
 

 

Gymnázium Andreja Kmeťa už tradične oceňuje absolventov, ktorí sa svojím pôsobením 
počas štúdia,  angažovanosťou, umiestneniami vo vedomostných ako aj športových súťažiach  
pozitívne zapísali do života školy. 
 O ocenení žiakov rozhodla Pedagogická rada Gymnázia Andreja Kmeťa 7. mája 2020. 
 

OCENENIA ZA   POSLEDNÝ  ROK  ŠTÚDIA  -   ŠKOLSKÝ ROK: 2019/2020 

EMMA MIČUROVÁ IV. A 
za 3. miesto v krajskom  kole Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore  Biológia s prácou 
Komparácia fraktúr a hojivosti kostí u koňa  a človeka, 
za aktívnu prácu v triednom kolektíve a výborné študijné výsledky 
 
RICHARD ŽEMBER IV. A 
za účasť v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku,  
za účasť v krajskom kole v bedmintone,  
za účasť vo fyzikálnej súťaži Fyziklání v Prahe  a výborné študijné výsledky 
 
BARBORA FRIČOVÁ  V. B 
za 1. miesto v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2C1 
 
JÚLIA HUDÁKOVÁ   V. B 
za vyborný prospech, za 2. miesto v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 
2C2 
 
TOMÁŠ KOCKA   V. B 
za vyborný prospech, za 1. miesto v Informatickej súťaži iBobor 
 
 
OCENENIE -   VYNIKAJÚCI   ABSOLVENT  GYMNÁZIA  ANDREJA  KMEŤA - 
pamätná plaketa Ruža Andreja Kmeťa 
 
VIKTÓRIA BITUŠÍKOVÁ  V. B 
za vyborné študijné výsledky, za 2. miesto v celoslovenskom kole SOČ  z biológie,  
za vynikajúcu prácu v Žiackej rade, 
za reprezentáciu školy na  akciách prezentujúcich školu na verejnosti,  
za propagovanie   pozitívneho obrazu školy. 
 
TOMÁŠ KOCKA  V. B 



za vynikajúci priemer 1,01, vzorné správanie, za 1. miesto v informatickej súťaži iBobor s 
percentilom 100, za získanie pochvaly  a listu  dekana   Fakulty matematiky, fyziky a 
informatiky UK  v Bratislave 
 
OCENENIA  SPOJENÉ  SO  ZÁPISOM   DO  KRONIKY  ŠKOLY 
 
RICHARD ŽEMBER  IV. A 
za výborné študijné výsledky počas celého štúdia, 
za reprezentáciu školy   v súťaži Olympiáda v anglickom jazyku, za reprezentáciu školy vo 
fyzikálnych, informatických  a športových súťažiach,  za reprezentáciu školy na akciách 
prezentujúcich školu ako aj podujatiach organizovaných školou 
 
HANA   FREIGERTOVÁ   IV. A 
za reprezentáciu školy v krajskom a národnom kole Biologickej olympiády, 
za  aktívnu prácu v zdravotníckej súťaži -  Družstvá prvej pomoci mladých, 
za reprezentáciu školy na akciách prezentujúcich školu na verejnosti  a výborný prospech 
počas celého štúdia 
 
JAKUB SENEŠI  V. C 
za 5. miesto  v celoslovenskom kole SOČ z histórie, za účasť na Dejepisnej súťaži gymnázií 
Česka a Slovenska,  za celoslovenské finále súťaže Mladý Európan, aktívnu prácu 
v debatnomklube, reprezentáciu školy v Slovenskej debatnej lige a výborný prospech počas 
celého štúdia 
 
 
POCHVALA  RIADITEĽKOU   ŠKOLY A DIPLOM 

BARBORBA FRIČOVÁ  V. B 
za prácu v školskom časopise, za úspešnú reprezentáciu na celoslovenskom debatnom 
turnaji SDA, za účasť v celoslovenskom  finále súťaže Mladý Európan, za dve  víťazstvá na 
krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku v školských rokoch 2018/2019 a 2019/2020, a 
za 5. miesto v kategórii 2C1 na celoslovenskom finále Olympiády v anglickom jazyku  
 

JÚLIA HUDÁKOVÁ V. B 
za výborný  prospech, za 4. miesto na krajskom kole Olympiády v španielskom jazyku 
v školskom roku 2016/2017, za 3. miesto v školskom roku 2017/2018, za 2. miesto na 
krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku v školskom roku 2019/2020 v kategórii 2C2  
 

ALEXANDRA HERCEGOVÁ  V. B 



za prácu pre Žiacku , za reprezentáciu školy na  akciách prezentujúcich školu na verejnosti, za 
propagovanie  a pozitívneho obrazu školy, za aktívnu pomoc pri akciách  organizovaných  
školou  a za tvorbu loga Storočnice školy   
 

LUCIA DVORÁKOVÁ  V. C 
za  aktívnu pomoc pri akciách  organizovaných  školou, za 2. miesto na krajskom kole 
Dejepisnej olympiády a za účasť v súťaži Eustory 

 
NIKOLETTA ZELEŇANSKÁ  V. C 
za aktívnu pomoc pri akciách  organizovaných  školou, za  získanie špeciálnej  ceny FiF UK v 
Bratislave v súťaži Spýtaj sa starých rodičov na rok 1968 
 
DANA HAJDUOVÁ  V. C 
za aktívnu pomoc pri akciách  organizovaných  školou, za bronzový certifikát v projekte Duke 
of Edinburgh, za organizovanie a propagáciu aktivít Mládeže Slovenského Červeného kríža 
v Banskej Štiavnici 
 
ANDREA ĎURICOVÁ V. C 
za výborné študijné výsledky počas celého štúdia 
 
POCHVALA RIADITEĽKOU ŠKOLY 
za vysoko humánny čin – viacnásobné darovanie krvi na dobrovoľných  odberoch krvi 
organizovaných školou 
 
Dominik Križan  V. B 
David Karaffa     V. B 
Júlia Hudáková  V. B 
Barbora Fričová  V. B 
Kamila Guľašová V. B 
Valentína Vargová V. C 
Jakub Seneši  V. C 
Erik Klimo    V. C 
 
POCHVALA RIADITEĽKOU ŠKOLY 
za reprezentáciu školy na  akciách prezentujúcich školu na verejnosti, za propagovanie  
a pozitívneho obrazu školy, 
za aktívnu pomoc pri akciách  organizovaných  školou 
 
Hanka Freigertová  IV. A 
Emma Mičurová  IV. A 
Richard Žember   IV. A 
Karin Fusková  IV. A 



David Karaffa  V. B 
Viktória Bitušíková  V. B 
Alexandra Hercegová  V. B 
Jakub Navrátil  V. C 
 
 


