
Záver školského roka 
Dňa 27.6.2014 sa uskutočnil záver školského roka 2013/2014. Pri tejto príležitosti boli 
odmenení úspešní študenti z radov športovcov, aj tí, ktorým sa podarilo zlepšiť si prospech.  

Exkurzia do Manchestru 
V dňoch od 21.6 -28.6.2014 žiaci prvého ročníka bilingválnych tried sa zúčastnili jazykovo 
poznávacieho pobytu v Manchestri. Počas pobytu mali žiaci možnosť preveriť si svoje 
jazykové zručnosti pri komunikácii s britskými kadetmi, ktorí im pomáhali zvládnuť športové 
aktivity na vode. Spoznávanie krajiny bolo spojené s návštevou okolitých miest, známych 
historických dominánt a múzeí v Manchestri, Liverpoole a v Chestri. Návšteva najväčšieho 
zábavného parku v Alton Towers bola plná adrenalínových zážitkov. Veríme , že tento pobyt 
bol obohacujúcim zážitkom pre našich študentov.  
 
Parlez-vous français? 

Študenti vrbovského gymnázia si v dňoch 20.6.-25.6.2014 užili skvelý poznávací zájazd do 
Francúzska. Príjemný oddych pri Stredozemnom mori si spojili s overovaním svojich 
vedomostí z hodín francúzskeho jazyka. Prehliadku filmového mesta Cannes s odtlačkami rúk 
filmových hviezd, návštevu Saint Tropez a jeho slávnej „Gendarmerie“, plavbu v 
ohromujúcom Verdonskom kaňone alebo prehliadku mestečka Port Grimaud s prezývkou 
„Francúzske Benátky“ si vychutnali úplne všetci. Bodkou za výletom bola ukážka výroby 
parfumov v mestečku Eze a prechádzka Monackým kniežatstvom. Výmenu stráží pred 
kniežacím palácom a výhľad na milionárske Monte Carlo a na jeho jachtami obsypaný prístav 
si spestrili prehliadkou Oceánografického múzea a romantických záhrad.  
 
Druháci v Prahe 

V dňoch 23.-25.6. 2014 sme sa ako partia študentov ukončujúcich druhý ročník 
gymnaziálneho štúdia, zúčastnili na poznávacom výlete v hlavnom meste našej bratskej, 
susednej krajiny. 
Päťhodinová prechádzka s odborným výkladom šikovnej sprievodkyne nás presvedčila, že 
Praha je naozaj mestom legiend a mýtov. V údive sme mali možnosť sledovať a taktiež 
počúvať rôzne zaujímavé legendy o historických i svetovo známych budovách, týčiacich sa v 
centre slnečnej Prahy. 
O tom, že prívlastok „stovežatá“ je viac než len slovo, nás presvedčil výhľad z upraveného 
krídla Pražského hradu. To, že Pražský hrad je najväčšou hradnou stavbou na svete, 
nezaregistrovali len naše oči, ale pocítili to najmä nohy každého z nás. Hrad a jeho okolie nás 
očarili nekonečným množstvom pamiatok, na čele s architektonicky krásnou Katedrálou 
svätého Víta, ktorá sa pýši atribútom najvyššej sakrálnej budovy v Prahe. Zúčastnili sme sa aj 
prehliadky exteriéru Starého a Nového kráľovského paláca, prešli sme sa okolím hradnej 
„míčovny“ a prezreli si veľké množstvo okrasných fontán. 
Jednou z čerešničiek na torte pri prehliadke mesta bol nepochybne prechod Karlovým 
mostom, z ktorého sa nám naskytol nezabudnuteľný pohľad na hrad a Vltavu. Náladu nám 
pozdvihla socha Jána Nepomuckého, ktorá nám vraj splní akékoľvek prianie. 
Na návšteve Prahy sme nemohli vynechať ani Staroměstské náměstí, kde sme mali možnosť 
zhliadnuť napríklad Mariánsky stĺp alebo starý Chrám Panny Márie pred Týnom. Užili sme si 
tu i svetovo známy „Orloj“, ktorý nám, i turistom zo všetkých končín zemegule uštedril 
neopakovateľné, krátke divadielko. Prehliadku sme síce týmto ukončili, ale ani zďaleka som 
nespomenula všetky nami navštívené miesta. 
Našim „druhým domovom“ sa na niekoľko dní stalo Václavské námestie. Každý deň sme tu 
trávili niekoľko hodín a vždy, s nemenším nadšením obdivovali budovu Pražského múzea, 



pred ním stojacu a dych vyrážajúcu fontánu a samozrejme aj známu sochu Svätého Václava 
na koni. 
Počas trojdňového pobytu, sme nemohli nenavštíviť Pražskú zoo, v ktorej nás s radosťou 
privítalo nekonečné množstvo zvieratiek, pochádzajúcich z rôznych častí sveta. Zúčastnili 
sme sa večerného kúpania v svetoznámom stredisku Aquapalce Praha, kde sa všetci vyšantili 
na megalomanských tobogánoch. 
Nemôžem zabudnúť spomenúť i cesty metrom, ktoré najmä pre chlapcov i vo voľnom čase 
nemali obdobu. 
Praha pre nás teda pripravila množstvo nezabudnuteľných zážitkov, obdarovala nás pohľadmi 
na nespočetné množstvo oranžovo sfarbených striech a v mysli zanechala desiatky vtipných 
okamihov, strávených v kruhu blízkych priateľov.  

Koncert T. Puskailera 
Návšteva partnerskej školy z Palerma 
Študenti prvých a druhých ročníkov bilingválnej sekcie Gymnázia Jána Baltazára Magina vo 
Vrbovom sa zúčastnili projektu, ktorého prvou etapu bol príchod študentov a učiteľov z 
partnerskej školy v Palerme, ktorý sa uskutočnil v termíne 4. - 11. máj 2014. Cieľom tohto 
projektu je spoznať školský systém na Slovensku, ako aj zaujímavé kultúrno-spoločenské 
miesta. Talianski študenti a učitelia boli ubytovaní u svojich “twin partnerov”, kde mali 
možnosť byť súčasťou slovenskej rodiny. Program, ktorý bol zostavený učiteľmi v spolupráci 
s rodičmi, zahŕňal návštevu gymnázia, kde sa talianski študenti oboznamovali s fungovaním 
školy a priebehom vyučovacích hodín. Odohralo sa aj niekoľko športových zápasov vo 
futbale, volejbale a basketbale, kde sa naši študenti nenechali zahanbiť a zvíťazili vo všetkých 
súbojoch. V ďalších dňoch Taliani spoznávali krásu okolitých miest ako Piešťany a Čachtice, 
no nevyhli sa ani výstupu na Tematín spojený s opekačkou, ktorá bola pre nich 
nezabudnuteľným zážitkom. Medzi najkrajšie mestá na Slovensku nepochybne patrí aj 
Banská Štiavnica, v ktorej sme strávili celý deň. Súčasťou prehliadky bola návšteva Múzea vo 
Svätom. Antone a štôlne Bartolomej, kde sme sa oboznámili s históriou baníctva 
na Slovensku. Posledný deň patril Bratislave, ktorú sme ako hlavné mesto z programu 
nemohli vynechať. 
Pre našich ako aj talianskych študentov bola táto spolupráca jedinečným zážitkom a 
skúsenosťou, a preto sa všetci už teraz tešia na návštevu Palerma, ktorá je naplánovaná na 
začiatok októbra.  
 
Návšteva Vítkova 

Naše študentky a študenti sa zúčastnili vo Vítkove stretnutia za účelom cezhraničnej 
spolupráce.  

Výstava fotiek Petra Leginského 
Dňa 20. marca 2014 o 16:30 bola otvorená výstava fotografa Petra Leginského s názvom 
Ukradnuté chvíľky, fotograf a hviezdy v Cannes. Výstava trvala do 8.4.2014.  

Obvodné kolo Biblickej olympiády 
Uskutočnilo sa v Piešťanoch, dňa 26.3.2014.  

Prednáška z MTF 
Uskutočnila sa dňa 19.3.2014, v spolupráci s Ústavom materiálov na 
Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Trnave.  

 



Písomné maturity 
Uskutočnili sa v dňoch 18., 19. a 20. marca.  

Návšteva divadla 
Dňa 18.3.2014 sa naši študenti zúčastnili návštevy divadelného predstavenia Komédia 
omylov v Trnave.  

Študentská vedecká konferencia 
V poradí šiesta Študentská vedecká konferencia sa na pôde nášho gymnázia uskutočnila 14. 
marca 2014.  

Prípravné kurzy k prijímacím pohovorom 
Prípravné kurzy k prijímacím pohovorom zo slovenského jazyka, anglického jazyka a 
matematiky sa uskutočnili 8. a 15. februára 2013.  

Lyžiarsky kurz 
Uskutočnil sa v dňoch 17.2. - 21.2.2014. 
Spell & Tell 
Dňa 14.2.2014 sa uskutočnil druhý ročník anglickej súťaže Spell and Tell určenej pre žiakov 
druhého stupňa ZŠ (7. – 8. triedy). 
 
Súťaž obsahovala: 
- spelling – hláskovanie slov 
- listening – počúvanie pesničky a doplnenie chýbajúcich slov 
- word games – súťažné úlohy zamerané na slovnú zásobu 
- telling – tvorba a rozprávanie príbehu na vopred dané slová 
 
 
Návšteva z Petrohradu 
Dňa 8.2.2014 navštívila naše gymnázium skupina ruských pedagógov, ktorí sa zaujímali o 
fungovanie školstva na Slovensku. 
DOD – Deň otvorených dverí 
Dňa 18.1.2014 sa uskutočnil Deň otvorených dverí v čase od 8.30 - 12.30 hod. pre žiakov, 
rodičov a širokú verejnosť. Účastníci mali možnosť zúčastniť sa prezentácie a prehliadky 
školy, vedomostných súťaží a hier, ako aj cvičných testov na prijímacie skúšky.  

 
Školský ples 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Biologická olympiáda 
Dňa 17.12. sa uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády v B kategórii. Olympiády sa 
zúčastnilo 18 študentov prvých a druhých ročníkov nášho gymnázia. 
 
Výsledky: 
1.miesto – Lenka Jobusová 
2. miesto – Veronika Gacková 
3. miesto – Lucia Vičanová 
 
Na krajské kolo 48. ročníka biologickej olympiády, ktoré sa bude konať vo februári, 
postupujú L. Jobusová a V. Gacková. Všetkým zúčastneným ďakujeme.  
Viazanie vianočných svietnikov 
Dňa 17.12. študentky 1.BA a 1.BB triedy aranžovali vianočné svietniky a vence. 
Stretnutie učiteľov ruského jazyka 
Dňa 12.12.2013 o 9:00 hodine sa uskutočnilo stretnutie učiteľov ruského jazyka s pánom 
Dmitrijom Vašenkom, predstaviteľom Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave. Na 
programe bol seminár o vzdelávacom systéme v Rusku a novoročné tradície v Rusku.  
Vianočná Viedeň 
Dňa 5.12.2013 sa študenti gymnázia zúčastnili exkurzie vo Viedni. 
Zábavná veda 
Dá sa pri vedeckom skúmaní zabávať? Určite áno, odpovedali by žiaci nášho gymnázia. Dňa 
22. októbra na pôde našej školy na predpoludnie zaplnilo aulu prenosné planetárium. V 
spolupráci s Planetáriom v Partizánskom sa v ňom vystriedali nielen naši žiaci, ale aj žiaci ZŠ 
vo Vrbovom. V pútavej 30 minútovej prednáške si žiaci posedeli pod hviezdnou oblohou a 
získali nové informácie o Planétach slnečnej sústavy. V týchto dňoch v aule pripravujeme 
výstavu sérií vedeckým pokusov, ktoré hravou formou prinútia pozorovateľa zamyslieť sa nad 
procesmi, ktoré prebiehajú v dynamických ukážkových exponátoch. Výstava prebieha v 
spolupráci s Vedecko-popularizačnými poznávacím portálom Schola Ludus online a s 
Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti Centrum vedecko-
technických informácii SR v Bratislave. Zástupkyňa Národného centra RNDr. Katarína 
Teplanová, PhD. otvorila začiatok výstavy dňa 18. novembra. Výstava je inštalovaná aj na 
ďalších školách v Banskej Bystrici a v Prešove a ukážkové exponáty sa v priebehu roka 
vystriedajú na všetkých školách. Výstava bude voľne prístupná aj verejnosti. V rámci projektu 
plánujeme aj odborné prednášky nielen pre žiakov našej školy ale aj žiakov ZŠ. 
J.F. 
 
English Essay competition 
Dňa 26.11.2014 sa uskutočnila súťaž v písaní eseje v anglickom jazyku. 1. miesto obsadila 
Daniela Olejníková z 2. BA triedy.  
 
Imatrikulácia 
Dňa 18.11.2013 sa konala imatrikulácia žiakov prvých ročníkov. 
 
 
Bibliotéka 
Dňa 15.11. sa žiaci našej školy zúčastnili bibliotéky v Bratislave. Pri tejto príležitosti Mgr. 
Bobáňová so žiakmi navštívila Ruské centrum vedy a kultúry, kde si pozreli výstavu ruskej 
výtvarníčky Tatiany Vavržinovej. 
 
Rodičovské združenie 



14.11.2013 o 17:00 hodine sa uskutočnilo triedne rodičovské združenie.  
 
KOČAP 
5. - 7.11.2013 sa uskutočnil KOČAP 3. ročníka na chate Javorníček v Hrádockej doline.  
 
Výstava fotografií 
Dňa 4.11.2013 sa uskutočnilo otvorenie výstavy fotografií, na ktorej vystavovali Peter Seitler 
(bývalý študent), Katarína Valová (bývalá študentka) a Veronika Madunická (študentka 2. 
BA).  
 
Halloween 

Dňa 29.10.2013 sa konal Halloween s celonočným premietaním filmov.  

 
Planetárium 

Dňa 22.10.2013 bolo v aule Gymnázia J. B. Magina nainštalované planetárium pre našich 
študentov.  

 
Deň otvorených dverí 

Dňa 25.10.2013 sa uskutočnil Deň otvorených dverí v čase od 8.00 - 13.00 hod. pre žiakov a 
výchovných poradcov a od 13.00 – 17.00 pre žiakov, rodičov a širokú verejnosť. 
 
Účastníci mali možnosť zúčastniť sa prezentácie a prehliadky školy, vedomostných súťaží a 
hier, ako aj cvičných testov na prijímacie skúšky.  

Kurz konverzačnej angličtiny 

Na Gymnáziu J. B. Magina sa uskutočnil 5-dňový kurz konverzačnej angličtiny v termíne 14. 
- 18. októbra 2013. Kurz prebiehal 6 vyučovacích hodín denne. 

Stužková 

Dňa 04.10.2013 sa konala stužková slávnosť 4.A triedy.  

Konštantín a Metod – bratia, ktorí menili svet 

V rámci Dňa župy TTSK sa vo štvrtok 3.10.2013 od 9.00 hod. do 12.00 hod. uskutočnila 
dvojjazyčná výstava s výkladom pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Konštantína a 
Metoda. Expozícia bola zapožičaná zo Slovenského národného múzea. 

Športové aktivity 
Škola roka – dlhodobá súťaž stredných škôl v športe 
30.6.2014  

Naše dievčatá aj chlapci dosiahli vynikajúci výsledok v dlhodobej súťaži stredných škôl 
nášho okresu. 



Do súťaže sa počítali všetky dosiahnuté výsledky v jednotlivých športoch počas školského 
roku 2013/2014. S počtom bodov 64 dosiahli naše študentky druhé miesto. 
Chlapci skončili takisto na druhom mieste s počtom 66 bodov. 

Dominika Netschová piata na Majstrovstvách Slovenska stredných škôl v atletike 
18.6.2014  

Dňa 18. júna 2014 sa študentka našej školy zúčastnila celoštátnych majstrovstiev v atletike. 
Jednotlivé atletické súťaže sa uskutočnili na Mestskom atletickom štadióne v Nových 
Zámkoch.  
 
Dievčatá 1500 m:           5. miesto - Dominika Netschová 5,50 min  

9. ročník nočného turnaja v halovom futbale 
12.6.2014  

Dňa 12. júna 2014 sa uskutočnil deviaty ročník nočného turnaja v halovom futbale. Zápasy sa 
odohrali v telocvični II.ZŠ Vrbové. Turnaja sa zúčastnilo 7 mužstiev. Našu školu 
reprezentovali tri tímy B Power team, učitelia s rodičmi žiakov hrali v mužstve Starci, ktoré 
bolo jasne najstarším na turnaji. Bývalí študenti, ktorí skončili druhý, hrali ako každý rok pod 
názvom Kúzelníci.  

Športové stretnutie vo Vítkove 
29.5.2014 - 30.5.2014  

V dňoch 29. – 30.mája 2014 sa študenti našej školy zúčastnili športového stretnutia vo 
Vítkove. V piatych rôznych športoch súťažili študenti našej školy s reprezentantmi Gymnázia 
Vítkov a poľského Gymnázia Kalety.  

Tretie miesto našich hádzanárov na Župnej olympiáde 
29.4.2014  

Hádzanárske družstvo chlapcov sa zúčastnilo 29. apríla 2014 krajských majstrovstiev 
stredných škôl počas VIII. ročníka Župnej olympiády TTSK V telocvični SOŠ Energetická 
Trnava vybojovali tretie miesto.  

Dominika Netschová víťazom VIII. ročníka Župnej olympiády na 1500 m 
29.4.2014  

Dňa 29. apríla 2014 sa študenti našej školy zúčastnili krajských majstrovstiev v atletike počas 
VII. ročníka Župnej olympiády TTSK. Jednotlivé atletické súťaže sa uskutočnili na Mestskom 
atletickom štadióne v Trnave. Študentka III.A Dominika Netschová sa zároveň svojim 
víťazstvom v behu na 1500 m prebojovala na Majstrovstvá Slovenska SŠ v atletike, ktoré sa 
budú konať 18. júna v Nových Zámkoch.  

 
 
 
 
 



Školské majstrovstvá okresu Piešťany v atletike 
16.4.2014  

Dňa 16. apríla 2014 sa študenti našej školy zúčastnili školských majstrovstiev okresu v 
atletike. Jednotlivé súťaže sa uskutočnili na štadióne PFK Piešťany a v priestoroch Gymnázia 
Pierra de Coubertina Piešťany.  

Tretie miesto našich futbalistov 
15.4.2014  

Dňa 15.4.2014 sa odohrala finálová skupina futbalového turnaja - majstrovstvá okresu 
stredných škôl. Zápasy sa odohrali na umelej tráve PFK Piešťany. Turnaja sa zúčastnili štyri 
najlepšie mužstvá. Naše mužstvo odohralo nešťastné semifinále, keď prehralo na jedenástky.  

Víťazstvo našich hádzanárov - Školské majstrovstvá SŠ v hádzanej študentov 
10.4.2014  

Hádzanárske družstvo chlapcov sa zúčastnilo 10. apríla 2014 okresných majstrovstiev 
stredných škôl. V telocvični Gymnázia Pierra de Coubertina sa stretli štyri stredné školy z 
nášho okresu. 
Naši chalani získali zaslúžene prvé miesto, keď v rozhodujúcom zápase porazili Gymnázium 
Pierra de Coubertina.  

Školské majstrovstvá okresu v hádzanej študentiek SŠ 
9.4.2014  

Hádzanárske družstvo dievčat sa zúčastnilo 9. apríla 2014 okresných majstrovstiev stredných 
škôl. V telocvični Gymnázia Pierra de Coubertina sa stretli tri stredné školy z nášho okresu. 
Naše dievčatá obsadili druhé miesto, keď vo finále tesne podľahli silným súperkám. 

Školské majstrovstvá okresu vo volejbale študentov SŠ 
3.4.2014  

Volejbalové družstvo chlapcov sa zúčastnilo 3. apríla 2014 okresných majstrovstiev stredných 
škôl. V telocvični piešťanského Gymnázia Pierra de Coubertina sa stretlo osem stredných škôl 
z nášho okresu. 
Naši študenti obsadili vynikajúce tretie miesto, keď v súboji o bronz porazili Hotelovú 
akadémiu. 

 
5. miesto našich florbalistov na kraji 
10.3.2014  

Florbalové družstvo chlapcov sa zúčastnilo 10. marca 2014 Majstrovstiev trnavského kraja 
stredných škôl v Dunajskej Strede. V Mestskej športovej hale sa stretlo sedem víťazov 
jednotlivých okresov z nášho kraja. 
Naši chalani prehrali oba zápasy v skupine B. V súboji o 5. miesto jednoznačne prevýšili 
chalanov zo Šamorína a ukončili tak turnaj víťazstvom.  

 



Druhé miesto našich florbalistiek 
7.3.2014  

Florbalové družstvo dievčat sa zúčastnilo 7. marca 2014 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.  

Víťazstvo našich florbalistov 
7.3.2014  

Florbalové družstvo chlapcov sa zúčastnilo 7. marca 2014 finálových bojov okresných 
majstrovstiev stredných škôl. V telocvični piešťanského Gymnázia Pierra de Coubertina sa 
stretli štyri najlepšie stredné školy z nášho okresu. 
Naši chalani hladko vyhrali oba zápasy a postúpili na Majstrovstvá kraja.  

Hladký postup našich florbalistov 
11.2.2014  

Florbalové družstvo chlapcov sa zúčastnilo 11. februára 2014 okresných majstrovstiev 
stredných škôl. V telocvični piešťanského Gymnázia Pierra de Coubertina sa stretlo osem 
stredných škôl z nášho okresu. 
Naši chalani jasne vyhrali skupinu B a postúpili tak do finálových bojov.  

Školské majstrovstvá okresu v basketbale študentov SŠ 
29.1.2014  

Basketbalové družstvo chlapcov sa zúčastnilo 29. januára 2014 okresných majstrovstiev 
stredných škôl. V telocvični piešťanského Gymnázia Pierra de Coubertina sa stretlo sedem 
stredných škôl z nášho okresu. 
Naše študenti obsadili siedme miesto, keď prehrali všetky tri zápasy. 

Školské majstrovstvá okresu vo volejbale študentiek SŠ 
28.1.2014  

Volejbalové družstvo dievčat sa zúčastnilo 28. januára 2014 okresných majstrovstiev 
stredných škôl. V telocvični Gymnázia Pierra de Coubertina sa stretlo päť stredných škôl z 
nášho okresu. 
Naše dievčatá obsadili tretie miesto, keď v oboch zápasoch podľahli silným súperkám. 

Školské majstrovstvá okresu v basketbale študentiek SŠ 
22.1.2014  

Basketbalové družstvo dievčat sa zúčastnilo 22. januára 2014 okresných majstrovstiev 
stredných škôl. V telocvični piešťanskej Hotelovej akadémie 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.  



Vianočný turnaj vo volejbale - 2. ročník 
15.1.2014  

Dňa 17. decembra 2013 sa na našej škole uskutočnil 2. ročník volejbalového turnaja 
zmiešaných družstiev. Prvé miesto si vybojovali študenti 3. A triedy v zložení: Lukáš Konkuš, 
Šimon Duračka, Filip Petényi, Kristián Nosko, Silvia Miklovičová, Dominika Netschová.  

Vianočný halový futbal 
15.1.2014  

Dňa 20. decembra 2013 sa uskutočnil siedmy ročník vianočného turnaja v halovom futbale. 
Zápasy sa odohrali v telocvični II.ZŠ Vrbové. 
Turnaja sa zúčastnili 4 družstvá. Našu školu reprezentovali dva tímy jednotlivých tried, 
učitelia s rodičmi žiakov hrali v mužstve Starci, ktoré bolo jasne najstarším na turnaji. Bývalí 
študenti, ktorí turnaj vyhrali, hrali ako každý rok pod názvom Kúzelníci.  

8. ročník školského stolnotenisového turnaja 
15.1.2014  

VIII. ročník školského stolnotenisového turnaja chlapcov a dievčat sa uskutočnil v priebehu 
posledného mesiaca tohto roku za rekordnej účasti 29 chlapcov a 30 dievčat. Systém turnaja 
pozostával z rozdelenia do jednotlivých kvalifikačných skupín, z ktorých najlepší ďalej 
bojovali o popredné umiestnenie vyraďovacím spôsobom. V kategórii chlapcov zvíťazil 
hlavný favorit turnaja Adam Skaličan – IV.A, ktorý vo finále porazil Patrika Predného II.BA 
3 – 0 na sety. Tretie miesto obsadil Šimon Šurín – II.BB. Medzi dievčatami jednoznačne 
zvíťazila favoritka turnaja, študentka III.A triedy, Dominika Netschová, ktorá prešla celým 
turnajom bez straty setu. Jej finálovou súperkou bola prekvapujúco Alexandra Samuhelová, 
študentka I.BA. Na treťom mieste skončila Alica Janíčková – II.BA  

 
Majstrovstvá okresu chlapcov - stolný tenis 
15.1.2014  

Dňa 18.12.2013 sa uskutočnili majstrovstvá okresu stredných škôl družstiev chlapcov v 
stolnom tenise. Zápasy sa odohrali v telocvični ZŠ Moravany. 
V kategórii chlapcov obsadili naši študenti tretie miesto. Turnaja sa zúčastnilo 6 mužstiev. 

Vynikajúce druhé miesto našich futsalistov 
10.12.2013  

Dňa 27. 11. 2013 sa uskutočnili majstrovstvá okresu stredných škôl v Piešťanoch vo futsale. 
Zápasy sa odohrali v telocvični Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch. Turnaja sa 
zúčastnilo 9 mužstiev. Naše mužstvo vyhralo skupinu C. Vo finálovej skupine obsadilo 2. 
miesto.  

Mikulášsky turnaj vo volejbale – mix družstiev 
10.12.2013  

Volejbalové družstvo dievčat a chlapcov sa zúčastnilo priateľského turnaja, ktorý 
organizovala Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 3. decembra 2013. Na turnaji sa 



stretlo sedem družstiev stredných škôl z nášho okresu. 
Náš tím po vynikajúcich výkonoch obsadil tretie miesto. 

Druhé miesto našich stolných tenistiek 
10.12.2013  

Dňa 4.12.2013 sa uskutočnili majstrovstvá okresu stredných škôl dievčat v stolnom tenise. 
Zápasy sa odohrali v telocvični Gymnázia Pierra de Coubertina Piešťany. 
Naše dievčatá získali striebornú priečku. Turnaja sa zúčastnili 3 družstvá. 

16.ročník turnaja v basketbale – mix družstiev 
21.11.2013  

Basketbalové družstvo dievčat a chlapcov sa zúčastnilo priateľského turnaja, ktorý 
organizovala Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany 21. novembra 2013. Na turnaji 
sa stretlo päť družstiev stredných škôl z nášho okresu. 
Náš tím obsadil vo vyrovnanom turnaji štvrté miesto. 

Školské majstrovstvá okresu Piešťany v šachu 
14.11.2013  

Dňa 14. novembra 2013 sa študent našej školy – Jakub Berlanský 2.BA, zúčastnil školských 
majstrovstiev okresu v šachu. Výsledky: 11. miesto - Jakub Berlanský  

Druhé miesto našich študentiek v Memoriáli M. Zavarskej 
10.10.2013  
Dňa 10. októbra 2013 sa študentky našej školy – Silvia Gondárová, Veronika Gacková, 
Dominika Netschová, Jana Šlauková, Kristína Miklovičová zúčastnili školských majstrovstiev 
okresu v štafete 5 x 800 m . Dievčatá obsadili vynikajúce druhé miesto.  

Mgr. Pavol Koiš 

Jednoznačný postup našich futbalistov 
9.10.2013  

Dňa 9. 10. 2013 sa uskutočnili majstrovstvá okresu stredných škôl v Piešťanoch vo futbale. 
Zápasy sa odohrali na umelej tráve PFK Piešťany. Turnaja sa zúčastnilo 9 mužstiev. Naše 
mužstvo odohralo súboje v skupine A, ktorú suverénne vyhralo a postúpilo tak do jarnej 
finálovej skupiny.  

Mgr. Pavol Koiš 

 
2. miesto D. Netschovej a družstiev dievčat v cezpoľnom behu 
4.10.2013  
Dňa 24. septembra 2013 sa v priestoroch piešťanskej Sĺňavy uskutočnili okresné majstrovstvá 
stredných škôl v cezpoľnom behu študentov a študentiek. Chlapcov čakalo 3750 metrov, 
dievčatá absolvovali 3000 metrov. Naši študenti Šimon Duračka 3.A a Patrik Šiška 2.A 
obsadili v súťaži družstiev šieste miesto. V súťaži jednotlivcov najlepšie skončil Šimon 
Duračka na deviatom mieste, Patrik Šiška skončil dvanásty. Dievčatá obsadili vynikajúce 



druhé miesto v zložení Dominika Netschová, Kristína Miklovičová, Janka Šlauková. V súťaži 
jednotlivkýň obsadila Dominika Netschová druhé miesto, Kristína Miklovičová skončila 
šiesta, Janka Šlauková deviata.  

Mgr. Pavol Koiš 

3. miesto dievčat v súťaži škola roka 
4.10.2013  

Naše dievčatá dosiahli vynikajúci výsledok v dlhodobej súťaži stredných škôl nášho okresu. 
Do súťaže sa počítali všetky dosiahnuté výsledky v jednotlivých športoch počas školského 
roku 2012/2013. S počtom bodov 41 dosiahli naše študentky tretie miesto. Chlapci skončili na 
piatom mieste s počtom 38 bodov. 

Konečné výsledky - dievčatá 
  1. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 93 bodov 
  2. SPŠE 49 bodov 
  3. Gymnázium J. B. Magina Vrbové 41 bodov 
 
Konečné výsledky – chlapci 
  1. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany 100,5 bodu 
  2. SPŠE 55 bodov 
  3. Hotelová akadémia 42,5 bodu 
  5. Gymnázium J. B. Magina Vrbové 38 bodov 
 
Streetball 
23.9.2013  

Dňa 20. septembra 2013 sa v priestoroch hokejbalového ihriska uskutočnil jubilejný desiaty 
ročník streetballového turnaja pod organizačnou záštitou Gymnázia Jána Baltazára Magina 
Vrbové a OZ „Zober loptu nie drogy“. Atraktívneho podujatia sa zúčastnilo 20 družstiev v 
dvoch kategóriách – SŠ dievčatá, SŠ chlapci. 

kategória SŠ dievčatá: 
  1. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany „A“ 
    (L. Horvátová, A. Vassová, N. Grňová) 
  2. Gymnázium J. Baltazára Magina Vrbové „A“  
    (N. Vadíková, P. Špendelová)  
  3. Športové Gymnázium J. Herdu Trnava  
    (B.Bartošová, M. Bublišová, M. Krajčovičová) 
 
kategória SŠ chlapci: 
  1. Športové Gymnázium J. Herdu Trnava  
    (A. Mečiar, K. Švenk, S.Čapkovič) 
  2. SOŠT Piešťany  
    (A. Kuník, D. Bečka, J.Jankech, I. Držka, J.Vároš) 
  3. Hotelová akadémia Ľ. Wintera Piešťany  
    (L. Vavro, L. Hruška, M. Tvarozek) 
 
Najlepšia hráčka turnaja: Laura Horvátová (Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany) 



Najlepší hráč turnaja: Lukáš Vavro (Hotelová akadémia Ľ. Wintera Piešťany) 
 
Turnaj podporili: Trnavský samosprávny kraj, mesto Vrbové, Rada rodičov pri Gymnáziu 
Vrbové, OZ „Zober loptu nie drogy“. 
Všetkým družstvám ďakujeme za vynikajúce športové výkony a tešíme sa na ich účasť na 
nasledujúcom jedenástom ročníku. 
 
Mgr. Pavol Koiš 


