
Za poznaním do Viedne 

Už tradične sa v tomto roku študenti nášho gymnázia zúčastnili jazykovednej exkurzie vo 
Viedni. Vo štvrtok 12.5.2011 sa vybrali na cestu, cieľom ktorej bolo oživiť si vedomosti 
zabudnuté na hodinách nemeckého jazyka. Ich prvou zastávkou bola lahôdka pre historikov 
Dolnorakúska krajinská výstava 2011 v Petronell Carnuntum neďaleko Hainburgu. Tu mali 
možnosť pozrieť si, ako žili kedysi starí Rimania, aké mali zvyklosti a tradície. Ďalšou 
zastávkou bola už samotná Viedeň. Počas okružnej cesty po Ringstrasse si prezreli mnohé 
kultúrne a historicé pamiatky tejto metropoly. Zastavili sa aj v Keyelstrasse, aby navštívili 
turistami často navštevovaný Hundertwasserhaus - jedinečné architektonické dielo 
viedenského rodáka. Poslednou zastávkou bolo zábavné a oddychové centrum Viedne - 
svetoznámy Prater. Tu si okrem množstva atrakcií i prakticky overili svoje jazykové znalosti a 
presvedčili sa o potrebe ovládania cudzích jazykov.  

Exkurzia Čachtický hrad 
16.3.2011  

V stredu sa študenti 1.-3. ročníka zúčastnili počas maturitných písomných skúšok exkurzie na 
Čachtickom hrade. Študenti absolvovali výstup s obce Čachtice na hrad, kde Mgr. Koiš 
diskutoval so študentmi o histórií hradu.  

Chemický jarmok 

1. októbra 2010 sa žiaci 2.A zúčastnili exkurzie Chemický jarmok, ktorý usporiadala 
Trnavská univerzita. Žiaci sa pod vedením Mgr. Andrei Michálkovej a PaedDr. Veroniky 
Chrvalovej mohli motivovať zábavnými pokusmi z oblasti chémie a dokonca si niektoré 
pokusy sami vyskúšali.  

Enersol 
13.10.2010  

13.10.2010 sa konal v zasadačke Mestského úradu v Senici motivačný seminár na tému 
prírodné zdroje energie. Na tomto seminári sa zúčastnili žiaci 2.A triedy: Tomáš Bachar, 
Jozef Sabo, Katarína Valová, Karina Mišurová a Andrea Snohová so sprievodom Mgr. Andrei 
Michálkovej. Žiaci si vypočuli viacero prednášok, ktoré mali podnietiť ich záujem o danú 
tému. Prezentované boli viaceré projekty, do ktorých sa môže škola zapojiť, čím získala 
zaujímavé odmeny. 
Seminár bol veľmi zaujímavý , teraz sa už len tešíme na práce našich žiakov. 
 
Autor: Mgr. Andrea Michálková  

VAPAC 
7.10.2010  

Dňa 7.10.2010 sa študenti tretieho ročníka zúčastnili na burze vysokých škôl v Národnom 
tenisovom centre v Bratislave, kde si mohli vybrať spomedzi viac než 60 vysokých škôl zo 
Slovenska, Čiech ale aj Británie, Ameriky či Austrálie. Boli tu aj rôzne vzdelávacie inštitúcie, 
ktoré ponúkali štúdium v zahraničí a jazykové kurzy. Zo Slovenska tu boli napríklad 
Univerzita Komenského, Trnavská univerzita alebo Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. 
Prezentovala sa aj Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika z Liptovského Mikuláša. Po 



náročnom vyberaní a rozhodovaní si boli oddýchnuť v nákupno-zábavnom centre blízko 
Dunaja v Eurovea.  
Boli s nimi aj druháci, ktorý boli na návšteve francúzskeho inštitútu a v Pálffyho paláci na 
jedinečnej výstave talianskej módy, ktorá putuje po celom svete.  
Lenka Peterková (LF.)  

Školské aktivity 
Naše gymnázium úspešné v súťaži „Škola roka“ 
 

Odbor školstva a telesnej kultúry Úradu TTSK vyhlásil v marci 2010 súťaž „Škola roka“ 
určenú pre stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK. Jej cieľom bolo zapojenie 
študentov a pedagógov do skrášľovania prostredia školy, aktívna účasť na riešení 
environmentálnych problémov regiónu, spolupráca s komunitou a mediálna propagácia školy.  

Súťaž prebiehala v dvoch kolách. V prvom kole každá prihlásená škola zaslala dokumentačný 
materiál na preukázanie svojich aktivít. V druhom kole odborná komisia hodnotila celkový 
estetický vzhľad školy. Do súťaže sa zapojilo i naše gymnázium.  

Pri príležitosti Dňa študentstva ocenil zriaďovateľ 2. miestom aktivity a prínos našej školy pre 
rozvoj regiónu. Riaditeľ školy PaedDr. Ing. František Glos, PhD. získal Pamätnú medailu 
predsedu TTSK za celoživotnú pedagogickú činnosť a rozvoj školstva vo Vrbovom. Rovnaké 
ocenenie si v Divadle J. Palárika v Trnave prevzala i dlhoročná učiteľka Mgr. Anna Žižková.  

Z veľkého množstva aktivít školy je naozaj ťažké vybrať tie najlepšie, pretože všetky sú 
svojím spôsobom dôležité a prospešné pre výchovu a vzdelávanie, pre spoluprácu s 
miestnymi organizáciami či zlepšovanie životného prostredia. Napriek tomu však zopár 
príkladov: Naša škola vydáva vlastný časopis Gymploviny. Tradíciou sa stala literárna súťaž 
pre ZŠ a SŠ v písaní sci-fi poviedok „Keď si vymýšľam...“. Jej prvým organizátorom je 
riaditeľ školy F. Glos a v súčasnosti je otvorená už i pre zahraničných prispievateľov.  

K úspechom školy patrí 1. miesto v krajskom kole súťaže Cineama 2009. Filmový krúžok v 
nej predstavil lyrické pásmo z tvorby T. Križku a v roku 2010 získal čestné ocenenie za 
dokument o nelátkových závislostiach „Nájdi si čas pre život“. Úspechu sa tešil i celovečerný 
hraný film „Veselie aj také bývalo“, ako aj film „Ej, veru, peknú mladosť sme mali“.  

 
Zbierka sklerózy multiplex 
12. máj  

Žiaci našej školy sa zapojili do zbierky na sklerózu multiplex. Viacerým skupinkám aj s 
prispením žiakov našej školy sa podarilo vyzbierať veľmi peknú sumu peňazí. Ďakujeme.  

 
 
 



Recitačná súťaž 
15.5.  

Študentka 1.A Zuzana Ondreičková sa umiestnila na 3. mieste v recitačnej súťaži Kátlovce 
Paľa Ušáka - Olivu.  

Deň Zeme 
22. apríl  

Naša škola sa zapojila v rámci projektu Deň Zeme do čistenia mesta Vrbové v spolupráci zo 
základnými školami a mestom Vrbové. V tento deň sa naše mesto zbavilo minimálne 5 ton 
odpadu, ktorý vyzbierali žiaci.  

Biblická olympiáda 
10. marec 2011  

Tohtoročné kolo dekanskej biblickej olympiády sa konalo na Gymnáziu Sv. Michala 
Archaniela v Piešťanoch v dopoludňajších hodinách. Za našu školu reprezentovali Soňa 
Jarábiková, Petra Foksová a Michaela Vavrincová (študentky 1.A) na výbornom 3. mieste. 
Témami tohto ročníka boli Prvá kniha Samuelova a Evanjelium podľa Lukáša.  

Mladý Európan 
6.apríl 2011  

Študenti 3. ročníka Marta Ondrejková, Petra Filanová a Roman Benedikovič sa zúčastnili na 
súťaži Mladý Európan, ktorú organizoval Europedirect Senica v Mestskom kultúrnom dome. 
Bol to 6. ročník vedomostnej súťaže pre školy z Trnavského kraja.  

Realitný vodičák 

Dňa 5. apríla sa uskutočnila prednáška k pilotnému projektu Realitný vodičák. Po prebehnutí 
testovania naša škola skončila na 11. mieste z 19. škôl zo 44,09%.  

Krajské kolo Enersolu 
26. marec  

V Trnave na SOŠ elektrotechnickej sa konalo krajské kolo súťaže Enersol. Súťaž pozostávala 
s 3 kategórií hlavnej, vedľajšej a tvorivej. Súťaže sa zúčastnili aj naši žiaci pod vedením Mgr. 
Michálkovej, ktorí sa zapojili do hlavnej a vedľajšej kategórie. S témou "Využitie biologicky 
rozložiteľných odpadov" sa zaradila do hlavnej kategórie Denisa Klátiková, ktorá získala 
vynikajúce 3. miesto a postúpila do celoslovenského kola, ktoré sa uskutočnilo 14. a 15.4 v 
Senici. Porota ju pochválila za skvelú prezentáciu a suverénne vystupovanie. Marián Mihálik 
a Veronika Ševčíková vytvorili k tejto práci propagačné materiály, ktoré pred porotou 
prezentovali. V tejto kategórií sme síce miesto neobsadili, ale nápady žiakov boli kladne 
ohodnotené. Naša škola je hrdá na týchto žiakov, ktorí sa zapájajú do súťaží a využívajú svoj 
voľný čas na svoj vlastný rozvoj.  

 
 
 



Župný festival v Trnave 
25.marec  

Na každoročne organizovanom festivale hudby, spevu a tanca v Trnave v Divadle J.Palárika 
sa zúčastnili aj naši študenti 1. ročníka Daniel Brňo so svojou kapelou Black Apple a študent 
2. ročníka Marek Krajčovič, ktorý sa zúčastnil disciplíny skoky-saltá. Najúspešnejšou 
skupinou sa stala skupina z Gymnázia Galanta.  

Študentská vedecká konferencia 

V multimediálnej miestnosti nášho gymnázia sa uskutočnila už tretia v poradí Študentská 
vedecká konferencia, na ktorej sa zúčastnilo 20 študentov v desiatich kategóriách. Súčasťou 
konferencie bolo aj školské kolo stredoškolskej odbornej činnosti v rámci ktorého na krajské 
kolo postúpilo 11 prác. Na krajskom kole SOČ dosiahla Petra Filanová 1. miesto, Katarína 
Valová 1. miesto a Marta Ondrejková 2. miesto, ktoré tiež postúpili do celoslovenského kola 
v Trenčíne. 28. apríla 2011 na celoslovenskom kole SOČ 33. ročníka Katka Valová dosiahla 
2. miesto.  

Výstava "Ty rozhoduješ!" 

Dňa 29. marca 2011 sa na našej škole v spolupráci s Mestskou knižnicou Piešťany a 
Slovenským centrom pre komunikáciu a rozvoj otvorila výstava plagátov. Mnohé z 
každodenných rozhodnutí majú nepriame a neraz škodlivé dosahy na životy ľudí kdesi inde 
na našej planéte. Pritom si možno ani neuvedomujeme, že aj malou zmenou nášho správania 
môžeme pomôcť zmeniť životné podmienky nejedného obyvateľa Zeme, nech býva 
kdekoľvek. Existuje veľa možností rozhodnúť sa a svojou troškou zmeniť svet. Vystavená 
kolekcia plagátov predstavuje len niektoré s tých najbežnejších príkladov.  

Oceňovanie profesorov 

Dňa 25.3.2011 na návrh vedenia školy za mimoškolské aktivity, vedenie dramatickej skupiny, 
natočenie filmov o tradíciách vo Vrbovom a lyrických pásiem slovenských básnikov, za 
reprezentáciu školy a mesta Vrbového si PaedDr. Veronika Chrvalová prebrala ocenenie od 
primátora mesta Vrbové Ing. Jána Janošku. Dňa 29.3.2011 v divadle Jána Palárika v Trnave 
prevzali ocenenie Mgr. Iveta Reháková a Ing. Jana Filanová od predsedu TTSK Ing. Tibora 
Mikuša, PhD.  

Prednáška "Lesy SR" 

V stredu 23. marca 2011 sa pre študentov tretích ročníkov uskutočnila prednáška pod 
vedením Dr. Daniela Kollára CsC., riaditeľom vydavateľstva Dajama, ktorý študentom 
predstavil svoje zážitky s putovania s batohom, o krásach Slovenska a porovnávania 
prírodných krás slovenska so zahraničím. Zároveň predstavil publikačnú činnosť 
vydavateľstva a časopis Krásy Slovenska. V živej diskusií zodpovedal aj otázky študentov.  

Keď si vymýšľam  

Ako každý rok aj tento rok sa v našej škole organizovala tradičná celoslovenská úspešná 
literárna súťaž v písaní SCI-FI poviedok "Keď si vymýšľam..." Súťaž je určená pre žiakov a 
študentov základných a stredných škôl z celého Slovenska, ktorých zaujíma problematika 



SCI-FI a dokážu pretaviť svoje myšlienky aj na papier. 12. ročník svedčí o tom, že súťaž si 
našla svoje miesto medzi mladými ľuďmi, o čom svedčí množstvo zaslaných prác, s ktorých 2 
poroty vybrali najzaujímavejšie práce. Úspešní mladí poviedkári si 14.4. 2011 prevzali za 
prítomnosti mnohých významných hostí zaujímavé finančné odmeny. V rámci vyhodnotenia 
bola otvorená výstava kombinovaných perokrezieb z komixovej knihy akademického maliara 
Dušana Blažeka "Ži naplno, zomri mladý"  

Písomná maturita  

V dňoch 15.-17. marca prebehla externá časť a písomná časť internej maturitnej skúšky zo 
slovenského jazyka, cudzieho jazyka a matematiky. V tomto školskom roku maturuje na 
našom gymnáziu 28 študentov.  

Divadelné predstavenie Jack and Joe 
15.3. 2011  

Študenti 1.-3. ročníkov sa zúčastnili divadelného predstavenia v sále Domu umenia v 
Piešťanoch v anglickom jazyku. Jeho cieľom bolo neformálnym spôsobom obohatiť hodiny 
anglického jazyka a nabádať ku komunikácií. Scenár vypracovalo Divadelné centrum z 
Martina v spolupráci s pedagógmi anglického jazyka a je určené pre mierne pokročilého 
diváka. Študentom sa divadelné predstavenie páčilo, nakoľko získali vedomosti o americkej 
kultúre a čiastočne aj histórií.  

Zasadnutie rady mládeže 

Rada mládeže trnavského samosprávneho kraja zasadla 14. februára 2011 v budove 
Technického skúšobného ústavu v Piešťanoch. Zúčastnilo sa jej 8 škôl spadajúcich pod 
územie Trnavského kraja vrátane Gymnázia J.B.Magina vo Vrbovom, ktoré tu zastupovala 
študentka tretieho ročníka Marta Ondrejková. Hlavným cieľom zasadnutia bolo nadviazať 
priamy kontakt s členmi jednotlivých školských študentských rád, ktoré RMTK zastrešuje. 
Diskutovalo sa na témy ako fungovanie školských rád v praxi, možnosti jeho zlepšenia a 
získania skúseností od iných škôl. Keďže poslaním RMTK je umožnenie presadzovania 
mládežníckych združení vo vzťahu k štátnym a samosprávnym orgánom verejnosti, študenti 
mali vo forme brainstormingu možnosť predkladať svoje nápady na zlepšenie v oblasti 
školstva a sebarealizácie.  

Geografická prednáška 

16. februára 2011 sa študenti tretieho ročníka zúčastnili prednášky, venovanej Tatranskej 
prírode na príklade kalamity z roku 2004 s pohľadu ochrany národného parku a práva 
občanov na zachovanie chránených území v SR. Študenti si pozreli krátky film s prezentáciou 
o prirodzenom pôvodnom lese. Po ktorom nasledovala diskusia s prednášajúcim Andrejom 
Popovičom.  

Výstava "Víťazný Február" 

V posledný februárový deň sa v aule nášho gymnázia otvorila výstava s názvom "Víťazný 
Február". Cieľom výstavy bolo pripomenúť mladej generácii, že nie vždy sme žili v slobode a 
mnohí ľudia museli zaplatiť vysokú daň. Busty na výstavu zapožičal pán Bachar a na ukážku 
sa do uniformy ruského generála obliekol študent tretieho ročníka Juraj Janech.  



Konferencia 

8. februára 2011 sa v aule Trnavskej univerzity konala konferencia pri príležitosti Európskeho 
roku dobrovoľníctva v rámci projektu 4 Regions 4 youth. Organizátorom bola Rada mládeže 
Trnavského kraja s cieľom spojiť lídrov mladých ľudí. Program pozostával z prednášok, 
prezentácii zástupcov dobrovoľníkov a rôznych workshopov.  

Tanečný kurz 

V rámci predmetu etiketa sa žiaci druhého ročníka zúčastnili tanečného kurzu pod vedením 
inštruktorky Zuzany Veselovskej. Po zvládnutí základných tanečných krokov žiaci dostali 
vysvedčenie za odvahu postaviť sa pred "čumilov".  

Súťaž postav snehuliaka 

3.februára 2011 sa naša škola zapojila do súťaže občianskeho združenia pre zdravie našich 
detí v ktorom PaedDr. Chrvalová v spolupráci s 1.A a 2.A triedou natočili 7 minútové video s 
názvom "Postav Supersnehuliaka". Video sa zúčastnilo súťaže na internetovom portáli 
Sportube, odkiaľ sme dostali veľa priaznivých komentárov.  

Vďaka videu boli na našej škole natáčané zábery a rozhovory, ktoré boli odvysielané na STV 
v pravidelnej relácií Športové ozveny dňa 7.marca 2011. Toto video si môžete pozrieť na 
stránke STV (Od 22. minúty)  

Otázniky histórie 

Začiatkom novembra sa študentky Lenka Minďárová, Lenka Peterková (3.B), Petra Filanová 
a Martina Beluská (3.A) zúčastnili celoslovenskej súťaže otázniky histórie, ktorej 
vyhlasovateľom je Asociácia primátorov a starostov.  

Vianočné aktivity 

V decembri prebehli na našej škole aj tradičné aktivity: Vianočná besiedka, účelové cvičenie 
a koledovanie našich študentov po Vrbovských škôlkach a domove dôchodcov.  

Stužková 

13. novembra 2010 študenti 4.A triedy mali stužkovú slávnosť v hoteli Piešťany v 
Piešťanoch.  

Štart podnikania 

24. novembra 2010 v rámci projektu z Enersolu sa žiaci 3. ročníka zapojili do aktivít Štart 
podnikania. Jedna skupina zorganizovala v aule našej školy cvičenie zoomby. Druhá skupina 
vlastnoručne pripravila a predávala karamelové lízatká. Finančný výťažok z cvičenia zoomby 
15 eur a z lízatok 25 eur sa žiaci rozhodli darovať nášmu adoptovanému Bunstone Masolia z 
Kene.  

 
 



Workshop "Vzdelaný pacient" 

23. novembra Akadémia vzdelávania a Slovenská nadácia srdca uskutočnili na našej škole v 
rámci národného programu prevencie ochorení srdca a ciev workshop "Vzdelaný pacient". 
Workshopu sa zčastnilo 39 ľudí. Každému zúčastnenému lekár odmeral výšku, váhu, BMI 
index a zhodnotil do akej rizikovej skupiny patrí.  

Seminár"Dobrý nápad" 
18. novembra sa študenti 3. ročníka zúčastnili seminára Dobrý nápad kde si vyskúšali svoje 
podnikateľské schopnosti. Toto podujatie je pokračovaním projektu Enersol do ktorého sa 
žiaci zapojili pod vedením Mgr. Michálkovej.  
Imatrikulácie 

Pri príležitosti Dňa študentstva sa 15. novembra 2010 konali imatrikulácie prváčikov do 
študentských radov. Žiaci 3. ročníka pripravili prváčikom a novým pedagógom Mgr. 
Michálkovej a Mgr. Ilenčíkovej tradičné úlohy ako prechod bránou, sľub na zodraté tenisky, 
súťaže spevu so šumienkou v ústach, maľovanie tváre a iné.  

Deň otvorených dverí 

12. november 2010 na našej škole prebehol Deň otvorených dverí pre deviatakov, 
výchovných poradcov a rodičov.  

Bibliotéka 
5. novembra 2010 sa žiaci našej školy zúčastnili 18. ročníka knižného veľtrhu Bibliotéka v 
Národnom tenisovom centre v Bratislave.  
 
Halloween 

Aj tento školský rok sa tradične 27. októbra 2010 konal v aule našej školy Halloween. 
Moderátori boli žiaci 3.A Andrej Vittek a Martin Cibulka, ktorí uvádzali v duchu Talentmánie 
jednotlivé scénky v anglickom jazyku, spolu s tradičnými súťažami o najoriginálnejšiu 
masku, ktorú vyhral Andrej Vittek a o najlepšie vyzdobenú tekvicu, ktorú vyhrala Denisa 
Klátiková. Vynikajúcu scénku predviedli žiaci 4.A, ktorí predvádzali v spomalených záberoch 
basketbalový zápas. Zábava pokračovala diskotékou a premietaním hororových, 
komediálnych a fantastických filmov až do neskorej Halloweenskej noci.  

Prednáška o Madagaskare 

V októbri 2010 sa žiaci 2. a 3. ročníka zúčastnili v rámci hodiny francúzskeho jazyka 
prednášky o Madagaskare. Našim študentom predstavili svoje dojmy a cestovateľské zážitky s 
tejto exotickej krajiny 2 cestovatelia p. Dudák a p. Antolík, ktorí na Madagaskare hľadali 
stopy po Móricovi Beňovskom.  

Konferencia výchovných poradcov 

5. novembra 2010 sa na našej škole konala konferencia pre výchovných poradcov základných 
škôl, v rámci ktorej naši žiaci a Mgr. Zuzana Koišová, Mgr. Zuzana Vatrtová a Mgr. Tatiana 
Vavríková prezentovali aj projekt "Závislosť na internete a počítačových hrách.  



Pomaturitné stretnutie 

12.novembra 2010 sa v reštaurácií Flamengo vo Vrbovom uskutočnilo pomaturitné stretnutie 
1. absolventov gymnázia s triednymi učiteľkami Mgr. Rehákovou a Mgr. Bobáňovou.  

Výročie školy 

28. októbra 2010 sa na našej škole konalo neformálne stretnutie absolventov, učiteľov a 
priaznivcov školy pri príležitosti 10. výročia založenia gymnázia. V rámci osláv 10. výročia si 
prevzali ceny za rozvoj školstva vo Vrbovom predseda TTSK Ing. Tibor Mikuš, PhD., 
primátor mesta PaedDr. Ivan Borovský, Mgr. Milena Bobáňová a Ing. PaedDr. František 
Glos, PhD. Súčasťou bol aj krst publikácie 10 rokov Gymnázia a premiéra filmu s množstvom 
spomienok bývalých i súčasných študentov a pedagógov školy. Na záver bola otvorená 
výstava fotografií Ľuboša Kostura "Za mlákou" a výstavy fotografií absolventa gymnázia 
Juraja Staroveckého s názvom "Bezvetrie".  

Literárno - hudobná kompozícia venovaná J.C.Hronskému 

25. októbra 2010 sa žiaci 3. ročníka zúčastnili literárno - hudobnej kompozície venovanej 
Jozefovi Cígerovi Hronskému pod názvom Hronského rapsódie. Súčasne navštívili expozíciu 
slovenského básnika Ivana Krasku.  

Kraj, ktorý je mojím domovom 

20. októbra 2010 sa žiaci 2.A triedy v zložení Lívia Svetlíková, Juraj Kovář a Filip Tomčík 
zúčastnili okresného kola vedomostnej súťaže Trnavského samosprávneho kraja pod názvom 
"Kraj, ktorý je mojím domovom." Družstvo skončilo na 4. mieste.  

Výstava "O kúpeľoch s úsmevom" 

8. októbra 2010 sa v aule nášho gymnázia konalo zahájenie výstavy "O kúpeľoch s úsmevom" 
v spolupráci s mestskou knižnicou v Piešťanoch. Zbierka vtipov od renomovaných autorov 
kresleného humoru zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska sleduje kreslený humor a satiru 
zameranú na každodenný život.  

Úspech nášho žiaka 

Študent 3.A Adam Schatz sa zúčastnil medzinárodnej súťaže v brokovej streľbe v Brne, kde 
sa ako jediný prebojoval do finále. 24 zásahov z 25 holubov mu zabezpečilo 1. miesto.  

Športové aktivity 
Školské majstrovstvá okresu v malom futbale študentiek  
31.5.2011  

Futbalové družstvo dievčat sa zúčastnilo 31. mája 2011 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 v 
dramatickom zápase na favorita, domáce družstvo SOŠOaS Piešťany.  

 



Strelecké Úspechy nášho žiaka 
8.5.2011  

V dňoch 7.-10. apríla 2011 sa náš žiak 3.A triedy Adam Schatz zúčastnil súťaže v streľbe z 
brokových zbraní v Grant Prix Beretta v slovinskom Prágersku. Napriek nepriaznivému 
veternému počasiu strelil 111 terčov a finálová položka s 23. holubmi mu zabezpečila 3. 
miesto. 13.-17. apríla 2011 dosiahol v Trnave na Memoriáli Vojtecha Vargu 2. miesto so 
svojim osobným rekordom (vyrovnaný slovenský juniorský rekord) 121 holubov s celkového 
počtu 125. 3.-8. mája 2011 na Grand Prix Slovakia dosiahol pekné 2. miesto s konečným 
výsledkom 136 holubov.  

Školské majstrovstvá okresu vo futbale 
8. 4.2011  

Dňa 14.4. 2011 sa v telocvični Gymnázia Pierra de Coubertina Piešťany uskutočnilo štvrté 
dvojkolo Florbalovej ligy študentov stredných škôl nášho okresu. Náš tím utrpel dve porážky, 
ktoré znamenali konečnú šiestu priečku. 

Gymnázium Jána Baltazára Magina – Gymnázium sv. M.A. Piešťany 2 - 3 

góly: Žitňanský ( Brňo ) 1 – 2, Daniš ( Klčo ) 2 – 2  

Gymnázium Jána Baltazára Magina – SOŠaS Piešťany 6 – 11 

góly : Šintál 1 - 0, Skaličan ( Benedikovič ) 2 – 1, Sabo J. 3 – 2, Daniš 4 – 6, Žitňanský ( Sabo 
J. ) 5 – 9, Benedikovič 6 - 11  
Školské majstrovstvá okresu vo futbale 
8. 4.2011  

Dňa 8. 4. 2011 sa uskutočnili majstrovstvá okresu stredných škôl v Piešťanoch vo futbale. 
Zápasy sa odohrali na umelej tráve PFK Piešťany. Turnaja sa zúčastnilo 8 mužstiev. Naše 
mužstvo odohralo súboje v skupine B, obsadilo 4. miesto.  

Výsledky: 

Gymnázium Jána Baltazára Magina – SOŠOaS Piešťany 0 – 1 

Gymnázium Jána Baltazára Magina – Gymnázium PdC Piešťany 2 - 3  

góly : Skaličan, Šintál  

Gymnázium Jána Baltazára Magina – SPŠE Piešťany 0 – 4 

Jarný pohár 2011 
25.-27. marec  

Na strelnici Štrky v Trnave sa konala súťaž v streľbe z brokových zbraní "Jarný pohár 2011". 
V kategórií juniorov o prvenstvo bojovalo 11 chlapcov. Do finále zo 4. miesta postúpil aj 
Adam Schatz s nástrelom 115 terčov. Finále mu nevyšlo podľa predstáv a so strelenými 20 
holubmi nakoniec skončil na 6. mieste.  



Školské majstrovstvá okresu v basketbale študentiek SŠ 
5.3.2011  

Basketbalové družstvo dievčat sa zúčastnilo 9. februára 2011 okresných majstrovstiev 
stredných škôl. V telocvični piešťanského Gymnázia Pierra de Coubertina sa stretlo päť 
stredných škôl z nášho okresu. Naše dievčatá obsadili pekné tretie miesto . 

Výsledky: 

 
Skupina B  
Gymnázium J. Baltazára. Magina – Hotelová akadémia Ľ.Wintera Piešťany  
17 - 10 
 
Gymnázium J. Baltazára. Magina – Gymnázium sv.M.Archanjela Piešťany  
18 - 35 
 
O 3. miesto 
Gymnázium J. Baltazára. Magina – ZSŠOaS Piešťany  
28 - 18 
 
Tabuľka – skupina B  

1. Gymnázium sv. M. Archanjela Piešťany  
2. Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové 
3. Hotelová akadémia Ľ. Wintera Piešťany  

Streetball 
24.9.2010  

Dňa 24. septembra 2010 sa v priestoroch hokejbalového ihriska uskutočnil siedmy ročník 
streetbalového turnaja pod organizačnou záštitou Gymnázia Jána Baltazára Magina Vrbové. 
Atraktívneho podujatia sa zúčastnilo 17 družstiev v dvoch kategóriách – SŠ dievčatá, SŠ 
chlapci.  

kategória SŠ dievčatá:  

1. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany  

(T. Potroková, P. Majerníková, K. Žitňanská)  

2. SOŠ Vrbové 

(M. Švachová, R. Románeková)  

3. Gymnázium J. Baltazára Magina Vrbové „A“ 

(I. Vallová, K. Mišurová, N. Karlíková)  

kategória SŠ chlapci:  



1. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany „A“ 

(J. Šubík, L.Paulík, M. Mitošinka)  

2. SOŠT Piešťany  

(M. Serdel, E. Labuda, R. Komár)  

3. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany „B“ 

(M. Jančíček, M. Bolješik, M. Kaššák)  

najlepšia hráčka turnaja: Tamara Potroková (Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany)  

najlepší hráč turnaja: Michal Mitošinka (Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany) 

Turnaj sponzorsky podporili: mesto Vrbové, Rada rodičov pri Gymnáziu Vrbové. Všetkým 
družstvám ďakujeme za vynikajúce športové výkony a tešíme sa na ich účasť na 
nasledujúcom ôsmom ročníku.  
 
Mgr. Pavol Koiš  
Memoriál Márie Zavarskej 
21.9.2010  

Dňa 21. septembra 2010 sa študentky našej školy – Andrea Snohová, ,Izabela Vallová, Nataša 
Kovárová, Karina Mišurová, Nikola Kovalčíková zúčastnili školských majstrovstiev okresu v 
štafete 5 x 800 m .  

Výsledky:  

4. miesto Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové  
Andrea Snohová 3:29 
Izabela Vallová 3:28 
Nataša Kovárová 3.16 
Karina Mišurová 3:26 
Nikola Kovalčíková 3:16 
 
 
Mgr. Pavol Koiš  

Výlety 
Letná škola žurnalistiky 
V dňoch 30.6- 3.7.2010 sme sa zúčastnili Letnej školy žurnalistiky, ktorú organizovala 
Filozofická fakulta Katolíckej univerzity (ďalej len KU) v Ružomberku. Hneď v prvý večer sa 
konala diskusia „Ako robiť úspešný školský časopis?“ s tvorcami vysokoškolského časopisu 
Zumag, ktorý funguje ako časopis FF KU. Dozvedeli sme sa nové veci, či už ohľadne grafiky, 
alebo fungovania časopisu. Tiež sme mohli prezentovať svoje časopisy a ich fungovanie. Na 
druhý deň sme si mohli podiskutovať so známym moderátorom Patrikom Hermanom. Zmienil 
sa o svojich žurnalistických začiatkoch, o tom, ako sa dostal k moderátorskému povolaniu, ale 
takisto porozprával vtipné zážitky. Workshopy (Manipulácia, Televízia, Rozhlas, Grafika, 



Časopis)- sa konali podľa rozdelených skupín a každý účastník si vyskúšal všetky workshopy. 
Poobede sa uskutočnilo stretnutie a rozhovor s Ľubomírom Bajaníkom, moderátorom správ 
STV 1. Obe sme sa prihlásili ako novinárky a rozhovorom sme si vyskúšali, aké je to ťažké, 
vymyslieť trefné otázky. Večer nás spisovateľ Anton Lauček pobavil svojimi dielami, a 
neskôr odpovedal na všetky zvedavé otázky všetkých prítomných. Ďalší večer sme zakončili 
diskusiou „Študent novinárom?“, kde sme sa presvedčili, ako sa možno stať úspešným 
novinárom, priamo z úst bývalých absolventov KU, ktorí dnes pracujú v popredných 
slovenských médiách. Na záver celej Letnej školy žurnalistiky nás príjemnými slovami 
povzbudil rektor KU Tadeusz Zasepa. Na koniec môžeme len dodať- neľutujeme, že sme sa 
tohto podujatia zúčastnili, pretože sme odchádzali plní nových zážitkov a skúseností a bohatší 
o nových priateľov.  

Petra Filanová, Lenka Peterková 

 


