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Milí rodičia a priaznivci našej školy, 

Veľmi rýchlo sa nám priblížil koniec dosť netradičného školského roka. Prostredníctvom 

tohto infolistu, ktorý je v tomto školskom roku posledný, vás chceme oboznámiť s aktivitami, 

ktoré sa za posledné obdobie uskutočnili na našom gymnáziu. 

 

 

 

0. ročníka literárnej súťaže 

Editino slovo 

 

 Literárna súťaž Editino slovo vznikla z iniciatívy Mgr. Márie Staškovej a v spolupráci 

s vedúcim PK ThLic. Tomášom Filipom, PhD. sa ju podarilo úspešne realizovať.  

 Cieľom literárnej súťaže bolo motivovať všetkých žiakov navštevujúcich Gymnázium sv. 

Edity Steinovej k tvorbe a zároveň podporiť tých, ktorí sa venujú písaniu vlastných textov. 

Študenti boli rozdelení do dvoch kategórií: kategória A: príma, sekunda, tercia; kategória B: 1. – 

5. ročník bilingválny odbor. O propagáciu súťaže sa zaslúžili p. uč. Stašková, p. uč. Filip a členovia 

masmediálneho tímu, ktorí informácie o súťaži posúvali na facebookovú stránku. Študenti 

sa do súťaže mohli zapojiť od 1. decembra 2020 do 31. januára 2021. Počas tohto obdobia sa 

prihlásilo 14 žiakov so súťažnými textami. Tie hodnotila odborná porota, ktorá vybrala 4 najlepšie 

texty v B kategórii (dva texty mali zhodný počet bodov a umiestnili sa na 2. mieste) a 3 najlepšie 

texty v A kategórii.  

  Texty, ktoré vybrala porota a získali umiestnenie, boli zároveň zverejnené na 

facebookovom profile školy. Tie mohla svojím lajkom podporiť verejnosť a vybrať ten, ktorý sa 

im páči najviac.  

 Vyhlásenie víťazov prebehlo 21. marca 2021 prostredníctvom facebookovej stránky. 

Študentom, ktorí sa do súťaže zapojili a uspeli v hodnotení odbornej poroty a verejnosti, boli 

zaslané darčekové poukážky na nákup kníh v sieti slovenského kníhkupectva Martinus. Suma, 

ktorá sa použila na ich nákup predstavovala 220 € a bola poskytnutá zo zdrojov ZRPŠ. Mená 

výhercov sú uvedené tabuľke (pozri Tab. č. 1).  
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A kategória Výherca 
Darčeková 
poukážka 

B kategória Výherca 
Darčeková 
poukážka 

1. miesto  Veronika Matušová 30 eur 1. miesto  Sára Paralová 30 eur 

2. miesto  Miroslav Vidiščak 25 eur 

2. miesto  Sára Tarnóciová 25 eur 

2. miesto Sára Maľaková 25 eur 

3. miesto  Simon Buhla 20 eur 3. miesto  Denisa Smalecová 20 eur 

Víťaz vybraný verejnosťou Sára Maľaková 25 eur 

Odmena pre hlasujúceho (vyžrebovaný) Andrej Pastorek 20 eur 

SPOLU 220 € 

 

Pod záštitou pani učiteľky Mgr. Kataríny Kapitánovej sa naša škola zapojila do súťaže 

o najinovatívnejšiu školu. Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 22. marca 2021. Nultého ročníka 

súťaže sa zúčastnilo viac ako 50 škôl z celého Slovenska. Odborná porota spracovala množstvo 

informácií od učiteľov a učiteliek, ako aj takmer dve tisícky dotazníkov od študentov a študentiek. 

Vďaka tomu dokázala vybrať školy, ktoré nie len tvrdia, že sú inovatívne, ale o ktorých si to myslia 

aj ich žiaci. 

Víťazmi InoŠkoly 2021/2022 sú: 

● Stredná zdravotnícka škola, Dunajská streda 

● Súkromná základná škola BESST, Trnava 

● Základná škola s materskou školou Brehy 

● Gymnázium Tvrdošín 

● Škola U Filipa, Banská Bystrica 

● Evanjelické gymnázium Tisovec 

● Gymnázium Sv. Edity Steinovej, Košice 

Záznam z vyhlásenia súťaže si môžete pozrieť na linku: https://drive.google.com/file/d/1SwSi-

onrxUKr5nimZ2ptCU9M-MwFFpTK/view?usp=sharing 
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Na všetkých týchto školách zorganizujú odborníci prednášky na témy Hry vo vzdelávaní, Kritické 

myslenie na internete, Bezpečnosť na internete, Gamifikácia vzdelávania a Využívanie ICT vo 

vzdelávaní a ďalšie. 

Víťazi InoŠkoly sa navyše stanú prestížnym regionálnym hubom a získajú asistenta, ktorý im 

pomôže zorganizovať konferenciu, ktorá má za úlohu šíriť osvetu o inovatívnych prístupoch k 

vzdelávaniu aj medzi ďalšími školami v regióne. 

 

Tím školskej firmy pod vedením pani zástupkyne Ing. Ľudmily Olšinárovej sa zapojil do 

súťaže Social Innovation Relay 2021. Naši študenti sa dostali do TOP 20 na Slovensku. 

Gratulujeme . Zoznam TOP tímov nájdete na linku: 
https://www.jaslovensko.sk/ucitel/projekty/social-innovation-relay/top-20-timov.html. 

Cez projekt exkurzia za odmenu bol tento polrok odmenený tím školskej firmy. Školská 

firma sa zúčastnila dvojdňovej poznávacej exkurzie plnej zážitkov v Starej Ľubovni a v Červenom 

Kláštore.  

Z iniciatívy našich učiteľov Mgr. Petra Hrica a Mgr. Kataríny Kapitánovej vznikla mapa 

absolventov našej školy. Článok o mape absolventov a jej využití na hodinách geografie bol 

uverejnený na portáli Lepšia geografia. Celý článok s potrebnými odkazmi nájdete na 
https://lepsiageografia.sk/naco-sluzi-scitanie-obyvatelov-a-naco-su-nam-statistiky-priklad-aktivit-
realizovanych-na-gymnaziu/  

Novo spustený projekt Akadémia veľkých diel, ktorý zastrešujú Mgr. Zuzana Lehotai, 

Mgr. Zuzana Trail a Mgr. Anežka Mešárová má prvých absolventov. Medzi prvých „akademikov“ 

patria Lívia Bayalinová, MB, Bibiana Bonková, Samuel Dobrík. Mária Hrbánová, Alica Kmečová, 

Sarah Kovaľová, Michal Lukáč, Sára Páralová, Alexandra Pigulová, Ema Šoltésová, Sára 

Tarnóciová. Všetkým akademikom gratulujeme.  

V posledných dňoch prebehli na škole už tradičné ročníkové skúšky v prvom a treťom 

ročníku. Za výbornú organizáciu ročníkových skúšok po ťažkom dištančnom období ďakujem 

pani Mgr. Zuzane Lehotai. Napriek dlhému obdobiu, keď sme boli nútení učiť online formou, naši 

žiaci vďaka svojej usilovnosti a zodpovednej práci všetkých učiteľov anglického jazyka zvládli 

tieto skúšky výborne. Môžeme to konštatovať aj z vyjadrení odbornej externej komisie. Touto 

cestou chcem poďakovať všetkým zainteresovaným učiteľom. 

Tento školský rok sa Rada rodičov rozhodla vyhlásiť Grantový program GYMES 2020. 

Do grantovej výzvy sa zapojilo päť tímov zostavených zo žiakov našej školy. Každý jeden tím 

prišiel s originálnym a podnetným projektom, ktorý zlepší úroveň vzdelávania a zvýši kvalitu 

života v školskom prostredí. Vyhodnotenie grantu sa uskutočnilo v priestoroch školy pred 

odbornou porotou (zástupcovia rodičov, žiakov a učiteľov školy) 10.5.2021. Po odprezentovaní 

projektov Rada rodičov rozhodla podporiť každý jeden projekt, a tak podporiť vzdelávanie 

a kvalitu života v škole. V mene celej školy ďakujem Rade rodičov pod vedením Ing. Márie 

Juhásovej za pomoc a podporu. Veľmi si to vážime. 

Mnohí naši žiaci sa zapojili do rôznych súťaží a olympiád a niektorí z nich reprezentovali 

našu školu na celoslovenskej úrovni, za čo im ďakujeme a gratulujeme. V triede II.O Sára Ivanová 

získala 3. miesto v celoslovenskej súťaži YPSILON.  Bianka Pavlíková žiačka 2.D triedy skončila 

na 1. mieste krajského kola dejepisnej olympiády s postupom do štátneho kola, kde skončila ako 
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úspešný riešiteľ. Tatiana Rusinková žiačka 2.D triedy sa umiestnila na 3. mieste krajského kola 

recitačnej súťaže Jazykový kvet a získala umiestnenie v treťom pásme medzinárodnej e-olympiády 

z ruského jazyka Gramotej. Michal Lukáč z triedy 3.C získal 1. miesto v kategórii Tlač 

celoslovenskej súťaže mladých mediálnych tvorcov MEDart, ďalej získal 1. miesto v kategórii 

Rozhlas celoslovenskej súťaže mladých mediálnych tvorcov MEDart. 3. miesto v individuálnej aj 

skupinovej kategórii Celoslovenského začiatočníckeho turnaja Slovenskej debatnej asociácie.  

Z triedy 4.B Kristína Barlová získala 1. miesto v celoslovenskom kole recitačnej súťaže 

v anglickom jazyku Jazykový kvet. Klára Čiefová z tej istej triedy získala 3. miesto v celoštátnom 

kole olympiády v španielskom jazyku.   

    

Na záver by som sa rád poďakoval všetkým pedagógom školy, ktorí sa vo veľkej miere 

podieľali na tom, aby naši žiaci zvládli tento náročný školský rok. Vďaka patrí aj vám vážení 

rodičia, za vašu dôveru a pomoc v akejkoľvek forme. 

Všetkým prajem veľa pokojných letných dní plných oddychu a relaxu.   

 

 

 

   S pozdravom a úctou 

 

                                                                                                                            Marek Zlacký 

                                                                                                                            riaditeľ školy 
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prví absolventi Akadémie veľkých diel 

 
školská firma na poznávacej exkurzii v Starej Ľubovni 
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školská firma na poznávacej exkurzii v Červenom Kláštore 
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pedagogický zbor v školskom roku 2020/2021 
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