tu sa vzal, prišiel rok numero 
three a už sme nebojovali medzi sebou, naučili sme sa 
škaredo pozerať na ľudí z iných tried. Nešlo o nenávisť, 
skôr o zdravú rivalitu. Bolo to možno vtedy, keď sme sa 
začínali zamýšľať nad tým, čo po strednej. Tu sa opäť 
ukázalo, že aj snažiť sa je niekedy postačujúce, aj keď 
sa výsledok hneď neukáže. Potom sme dostali facku od 
štvrtého ročníka, kedy sme začali navštevovať voliteľné 
predmety, ktoré sme si vybrali a boli sme tak prinútení 
ochutnať dôsledky našich rozhodnutí. Vraj to patrí k do-
spievaniu. Človeku by nikdy na um nezišlo, ako rýchlo 
čas beží, kým sa neocitne v poslednom ročníku. Je apríl 

a hlavičky ťažké preťažké sú stále prázdne. Máme vy-
bavenú stužkovú, prihlášky sú poslané (možno prijaté, 
možno v  koši) a  už sa len musíme postaviť pred zele-
ný stôl a dúfať, že nedostaneme okno a všetko, čo sme 
do seba natlačili počas akademického týždňa neodveje 
vietor. Sledovali sme jeden druhého dospievať, z deti sa 
stali dospeláci, podaktorí už ani nie sú tínedžeri. Zmenili 
sme sa. Zmúdreli. Možno… Naučili sme sa mnohé veci. 
Vyviedli sme hlúposti, vybojovali úspechy. A tak, ako aj 
každý rok, aj tento raz patrí veľké poďakovanie našej 
triednej profesorke, ktorá bola skoro celých päť rokov 
pri nás a pozorovala, ako sa z tých krpcov, ktorých spo-
znala v  Londýne, stali väčšinou zodpovední, nezávislí 
machri, ktorí sa chystajú do sveta. A ak sa medzi nami 
nájde hrdina, ktorý zorganizuje stretávku, snáď sa bu-
deme môcť chvastať novými úspechmi a  zážitkami aj 
v nasledujúcich rokoch.

»» Triedna učiteľka: PaedDr. Veronika Szombatová
»» Prvý rad zľava: Ivana Šípošová, Veronika Vaššová, 

triedna učiteľka PaedDr. Veronika Szombatová, Janka 
Tkáčová, Veronika Kováčová, Viktória Weissová

»» Druhý rad zľava: Sára Smrtičová, Veronika Mihálová, Sofia 
Karaková, Barbora Vojtelová, Lucia Šebová, Kristína Mazáková

»» Tretí rad zľava: Ivana Vörösmartyová, Rebeka Gálová, Lucia Mezeiová, 
Daniela Lászlová, Natália Paulovičová, Michaela Uhrecká, Barbora Pániková

»» Horný rad zľava: Andrej Fačkovec, Adam Benik, Martin Fekete, 
Martin Balko, Matej Kubena, Dominik Štefan Martonoši

»» Chýbajúci: Vanessa Bahelková, Michal Pažma, Lukáš Fabiš V.AJ
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Mali sme to všetko presne vypočítané… len škoda, že 
nám moc tá matika nejde.

Veď predsa to bolo len včera čo sme si ako prváci 
vyberali lavice, spolusediacich, oťukávali sa navzá-
jom, pridávali sa na Fejsbúku do priateľov, založili 
triedny mail, povedali zbohom spolužiačkam, ktoré 
radšej išli preč…

Že už to je 5 rokov? Hm, to nám nevychádza.
Golianko opúšťa druhá séria bilingválnych štu-

dentov a historicky prvá béjéčka. Na nás mohli mať 
profesori náročnejšie požiadavky, dokonca v cudzom 
jazyku. Stačilo nám rozkázať: „Celeste Buckingham, 
fajv ráunds around swimming púl!“ a my sme hneď 
vedeli, čo je našou misiou. I keď sme prišli už so zna-
losťou angličtiny, museli sme na sebe tvrdo pracovať, 
aby bola naša slovná zásoba aspoň taká namakaná 
ako Rocky Balboa. Z jednoduchých viet ako napríklad 

„We must go to obed“ sme postúpili o  pár priečok 
vyššie a dokážeme z rukáva vytiahnuť súvetia hodné 
cieľovej úrovne.

Bolo nám cťou (či česťou?) zanechať stopu na 
pôde tejto školy svojimi aktivitami a úspechmi, v kto-
rých budeme pokračovať i na vysokej škole.

Maturita nie je pre nás žiaden Mount Everest, zdo-
láme ju ani Zobor.

Veď keď si nebudeme vedieť spomenúť, spome-
nieme si.

»» Triedna učiteľka: Mgr. Renáta Bohuslavová
»» Prvý rad zhora: Veronika Hubinská, Alexandra Vargová, Monika Hudáková, 

Radka Csernáková, Natália Kňažeková, Lucia Timková,
»» Druhý rad: Annie Kubiňanová, Linda Sűssová
»» Tretí rad: Barbora Bošanská, Michal Ďurovič, Peter Podsedlý, 

Samuel Sýkora, Daniel Kačiak, tr.uč. Renata Bohuslavová
»» Štvrtý rad: Michaela Zentková, Paula Džačárová, Kristína Höriková, 

Simona Lisá, Miroslava Kosecová, Lucia Pentíková
»» Piaty rad: Simona Zálešáková, Katarína Muchová
»» Šiesty rad: Mária Lieskovská, Alica Barutiaková, Dominika Koledová, Sevim Nagyová
»» Na fotke chýbajú: Petra Minárová, Martina Matuláková

V.BJ
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Už pár mesiacov sme jedna trieda, 
čo zahanbiť sa v ničom nedá. 
Každý z nás je celkom iný, 
s ofinou, či bez ofiny.

S našou triednou na čele, 
dobre sa nám zasmeje. 
Všetko spolu zvládame, 
veď sme skvelá parta. 
A kto tomu neverí, 
tak tomu to zráta.

»» Triedna učiteľka: Mgr. Alena Bystrická
»» Naši chlapci: Adam Kozolka, Miroslav Zelenka, Dávid Bíro, Timotej Lauko, Eliáš Pénzeš, 

Samuel Rácz, Matej Horský, Patrik Kaschný, Filip Kršiak, Filip Vašš
»» Naša triedna: Mgr. Alena Bystrická
»» Naše dievčatá: Horný rad: Vanessa Pašková, Ivana Kajabová, Laura Tomanová, 

Ivana Slezáková, Ema Očadlíková, Kristína Janošťáková, Tereza Ligačová
»» Dolný rad: Libuša Vlčáková, Romana Tomášková, Kamila Sentivanová, 

Sabína Hatinová, Dáša Vojtaššáková, Hana Šiková, Sophia Ábelová

I.A
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»» Triedna učiteľka: PhDr. Vlasta Zelenková
»» Prvý rad zľava: Jessica Krčmárová, Matej Kulháň, Maximilián Péteri, 

Patrik Mikeš, Adam Majtán, Adam Vašek, Roman Nagy
»» Druhý rad zľava: Dominika Ďurfinová, Sofia Šebová, Samuel Lencsés, 

triedna učiteľka, Mário Civáň, Adam Bolfa, Tomáš Bielik
»» Tretí rad zľava: Beata Gergelyová, Sára Ďurišová, Ondrej Ondrovič, Lea Hadnagyová
»» Štvrtý rad zľava: Silvia Gergelyová, Tamara Ilková, Daniela Vrúblovská, 

Dávid Balko, Ivan Huszár, Šimon Lenčéš, Martin Guniš

Č. Meno a priezvisko Charakteristika
1 Dávid Balko David Beckham II., futbal, hokej a vlastne všetky športy
2 Tomáš Bielik Utečenec z Pároviec, futbal, gitara
3 Adam Bolfa Cez týždeň katolík – cez víkend nie, futbal, Jiu-Jitsu
4 Mário Civáň Studnica čierneho humoru, archeológia, bicyklovanie
5 Dominika Ďurfinová (De)motivátorka, plávanie, nakupovanie
6 Sára Ďurišová Silná a nezávislá žena, miluje čokoládu
7 Beata Gergelyová Umelecká duša, hudba, kreslenie, knihy
8 Silvia Gergelyová Anime je môj život, hudba, kreslenie
9 Martin Guniš Každému dokáže, že ovláda spisovnú slovenčinu lepšie ako ten druhý, predseda triedy
10 Lea Hadnagyová Malý kleptoman, dramatický krúžok, javisko
11 Ivan Huszár Jeho záľubou sú činky, ale preferuje ženy
12 Tamara Ilková Vegetariánka telom i dušou, štúdium jazykov
13 Jessica Krčmárová Mojím koníčkom sú koníčky, streľba z luku, fotenie prírody, budúca biologička
14 Matej Kulháň Mám rád matematiku práve vtedy, keď…, futbal
15 Samuel Lencsés CCCP, F 1, kebab
16 Šimon Lenčéš Lepší guláš na lyžiarskom nikto nenavarí, futbal, humor
17 Adam Majtán Zlatomoravecký šíp, futbal, bagety zo školského bufetu
18 Patrik Mikeš Milovník bravčoviny, najmä rezňov z nej, vojenské lietadlá
19 Roman Nagy Tichá vod(k)a brehy myje, volejbal, minecraft
20 Ondrej Ondrovič Športovec a ešte aj múdry, plávanie, golf
21 Maximilián Péteri Péteri sa naozaj píše s mäkkým i, cyklistika
22 Sofia Šebová „Intrák life“, hudba a spánok
23 Adam Vašek Robotika, hudba, minecraft
24 Daniela Vrúblovská Stále nevie, čo tu robí, pole dance

1.B

Počas prvého 
ročníka sme zažili: 
lyžiarsky kurz na 
Chopku, prehliadku 
historickej Nitry, 
imatrikulácie, 
vianočné trhy, 
Valentínsky večierok, 
ukážku zdravej výživy 
(falafel), prehliadku 
knižnice, kino, branné 
cvičenie, návštevu 
DAB a koncoročný 
výlet na Duchonku.
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4. septembra sa 27 neznámych tvárí stretlo v prvý 
deň školy a prijali výzvu stať sa žiakmi Golianka. Spo-
čiatku sme boli takmer každý ostýchavý a  len sme 
sa neisto obzerali okolo seba. Najprv sme sa začali 
spoznávať len digitálne, ako sa na dnešnú dobu patrí. 
Ako však plynuli dni, zistili sme, že aj zoči-voči sa 
vieme dať do reči a vznikli prvé kamarátstva. Prvá 
akcia, ktorú sme spolu prežili, boli imatrikulácie, kto-
rým predchádzali dlhé prípravy, ktoré našu triedu 
spojili už od druhého septembrového týždňa. Ďalej 
nasledoval lyžiarsky výcvik, ako náš prvý spoločný 
výlet, na ktorom sme spolu museli vydržať dlhšie, 
ako počas jedného vyučovania. Postupom času z nás 
zrástol celkom zvládnuteľný kolektív, ktorý napriek 
občasným nezhodám a nedorozumeniam zvláda spo-
ločným úsilím držať pohromade a dokáže sa podržať, 
keď má niekto z nás problémy. Síce sme všetci roz-
dielni, niektorých baví hrať počas prestávok karty, 
iných zase sa prechádzať po škole, ale tak-nejako to 
do seba zvláda zapadať aj s občasnou pomocou pani 
triednej profesorky. Počas roka sme v našej triede 
privítali aj dve nové spolužiačky, ktorým sa medzi 
nás podarilo zapadnúť do pár dní a stali sa neomyl-
nou súčasťou všetkých nás. Nikto z nás nemôže tvr-
diť, že I.C funguje bez akýchkoľvek zádrhelov, ale aj 
tak nám nič nebráni tešiť sa na nasledujúce tri roky 
a dúfať, že všetko nejako dopadne.

»» Triedna učiteľka: Mgr. Silvia Páleníková
»» Horný rad zľava: Kristián Ács, Adam Mladý, Karol Bielik
»» Druhý rad od vrchu zľava: Marek Bakoš, Petra Danková, Chiara Hrapková, 

Eva Kozárová, Nikoleta Tarajová, Alexander Godál, Laura Perinová, 
Natália Puchovská, Kristína Hunková, Lenka Poljak Škoblová

»» Tretí rad od vrchu zľava: Jakub Tehlár, Tomáš Moosch, Dávid 
Janiš, Oliver Longauer, Monika Zimová, Daniel Mačura, Alexandra 
Kolláriková, Karolína Černušková, Martina Hlavinová

»» Spodný rad: Soňa Kormuťáková, Ondrej Mada, Lukáš Sedláček, 
Mgr. Silvia Páleníková, Veronika Kelemenová, David Kecskés

»» Na fotografii chýbajú: Katarína Honzová, Simona Gáspárová

I.C
Naša prvá spoločná návšteva divadla 
s nádychom noblesy a oficiálnosti. ↓

Moment, zachytávajúci bezprostredné zbližovanie členov nášho 
kolektívu na lyžiarskom výcviku. ↓

Udalosť, kedy sme sa po dlhých a náročných prípravách stali 
súčasťou gymnázia.↓
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»» Triedna učiteľka: Mgr. Klarisa Pavlovičová
»» Horný rad zľava: Adam Kriváček, Aneta Bencelová, Barbora Bartíková, 

Simona Grežová, Barbara Borsuková, Lenka Kováčová, Meryem Látečková, 
Darina Pašeková, triedna profesorka Mgr. Klarisa Pavlovičová.

»» Stredný rad zľava: Simona Strejčková, Andrej Ivanič, Natália Rojková, Viktória Foltysová, 
Frederika Vartíková, Adriana Valková, Paulína Forgáčová, Natália Jiránková, Romana Čiefová, 
Veronika Škodová, Veronika Molnárová, Andrej Filo, Jiří Kuna, Marcel Jánošík.

»» Dolný rad zľava: Lukáš Trebichalský, Miroslav Sáraz, Richard Jančo, 
Patrik Varga, Michal Bača, Kristián Cimerman.

»» Na fotke chýbajú: Dorota Kolářová a Dominika Haládiková.

Nový školský rok sme síce zahájili oslabení o jedného člena (Samkovi posielame pusu), 
ale pribudli nám dve nové posily, takže sme opäť v plnej zostave. Už si pomaly začíname 
zvykať, že miesto vpravo je večne prázdne. Mišo si totiž myslí, že ešte stále neopus-
til brány Slančíkovej. Ľutujeme tým Kristiána, ktorý na absenciu Miša najviac doplatil. 
Adam precestoval už asi celý svet, no stále sa mu nepodarilo zblížiť s matematikou, ešte 
že je tu Luky (Ohník). Naši športovci, budúci reprezentanti SR (Riško a Mirko), sú tak 
rozdielni. Mirko, vždy naučený, zvláda školu aj basketbal ľavou zadnou. Riško, naučený 
len v krajnej núdzi, dáva radšej prednosť športovým zápasom. Barborka dokáže zorga-
nizovať aj nemožné, no a spolu so Simi G., ktorá pravidelne absolvuje cestu na vrátnicu 
po kriedy, vedia vybaviť dokonca aj odloženie písomky. Inak, ak by pán profesor Zaujec 
stratil záujem o fotenie, Dorka je vždy pripravená. Barbi odchádza na polroka „šprecho-
vať“ do Rakúska. Meryem (pre nás aj MeryeN) síce vyzerá, že jej najlepšími kamošmi sú 
knihy, no ale - pod lampou je vždy najväčšia tma! Lenočka sa vďaka svojmu zaľúbeniu, 
jednotky z fyziky už asi nedočká. Aj keď to viacerí flákame s cvičením, Veronika M. drží 
#healthylifestyle aj za nás.

Paulínkou začíname šnúru vždy pripravených a šikovných žiakov nášho POPREDO-
VÉHO gymnázia. Hoci to na maturitku z nemčiny bohužiaľ nevyzerá, Sprachdiplom ur-
čite zvládne aj po japonsky. Simonka ej kej ej 1. miesto v SOČKE, je vždy usmiata, aj na-
priek našim otravným otázkam pri nepochopených učivách. Darinka (takmer Rolincová) 
keď začne spievať, tak si všetci zdvíhame sánky až zo zeme. A & A-Andrejovci: Andrej 
F.- jeho otlačená tvár na konci hodiny vždy jasne zodpovedá jeho aktivite na vyučovaní. 
Andrej I. - prezývaný infarkt, má dennodenne tlak 300/200 a to nielen kvôli škole. Pat-
rik - naša mediálna hviezda, si vždy presadzuje svoj názor a nie raz už prekvapil. Viki to 
s matematikou v živote síce nedotiahne ďaleko, ale kompenzuje to umeleckým nadaním. 
Naty R., len čo vypne svoje brčkavé vlasy do copu, hneď to vie natrieť vo futbale aj 
profesionálom. Jirko za svoj život ešte dvojku nezažil a jeho ruka je vždy zdvihnutá pri 
skúšaní z dejepisu. Frederika - milovníčka štúdia, nám nikdy nedá zabudnúť na písomku, 
vďaka príspevkom na instagrame. Dominika ožila príchode novej žiačky Romanky, ktorú 
sme radi prijali medzi nás. Naty J. je nielenže perfektná recitátorka, ale vrhla sa aj na 
medicínu. Dúfame, že sa jej z tých uhľovodíkov nezačne točiť hlava tak, ako pravidelne 
nám ostatným. Mohla by byť nejaká party bez Veroniky Š.? Keby Michael Jackson točil 
ešte nejaké klipy, Veronika by odtancovala aj za neho. Ak náhodou neviete, kam zájsť 
na dobrú večeru, určite sa obráťte na našu Anetku. Terajšia basketbalistka a budúca 
doktorka práv to určite dotiahne ďaleko aj v cestovaní. Aďa – bojuje s matematikou so 
zaručenou výhrou, ale raz bude určite prezidentkou, takže si na ňu dávajte pozor! Blíži-
me sa ku koncu a nemôžeme zabudnúť na Marcela, ktorý nemá v zasadacom poriadku 
stále miesto, a preto si rád pospí na hocijakej ľavici.

Toto všetko má vždy pod kontrolou naša všetkými ľúbená pani triedna profesorka 
Kajka. A za toto všetko jej dokážeme odpustiť jej dvojmesačnú “dovolenku” a dúfame, že 
to s nami (možno s pár šedinami) vydrží až do konca. Takže SO FAR SO GOOD a vidíme 
sa o rok!

II.A
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Druhý ročník sa blíži ku koncu, ale naša trieda zostá-
va rovnaká. Matematika nám nejde stále rovnako, no 
napriek tomu si polovica triedy vybrala do tretieho 
ročníka ROM-ku. Keď teda nie sme múdri, tak sme 
aspoň odvážni. V  zborovni sa o  nás hovorí všeličo, 
ale my vieme, že sme stále tá istá partia ľudí, večne 
uhundraných na hodinách a vysmiatych na chodbách.

p.p. Juráková: „Vy keď uvidíte kamery 
z Aj múdry schybí, tak utekajte na druhú 
stranu lebo keď vám dajú otázku zo 
zemepisu, tak sa prepadnem od hanby.“
Miška: „Pani profesorka, ja vás aj pozdravím.“

p.p.: „Oskar, ohodnoť svoju odpoveď.“ 
Oskar: „Hviezdička nemusí byť.“

p.p. na nemčine: „Ešte máš päť minút, 
to stíhaš, rýchla odpoveď.“
Janko G.: „Rýchla päťka akurát.“

Katka: „Aké je hlavné mesto 
Bhutánu?“ Samo J.: „Propán.“

Na UMK: „Milo je triedny generátor 
náhodných slov a Sližka len slyšííí slyšííí.“

Pán profesor podal Viki papierik s modlitbou, keď 
mu oznámila, že zvažuje seminár z informatiky 
so slovami: „Radšej sa modli za svoju dušu.“

»» Triedna učiteľka: Mgr. Vladimíra Juráková
»» Spodný rad zľava: Anka Kubinová, Andrea Zabáková, Katka Reťkovská, 

Diana Kurčíková, Katka Gažová, Lucia Halajová, Natália Náhlovská, 
Michaela Šutková (dole), Veronika Haršániová, Viktória Kriššáková, 
Eliška Sabová, Gabika Lenická, Nikola Karlubiková, Mirka Burdová

»» Stredný rad zľava: Janko Gerhát, Dávid Vranský, Ronald Kvaššay, 
Samo Billik, Miro Gorný, Matúš Gálik, Tomáš Odráška

»» Horný rad zľava: Matúš Igaz, tr. uč. Juráková, Michal Hollý, 
Adam Sližka, Matej Zverka, Oskar Mihalik, Janko Kováč

»» Chýbajúci: Jakub Milo, Samo Jašík

II.B



60 61

XX

Non schoale sed vitae discimus – 
Neučíme sa pre školu, ale pre život.
/ Ó, akí sme my už múdri…už sme predsa druháci/

Rastieme a  múdrieme… filozofujeme často nad 
mnohým, no najmä o nás. Druhý ročník…o chvíľu ho 
končíme. Druhý rok sme už tu - na Golianku. Nado-
budli sme množstvo vedomostí a aj skúseností. Cíti-
me sa tu už viac doma. Naše ciele a ideály sa pekne 
začínajú črtať a v diaľke vidíme obraz toho, kým sa 
chceme stať. Osvetľujú nám cestu a čas od času nám 
dávajú novú odvahu čeliť životu s úsmevom na tvári.

Život v našej triede sa len tak nedá opísať niekoľ-
kými slovami. Je to preto, lebo každý z nás je iný – je-
dinečný. V triede máme skupinky spáčov, ale aj špor-
tovcov. Navzájom si veľmi pomáhame… Všetko však 
vyrieši náš Juri. Juri je hlavne náš predseda, je hlav-
ný asistent p. p. profesorky Stankovej, ale aj školník, 
celoročný týždenník, učiteľ matematiky a  sčasti aj 
náš psychológ. Spolu všetko zvládame. Už nie sme 
len obyčajní spolužiaci, sme ako rodina. Spájajú nás 
spoločné chvíle a ciele. Bez zmyslu pre vzájomnosť 
medzi ľuďmi s podobným myslením, bez zaoberania 
sa objektívnym svetom, život sa nám zdá prázdny. 
Ak sa však máme stať ľuďmi, musíme sa aj vzdelá-
vať. Vzdelanie nie je len o našom chodení do školy. Je 
o rozširovaní svojich vedomostí a prijímaní životných 
právd. Áno, naše vzdelávanie má aj trpké korien-
ky, ale sladké plody. Golianko nás mnohým obdarilo 
a obohatilo - veľká vďaka…

Cieľom nášho vzdelávania a  múdrosti je, aby 
sme videli pred sebou len jasnú cestu života, po nej 
by sme si opatrne vykračovali, pamätali na minu-
losť, poznali prítomnosť a  predvídali našu skvelú 
budúcnosť. A o to sa my snažíme…

»» Triedna učiteľka : PaedDr. Jana Stanková
»» Horný rad: Viktória Suszková, Annamária Kocevová, Matej Lužák, 

Paula Kapsdorferová, Juraj Polák, Kristian Melani, Kristína Kóňová, Ivana Sittová.
»» Stredný rad: Melissa Gyepesová, Kristína Bednárová, 

Patrícia Vachulíková, Ema Kováčová, Kristína Róžová, Laura Mlyneková, 
Sandra Tkáčová, Natália Tonhauserová, Natália Holá.

»» Dolný rad: Barbora Verešová, Natália Bodocká, Ivana Mesárošová, 
Zana Kabashi, Dominika Halásová, Veronika Pauerová.

»» Chýbajúci študenti: Tomáš Pivarči, Ondrej Tomáš Svoreň, 
Filip Kittler, Martina Dragúňová, Ester Seidlová.

II.C
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Ďalší rok je úspešne za nami. 
Odštartovali sme ho bezprob-
lémovou organizáciou imat-
rikulácií pre nové generácie 
Goliankárov. Okrem učenia 
sme začali utužovať kolektív aj 
mimo školských lavíc, nakoľko 
vieme, že máme pred sebou 
už len rok na tejto škole. Kto 
vie, možno práve vďaka tomu 
máme k  sebe bližšie, pretože 
tento ročník bol plný zážitkov. 
K  mnohým poznatkom nám 
dopomohla aj nezabudnuteľná 
exkurzia - Krakow, Oswiečim 
a Wielička.

»» Triedna učiteľka: PaedDr. Beata Solčanská
»» Horný rad zľava: Július Berki, Michal Petrovič, Róbert Zorád, Simona 

Bochnovičová, Jakub Lietavec, Marián Šóth, Peter Domček
»» Druhý rad zľava: Beata Solčanská – triedna profesorka, Barbora Bečková, 

Emma Vinohradská, Alexandra Hudáková, Zuzana Jedličková, Michaela 
Klištincová, Martina Končálová, Vivien Straňáková, Rebeka Šimová, Nataša Tóthová

»» Tretí rad zľava: Natália Hroššová, Dominika Michalidesová, Viktória Tonková, 
Vanessa Hillová, Kristína Medeková, Matúš Hupka, Patrícia Podmanická

»» Štvrtý rad zľava: Miroslav Mesároš, Simona Slíšková, Kristína 
Kissová, Adriana Gažiová, Viktor Dudáš

»» Na fotografii chýba: Diana Filová, Daniel Danáč

Začali sme trocha zľahka 
postupne sa zdvihla latka 
nebolo to vôbec ľahké 
oznamovať známky matke.

Naša dochádzka bola tragická 
no trieda sme aj tak magická 
sme jediná Zuzkina trieda 
pomôže nám keď je treba.

Tretí rok je už za nami 
Pani Solčanská je stále s nami 
bez nej by sme to nedali 
poďme domov prosím mami.

"A PREDSA SME TO 
SCHYTALI MY!"

III.A
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Paťo všetko vymyslel, na lampy však nemyslel.
Barbie pred romkou sa modlí, 
generátor buď už dobrý.
Ruštinárka Maťa podrží, jednotku vždy obdrží.
Peťa školu nepozná, myslí, že je princezná.
Viki s Karin ticho sedia, názor si však vždy povedia.
Barča pri nich záhadná, nie je veľmi nápadná.
Triedna má z Güntera vrásky, zas 
obišiel systém dochádzky.
Tomáš frajerku už má, nik ju z nás však nepozná.
Zo Sophie blondína, na výšku ide do Londýna.
Dia nám tu nesmie chýbať, bez 
poznámok sa nevieme hýbať.
Roland perá stále kradne, robí to však nenápadne.
Rasťo svaly celkom nabral, v posilke poriadne zabral.
Peťo letí naspäť v máji, hádam sa tam mal jak v raji.
Triedna hlasno kričí: „Správne!“ Každý 
nad tým rukou mávne.
Viete jak sa vraví, hlavne že sme zdraví…

Ťaháme to už tri roky, každý má však vlastné kroky.
 
Paula – metal, Miška – pop, no oldies sú proste TOP.
Andrej sa tam pri nich snaží, občas to má ale v paži.
Tanec je Mirkina vášeň, spev však nie je jedna báseň.
Soňa s Aďou v bufete, v ruke párok v bagete.
Alexandra sólo chystá, ešpézetka nie je istá.
Z Jakuba raz bude právnik, pokosí 
aj anglický trávnik?
Tam tri ovce celkom vzadu, vždy ti dajú dobrú radu.
Rebeka v pondelok nie je istá, v piatky 
sa zas na Mostnú chystá.
Naša Linda z cudziny, občas trepe koniny.
Filip si súhvezdie chystá, jednotka z matiky je istá.
Maturita z fyziky, áno, Robo, to si ty!
Miško, Saška, varia, pečú, už nám z toho sliny tečú.
Peťo má rád hudbu, filmy, v učení však nie je silný.
Samo – nohy špáratká, basketbalový kôš pohladká.
Milka, tá je hladoš veľký, po tele má samé kerky.
Z Lucky bude doktorka, je to veľká potvorka.
Tomášove známky páska, vlasy má jak zlatovláska.

»» Triedna učiteľka: PhDr. Darina Račková
»» Prvý rad zľava: Viktória Ďurčová, Karin Kodadová, 

Miloslava Némová, Rebeka Haščíková
»» Druhý rad zľava: Barbora Oravcová, Barbara Lenická, Mai Thi Ming Thuy, 

Lucia Baránková, Alexandra Ďurišová, Miroslava Bačová, Samuel Čánik, Soňa Babošová
»» Tretí rad zľava: Alexandra Kováčová, Michal Lohyňa, Tomáš Rusko, 

Tomáš Výberčí, Peter Porubský, Rastislav Straňák, Roland Fleischhacker, 
Martin Buch, Sophia Geseová, Filip Žiak, Diana Lenčéšová, Róbert Šima, 
Paulína Kostolániová, Günter Kaschný, Michaela Antalová, Patrik Švec

»» Na fotografii chýbajú: Andrej Babín, Adriana Rapavá, 
Petra Mikušíková, Jakub Stredanský

»» Štúdium v zahraničí: Peter Sitár

III. B
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Marko stále chorý je,
on veľmi rád totiž cestuje.
Jakub to je fotograf,
možno ti raz dá aj autogram.
Paula znova hladná je,
diéta jej odpovie.
Tomáš sa nám červená,
a či iba strach má?
Sára s Katkou sa už smejú,
svoje tajné plány kujú
a Danka so Soničkou,
zaspia úplne bez problémov.
Vlaďka k nám tu pribudla,
ale hneď sem zapadla.
Ester tá je z Trnavy,
pozná všetky naše obedy.
Verča naša všetko vie,
na všetko ti odpovie.
Laura sa tam pozerá,
znova sa nám stratila.

Viky tá má jazyk ostrý,
ale pohľad veľmi múdry.
Lucka pasty predáva,
s peniazmi nám zamáva.
Zuzka znova chýbala,
asi sa španielčina písala.
Laura väčšinou niečo šepne,
no keď skríkne tak ťa klesne.
Bia- budúca Mata Hari,
šokovať okolie sa jej darí.
Sima s Luckou v tomto 
rovnaké sú,
keď sa im aj maličkosť nepáči, 
servítku si nedajú pred pusu.
Najlepšie z nás skončí 
Maťo Kopček,
ak s ním kšeftuješ 
nepýtaj si bloček.
Viki -pekná, milá zdá sa,
no cez víkend klub 
s ňou otriasa sa.

Saška s jedlom pod lavicou,
No tvári sa že silno 
premýšľa nad rovnicou.
Maťo s Domčom-večný krik,
nová generácia Most-Híd.
Frekvencia Maťových 
monológov síce nie je veľká,
no radšej si pri nich 
sadne každá učiteľka.
Posledný čo zostal tu s nami,
obdarúva smiechotami.
Každý deň tréning, mäso, syr,
A končí v milovanom UPS

…Aj tak nám stále všetci 
hovoria, že sme pozadu,
ale snažíme sa kráčať dopredu…

III.C (Bianka Janíčeková 
a Veronika Podhorská)

»» Triedna učiteľka: PhDr. Mária Krištofičinová
»» Horný rad zľava: Matej Kopček, Andrej Slávik, Tomáš Nitry, Matej Pauchlík, Matej 

Blaškovič, Daniela Szaboóvá, Jakub Segéň, Dominik Ťapuš, Marko Krajmer
»» Stredný rad zľava: Ester Komačková, Kristína Zdychavská, Tereza Hájičková, Zuzana Lieskovská, 

Alexandra Kiššová, Lucia Navarová, Viktória Kružicová, Paulína Vykročová, Katarína Chňapeková
»» Spodný rad zľava: Simona Ballayová, Lucia Bohumelová, Laura Mináriková, Bianka 

Janíčeková, Viktória Floreková, Vladimíra Zúbková, Laura Lepjak, Veronika Podhorská
»» Na fotke chýbajú tí, ktorým sa nepáčil outfit alebo mali bad 

hair day: Sára Minárová, Soňa Štadániová
»» Do zahraničia utiekli za lepším životom: Emma Chalupová, Jakub Uharček, Sandra Urbanová

III.C
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IV.A
Štyri roky ubehli ako voda a  my vstu-
pujeme do novej éry nášho života. Našli 
sme si medzi spolužiakmi kamarátov, 
možno aj na celý život. Zažili sme spo-
lu veľa pekného, na čo budeme o  pár 
rokov s radosťou spomínať. Ďakujeme 
vedeniu, učiteľom, ale aj iným zamest-
nancom školy, že chvíle, ktoré sme tu 
strávili, boli príjemné aj vďaka Vám.

»» Triedna učiteľka: Ing. Eva Karlubíková
»» Dolný rad zľava: Adam Formela, Adam Šimurda, Natália Gajdošová, 

Michaela Blašková, Ema Arpášová, Denisa Hučíková, Michaela Petrová
»» Stredný rad zľava: Adam Lacena, Claudia Čerenková, Patrícia Lievajová, Alica Štefaničková, 

Anna Molnárová, Sofia Špaňúrová, Alexandra Lörinczová, Natália Padúchová, Ema Mozníková, 
Dagmar Viskupová, Kristína Balková, Barbora Kriššáková, Kristína Mináriková

»» Hore zľava: Marek Oravec, Oliver Szölosi, Michal Halenár, Ondrej Potúček, Boris Gajdoš
»» Chýbajú: Monika Benková, Radka Bojňanská, Silvia Dekanová, 

Simona Madová, Alica Tóthová, Klaudia Valentová
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Podľa vedenia by sme sa mali stať absolventmi 4-roč-
ného štúdia, ktorého časové obdobie bolo merané 
značne pofidérnym spôsobom, pretože podľa nášho 
názoru iba hodina nemčiny trvala jeden uhorský rok. 
V dôsledku každodenného vstávania sme sa nejeden-
krát opýtali samých seba, či je potrebné študovať dlh-
šie, ako to prikazuje zákon. Dotiahli sme to až sem, do 
bodu, kedy my prestávame rátať s matematikou a ona 
pomaly ale isto prestáva rátať s nami. Humor nás na-
priek všetkému neopúšťal a  to ani počas písomných 
maturít, kedy sme si iba potvrdili to, čo sme vedeli 
mesiace dopredu (viď. česti). Koncentrácia bolo vždy 
to, čo nám išlo najlepšie. Dokázali sme sa natoľko kon-
centrovať, že v piatky zvládli prísť do školy len tí naj-
statočnejší, ktorých pliagy ako soplík alebo predĺžený 
víkend nedokázali skoliť. Ak vám niečo hovorí rímsky 

numerický systém, tak ste si určite všimli, že sme 
štvrtáci, maturanti. Ako prváci sme po chodbách ne-
smelo ťahali káčera neistoty. A dnes? Dnes si razíme 
v bufete cestu plnú hladných krkov sťa by najstatnejší 
machovia. Motivačné plány ako konečne začneme pra-
videlné učenie boli vždy len zbytočne živená nádej. Ver-
te či neverte, núdza prežitia je inšpirujúcejšia studnica 
sily než je zdravý rozum, zodpovednosť, plánovanie 
a iné prežitky. Nevyzerá to tak, ale ďakujeme všetkým, 
ktorí pri nás stáli v zdraví aj v chorobe, ktorí na nás ne-
zanevreli, keď sme im aj na tretíkrát povedali, že tomu 
nerozumieme, ale najväčšmi ďakujeme našej triednej 
profesorke.

Žime s česťou a neberme samých seba tak vážne, to je 
naše posolstvo.

»» Triedna učiteľka: Mgr. Dana Slobodová
»» Horný zadný rad: Michaela Darnadiová, Tatiana Myjavcová, Martin Ružička, 

Lukáš Pócsik, Lukáš Perina, Adrián Kopecký, Branislav Lehman
»» Horný predný rad: Barbora Lacová, Dárius Žežovský, Veronika Šalamonová, 

Mária Mesárošová, Gabriela Ivaničová, Diana Moravčíková, Paulína Záhončíková, 
Martin Mojžiš, Natália Gogolová, Diana Raczká, Veronika Nitrianska, 
Kamila Szabóová, Filip Poljak Škobla, tr. profesorka Mgr. D.Slobodová

»» Dolný rad: Adam Trebichalský, Jakub Frišo, Adam Pleidel, Tomáš Tkáčik, 
Peter Benko, Samuel Kováč, Jakub Igaz, Tomáš Kováčik

»» Chýbajú: Adam Beňo, Juraj Fazekaš

IV.B
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REPREZENTOVALI NÁS

Náš maturant Juraj Fazekaš zo IV.B získal 2. miesto 
v celoslovenskom kole súťaže Mladý moderátor – Sá-
rova Bystrica. Svoje rečnícke umenie prejavil v tvorbe 
reklamy, spravodajskej relácie, ale i vo vedení rozhovo-
rov so známou osobnosťou.

Krajské kolo olympiády zo slovenského jazyka a litera-
túry nám prinieslo zaslúžené ovocie. V kategórii A sa 
Dagmar Viskupová zo IV.A, umiestnila na 2. mieste, 
v  kategórii B získal Richard Bonde z  II.AJ krásne 1. 
miesto a v celoslovenskom kole obsadil 5. miesto.

V súťaži Hviezdoslavov Kubín získala Anna Dukesová 
z III. TA v obvodnom kole 3. miesto za umelecký pred-
nes prózy. V regionálnom kole sa na 3. mieste umiestni-
la Anna Čavčíková z II.SA recitáciou prózy.

Naďa Hrušovská a Natália Bencová z I.PA, úspešne 
reprezentovali školu dramatizáciou rozprávky v regio-
nálnej súťaži Rozprávkové vretienko, kde obsadili 1. a 2. 
miesto.

V súťaži Esej Jána Johanidesa skupina slovenských spi-
sovateľov udelila čestné uznanie našej žiačke Michae-
le Antalovej z III. B, ktorá smelo spájala svoje vlastné 
názory s  výrokom Jána Johanidesa. V  snahe motivo-
vať mladých ľudí k čítaniu literatúry sme sa zapojili do 
súťaže Vráťme knihy do škôl. Výhercom sa stal Matej 
Zverka z  II. B, ktorého organizátori potešili balíčkom 
kníh.

Najúspešnejším súťažiacim v  olympiáde v  anglickom 
jazyku bola Tereza Poláčková zo VI.SXA, ktorá v celo-
slovenskom kole obsadila 7. miesto. V súťaži Language 
Flower - recitácia poézie a prózy v anglickom jazyku 
reprezentovali našu školu viacerí žiaci, ktorí postúpili 
do celoslovenského kola, z nich sa najlepšie umiestnili 

obsadil 3. miesto v krajskom kole. V regionálnej súťaži 
Cestujeme históriou sa družstvo žiačok z III.TA: Emma 
Škulecová, Vanesa Urbanová a Nina Kadáková pre-
bojovalo na 1. miesto.

V  astronomickej súťaži Čo vieš o  hviezdach bodovali 
v okresnom kole žiaci III.TA: Alžbeta Žiarovská obsa-
dila 6. miesto, Adam Tkáč 8. miesto a Nikola Hornia-
ková 11. miesto.

V  chemickej olympiáde sa Soňa Jesenáková zo 
IV.BJ z 3. miesta v krajskom kole v najvyššej kategó-
rii A  prebojovala do celoštátneho kola v  Trnave, kde 
ako úspešná riešiteľka skončila na 13. mieste. Krajské 
kolo v kategórii B vyhral Jakub Patrik z II.AJ, postúpil 
na celoslovenský výber Letná škola vo Svite. Úspeš-
ní riešitelia boli aj Tomáš Hegedüš z II.AJ (9. miesto) 
a Dominika Veselá z  III.AJ (10.miesto). V kategórii D 
zvíťazila v  okresnom kole Ester Fazekašová z  I.AJ 
a bola úspešnou riešiteľkou krajského kola. Z krajskej 
prehliadky Festivalu vedy a techniky AMAVET postúpili 
do celoslovenského kola v Bratislave v odbore chémia 
Paulína Vykročová a Lucia Navarová z III.C, kde v sú-
ťaži diváka o najzaujímavejší projekt obsadili 3.miesto 
z 85 projektov.

V  predmete informatika sa okrem tradičných súťaží 
naši žiaci úspešne zapojili aj do súťaže Baltík, kde An-
drej Hulák z I.AJ, získal 4.miesto v krajskom kole v ka-
tegórii C. V súťaži Office aréna Vanessa Čančinová zo 
IV.AJ obsadila 3.miesto v krajskom kole a Magdaléna 
Bellayová zo IV.BJ získala pekné 1.miesto v krajskom 
kole a  postúpila do medzinárodného finále v  Prahe, 
kde sa celkovo umiestnila na 5. mieste. V  súťaži Ze-
nit v  programovaní v  krajskom kole Oliver Szöllö-
si zo IV.A obsadil 8. miesto a Michal Ďurovič z V.BJ 
11. miesto v kategórii A, Matej Zverka z  II.B a Adam 
Dukes zo VI.SXA získali 4.- 5.miesto v krajskom kole 
v kategórii B. V súťaži Zenit WebDeveloper sa Marian-

Viktor Gajdošík z IV.AJ a Lucia Kováčiková z V.KNA - 
1. miesto v krajskom kole – kategória: prevzatá tvorba.

V  súťaži Divadlo  – vlastná tvorba, výber žiakov I.AJ, 
II.AJ, III.AJ a IV.AJ obsadil 1.miesto v krajskom semifi-
nále a postúpili do celoslovenského kola rovnako ako aj 
divadelná skupina žiakov z III.TA.

V nemeckom jazyku nás úspešne reprezentovali: Pavol 
Pánisz z II.AJ – 2.miesto v okresnom kole a 3.miesto 
v  krajskom kole olympiády v  nemeckom jazyku, ka-
tegória 2A; Peter Šmehyl zo IV.AJ – 1.miesto v okres-
nom kole a 4.miesto v krajskom kole olympiády v ne-
meckom jazyku kategória 2B; Tereza Poláčková zo 
VI.SXA – 2.miesto v krajskej súťaži Mladý prekladateľ 
(nemecký jazyk).

V  ruskom jazyku najlepšie výsledky získala Kristína 
Mazáková z V.AJ – 1.miesto v krajskom kole a 5.miesto 
v celoslovenskom kole olympiády v ruskom jazyku, ka-
tegória B2.

V španielskom jazyku sme aj tento rok žali úspechy: Lu-
cia Gálová z III.AJ – 1.miesto v krajskom kole a 4.miesto 
v celoslovenskom kole olympiády v španielskom jazyku, 
kategória B; Karin Kocsisová z II.AJ - 2.miesto v kraj-
skom kole olympiády v španielskom jazyku, kategória 

A; Lenka Minarovičová z III.AJ - 2.miesto v krajskom 
kole olympiády v  španielskom jazyku, kategória B; 
Jana Horňáková zo IV.AJ - 2.miesto v krajskom kole 
olympiády v španielskom jazyku, kategória C, 2.miesto 
v krajskej súťaži Mladý prekladateľ (španielsky jazyk); 
Sofia Šuchterová zo VII.SPA - 3.miesto v  krajskom 
kole olympiády v španielskom jazyku, kategória D; Mi-
chaela Rybanská z III.AJ – 1.miesto v krajskom kole sú-
ťaže Jazykový kvet (španielsky jazyk), postup do celo-
slovenského kola; Kristián Cimerman z II.A - 2.miesto 
v  krajskom kole súťaže Jazykový kvet (španielsky ja-
zyk). Žiaci III.AJ triedy získali 1.miesto v krajskom kole 
súťaže Jazykový kvet – dráma (v španielskom jazyku) 
a postúpili do celoslovenského kola.

Do biologickej olympiády sa v  tomto školskom roku 
zapojilo 109 žiakov našej školy. V kategórii B boli naj-
úspešnejšie žiačky zo VI.SXA: Ivana Ivanová získala 7. 
miesto a  Silvia Adamová 8. miesto v  krajskom kole. 
Najlepšia v  kategórii C bola Anna Dukesová z  III.TA, 
ktorá sa umiestnila na 1. mieste v okresnom ale i kraj-
skom kole. Andrej Čerňanský z III.TA získal 3. miesto 
v okresnom kole v kategórii C a Viktória Bolečková 
z II.SA 3. miesto v okresnom kole v kategórii D.

Štyria žiaci z III.TA: Chris Hrušovský, Andrej Čerňan-
ský, Simona Válová a  Simona Bánovská sa v  súťa-
ži " Mladý záchranár civilnej ochrany" umiestnili na 3. 
mieste v okresnom kole a postúpili do krajského kola.

Našim žiakom sa darilo v tomto školskom roku aj v de-
jepisných súťažiach. V olympiáde z dejepisu získali Ka-
tarína Vojteková z  I. PA 3. miesto v  okresnom kole 
v  kategórii F, Lenka Minarovičová z  III.AJ 6. miesto 
v krajskom kole v kategórii A a Martin Balko z V.AJ z 1. 
miesta v krajskom kole v kategórii B postúpil do celo-
slovenského kola. V Dejepisnej súťaži študentov gym-
názií ČR a SR tím v zložení Samuel Budai z IV.BJ, Ja-
kub Hujavý z VI.SXA a Karolína Trubíniová zo VI.SXA 

Juraj Fazekaš a Samuel Kováč
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Úspechy máme aj v športe. Najlepšie výsledky v kolek-
tívnych športoch dosiahlo družstvo žiakov v hádzanej 
SŠ – 1.miesto v okresnom kole a 5.miesto v krajskom 
kole (Balogh, Benko, Fazekaš, Koiš, Kováč, Kube-
na, Patrik, Rigoci, Sýkora, Šimek, Tomanka, Vozaf) 
a družstvo žiačok v basketbale SŠ – 1. miesto v okres-
nom kole, postup do krajského kola (Bochnovičová, 
Bencelová, Hudáková, Džačárová, Némová, Štefa-
ničková, Malecká, Očadlíková, Kolářová).

Najlepší v  atletike SŠ boli: Samuel Kováč z  IV.B  – 
2.miesto v  okresnom kole vrh guľou a  2. miesto 
v  okresnom kole hod diskom; Alžbeta Hulínová zo 
VII.SPA – 2.miesto v okresnom kole a 4. miesto v kraj-
skom kole v skoku do diaľky, 2.miesto v okresnom kole 
v behu na 100m; Rebeka Haščíková z III.B – 3.miesto 
v okresnom kole vo vrhu guľou; Regina Nyulassyová 
z  II.AJ – 3.miesto v okresnom kole v behu na 800m; 
Emma Krčmárová z  II.AJ  – 3.miesto v  okresnom 
kole v hode oštepom; Ondrej Svoreň z II.C – 3.miesto 
v okresnom kole beh na 3 000 m, Tomáš Pivarči z II.C 

- 3.miesto v okresnom kole v skoku do výšky.

na Zimmermannová zo IV.AJ umiestnila v  krajskom 
kole na 2. mieste. V neposlednom rade stojí za zmienku 
súťaž Junior Internet, kde v celoslovenskom finále Mi-
chal Ďurovič z V.BJ získal 1. miesto v kategórii Junior 
Blog so svojou prácou Magic Miracles a Martin Fekete 
z V.AJ získal 3. miesto v kategórii Junior Web so strán-
kou PONSH. V súťaži I-bobor sa zúčastnilo viac ako 120 
študentov našej školy.

V celoslovenskom kole Olympiády o Európskej únií našu 
školu reprezentovali Kristián Balala z VIII.OKA, Barbo-
ra Malecká z VIII.OKA a Barbora Pániková z V. AJ.

V  krajskom kole súťaže Mladý Európan naše gymná-
zium na 1.mieste reprezentovalo družstvo: Miriam 
Maťašovská z III. AJ, Natália Žemberová zo VII.SPA, 
Simona Škríbová zo VII.SPA, ktoré postúpilo do celo-
slovenského kola. Vynikajúce výsledky v IQ olympiáde, 
vyhlasovateľom ktorej je MENSA Slovensko, v  kraj-
skom kole dosiahli žiačky IV.KA Tamara Trtíková - 2. 
miesto a Anna Gulíková - 7. miesto.

Výborné výsledky sme mali aj matematických súťa-
žiach. V  matematickej olympiáde získala Bibiana Lo-
vašová z I.PA krásne 1. miesto v okresnom kole v ka-
tegórii MO Z-6 a Vivien Hegedüsová z I.AJ získala tiež 
1. miesto v krajskom kole v kategórii C. V Pytagoriá-
de sa Ema Nagyová z II.SA umiestnila na 1.-2. mieste 
v okresnom kole kategórie P-7.

Súťažný tím v zložení Marianna Zimmemannová zo 
IV.AJ, Marián Zimmermann zo IV.AJ, Patrik Jakub 
z  II.AJ a Branislav Lehman zo IV.B v súťaži Matema-
tický B - deň dosiahli 8. miesto v rámci celoslovenské-
ho hodnotenia.

V  krajskom kole geografickej olympiády v  kategórii 
Z nás úspešne reprezentovali Daniel Sliacky z III.AJ – 
9. miesto a Matej Pauchlík z III.C – 11. miesto.

potravinárstvo sa umiestnili na 2. mieste v krajskom 
kole a postúpili do celoslovenského kola. Jakub Stre-
danský z III.B sa umiestnil v krajskom kole na 2. mieste 
a postúpil do celoslovenského kola s prácou „Extrémiz-
mus na Slovensku“ v odbore história, filozofia, právne 
vedy. Na 3. mieste sa v krajskom kole umiestnili: Filip 
Žiak z  III.B s  prácou „Finančná gramotnosť“ v  odbo-
re matematika, fyzika; Rebeka Haščíková a Mai Thi 
Minh Thuy z  III.B s prácou „Študijná a pracovná mo-
bilita v EÚ“ v odbore pedagogika, psychológia, socio-
lógia. Radovan Donovan zo IV.BJ s prácou „Rakovina 
prsníka – prevencia, diagnostika a vplyv ochorenia na 
pacientov a ich rodiny“ získal v odbore zdravotníctvo 
v krajskom kole 4. miesto a Natália Šedivá s Hanou 
Čižmárikovou zo IV.BJ sa umiestnili v krajskom kole 
na 8. mieste s prácou „Mozgové hemisféry“ v odbore 
biológia.

Tento rok opäť postúpili naši študenti Samuel Sýkora 
z V.BJ, Peter Benko z IV.B, Matej Koiš z III.AJ, Simo-
na Bochnovičová z III.A a Denisa Hučíková z IV.A z 1. 
miesta v  krajskom kole do celoslovenského kola sú-
ťaže Župná kalokagatia – mladý záchranár, kde obsa-
dili nádherné 2. miesto. Na trati dlhej 2,8 km ukázali 
nielen úroveň svojej fyzickej zdatnosti, ale i vynikajúce 
teoretické vedomosti.

V orientačnom behu žiačok ZŠ a OG sa naše družstvo 
v zložení Lenka Porubská z III.TA, Marieta Miklová z V.
KNA, Petronela Dudášová z V.KNA a Mehager Hana 
Maria Salah z I.PA umiestnilo na 1. mieste v okresnom 
kole a rovnako aj v krajskom kole. Dievčatá postupujú 
na Majstrovstvá Slovenska.

Výborné výsledky dosiahli naši žiaci aj v  šachu, kde 
v krajskom kole bojovali Miroslav Krupa z I.PA, Matej 
Bátora z VI.SXA a Martina Hlavinová z I.C, ktorá zís-
kala 2.miesto v krajskom kole.

Veľmi nás potešil úspech žiakov z  III.AJ na medziná-
rodnej súťaži krátkych študentských filmov, ktorá je 
súčasťou medzinárodného filmového festivalu This 
Human World. Ich krátky film na tému Spolu za lep-
šiu budúcnosť (Together For A  Better Future) získal 
1.miesto.

V  stredoškolskej odbornej činnosti nás v krajskom 
kole reprezentovalo 10 žiakov so 7 prácami v  6 od-
boroch. Simona Strejčková z  II.A obsadila s prácou 

„Získavanie prasacích oocytov v podmienkach in vitro“ 
v krajskom kole v odbore biológia vynikajúce 1. miesto 
a  v  celoslovenskom kole sa umiestnila na 2. mieste. 
Pavlína Vykročová a Lucia Navarová z III.C s prácou 

„Prírodné alternatívy zubných pást“ v odbore chémia, 

1.rad zľava: Bibiana Lovašová I.PA, Ema Nagyová II.SA, Katarína 
Vojteková I. PA, Vivien Hegedüsová I.AJ, Samuel Ulrich I.PA, 
Adam Tkáč III.TA

2.rad zľava: Branislav Lehman IV.B, Alžbeta Žiarovská III.TA, 
Jakub Patrik II.AJ, Adam Kukučka II.AJ, Marieta Miklová V. KNA, 
Martin Petkéš IV.KA

Patrik-II.AJ, Ivanová-VI.SXA, Adamová-VI.SXA, Jesenáková-IV.BJ

naši matematikári

III.AJ na medzinárodnej súťaži krátkych študentských filmov
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NÁŠ ČASOPIS OZVENA

V tomto školskom roku nastala zmena na pozícií šéfre-
daktorky. Novou sa stala Andrea Jaleczová z  triedy 
IV.AJ. Ďalšími redaktormi boli: Veronika Hubinská z V.
BJ (zástupkyňa šéfredaktorky), Alexandra Vargová 
z V.BJ, Lenka Minarovičová z III.AJ, Bianka Janíčeková 
z III.C, Jakub Stredanský z III.B, Sára Kusyová z IV.BJ, 
Soňa Štadániová z III.C, Daniela Szabóová z III.C, Miro-
slav Krupa z I.PA, Erika Valentová z IV.AJ, Juraj Faze-
kaš zo IV.B, Natália Novotová z I.AJ, Kristína Škutilová 
z  II.AJ, Linda Süssová z V.BJ, Radka Csernáková z V.
BJ, Nataša Vernarcová z II.AJ, Matúš Gálik z II.B.  Gra-
fiku mali na starosti: Martin Raček z VIII.OKA, Bianka 
Andrýsková z IV.AJ, Paulína Pinková z I.AJ, Lucia Kory-
tárová z II.AJ, Michal Ďurovič z V.BJ. Časopis pracoval 
pod vedením Mgr. R. Lukačkovej a PaedDr. B. Solčan-
skej.

ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA

V  tomto roku pracovala v  zložení: Predseda: Bibiána 
Bianka Solčanská (VII.SPA), podpredseda: Emma Cha-
lupová (III.C), členovia: Martin Fekete (V.AJ), Nikola 
Mazúchová (IV.BJ), Zuzana Plháková (III.AJ), Andrea 
Hroššová (VI.SXA), Natália Náhlovská (II.B), Simona 
Strejčková (II.A), Alexandra Bernáthová (I.AJ), Veronika 
Kozová (I.AJ), Martin Guniš (I.B). Členovia sa zúčastňujú 
aj zasadnutí a akcií Študentského parlamentu v Nitre.

Aj v tomto školskom roku sme nalievali sladké „Kakav-
ko“ a rozdávali sladkosti počas akcie „Mikuláš na škole“. 
ŽŠR opäť zopakovala úspešný „Lazy day“, ktorý prinie-
sol študentom deň bez stresu. Novinkou tohto roku 
bol aj vydarený „Valentínsky večierok“, ktorý sa konal 
22. 2. 2018 v PKO. Školský rok sme ukončili obľúbenou 
akciou, „Filmová noc“, ktorá sa konala 1.júna ako čereš-
nička na torte za úspešným školským rokom 2017/18.

OPÄŤ SME MODERNEJŠÍ

V  úvode školského roka sa žiaci a  vyučujúci potešili 
zrenovovanej multifunkčnej učebni  – zakúpili sme 
z  prostriedkov školy 31 nových počítačov v  hodno-
te 18000  €. Vo veľkej telocvični sa zrekonštruovalo 
osvetlenie, ktoré doposiaľ obmedzovalo využívanie te-
locvične najmä v zimnom období – 5 200€. V jesennom 
období sa zrealizovala dotáciou NSK rekonštrukcia 
rozvodov a  čerpadiel výmenníkovej stanice tepla 
v budove školy v celkovej hodnote 21 000 €.

V závere kalendárneho roka 2017 sme definitívne ukon-
čili výmenu pôvodných okien ale i vchodových dverí 
za plastové v  celkovej hodnote 60 600 €. Z  ušetre-
ných financií v rozpočte školy sme vymenili podlahu 
v 3 triedach – 7 000€ a do 2 tried sa zakúpil školský 
nábytok – 4 800€, namontovali sa dva chýbajúce da-
taprojektory  – 431€. Pri vstupe do školského areálu 
sa zabudovala cestná závora z dôvodu zabezpečenia 
väčšej bezpečnosti detí, v hodnote 3 000€. Z dôvodu 
skvalitnenia vyučovania a  zlepšenia pracovných pod-
mienok škola zakúpila notebooky v  hodnote 4 900€ 
a namontovala klimatizáciu do 5 miestností adminis-
tratívy v celkovej sume 3 400€. Nadácia zakúpila gym-
náziu z dôvodu obnovy jednej informatickej učebne 
16 nových PC v hodnote 8 600€.

Na 2. poschodí sa zriadila nová oddychová zóna pre 
žiakov – 12 sedacích vakov, ktoré škola dostala spon-
zorsky. Sponzorsky škola získala 5 bielych tabúl do 
tried  – 2 tabule darovala škole Slovenská sporiteľňa, 
a.s. (I.PA, I.A) a 3 tabule zakúpili rodičia (I.B, III.A, III.B).

V  jesennom období roka 2017 zastupiteľstvo NSK od-
súhlasilo škole finančné prostriedky na vypracovanie 
projektovej dokumentácie na zateplenie a novú fa-
sádu školy. Na jej vypracovaní sa od apríla 2018 začalo 
pracovať.

RADA RODIČOV

pracovala v zložení: PaedDr. Lucia Rumanová, PhD. (II.
SA) - predsedníčka rady rodičov, Mgr. Terézia Bieliko-
vá (II.AJ)  – podpredsedníčka, Ing. Marcela Medeková 
(III.A) – ekonómka. Ostatní členovia rady rodičov: Ing. 
Gabriela Mesárošová (I.PA); Ing. Slavomíra Chobotová 
(III.TA); Ing. Ivana Bojňanská (IV.KA); Ing. Pavol Hroššo 
(V.KNA); Ing. Marián Dukes (VI.SXA); Ing. Elena Lagino-
vá (VII.SPA); Mgr. Anna Krenická (VIII.OKA); Ing. Ivan 
Zelenák (I.AJ); Mgr. Andrea Plháková (III.AJ); Mária Ma-
runiaková Čeryová (IV.AJ); Stanislava Budaiová (IV.BJ); 
Mgr. Ľubica Kubenová (V.AJ); Mgr. Jarmila Hudáková, 
PhD. (V.BJ); Mgr. Dajana Hatinová (I.A); Ing. Zuzana On-
drovičová (I.B); Martina Puchovská (I.C); Radoslav Kri-
váček (II.A); Mgr. Branislav Reťkovský (II.B); Ing. Tibor 
Seidl (II.C); PhDr. Miloš Bača (III.B); Ing. Mária Chňape-
ková (III.C); Eva Gajdošová (IV.A); Lucia Uhrinová (IV.B).

Rada rodičov má od roku 2018 právnu subjektivitu a je 
registrovaná MV SR ako občianske združenie s  náz-
vom: „ Rodičovské združenie gymgol“. V zmysle svo-
jich nových stanov naďalej finančne  podporuje školské 
aktivity a  prispieva k  zveľaďovaniu materiálno-tech-
nických podmienok školy.

Ďakujeme rodičom za ich priazeň, podporu, 
spoluprácu a finančnú pomoc.

RADA ŠKOLY

Rada školy je ustanovená podľa § 24 zákona NR SR č. 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve. Má 11 členov a jej činnosť sa riadi vlast-
ným štatútom.

Členovia Rady školy sú: Mgr. Vladimír Podoba – 
predseda RŠ, zástupca pedagogickej zložky; 
Mgr. Monika Polonecová – podpredseda RŠ, 
zástupca nepedagogickej zložky; PaedDr. Erika 
Miková – zástupca pedagogickej zložky; PhDr. 
Miloš Bača – zástupca rodičov; Mgr. Alena 
Maťašovská – zástupca rodičov; Doc. Ing. Ivan 
Janoško, CSc. – zástupca rodičov; Bibiána 
Bianka Solčanská – zástupca žiakov; Ing. Martin 
Nemky – zástupca zriaďovateľa; Ing. Marián 
Radošovský – zástupca zriaďovateľa; Ing. Marcel 
Polička, PhD. – zástupca zriaďovateľa; Doc. PhDr. 
Martin Hetényi, PhD. – zástupca zriaďovateľa

Valentínsky večierok

žiaci na hodine fyziky
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»» Pedagogickí zamestnanci školy
»» Horný rad zľava: Mgr. Klarisa Pavlovičová, Mgr. Marta Ganderáková, Mgr. Martin Cápay, PhD.; 

Mgr. Tomáš Zaujec, Mgr. Renáta Lukačková, Mgr. Vladimír Podoba, Mgr. Lívia Maťušová, 
Mgr. Vladimíra Juráková, Mgr. Alexandra Podobová, Mgr. Dana Slobodová

»» Stredný rad zľava: Mgr. Viera Švardová, Mgr. Monika Kelebercová, Mgr. Alena Bystrická, 
PaedDr. Jana Stanková, PhDr. Katarína Michalíková, Mgr. Marta Turanová, Mgr. Silvia Tóthová, 
Mgr. Eva Dobiaš, PaedDr. Beata Solčanská, Mgr. Katarína Kettmannová, PhDr. Darina 
Račková, Mgr. Petra Čančová, Mgr. Silvia Páleníková, Mgr. Iveta Palková, Mgr. Jana Juríková, 
PhDr. Vlasta Zelenková, Ing. Eva Karlubíková, PhDr. Mária Krištofičinová, Mgr. Zuzana 
Cehlárová, Mgr. Zdravomila Barthová, Mgr. Anežka Luleiová, PaedDr. Alena Viziová, PhD.; 
Mgr. Renata Bohuslavová, PaedDr. Erika Miková, RNDr. Miriama Kopernická, PhD.; 
Mgr. Andrea Antalová, Mgr. Viktor Kuťka

»» Dolný rad zľava: Ing. Mária Budínská, Mgr. Martina Filová, Mgr. Eva Činčurová, 
PaedDr. Alica Hladká, RNDr. Zuzana Hurtová, Mgr. Andrea Ďurická, Mgr. Eva Frantzová, 
Mgr. Soňa Krivošíková, Mgr. Viera Civáňová, Mgr. Kristína Laurinská, Mgr. Magdaléna Šonkoľová, 
PaedDr. Jana Pechová, PaedDr. Darina Arpášová

»» Na fotke chýba: Mgr. Juraj Horváth, Mgr. Soňa Kisová, Mgr. Martina Koprdová, 
PaedDr. Veronika Szombatová

Zriaďovateľom Gymnázia, Golianova 68, Nitra
je Nitriansky samosprávny kraj.

» Hospodársky úsek:
» Dolný rad zľava: Anna Dávidová - 

upratovačka, Magdaléna Slamková 
- upratovačka, Renáta Podlužanská 
- upratovačka, Mgr. Zuzana Uhríková – 
Strešková – sekretárka riaditeľky školy, 
Denisa Líšková - sekretárka riaditeľky školy

» Horný rad zľava: Igor Hreňovčík – 
školník, Stanislav Navrátil – školník, 
Edita Bečárová – upratovačka, 
Daniela Jankovičová – upratovačka, 
Margita Sklenárová – upratovačka, 
Monika Jurajdová – vedúca technicko-
ekonomického úseku, Gabriela Bačová – 
personalistka a mzdová účtovníčka

» Školská jedáleň:
» Dolný rad zľava: Emília Vaššová 

- kuchárka, Renáta Gavulová – 
prevádzková pracovníčka, Tatiana 
Hercegová – hlavná kuchárka, Alžbeta 
Depešová - prevádzková pracovníčka

» Horný rad zľava: Helena Gregušová 
- zaučená kuchárka, Gizela Tkáčová - 
prevádzková pracovníčka, Ľuboslava 
Holková - prevádzková pracovníčka, 
Soňa Móriová - zaučená kuchárka, 
Katarína Mošaťová - admin. pracovníčka 
školskej jedálne, Mgr. Monika Polonecová 
– vedúca školskej jedálne
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