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Vážení rodičia a podporovatelia našej školy, 

máme tu koniec školského roka, počas ktorého sme sa pokúsili vrátiť do „starých koľají“. Bol to 

veľmi pekný rok plný vzdelávania, formálneho i neformálneho, aktivít, projektov, ale bol to aj rok 

veľmi náročný pre všetkých. Za posledné tri mesiace sme toho ešte veľa stihli. 

Rok sv. Edity Steinovej vyvrcholil, ako už bolo avizované v predošlom infoliste, verejnou 

výstavou o živote Edity Steinovej v židovskej synagóge na Zvonárskej ulici. Výstava pozostávala 

z dvoch častí. Prvá časť sa venovala životu Edity Steinovej a druhou časťou bola tematická výstava 

výtvarných diel nášho študenta Samuela Riníka. Táto výstava bola spojená aj s výtvarnou súťažou, 

do ktorej sa mohli zapojiť všetky školy. O víťazoch hlasovali návštevníci výstavy. Všetkým 

výhercom gratulujeme. 13.4.2022 sa uskutočnil metodický deň pre učiteľov a študentov histórie 

v spolupráci s UPJŠ. 

Pod vedením p. učiteľky Mgr. Klaudie Mikulovej a školského kaplána Mgr. Lukáša Imricha 

sa v rámci Roka sv. Edity Steinovej uskutočnila NOC S EDITOU na GYMESe. Na prihlásených 

žiakov čakal bohatý program. 

Naši žiaci veľmi úspešne reprezentujú našu školu. Ďakujem všetkým tým, ktorí sa neboja 

zapojiť do súťaži, naberať nové skúsenosti a zviditeľňovať GYMES. Menovite by som chcel 

poďakovať a zagratulovať dvom našim najúspešnejším študentom. Alžbeta Nosáľová z 3.B 

reprezentovala našu školu na recitačnej súťaži „...A SLOVO BOLO U BOHA...“. V celoštátnom 

finále získala 1. miesto. V olympiáde kritického myslenia v celoštátnom kole získal Michal Lukáč 

zo 4.C 1. miesto. Sára Tarnóciová zo 4.D v súťaži SLOVO, ktorú organizovalo vydavateľstvo Orbis 

Pictus Istropolitana, na celoslovenskom kole získala skvelé 1. miesto v kategórii Poézia. 

Prváci pred pár dňami absolvovali svoju prvú „veľkú skúšku“, ročníkové skúšky. Tešíme sa 

z ich progresu a gratulujeme k úspešnému zvládnutiu tejto skúšky. Podobne chcem pogratulovať aj 

našim tretiakom, ktorí tiež úspešne zvládli ročníkovú skúšku.  

3. júna sme sa tradične rozlúčili s našimi absolventami slávnostnou sv. omšou v Dóme sv. 

Alžbety. Našim absolventom chceme popriať do ďalších dní veľa úspechov a správnych rozhodnutí.  

Aktivít pre našich žiakov bolo naozaj veľa. Keby som mal spomenúť všetky, tento infolist by 

mal oveľa viac strán. O všetkom, čo sa na škole deje, podrobne informuje školský facebook 

a instagram. Môžete si tam prečítať o každej aktivite a pozrieť si aj zaujímavé fotografie. 

https://www.facebook.com/GYMES.official. Do pozornosti dávam aj posledné číslo školského 

časopisu, v ktorom sa dočítate o všetkom dôležitom čo sa dialo na škole. https://heyzine.com/flip-

book/d656d071aa.html. 
 

Všetko to, čo GYMES robí pre žiakov, majú na „svedomí“ moji usilovní kolegovia, ktorým 

sa chcem touto cestou poďakovať za celý tento šk. rok. Za ich ochotu, profesionalitu, ľudskosť 

a trpezlivosť. Je pre mňa cťou byť súčasťou tohto kolektívu. 

 

Veľmi sa chcem touto cestou poďakovať aj OZ ZRPŠ pri Gymnáziu sv. Edity Steinovej. Bez 

podpory OZ by nebolo možné našim žiakom ponúknuť mnoho aktivít a podujatí. Tešíme sa na 

spoluprácu s OZ aj budúci šk. rok a na mnoho spoločných projektov pre našich žiakov.  
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   Milí rodičia, všetkým vám ďakujem za pomoc a podporu a do nasledujúcich dní prajem veľa 

zdravia a pokoja.  

 

S pozdravom a úctou 

       Marek Zlacký 
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