
Pochvaly žiakov za škol. rok 2007/2008 udelené riaditeľom školy 
 
 Škola v školskom roku 2007/2008 pokračovala v svojej úspešnej práci, o čom svedčí 
aj 109 pochvál udelených úspešným reprezentantom školy riaditeľom školy:                                   
 
1. Denisa Juričová – za reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti (Mgr. Koščová) 
2. Veronika Halžová – za reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti (Mgr. Koščová) 
3.Katarína Fröhlichová – za úspešnú reprezentáciu školy v súťažiach  debatných klubov 
(Mgr.Matiaš) a za prácu v redakčnej rade časopisu Som čistý (RNDr. Hromadová) 
4. Dominika Puzderová – za grafickú prípravu Pamätnice školy (PhDr.A.Šimová) 
5. Michal Medrický – za prezentáciu  spoločenských tancov na školských akadémiách  
6. Barbora Brnušáková - za prezentáciu  spoločenských tancov na školských akadémiách 
7. Miroslav Soroka – za úspešnú reprezentáciu školy v KK FO kat. D (Mgr.Ganzarčíková) 
8. Maroš Baran – za úspešnú reprezentáciu školy v KK BIO kat. A (Mgr.V.Hudák) 
9. Ľubomír Žák – za úspešnú reprezentáciu školy v KK vo volejbale (Mgr  M.Ondrušek) 
10. Jakub Roman – za úspešnú reprezentáciu školy v KK vo volejbale (Mgr  M.Ondrušek) 
11. Jozef Jašš – za úspešnú reprezentáciu školy v KK vo volejbale (Mgr  M.Ondrušek) 
12. Ľuboš Hankovský - za úspešnú reprezentáciu školy v KK vo volejbale (Mgr .Ondrušek) 
13. Maroš Mihalco – za úspešnú reprezentáciu školy v KK vo volejbale (Mgr  M.Ondrušek) 
14. Maroš Margicin – za úspešnú reprezentáciu školy v KK vo volejbale (Mgr  M.Ondrušek) 
15. Pavol Kertýs – za úspešnú reprezentáciu školy na výstavách fotografií na Slovensku a  
v zahraničí   (RNDr.M Tribus) 
16. Jana Čuláková - za úspešnú reprezentáciu školy na výstavách fotografií na Slovensku 
a v zahraničí (RNDr.M Tribus) 
17. Miroslava Porubská- za úspešnú reprezentáciu školy na výstavách fotografií na 
Slovensku a v zahraničí (RNDr. Tribus) 
18. Jaroslava Petričová - za úspešnú reprezentáciu školy na výstavách fotografií na 
Slovensku a v zahraničí (RNDr.M Tribus 
19. Monika Nyitraiová – za úspešnú reprezentáciu  školy v KK  plávaní(PaedDr.Stankovič), 
v súťažiach debatných klubov ( Mgr.Matiaš)a za  prácu v redakčnej rade časopisu Som čistý 
(RNDr. Hromadová) 
20. Katarína Kertýsová – za úspešnú reprezentáciu školy v KK GEO (RNDr.V.Sabol) a  za 
prácu v redakčnej rade časopisu Som čistý (RNDr. Hromadová) 
21. Matúš Ištoňa – za úspešnú reprezentáciu školy v KK GEO (RNDr.V.Sabol) 
22. Katarína Porubská - za úspešnú reprezentáciu školy v KK GEO (Mgr.Železná) a za 
prípravu publikácie Pamätnica školy (PhDr.A.Šimová) 
23. Martin Gluvňa - za grafiku Pamätnice, internetového e-časopisu a propagačného   
bulletinu z osláv 70. výročia založenia školy (PhDr.A Šimová) 
24. Viliam Sidorjak - za grafiku Pamätnice, internetového e-časopisu a propagačného 
bulletinu z osláv 70. výročia založenia školy (PhDr.A Šimová) 
25. Barbora Drotárová – za 3. miesto v KK SOČ (RNDr.E.Hromadová) 
26. Judita Volčková - za 3. miesto v KK SOČ (RNDr.E.Hromadová) 
27. Patrik Červeňák – za 3. miesto v KK olympiády  v RUJ (PhDr. J.Almassyová) 
28. Martin Ganzarčík – za 3. miesto v KK plávaní ( PaedDr. J.Stankovič),  za úspešnú 
reprezentáciu školy v KK vo volejbale (Mgr.M.Ondrušek) a za reprezentáciu školy 
v kultúrnej oblasti ( PhDr.Bušíková) 
29. Martin Urban – za 3.- miesto v KK  FO kat. B ( RNDr.P.Bubák), za grafiku Pamätnice, 
internetového e-časopisu a propagačného bulletinu  z osláv 70. výročia založenia školy 
(PhDr.A Šimová) 



30. Anton Kovaľ – za 3. miesto v v KK súťaže Zenit v programovaní v kategórii B 
(Ing.N.Hutňanová) 
31. Barbora Kašperová -  za 3.miesto v KK BIO  a za úspešnú reprezentáciu školy 
v celoštátnom kole BIO v kategórii A, kde získala Cenu dekana PF UK (Mgr.V.Hudák) 
32. Andrej Džupina – za 2. miesto v KK ANJ O kat. A  (Mgr.Rigová)  
33. Katarína Šuľová – za 2. miesto v KK SOČ a za úspešnú reprezentáciu školy   
v celoštátnom kole SOČ  (RNDr. E.Hromadová) 
34. Monika Vašková – za 2. miesto v KK olympiáde v RUJ (PhDr. J.Almassyová) 
35. Michal Semrič – za 2. miesto v KK BIO a za úspešnú reprezentáciu školy 
v celoslovenskom kole BIO ( Mgr.V.Hudák) 
36. Róbert Gaľan – za 2. miesto v KK BIO a za úspešnú reprezentáciu školy v celoštátnom 
kole BIO v kat. A (RNDr.E.Hromadová) 
37. Ján Mišák – za 2. miesto v KK FO kat. D (Mgr.J.Ganzarčíková) 
38. Lenka Kriaková – za 1. miesto v krajskom kole SOČ a úspešnú reprezentáciu školy 
v celoštátnom kole SOČ ( PhDr. Bušíková) 
39. Jaroslav Volčko – za 1. miesto v KK olympiáde v nemeckom jazyku a za úspešnú 
reprezentáciu školy v celoštátnom  kole olympiády v nemeckom jazyku (Mgr.M.Ondrušek) 
40. Andrea Heribanová – za 1. miesto v KK BIO, za 1. miesto v KK SOČ a za úspešnú 
reprezentáciu  v celoštátnych kolách SOČ a BIO v kat. B (RNDr.E.Hromadová) 
41. Anna Harčaríková – za 1. miesto v KK BIO a za úspešnú reprezentáciu školy 
v celoštátnom kole BIO kat. A (RNDr.E.Hromadová) 
42. Dominika Zákutná – za 1. miesto v KK CHO kat. B  ( RNDr.C.Knap) 
43. Alexandra Serečunová – za 1. miesto v krajskom kole BIO  ( Mgr.V.Hudák) 
44. Daniel Džunda – za 1. miesto v KK SOČ,  2. miesto v KK BIO kat. B,   ), za úspešnú 
reprezentáciu v celoštátnom kole SOČ  (RNDr.E.Hromadová), a za  grafickú prípravu 
Pamätnice školy  (PhDr.A.Šimová) 
45. Katarína Hudačková - za 1. miesto v kategórii jednotlivcov a družstiev v súťaži 
Pribinove poklady  (PhDr. A Šimová) 
46. Zuzana Peláková– za 5. miesto vo finále IX. ročníka Slovenskej debatnej lig 
(Mgr.Matiaš) 
47. Martin Choma – za 5. miesto vo finále IX. ročníka Slovenskej debatnej ligy 
( Mgr.Matiaš) 
48. Vincent Bujňák - za 5. miesto vo finále IX. ročníka Slovenskej debatnej ligy 
(Mgr.Matiaš) 
49. Veronika Rohaľová  - za úspešnú reprezentáciu školy na výstavách fotografií na 
Slovensku a v zahraničí  a pri tvorbe obrazových publikácií z nášho regiónu    
(RNDr.M.Tribus) 
50. Michal Rohaľ - za úspešnú reprezentáciu školy na výstavách fotografií a vo 
 fotografických súťažiach  na Slovensku a v zahraničí (RNDr.M.Tribus) 
51.Ján Šurkala – za 1. miesto v kategórii jednotlivcov a družstiev v súťaži Pribinove 
poklady a za 2. miesto v celoslovenskom kole Eustory v kategórii skupinových prác na tému 
Kultúra môjho regiónu v 20. storočí  (PhDr. A Šimová) 
52. Zuzana Poláková - za 1. miesto v kategórii jednotlivcov a družstiev v súťaži Pribinove 
poklady  a za 2. miesto v celoslovenskom kole Eustory v kategórii skupinových prác na 
tému Kultúra môjho regiónu v 20. storočí (PhDr.A Šimová) 
53. Ľuboš Steranka – za 1. miesto v KK GEO a 3. miesto v celoštátnom kole GEO 
(RNDr.V.Sabol) 
54. Juraj Chovanec – za 1.miesto v KK GEO a za 3. miesto v celoštátnom kole GEO 
(RNDr.V.Sabol) 



55. Peter Deďo – za 2. miesto v KK GEO a za 2. miesto v celoštátnom kole GEO 
(RNDr.V.Sabol) 
56. Juraj Šott – za 1. miesto v KK GEO a za 2. miesto v celoštátnom kole GEO 
(RNDr.V.Sabol) 
57. Peter Mikula – za 1. miesto v celoštátnom kole SOČ, za 2. miesto v celoštátnom kole 
BIO, za 1. miesto v KK SOČ, za 2. miesto v KK BIO  (RNDr.E.Hromadová) 
58. Zuzana Špirková – za zlatú medaila Zuzany Špirkovej z medzinárodnej vedomostnej 
olympiády EUSO 2008 na Cypre (RNDr. Dzubáková) 
59. Stanislava Stojkovičová – za bronzovú medailu na  medzinárodnej súťaži BUSEF 
v Turecku (RNDr.E.Hromadová)  a  za 1.miesto v KK BIO a úspešnú reprezentáciu školy na 
celoslovenskom kole v kat. B, kde získala Cenu Dekana PF UK (Mgr.V.Hudák) 
60. Júlia Kostúrová – úspešnú reprezentáciu školy a mesta v silovom trojboji a za titul 
Majsterka sveta v silovom trojboji, patrí  medzi 10 najúspešnejších športovcov Prešovského 
kraja   
61. Edita Gurská - za úspešnú reprezentáciu školy v SOČ a BIO v priebehu celého 
gymnaziálneho štúdia (RNDr. Tribus) 
62. Paula Vargová - za úspešnú reprezentáciu školy v SOČ a BIO v priebehu celého 
gymnaziálneho štúdia (RNDr. Tribus) 
63. Ivana Cmarová - za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrno-spoločenskej oblasti 
v priebehu celého gymnaziálneho štúdia (RNDr. Sabol, Mgr. Sabolová) 
64. Roman Vendel – za úspešnú reprezentáciu školy v krajských kolách olympiády 
v anglickom  jazyku počas gymnaziálneho štúdia  
65. Maroš Margicin - za úspešnú reprezentáciu školy v KK vo volejbale (Mgr. Ondrušek) 
počas gymnaziálneho štúdia 
66. Magdaléna Onuščáková - za výborný prospech počas gymnaziálneho štúdia 
67. Michaela Ovšaníková - za výborný prospech počas gymnaziálneho štúdia 
68. Mária Stojkovičová - za výborný prospech počas gymnaziálneho štúdia 
69. Zuzana Bosáková – za výrobný prospech počas gymnaziálneho štúdia 
70. Martin Ganzarčík – za výrobný prospech  a za úspešnú reprezentáciu školy v plávaní 
(Dr. Stankovič), v kultúrno-spoločenskej oblasti(Dr. Bušíková), vo volejbale a za  prácu 
v študentskej rade v priebehu  celého gymnaziálneho štúdia 
71. Andrea Pillárová – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrno-spoločenskej oblasti 
počas gymnaziálneho štúdia (Dr. Bušíková) 
72. Dominika Mačejovská – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrno-spoločenskej oblasti 
počas gymnaziálneho štúdia (Dr. Bušíková) 
73. Jozef Hudák – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrno-spoločenskej oblasti počas 
gymnaziálneho štúdia (RNDr. Bubák) 
74. Veronika Rohaľová –  za úspešnú reprezentáciu školy na výstavách fotografií na 
Slovensku a v zahraničí a pri tvorbe obrazových publikácií z nášho regiónu v priebehu 
gymnaziálneho štúdia (RNDr. Tribus) 
75. Zuzana Harčariková – za výborný prospech a za úspešnú reprezentáciu školy 
v basketbale (Mgr. Sabolová), v matematike (Dr. Almássy) v nemeckom jazyku (Dr. 
Bušíková)  počas gymnaziálneho štúdia 
76. Dana Lukáčová  – za výborný prospech počas gymnaziálneho štúdia 
77. Zuzana Martičeková – za výborný prospech počas gymnaziálneho štúdia 
78. Monika Nyitraiová – za výborný prospech a úspešnú reprezentáciu  školy v plávaní 
(Dr.Stankovič), v súťažiach debatných klubov (Mgr.Matiaš) a za prácu v redakčnej rade 
časopisu Som čistý (Dr. Hromadová) počas gymnaziálneho štúdia    



79.  Katarína Fröhlichová – za úspešnú reprezentáciu školy v debatných kluboch (Mgr. 
Matiaš) a za  prácu v redakčnej rade časopisu Som čistý (Dr. Hromadová) počas 
gymnaziálneho štúdia  
80. Stanislav Pelák – za úspešnú  reprezentáciu školy v matematike (Dr. Almássy) 
a v kultúrnej oblasti (Mgr. Koščová) počas gymnaziálneho štúdia  
81. Lukáš Štefanský – za úspešnú  reprezentáciu školy v matematike (Dr. Almássy) a fyzike 
(Dr.Bubák) počas gymnaziálneho štúdia  
82. Michal Semrič – za úspešnú reprezentáciu školy v biológii (Mgr. Hudák) počas 
gymnaziálneho štúdia  
83.Alexandra Serečunová – za úspešnú reprezentáciu školy v biológii (Mgr. Hudák) počas 
gymnaziálneho štúdia  
84. Michal Rohaľ – za úspešnú reprezentáciu školy na výstavách fotografií a vo fotografických 
súťažiach (Dr. Tribus) a za prácu v rozhlasovom krúžku počas gymnaziálneho štúdia  
85. Anna Steranková – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti (Mgr.Koščová) 
počas gymnaziálneho štúdia  
86. Stanislav Tribus - za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti  (Dr. Sabol) počas 
gymnaziálneho štúdia  
87. Martin Gerčak – za tvorivú prácu v rozhlasovom krúžku počas gymnaziálneho štúdia  
88. Mária Pavličková – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrno-spoločenskej oblasti  (Mgr. 
Sabolová) a vo volejbale (Mgr. Fabian) počas gymnaziálneho štúdia  
89. Ivana Polohová - za úspešnú reprezentáciu školy vo volejbale (Mgr. Fabian) počas 
gymnaziálneho štúdia  
90. Jana Gmitterová - za úspešnú reprezentáciu školy vo volejbale (Mgr. Fabian)  počas 
gymnaziálneho štúdia  
91. Edita Lazurová – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrno-spoločenskej oblasti (Dr. 
Sabol) počas gymnaziálneho štúdia  
92. Lucia Štafuriková – za úspešnú reprezentáciu školy v zdravotníckych súťažiach (Mgr. 
Hrušková) počas gymnaziálneho štúdia  
93. Anna Harčarufková - za úspešnú reprezentáciu školy v šachu (V. Novák) a v kultúrno-
spoločenskej oblasti (Dr. Sabol) počas gymnaziálneho štúdia  
94. Katarína Kertýsová – za úspešnú reprezentáciu školy v olympiáde z anglického jazyka 
(Mgr. Breisky) počas gymnaziálneho štúdia 
95. Erika Vargová – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrno-spoločenskej oblasti (Ing. 
Biroš, Dr. Bušíková, Mgr. Źelezná) počas gymnaziálneho štúdia 
96. Jana Uličná – za úspešnú reprezentáciu školy v SOČ (Dr. Šimová) a  kultúrno-spoločenskej 
oblasti (Dr. Sabol) počas gymnaziálneho štúdia 

 

 

Úspešným študentom boli venované diplomy a vecné ceny zakúpené z prostriedkov IUVENES 
pri GLS, n.f. podľa priložených účtovných dokladov.  

 


