
Ukončenie školského roka 2009/2010 
30. júna 2010 sa študenti a pedagogický zbor stretli posledný krát v tomto školskom roku v 
aule gymnázia, aby sa slávnostne rozlúčili a oslávili príchod tak veľmi očakávaných letných 
prázdnin. Niektorí študenti získali za celoročné úsilie v prospechu alebo vynikajúce športové 
aktivity ocenenie. Hanka Blažeková, Jaroslav Grék, Juraj Kopál, Martina Beluská, Marta 
Ondrejková, Denisa Klátiková, Lenka Peterková a Milan Fajnor za reprezentáciu v SOČ, za 
športovú reprezentáciu Sandra Adamcová, Andrea Búzeková, Karina Mišurová, Andrea 
Snohová, Nikola Karlíková, Izabela Vallová, Barbora Rusnáčeková, Nataša Kovárová a 
Nikola Karlíková. Taktiež bola vyhodnotená prospechová súťaž, kde v I. kategórii za priemer 
1,0 získala peňažné ocenenie iba Michaela Mihóková a v II. kategórii za zlepšenie prospechu 
Lukáš Košík, Juraj Janech a Patrícia Lipková. 
 
KOČAP 
Študenti tretieho ročníka sa zúčastnili v chatovej oblasti Záruby – Jahodník Kurzu ochrany 
človeka a prírody. Študenti sa učili ako reagovať v prípade ohrozenia života a životného 
prostredia. Prakticky skúšali dávať prvú pomoc pri zraneniach a absolvovali náročný 
turistický pochod. Vo voľnom čase športovali a večer mali táborá. Celkovo sa zúčastnilo 24 
študentov pod vedením Mgr. P. Koiša a Mgr. Zuzany Koišovej.  
 
Exkurzia Mendelejovo múzeum Brno 
Študenti druhého ročníka sa v rámci predmetu biológia zúčastnili exkurzie v Brne, kde si v 
moderne vybudovanom múzeu G. J. Mendela urobili zaujímavú prednášku o živote, diele a 
objavoch tohto uznávaného genetika. Žiaci si prezreli jeho pôsobisko, včelín a záhradu s 
pestovaným hrachom.  
 
Tanečný kurz 
Po treťom sústredení dňa 23. júna 2010 ukončili žiaci druhého ročníka tanečný kurz v rámci 
predmetu Etiketa pod vedením tanečnej inštruktorky Ing. Kvetoslavy Lapčákovej. V priebehu 
kurzu inštruktorka osvetlila základy najžiadanejších spoločenských tancov waltzu, valčíka a 
polky. Žiakom sa kurz páčil a môžeme skonštatovať, že ho všetci zvládli na výbornú.  
 
Ocenenie študentov 
Dňa 14. júna 2010 naši študenti na Mestskom úrade vo Vrbovom prebrali ocenenia za 
reprezentáciu školy a výborné výsledky. Ocenenie dostali títo študenti: Adam Schatz za 
reprezentáciu v streľbe Boris Šintál za reprezentáciu v kolkoch Hana Blažeková, Jaroslav 
Grék a Juraj Kopál za úspechy v SOČ Michaela Mihóková, ktorá napriek svojmu hendikepu 
dosiahla v 1. ročníku na gymnáziu vynikajúce študijné výsledky.  
 
Pozdrav z Indie 
Dňa 11. júna na našu školu zavítal učiteľ z Indie, ktorý predviedol študentom výrobu ozdôb z 
farebného papiera. Ukážky lotosového kvetu a ozdobnej farebnej girlandy žiakov veľmi 
zaujali.  
 
Chemická exkurzia  
Študenti tretieho ročníka sa zúčastnili exkurzie z chémie pod vedením Mgr. Danky 
Stančekovej vo Výskumnom ústave rastlinnej výroby v Piešťanoch. Cieľom bolo poukázať na 
využitie teoretických poznatkov z organickej chémie v praxi. Vďaka patrí zamestnancom 
ústavu Ing. Masárovi CSc, PhDr. Havrlentovej, PhD, Ing. Žofajovej, PhD a Mgr. Gubišovej, 
ktorí vhodnou a veľmi zaujímavou formou prezentovali prácu a výsledky vo VURV. Žiakom 
umožnili vyskúšať si najmodernejšie meracie a pozorovacie zariadenia pri praktických 



meraniach chlorofylu v zelených rastlinách, pri mikroskopických pozorovaniach v zelených 
rastlinách a škrobových zŕn.  
 
CINEAMA 2010 
Aj v tomto roku sa Mgr. Veronika Chrvalová zúčastnila filmovej súťaže CINEAMA, kde 
získala čestné uznanie za krátky film „Nájdi si čas pre život“ ktorý vznikol počas projektu 
Mgr. Zuzany Koišovej s témou Nelátkových závislostí.  
 
V. ročník halového futbalu 
V noci 3. júna 2010 sa uskutočnil ďalší ročník futbalového turnaju na II. ZŠ vo Vrbovom. Zo 
siedmych družstiev konečné poradie vyzeralo takto: 
1. miesto GROBARI 15 bodov skóre 16:7 
2. miesto ND VRBOVÉ 14 bodov skóre 13:8 
3. miesto „JA VIEM“ 11 bodov skóre 9:7 
4. miesto BIELY BALET 10 bodov skóre 13:8 
5. miesto GY VRBOVÉ 4 bodov skóre 7:14 
6. miesto KÚZELNÍCI 4 bodov skóre 9:11 
7. miesto OLD BOYS 1 bodov skóre 3:17 

 
Beseda s Michalom Hvoreckým 
Dňa 4. 6. 2010 na naše gymnázium zavítal známy slovenský spisovateľ – Michal Hvorecký. 
Ako sme sa dozvedeli, práve je na turné so svojou novou knihou „Dunaj v Amerike“, z ktorej 
nám aj pár úryvkov pútavo prečítal. Potom nám porozprával o svojich ostatných dielach. 
Nakoniec prišli na rad otázky a zvedaví študenti sa pýtali na všeličo, napr. na spisovateľove 
začiatky, kto ho motivoval k písaniu, ako vznikala táto najnovšia kniha, ale aj aký má vzťah 



ku klasickej literatúre. 

 
 
Úspech nášho žiaka 
V dňoch 29. – 30. mája 2010 sa na strelnici v Sielnici konala súťaž v brokových disciplínach 
Veľká cena Zvolena. V disciplíne skeet boli športovci rozdelení do 3 kategórií – muži, ženy a 
juniori. V kategórii juniori sa na 1. mieste umiestnil Adam Schatz, študent 2. A triedy s 
výsledkom 133 zasiahnutých terčov zo 150.  
 
Úspech nášho žiaka 
Náš žiak 3.A triedy Boris Šintál sa v dňoch 24. – 30. mája 2010 zúčastnil Majstrovstiev sveta 
juniorov, junioriek v Rijeke v Chorvátsku, kde reprezentoval v športovej disciplíne kolky pod 
záštitou Slovenského kolkárskeho zväzu. Jeho tímu sa podarilo dosiahnuť vynikajúci 
výsledok, fantastické 3. miesto. Gratulujeme.  

 
 
 



Viva Mexiko 
Ani naše gymnázium si nemohlo nechať ujsť 28. 5. 2010 o 10:00 h. vystúpenie mexického 
detského a mládežníckeho folklórneho súboru Atizapan de Zaragoza, ktorého zriaďovateľom 
je mesto Atizapan de Zaragoza štátu Mexiko. Inak má Mexiko 31 štátov (a štát Mexiko je 
jedným z nich). Súbor má 80 členov, no nám sa predstavilo iba 20 mladých ľudí. Neohúrili 
nás iba svojim exotickým zjavom, ale najmä rytmickou hudbou, prekrásnymi farebnými 
kostýmami a jedinečnými choreografiami. Netancovali iba v skupinkách, no aj v pároch. 
Predstavili nám 11 tancov, každý tanec bol z iného štátu Mexika a mal aj svoju históriu. 
Tance ako vláčikový, ktorý napodobňoval idúci vlak alebo tanec zrážka, ktorý tancujú mladí 
ľudia na zábavách a je veľmi rýchly, preto si musia dávať pozor, aby naozaj nedošlo k zrážke. 
Na záver si súbor za svoje fantastické vystúpenie vyslúžil aj obrovský potlesk.  
 
Účelové cvičenie 
25. mája 2010 prebehlo druhé tohtoročné účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník v okolí 
Vrbového.  
 
Výtvarný salón znevýhodnených detí  
Dňa 24. mája sa v aule nášho gymnázia uskutočnila výstava výtvarných prác žiakov 
Špeciálnej základnej školy Mórica Beňovského vo Vrbovom pod názvom Celoslovenský X. 
výtvarný salón znevýhodnených detí 2010  
 
Začali sa maturity 
24. mája sa slávnostným zahájením začali ústne maturitné skúšky, ktoré prebiehali v 11. 
predmetoch (SJL, ANJ, NEJ, BIO, DEJ, GEO, CHE, INF, MAT, NOS a PSY  
 
Štvrtáci sa lúčili 
V piatok 14. mája 2010 sme sa „rozlúčili“ s našimi študentmi 4.A a 4.B triedy, ktorí si 
vyrobili pekné tablá , nachystali triedy pre maturity. Od 17. mája pre našich študentov začína 
náročný akademický týždeň a od 24. mája už ústne maturitné skúšky.  
 
Beseda s poslancami  
Dňa 11. mája 2010 Gymnázium J. B Magina privítalo na svojej pôde významnú návštevu z 
politických radov, poslancov Národnej rady SR za SDKÚ Katarínu Cibulkovú a Ivana 
Mikloša. Zavítali k nám, aby priblížili študentom funkcie a činnosť parlamentu, proces tvorby 
a schvaľovania zákonov. Katarína Cibulková nám porozprávala, ako sa schvaľuje zákon v 
parlamente, čím musí prejsť, kedy a za akých podmienok ho prezident môže vrátiť späť do 
parlamentu na opravenie. Súčasťou prezentácie bolo uviesť študentov do problematiky a 
naučiť ich pochopiť, poznať a orientovať sa v aktuálnej politickej a najmä ekonomickej 
situácii. Po zaujímavej prednáške nasledovala diskusia, kde študenti zahrnuli politikov 
množstvom podnetných otázok. Zmysel návštevy určite ocenili i naši maturanti, ktorí mali 
možnosť pochopiť a doplniť si nadobudnuté vedomosti.  



 
Krajské kolo SOČ 
Naša škola sa opäť zúčastnila Krajského kola Stredoškolskej odbornej činnosti, ktorej 
tentoraz už 32. ročník sa konal na Súkromnej hotelovej akadémií SD Jednota v Šamoríne. 
Zúčastnilo sa 8 našich žiakov v jednotlivých odboroch zdravotníctvo, dizajn, tvorba učebných 
pomôcok, teória kultúry, história a psychológia. Prezentácia prác začala o 8.20 a trvala až do 
neskorých popoludňajších hodín. Aj napriek konkurencii sme získali medailové umiestnenia. 
Jaroslav Grék (3.ročník) získal 1.miesto so svojou prácou „Závislosť na internete a 
počítačových hrách“ v odbore Tvorba učebných pomôcok. Hana Blažeková (3. ročník) získala 
2. miesto s prácou „ Problematika interrupcie z hľadiska etickej a morálnej dilemy 21. 
storočia“ v odbore Psychológia. Tiež 2.miesto získal aj Juraj Kopál (2.ročník) s prácou 
„Dizajn hokejovej masky“ v odbore Dizajn. Všetci taktiež postúpili na Celoslovenskú 
prehliadku v Košiciach. 

 
 
 
 



Školské majstrovstvá okresu v malom futbale študentiek  

Futbalové družstvo dievčat sa zúčastnilo 5. mája 2010 okresných majstrovstiev stredných 
škôl. Na asfaltovom ihrisku v areáli SOŠOaS Piešťany sa stretlo šesť družstiev stredných škôl 
z nášho okresu. Naše dievčatá obsadili vynikajúce druhé miesto, keď vo finále nestačili na 
favorita, domáce družstvo SOŠOaS Piešťany.  

Školské majstrovstvá okresu Piešťany v atletike  

Dňa 21. apríla 2010 sa študenti našej školy – Marek Krajčovič 1.A, Andrea Snohová 1.A a 
Karina Mišurová 1.A zúčastnili školských majstrovstiev okresu v atletike.  

Výsledky našich študentov: 

šprint 100 m 

11. Marek Krajčovič 14, 02 s  
3. Andrea Snohová 14, 70 s  

skok do diaľky 

11. Marek Krajčovič 4,97 m 
7. Karina Mišurová 3,84 m  

Konferencia o prevencii 
Dňa 21. apríla 2010 sa študenti 3.ročníka Hana Blažeková a Jaroslav Grék spolu s Mrg. 
Zuzanou Koišovou zúčastnili konferencie o prevencii v hoteli Tatra v Trenčíne. Mgr. Z. 
Koišová sa predstavila so svojou prednáškou na tému „Prevencia a riešenie nelátkovej 
závislosti na internete a počítačových hrách u stredoškolskej mládeže“. Naši študenti sa 
predstavili s filmom a prezentáciou na tému „Internet, počítačové hry a mládež“.  
O literatúre faktu s Drahoslavom Machalom 
Tak by sme mohli nazvať stretnutie študentov so spisovateľom, publicistom a scenáristom 
Drahoslavom Pavlom Machalom, ktorý spolu so svojím synom JUDr. Lukášom Machalom zo 
Slovenskej televízie, zavítal dňa 15.04.2010 na pôdu školy. Autor pútavým spôsobom 
predstavil študentom svoju tvorbu. S hlbokou znalosťou faktov i osobných skúseností priblížil 
prítomným dobrodružstvo poznávania, ktoré je nosným prvkom výstavby jeho reportážnych 
kníh. Od JUDr. L. Machalu sa študenti dozvedeli zaujímavosti o speváčke Kristíne a jej piesni 
Horehronie, ale aj o prípravách slovenskej delegácie na Eurosong v nórskom Osle. Beseda sa 
niesla v príjemnej, priateľskej atmosfére a zúčastnili sa jej aj žiaci 9. ročníka vrbovských 
základných škôl.  
 
Dary zo slumov Nairoby 
Hodnoty, osobné svedectvá, hádanky, piesne, túžby a sny mladých z Afriky...to všetko sa 
stalo súčasťou besedy, ktorá sa niesla pod názvom „Dary zo slumov Nairobi“ v aule 
Gymnázia J. B. Magina vo Vrbovom v pondelok 29. marca 2010. V dopoludňajších hodinách 
k nám zavítali dvaja dobrovoľníci z organizácie eRko a dvaja dvadsaťroční Afričania - Evelyn 
a Abdi. Vzdelávací program Dary zo slumov z Nairobi nie je postavený na problémoch, 
ťažkostiach a neustále opakovaných obrazoch biedy miliónov obyvateľov z Afriky. Je 
vytvorený zo skutočných príbehov aktívnych a talentovaných ľudí – muzikantov rege, 
zručných žien, artistov a tanečníkov, mechanikov - zo slumov (chudobné periférne časti 



afrických veľkomiest). Svoj život nám títo mladí priblížili cez krátke dokumentárne filmy, 
ktoré vznikali v Nairobi v lete v roku 2009. Okrem toho nám nechali v škole veľkú krabicu, v 
ktorej nám podarovali typické predmety, ktoré si mladí vyrábajú a predávajú v uliciach 
afrických miest, a tak si zarábajú na živobytie. Sú to výrobky ako topánky vyrobené z 
pneumatík (akala), varič na drevené uhlie podobajúce sa upravenej konzerve (gico), termoska 
vyrobená zo špeciálnej tekvice (kalabash), teplá tkaná šatka (Maasai shuka), upravený 
kravský chvost na odháňanie múch (whisk) a i. 

Táto beseda gymnazistom poskytla pozrieť sa na biedu inými očami. Nielen ako na zúfalú 
situáciu bez kúska radosti, nad ktorou treba zalomiť rukami a nepreložiť krížom slamu. Po 
konfrontácií toho, čo má naša mládež k dispozícií a aké možnosti má mládež v Afrike sa 
máme veru ešte veľa čomu učiť - vynaliezavosti, kreativite, nezlomnosti žiť pozitívne 
hodnoty. To čo my častokrát zaslepene hľadáme v materiálnych statkoch, chudobní Afričania 
vedia nájsť v hodnotách duše a dobrých vzájomných vzťahoch. 

Študentská vedecká konferencia  
V piatok 26. marca 2010 sa v priestoroch Gymnázia Jána Baltazára Magina vo Vrbovom 
uskutočnil druhý ročník Študentskej vedeckej konferencie.  

Prehliadku najúspešnejších prác slávnostným príhovorom otvoril primátor mesta PaedDr. 
Ivan Borovský a riaditeľ gymnázia PaedDr. Ing. František Glos, PhD.  

Na konferencii vystúpilo 26 študentov vo vedných odboroch – Informatika, Biológia, 
Zdravotníctvo, Ochrana a tvorba životného prostredia, Architektúra a dizajn, História, Tvorba 
učebných pomôcok, Teória kultúry, Psychológia.  

Prvý krát sme medzi prezentujúcimi privítali aj našich prvákov, ktorí milo prekvapili vysokou 
úrovňou svojich príspevkov. Juraj Kovář ( 1.A) nás zaviedol do tajomného sveta starovekej 
mytológie s prácou Mytológia – fikcia alebo skutočnosť. Filip Tomčík ( 1.A )predviedol 
návod ako vytvoriť Elektronický zborník. Katarína Valová ( 1.A )poslucháčom priblížila Svet 
nevidiacich.  

Z odboru biológia sme sa prostredníctvom Niny Fuksiovej ( 3.A )viac dozvedeli o Orchideách 
v rukách človeka, Lucia Lesayová ( 3.A ) detailne informovala o chorobe menom Celiakia, 
Monika Šteruská (2.B ) objasnila Liečivé účinky aloe vera.  

Denisa Klátikova ( 2.B ) sa v oblasti zdravotníctva rozhodla uskutočniť výskum zameraný na 
Výskyt obezity na Gymnáziu Jána Baltazára Magina.  

Problematike ochrany a tvorby životného prostredia sa venovala Dominika Šusterová ( 2.A ) 
v práci U. S. Steel Košice – železiarne alebo pohroma východného Slovenska.  

V kategórii architektúra a dizajn sme videli Dizajn hokejovej masky v podaní Juraja Kopála 
(2.B ).  

Regionálnou históriou sa zaoberali študenti druhého ročníka. Martina Beluská (2.A ) nás 
informovala o pôsobení bratríkov vo Veľkých Kostoľanoch, Milan Fajnor ( 2.B )pútavo 
opísal Pôsobenie partizánov na Prašníku a jeho okolí.  



Zastúpený bol aj odbor tvorba učebných pomôcok, v ktorom vysvetľoval Jaroslav Grék ( 3.A) 
Závislosť na internete a počítačových hrách.  

Teóriou kultúry sa zaoberala Lenka Peterková ( 2.B ) v práci Paličkovanie v okolí Vrbového.  

Najväčšie zastúpenie mal odbor psychológia.  

Barbora Černeková ( 3.A )upozornila na Stres, Kristína Lukáčiková ( 2. B ) prezentovala 
názor na oblasť reklamy prácou Ilúzie na predaj, Darina Blahová a Jarmila Blašková ( 2.A ) 
sa pokúsili objaviť rozdiely medzi mestom a dedinou – Mládež vo voľnom čase, Miriam 
Mikudíková ( 2.A ) sa zamerala na problematické Vzťahy medzi súrodencami.  

Výrazne zaujala snaha Marty Ondrejkovej ( 2.A )o Praktické využitie snov v bežnej realite, 
Deana Piscová ( 2.A )nám priblížila význam farieb v práci Citrónová alebo svetložltá. Nataša 
Kovárová ( 2. B )skúmala celospoločenský problém Fajčenie.  

Šikanovaniu sa venovala Dominika Cesneková ( 2.A ) a Patrícia Lipková ( 2. B ), študentky 
tretieho ročníka Hana Blažeková a Sandra Adamcová ( 3.A ) ponúkli zaujímavý pohľad na 
otázku interrupcie.  

Najúspešnejšie práce postúpili na krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti v Šamoríne, 
kde budú reprezentovať našu školu.  

Vysokú úroveň príspevkov ocenili aj prítomní zástupcovia mesta PaedDr. Patrik Kýška a 
PhDr. Ľubomír Bosák.  

Gymnázium Jána Baltazára Magina v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a 
Rodičovským združením vydá zborník prác.  

Florbalová liga - 4. dvojkolo  

Dňa 24.3. 2010 sa v telocvični Gymnázia Pierra de Coubertina Piešťany uskutočnilo štvrté 
dvojkolo Florbalovej ligy 2009/2010 študentov stredných škôl nášho okresu. Náš oslabený 
tím utrpel dve porážky, ktoré znamenali konečnú siedmu priečku.  

Florbalová liga - 3. dvojkolo  

Dňa 22.3. 2010 sa v telocvični Gymnázia Pierra de Coubertina Piešťany uskutočnilo tretie 
dvojkolo Florbalovej ligy 2009/2010 študentov stredných škôl nášho okresu. Najväčšou 
senzáciou bolo naše víťazstvo nad jedným z favoritov turnaja.  

Biblická olympiáda  

Dekanské kolo Biblickej olympiády Dňa 12. 3. 2006 sa päť trojčlenných súťažných družstiev 
stretlo na Gymnáziu sv. Michala Archanjela v Piešťanoch, aby si zmerali svoje vedomosti v 
znalosti knihy kníh Biblie. Tento rok bolo potrebné naštudovať dve knihy zo Starého zákona 
– Kniha sudcov, Kniha Daniel a dve z Nového zákona – List Filemónovi, Jakubov list. 
Každoročne organizovaná Biblická olympiáda tento rok dopadla pre študentov (Juraj Florek, 
Lenka Peterková, Juraj Janech) Gymnázia J. B. Magina vo Vrbovom s dobrým výsledkom na 
treťom mieste. Prvé miesto obsadila trojica študentov z Gymnázia Pierra de Coubertina a 



druhé miesto patrilo študentom z Gymnázia sv. Michala Archanjela. Z tohto dekanského kola 
teda postupuje do arcidiecezného kola do Trnavy iba družstvo, ktoré obsadilo 1. miesto. 

 

Volejbalová liga 2010  

Školské majstrovstvá okresu vo volejbale študentiek SŠ 

Volejbalové družstvo dievčat sa zúčastnilo 4. februára 2010 okresných majstrovstiev 
stredných škôl. V telocvični piešťanského Gymnázia Pierra de Coubertina sa stretli štyri 
stredné školy z nášho okresu. Naše dievčatá obsadili tretie miesto, keď v zápase o bronz 
porazili SPŠE Piešťany.  

.  
Školské majstrovstvá okresu vo florbale študentiek SŠ 

Florbalové družstvo dievčat sa zúčastnilo 11. februára 2010 okresných majstrovstiev 
stredných škôl. V telocvični piešťanského Gymnázia Pierra de Coubertina sa stretlo päť 
stredných škôl z nášho okresu. Naše dievčatá obsadili vynikajúce druhé miesto, keď vo finále 
tesne podľahli favoritovi celého turnaja.  

VI. Ples Gymnázia J.B.Magina  

30. januára 2010 sa na našom gymnáziu uskutočnil v poradí už šiesty ples. Predalo sa okolo 
120 vstupeniek, ples sa začal o 19:00 a trval do skorých ranných hodín. O 6:00 ráno sa ešte na 
parkete žilo a veselilo. Celú zábavu sprevádzal bohatý kultúrny program. Ples otvorili svojimi 
vystúpeniami študenti nášho gymnázia. Ako prvý sa predstavil študent štvrtého ročníka 
Rastislav Jóbus, ktorý nám spríjemnil náladu svojou hrou na gajdách.. Po ňom sa predviedol 
talentovaný žiak prvého ročníka Marek Krajčovič, ktorý predviedol breakdance, za ním sa 
predstavili študentky štvrtého ročníka Diana Kimerlingová a Katarína Zelinková s brušnými 
tancami. Program pokračoval vystúpením súboru Krajňanec a imitátorom Elvisa Presleyho, 
ktorý k nám pricestoval až z českej republiky . Veľmi chutná večera sa začínala o 22 hodine , 
podávalo sa mäso s opekanými zemiakmi a s veľmi bohatou zeleninovou oblohou. Takisto 
nechýbala bohatá tombola. Oblohu nám tvorili študenti 1. a 2. Ročníka. 

Florbalová liga - 2. dvojkolo 
Dňa 21.1. 2010 sa v telocvični Gymnázia Pierra de Coubertina Piešťany uskutočnilo druhé 
dvojkolo Florbalovej ligy 2009/2010 študentov stredných škôl nášho okresu. Naši chalani 
tentoraz podľahli obom súperom.  
2. miesto dievčat na okresnom kole Basketbalovej ligy 

Basketbalové družstvo dievčat sa zúčastnilo 21. januára 2010 okresných majstrovstiev 
stredných škôl. V telocvični piešťanského Gymnázia Pierra de Coubertina sa stretli štyri 



družstvá stredných škôl z nášho okresu. Naše dievčatá obsadili vynikajúce druhé miesto, keď 
vo finále nestačili na favorita Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany.  

 
Lyžiarsky 2009/2010 

Posledný januárový týždeň v dňoch od 25.-29.01.2010 sa naši študenti 1.A zúčastnili 
Lyžiarsko-výchovno-výcvikového kurzu v príjemnom lyžiarskom stredisku Horný Vadičov 
neďaleko Žiliny, dopĺňali ich študenti druhého a tretieho ročníka našej školy. Kurz sa už 
niekoľko rokov organizuje so Strednou odbornou školou vo Vrbovom, keďže ich učiteľ 
telesnej výchovy Mgr. Tomáš Andrísek je súčasne aj lyžiarskym inštruktorom. Po príchode 
do strediska nás privítalo nádherné slnečné počasie s množstvom snehu na priľahlých 
kopcoch. Nasledovalo ubytovanie v malých drevených chatkách. Po oboznámení sa s okolím 
nás čakalo to, kvôli čomu sme sem prišli – prvýkrát sa postaviť na lyže. Spúšťali sme sa z 
kopca, na ktorom nás predbiehali detičky, ktoré na svoj vek veľmi dobre lyžovali. Po 
zvládnutí úvodného lyžiarskeho umenia nás rozdelili do dvoch skupín – začiatočníci, pod 
vedením Mgr. T. Andríska a pokročilí pod dohľadom Mgr. R. Justa. O zdravie nášho tela sa 
postarala Mária Hornáková – zdravotná sestra. Po dvojdňových peripetiách na malom kopci 
bolo rozhodnuté, že to ideme skúšať z kopca väčšieho, ktorý nám pripadal hororový. 
Nakoniec ale všetko dobre dopadlo a po dobrej lyžovačke , príjemných a veselých 
spoločenských večeroch sme sa plní zážitkov vrátili všetci zdraví a celí domov.  

  

  

 

 

Adopcia na diaľku 

Keďže študenti nášho gymnázia si uvedomujú, že na tomto svete žijú aj mladí ľudia, ktorí 
nemali toľko šťastia ako oni, rozhodli sa, že využijú príležitosť pomôcť aspoň jednému z 
nich. A tak sa Gymnázium J.B.Magina vo Vrbovom stalo 3. novembra 2009 adoptívnym 
rodičom mladého Bunstona Masoliu. Tento chlapec pochádza z Kene, konkrétne z Mombasy. 
Má 14 rokov a práve ukončil základnú školu. Jeho rodičia Gladys Minayo a Robert Masolia 
sa živia len nepravidelnou prácou a teda nie sú schopný uživiť jeho a ďalších súrodencov, nie 
to ešte mu aj platiť školu. A tak bol Bunstone zaradený do programu adopcie na diaľku, ktorý 
organizuje celosvetová organizácia Humanistické hnutie. Doteraz už navštevoval základnú 
školu Mutzatsi Secondary School, no na konci štúdia prišiel o svojich predchádzajúcich 
adoptívnych rodičov. A tak sme sa prostredníctvom tejto neziskovej organizácie stali jeho 
adoptívnymi rodičmi my. 



Neznamená to však, že si ho teraz niekto zo študentov zoberie domov a bude sa o neho 
starať....Budeme len financovateľmi jeho štúdia na jeden školský rok, a ak sa nám to zapáči, 
môžeme v tom pokračovať aj po ďalšie roky. Dáme mu tým šancu vzdelávať sa, ktorá je 
nevyhnutná na to aby nemusel žiť tak ako žijú jeho rodičia – v chudobe a biede. Bude mať 
príležitosť sa realizovať, dosiahnuť niečo v živote, nájsť si prácu a pomôcť tak aj svojej 
rodine alebo urobiť niečo pre svojich ľudí. Kto iný by mal riešiť problémy v Afrike ak nie 
mladí a vzdelaní ľudia, ktorí sami okúsili život v biede a vedia aké to je na úplnom dne.  

Školský rok v Keni je rozdelený na tri trimestre a začína sa v januári. Keďže už prebehla prvá 
zbierka na ktorej sa vyzberalo potrebných 100 eur, tak môže Bunstone nastúpiť v januári na 
strednú školu, a to vďaka študentom nášho gymnázia. Tieto peniaze sa posielajú na slovenský 
účet Humanistického hnutia odkiaľ sa ďalej preposielajú ich koordinátorom do Kene. Priamo 
rodine dieťaťa sa neposielajú z toho dôvodu, že rodina, ktorá nemá z času načas čo jesť by sa 
mohla rozhodnúť peniaze využiť aj inak ako na Bunstonove štúdium. Africký koordinátori 
mu z týchto peňazí zaplatia na začiatku školského roka školné na 1 rok, kúpia školské potreby 
a uniformu. Počas školského roka sa peniaze čo neboli využité na školu používajú na 
zakúpenie liekov, oblečenia a pod.  

S našim adoptívnym dieťaťom môžeme byť po celý rok v kontakte. Je tu možnosť posielať 
mu listy (na ktoré bude odpovedať), darčeky alebo dokonca ho na vlastné náklady navštíviť. 
Počas januára môžeme od neho očakávať jeho prvý list, spolu s jeho výsledkami za posledný 
trimester.  

Do konca tohto školského roka sa uskutočnia ešte dve zbierky, tá najbližšia v marci, na 
ktorých je potrebné vyzberať takisto ešte 100 eur, na každej z nich. Ak vás jeho príbeh zaujal 
máte možnosť mu pomôcť a to tým, že prispejete ľubovoľnou finančnou čiastkou, počas 
celého školského roka, čím mu dáte možnosť aby mal aspoň spolovice život na takej úrovni 
aká je pre nás bežná. Ak sa bude projektu dariť, študenti budú mať možnosť rozhodnúť sa či 
budú Bunstonovými adoptívnymi rodičmi aj budúci rok.  

Tým, čo sa rozhodli prispieť ďakujeme.  

IV. ročník vianočného stolnotenisového turnaja 

IV. ročník stolnotenisového turnaja chlapcov a dievčat sa uskutočnil v priebehu posledného 
mesiaca tohto roku za účasti 20 chlapcov a 15 dievčat. Systém turnaja pozostával z rozdelenia 
do jednotlivých kvalifikačných skupín, z ktorých najlepší ďalej bojovali o popredné 
umiestnenie vyraďovacím spôsobom.  

V kategórii chlapcov prekvapujúco zvíťazil študent IV.B Tomáš Ondruška, ktorý vo finále 
porazil Lukáša Košíka študenta III.A 3 – 1 na sety.  

Tretie miesto obsadil minuloročný obhajca triumfu Michael Daniš z triedy III.A.  

Medzi dievčatami zvíťazila študentka II.B Nataša Kovárová , ktorá prešla celým turnajom bez 
zaváhania. Finálovou súperkou bola študentka I.A triedy Andrea Búzeková.  

„Kraj, ktorý je mojim domovom“ 



Družstvo študentov našej školy v zložení: Juraj Kopál (2.B), Roman Benedikovič (2.A), 
Marta Ondrejková (2.A) dosiahlo vo vedomostnej súťaži „Kraj, ktorý je mojim domovom“ 
vynikajúci úspech. V okresnom kole v konkurencii ostatných stredných škôl nášho okresu 
zvíťazilo a zabezpečilo si postup do celokrajského finále v Trnave. Vo finálovom kole 
skončili naši študenti reprezentujúci okres Piešťany na peknom štvrtom mieste.  

Florbalová liga 2009/2010 

Dňa 9.12. 2009 sa v telocvični Gymnázia Pierra de Coubertina Piešťany uskutočnilo prvé 
dvojkolo Florbalovej ligy 2009/2010 študentov stredných škôl nášho okresu. Naši chalani 
dosiahli vyrovnanú bilanciu, keď najskôr podľahli jednému z favoritov ligy SPŠE Piešťany, v 
druhom zápase však bez problémov porazili Hotelovú akadémiu.  

Majstrovstvá okresu stredných škôl v stolnom tenise 

Dňa 3.12.2009 sa uskutočnili majstrovstvá okresu stredných škôl dievčat a chlapcov v 
stolnom tenise. Zápasy sa odohrali v telocvični ZŠ Mojmírová Piešťany.  

V kategórii chlapci obsadili naši študenti pekné štvrté miesto. Turnaja sa zúčastnilo 8 
mužstiev.  

Naše dievčatá boli ešte úspešnejšie, keď obsadili bronzovú priečku. Turnaja sa zúčastnilo 6 
družstiev.  

Film o ľudových svadobných zvykoch z okolia Vrbového 

Aula Gymnázia Jána Baltazára Magina vo Vrbovom sa stala vo štvrtok 26. 11. 2009 dejiskom 
tradičnej folklórnej svadby. Asi dvesto divákov na premietacom plátne sledovalo premiéru 
nového filmu o ľudových svadobných zvykoch z okolia Vrbového s názvom VESELIE aj 
také bývalo. Námet pre film dal divadelný krúžok pri Gymnáziu J.B. Magina a réžijnú 
taktovku so svojím scenárom prevzala nad týmto dielom riaditeľka súkromného 
etnografického múzea Za krakovskú bránu v Krakovanoch - Daniela Piscová.  

Projekt vznikol s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja a Rodičovského 
združenia pri gymnáziu. VESELIE aj také bývalo je už v poradí tretím filmom, ktorý vzišiel z 
divadelného krúžku. V hlavných úlohách sa predstavili samotní študenti. Renáta Černičková 
získala za stvárnenie role pätnásťročnej nevesty aj Cenu Ozefy Omáčkech. Ženícha Janka 
zahral amatérsky herec - Ondrej Šprlák. Vynikajúcu atmosféru a výborný folklórny kolorit vo 
filme vytvorila skupina folkloristov - ochotníkov z Krakovian. Za kamerou stál Ján Chrvala.  

Už teraz autori projektu premýšľajú nad voľným pokračovaním filmu, ktoré by malo 
zachytávať ďalšie ľudové tradície z okolia Vrbového.  

Súčasťou slávnostnej premiéry bola aj vernisáž fotografickej výstavy Jozefa Šveca s názvom 
Svet zblízka, na prehliadku ktorej vás v týchto dňoch srdečne pozývame.  



 

  

  

Majstrovstvá okresu stredných škôl v halovom futbale 

Dňa 14.11.2009 sa uskutočnili majstrovstvá okresu stredných škôl  

v Piešťanoch v halovom futbale. Zápasy sa odohrali v telocvični Gymnázia Pierra de 
Coubertina Piešťany. Turnaja sa zúčastnilo 9 mužstiev. Naše mužstvo odohralo súboje v 
skupine B.  

Súperom našich chlapcov boli SOŠT Piešťany a SOŠ záhradnícka Piešťany.  

Výsledky:  

Gymnázium Jána Baltazára Magina - SOŠT Piešťany 1 – 5  

gól: Matúš Bukovčák  

Gymnázium Jána Baltazára Magina– SOŠ záhradnícka Piešťany 0-5  

Školské majstrovstvá okresu Pieštany v šachu 

Dňa 14. novembra 2009 sa študenti našej školy – Juraj Kovář 1.A, Jaroslav Grék 3.A, Natanel 
Balada 2. zúčastnili školských majstrovstiev okresu v šachu.  

Výsledky našich študentov:  

5. – 10. Juraj Kovář 4 body  

5. – 10. Jaroslav Grék 4 body  

13. – 18. Natanael Balada 3 body  

Imatrikulácie 2009 

Plééésk vajíčko o hlavu. Nasleduje salva smiechu. Aj toto je súčasťou tradičných 
imatrikulácii na našom gymnáziu. Najmladší členovia našej posádky majú stredu 12. 
novembra 2009 svoj veľký deň. Pozornosť celej školy je nasmerovaná práve na našich 
prvákov. Je to zároveň deň, na ktorý sa najviac tešia tretiaci. Sú totiž pravidelnými 
organizátormi tohto podujatia. Celý mesiac premýšľajú, čo by vyviedli a hlavne, čím by 
rozosmiali celú školu. Tento deň je tak trochu o škodoradosti, ale v žiadnom prípade nie o 
ublížení či ponížení. Ide v prvom rade o vtip a študentskú nezbednosť, ktorá sa na jeden deň v 
školskom roku toleruje.  
Už v utorok 11. novembra sú školským rozhlasom informovaní všetci prváci, ako majú prísť 



do školy oblečení, upravení a pripravení. Aktovky na pleciach, dievčence dva copíky, chlapci 
pekne učesaní, na nohách detské kamašle či podkolienky, pekne ako prváčikovia, ktorí 
začínajú svoju novú etapu školského života. Ale čo to? Ich trieda je dnes výnimočne 
zamknutá a vnútri ich čaká nemilé prekvapenie, porozhadzovaná trieda a veľký záhadný 
zápach. Počas hodín ich učitelia nemilosrdne skúšajú, píšu písomky a takýto zmorení cez 
prestávky sú zasa prenasledovaní tretiakmi, ktorí ich s radosťou počastujú humorným 
oslovením, pomaľujú fixkami po tvári či po rukách.  
A to všetko vyvrcholí až v popoludňajších hodinách spoločným zábavným programom v aule 
gymnázia. Prváci musia najskôr prejsť bránou vytvorenou z rúk a tiel starších žiakov. Na 
konci tunela ich čaká triedna učiteľka, ktorá im daruje malý pamätníček a nasleduje celý rad 
úloh, ktoré prváci absolvujú od spevu karaoke, cez recitáciu so šumienkou v ústach, 
tanečnými a rôznopohybovými úlohami, až po depiláciu chlapčenských nôh. Večer plný 
smiechu napokon končí tancom v rytme disco.  
Už teraz sa tešia terajší druháci na to, že o rok sa ocitnú v úlohe tretiakov a pripravia aj oni 
ešte nápaditejší deň Imatrikulácií 2010.  

Prípravne zápasy na okresné majstrovstvá v halovom futbale 

Dňa 3.11. a 10.11. 2009 odohrali naši študenti pripravujúci sa na okresné majstrovstvá v 
halovom futbale dva zápasy s SOŠ Rakovice.  

Gymnázium Jána Baltazára Magina - SOŠ Rakovice 3 –5  

góly: Daniš, Šintál, Švančara  

Gymnázium Jána Baltazára Magina – SOŠ Rakovice 4 –6  

góly : Klčo, Švančara, Šintál, Daniš  

Scientia pro futuro 

Nápad zúčastniť sa opäť vedeckej súťaže nám ponúkla organizácia Mladí vedci Slovenska. 
Vyhlásená bola nová súťaž Scientia pro futuro, na ktorej sme sa mohli prezentovať s naším 
projektom Vodná nádrž Čerenec. Dostali sme šancu a postúpili do finále. Do finále postúpilo 
85 projektov z celkového počtu 150. Finále sa malo konať v bratislavskej Inchebe a malo 
trvať 3 dni. O jednej poobede minister školstva Ján Mikolaj oficiálne zahájil súťaž Scientia 
pro futuro, ktorá bola zároveň slávnostným otvorením Týždňa vedy a techniky na Slovensku. 
Po slávnostnom otvorení sa začalo prezentovať. Porota sa skladala zo 16 odborných 
vedeckých pracovníkov, ktorí sa pristavovali pri jednotlivých stánkoch a viedli so súťažiacimi 
diskusie. Večer sme mali možnosť navštíviť kúsok vzdialený Aupark a zájsť si do kina na 
ľubovoľný film. My sme si vybrali film Coco Chanel. Druhý deň sa prezentovalo už od rána a 
pokračovalo sa poobede. Večer sme mali nakoniec voľný program. Tretí deň sa ešte do obeda 



prezentovalo a poobede sa uskutočnilo sa slávnostné vyhlásenie výsledkov. Ocenených bolo 
28 projektov, 22 z prírodných a 6 z technických vied. Petra Filanová a Lenka Peterková  

 
Halloween 

27. októbra sa aula nášho gymnázia zaodela do hrôzostrašného šatu sviatku duchov a 
strašidiel Halloweenu. Zostavením halloweenskeho programu boli poverení študenti 3.A 
triedy, ktorí to zvládli na výbornú. Program prebiehal v anglickom jazyku, úlohou každej 
triedy bolo pripraviť si krátky, zaujímavý program. Jednotlivci sa mohli obliecť do rôznych 
masiek a zúčastniť sa súťaže masiek a súťaže o najlepšie vyzdobenú tekvicu. Vybraní 
pedagógovia mali za úlohu vyhodnotiť najhrôzostrašnejšiu výzdobu tried. Túto súťaž vyhrali 
študenti 1.A. Všetkým výhercom gratulujeme.  
Členovia halloweenskej poroty hodnotili súťaž masiek a najlepšie vyzdobených tekvíc. 
1.miesto v súťaži masiek získali študentky 3.A triedy Vanda Baranová a Lucia Galbavá, 
ktorých „maska“ mala názov Siamské dvojčatá. V súťaži o najkrajšiu a najlepšie vyzdobenú 
tekvicu 1. miesto obsadila táto veľká tekvica, ktorú vyrobila študentka 2.A triedy Deana 
Piscová.  

  

 

  

Viedeň a jej múzeá 

Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. S touto myšlienkou sme sa stotožnili i my – 43 študenti 
Gymnázia Jána Baltazára Magina vo Vrbovom po tom, čo sme 26.10.2009 navštívili hlavné 
mesto našich susedov – Viedeň. Cieľom tejto jazykovej exkurzie bolo spoznať históriu a 
súčasnosť modernej európskej metropoly.  
Prvou našou zastávkou bol Zentral Friedhof, kde sme si uctili pamiatku velikánov hudobného 
sveta – Mozarta, Beethovena, Brahmsa, Straussa či mnohých iných. Potom sme sa presunuli 
do Schonbrunnu – letného sídla Habsburgovcov, kde sme obdivovali impozantnú 
architektúru, rozsiahle nádvoria a záhrady s Glorietou. Učaroval nám aj Wagenhaus – výstava 
historických kočov Habsburgovcov – od tých najbežnejších až po skvostný svadobný či 
pohrebný.  
V centre mesta sme nahliadli do Stephansdomu – katedrály, ktorá sa odráža v skle náprotivnej 
budovy reprezentujúcej súčasnú modernú architektúru. Zážitkom pre mnohých boli atrakcie 
prezentované rakúskou armádou v priľahlých priestoroch kráľovského sídla Hofburgu. Tu 
sme si prezreli i unikátnu zbierku Rakúskej národnej knižnice, ktorá bola sprístupnená 
verejnosti pri príležitosti štátneho sviatku Rakúska.  



Našou poslednou zastávkou v tomto čarovnom meste bol Hundertwasserhaus – dielo 
významného viedenského architekta a maliara, ktorý sa snažil „ukázať, aké je v podstate 
jednoduché vytvoriť raj na Zemi.“ Rovné línie narúšal len vtedy, keď si to vyžadovala 
funkčnosť. Spätosť s prírodou, formy a farby – také jedinečné a pôsobivé – sú výzvou na 
zamyslenie sa. Možno aj nad tým, že vedomosti môžeme získať aj mimo školských lavíc.  

Turnaj mladých fyzikov 

V dňoch 20. októbra až 22. októbra 2009 sa žiaci v zložení Michal Daniš, Lukáš Košík, Nina 
Fuksiová a Juraj Kovář v sprievode profesorky Filanovej zúčastnili úvodného sústredenia 
Turnaj mladých fyzikov v Bratislave. V utorok ráno autobusom sme prišli do Bratislavy a po 
chvíľke hľadania zástavky autobusu vystúpili pri Slovenskej akadémii vied, kde sa konali 
prednášky. Po registrácii a obede v jedálni SAV sme si vypočuli prvé z prednášok k úlohám 
Turnaja. Prednášajúci boli prevažne pracovníci fyzikálneho ústavu SAV alebo vysokých škôl 
nielen slovenských aj z Čiech a Maďarska a hneď prvý deň sme si vypočuli aj prednášku v 
angličtine. Večer nás ubytovali v Inštitúte verejnej správe, odkiaľ nás ráno znovu odviezli do 
SAV-ky na doobedňajšie prednášky. Poobede nám bývalí účastníci minulých kôl predviedli 
modelovaný fyzikálny súboj, ktorý sa od nás očakáva v regionálnom kole po príprave k 
jednotlivým úlohám. Jedno súťažiace družstvo vyzve druhý tím na vedeckú prezentáciu a 
diskusiu a tretí tím, zhodnotí ich duel. Odborná porota potom ohodnotí všetky tímy a víťazí 
tím, ktorý získa vo všetkých súbojoch najviac bodov. Z víťazných družstiev celoslovenského 
kola nakoniec porota zostaví družstvo, ktoré bude reprezentovať Slovensko v medzinárodnom 
kole, v ktorom budú úlohy prezentované v angličtine. Náročné prednášky pokračovali aj 
posledný deň a končili prednáškou docenta Bužeka o kvantovej fyzike. Po úmorných dňoch 
sme nasadli na autobus a vrátili sa domov. Čaká nás experimentovanie a príprava k 
jednotlivým úlohám, ktoré budeme prezentovať v marci budúceho roku.  

Burza informácií 2009 

Dňa 22. 10. 2009 sa naša škola zúčastnila celodennej akcie Burza informácií na Strednej 
odbornej škole záhradníckej v Piešťanoch, kde niekoľko desiatok stredných škôl západného 
Slovenska prestavilo svoje školské i mimoškolské aktivity. Pod organizačným vedením Mgr. 
Koišovej desiati študenti nášho gymnázia predstavili tradičné i netradičné aktivity školy, 
celoslovenskú literárnu súťaž Keď si vymýšľam, ktorá už tento rok zaznamenáva 11. ročník 
svojej úspešnej existencie, ďalej predstavili prezentáciou filmovej produkcie prácu 
divadelného krúžku. Ďalšia projekcia bola zameraná na logické myslenie. Formou rôznych 
logických chytákov sme si otestovali myslenia žiakov základných škôl a na poslednom 
stanovisku chlapci predstavili zábavnú formu programovania malých pohyblivých robotov.  
Veríme, že táto akcia splnila svoj účel, a že žiaci základných škôl získali väčší prehľad o 
rôznorodej ponuke stredných škôl a budú sa tak vedieť lepšie rozhodnúť, kam nasmerujú 
svoje najbližšie kroky na strednú školu, prípadne neskôr na vysokú školu  

 



 

Dni mesta Vrbové 2009 

V piatok 9. októbra 2009 v rámci Dní mesta Vrbové na našej školy prebehla v dopoludňajších 
hodinách historická konferencia prezentácii žiakov druhého ročníka tematicky zameraná na 
históriu mesta Vrbového.  
Piatok 9. októbra 2009 v poobedňajších hodinách bola na pôde našej školy otvorená výstava 
fotografa Ľuboša Kostura s názvom Potulky po Európe. Slávnostne zahájenie sa uskutočnilo 
za prítomnosti primátora mesta PaedDr. I. Borovského a predsedu TTSK Ing. T. Mikuša.  

Deň otvorených dverí 

Dňa 25.9.2009 sa pri príležitosti krstu Zborníka Študentskej vedeckej konferencie a otvorenia 
výstavy konal Deň otvorených dverí v aule našej školy pre vybratých študentov 9. ročníkov 
základných škôl. Študenti si prezreli výstavu ,prezentáciu učebníc v aule , taktiež 
špecializované učebne informatiky, multimediálne a jazykové učebne.  

Streetball 2009 

Dňa 18. septembra 2009 sa v priestoroch kúrie Mórica Beňovského uskutočnil šiesty ročník 
strítbalového turnaja pod organizačnou záštitou Gymnázia Jána Baltazára Magina Vrbové. 
Atraktívneho podujatia sa zúčastnilo 19 družstiev v dvoch kategóriách – SŠ dievčatá, SŠ 
chlapci. 
 
 

 



kategória SŠ dievčatá  

1. Pi Mlieko! - Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany (V. Ronecová, K. Gajdošová,  
M. Bieliková)  

2. Predaj na splátky - Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany (P. Majerníková,  
T. Potroková, L. Brašková)  

3. Gymnázium J. Baltazára Magina Vrbové „A“ (L. Skladanová, B. Páleniková)  
 
Najlepšia hráčka turnaja: Veronika Ronecová  

kategória SŠ chlapci  

1. Kurnik šopa – Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany (M.Višňovský, J. Šubík, 
M. Mitošink  

2. Cirkevné Gymnázium sv. Michala Archanjela Piešťany „A“ (M. Fazika, M. Majernik, 
M. Broš)  

3. Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany „A“ (M. Janek, S. Vytykač, M. 
Vrábel)  
 
Najlepší hráč turnaja: Mário Vrábel  

 
Turnaj sponzorsky podporili: Chirosan Vrbové, Rada rodičov pri Gymnáziu Vrbové. Všetkým 
družstvám ďakujeme za vynikajúce športové výkony a tešíme sa na ich účasť na 
nasledujúcom siedmom ročníku.  

Výstava obrazov a fotografií 
Dňa 2.9.2009 sa pri otvorení školského roka uskutočnila v aule gymnázia výstava obrazov a 
fotografií dvoch našich študentiek Martiny Klčovej a Daniely Slobodovej.  

Začiatok školského roka 2009/2010 
Presne podľa plánu sa o 8:00 v aule nášho gymnázia rozoznela znelka GAUDEAMUS 
IGITUR a pred študentmi 1. - 4. ročníka sa postavil náš čiastočne vynovený pedagogický 
zbor. Úvodné slovo patrilo nášmu pánovi riaditeľovi PaedDr. Ing . Františkovi Glosovi PhD., 
ktorý privítal študentov a kolegov. Záverečné slová po odznení klavírneho vystúpenia našej 



študentky 4.B triedy Zuzany Nikodémovej a nášho pána školníka Alexandra Horvátha patrili 
primátorovi mesta Vrbové PaedDr. I. Borovskému.  

 


