
 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 2019. 
 
OCENENIE -   VYNIKAJÚCI   ABSOLVENT  GYMNÁZIA  ANDREJA  KMEŤA - 
pamätná plaketa Ruža Andreja Kmeťa 
 
BORIS  BUZALKA 
za výborný prospech, vynikajúce umiestnenie v medzinárodnej súťaži Genius Logicus, za 
reprezentáciu školy v krajských kolách biologickej olympiády, za reprezentáciu školy v SOČ, 
za reprezentáciu v umeleckom prednese poézie, za reprezentáciu školy na akciách 
prezentujúcich školu 
 
DOMINIKA  RENDLOVÁ 
za výborný prospech, za viacnásobné reprezentáciu školy, výborné umiestnenia 
v matematických súťažiach Genius Logicus, Genius mathematicus na celoslovenskej ako aj 
medzinárodnej úrovni 
 
OCENENIA  SPOJENÉ  SO  ZÁPISOM   DO  KRONIKY  ŠKOLY 
 
MICHAL SÁSIK 
za výborné študijné výsledky, za 9. miesto v celoštátnom kole Olympiády ľudských práv 
spojené s návštevou OSN v Ženeve a prijatím u prezidenta SR, 
za reprezentáciu školy v krajskom kole súťaže Mladý Európan, za aktívnu účasť v súťaži 
UNESCO Banská  Štiavnica, za opakovanú účasť v súťaži Družstiev prvej pomoci mládeže 
 
PETRA SLANÁ 
za výborný prospech, za reprezentáciu školy v krajskom kole biologickej olympiády 
 
MATEJ DUDÁK 
za úspešné umiestnenie v krajských kolách Olympiády z informatiky,   v súťaži Zenit 
v programovaní, v súťaži iBobor, za vynikajúce výsledky v celoslovenskom kole 
programátorskej súťaže PROFIT, za reprezentáciu školy v športových súťažiach 
 
ELA   GATIALOVÁ 
za úspešné umiestnenia v Olympiáde v anglickom jazyku, za výborné výsledky v súťaži  
iBobor, Genius Logicus 
 
VERONIKA KVIETKOVÁ 
za reprezentáciu školy v spoločenskovedných súťažiach, za spoločenské aktivity a občiansku 
angažovanosť vo verejnom živote 
 



LENKA ŠICHTOVÁ 
za výborný prospech, za reprezentáciu školy v krajskom kole SOČ, za viacnásobnú účasť 
a výborné umiestnenia v umeleckej súťaži Máš umelecké črevo?, ako aj za reprezentáciu 
školy prostredníctvom projektu Erasmus+ 
 
SOŇA ŠKODOVÁ 
za výborný prospech, za reprezentáciu školy a výborné umiestnenie  v krajskom 
a celoslovenskom kole SOČ, ako aj viacnásobnú účasť a výborné umiestnenia  v umeleckej 
súťaži Máš umelecké črevo? 
 
INÉ  OCENENIA 
 
DOMINIKA VÝBOŠŤOKOVÁ 
za výborné študijné výsledky počas celého štúdia 
 
KRISTÍNA FRIMELOVÁ 
za výborné študijné výsledky počas celého štúdia 
 
TOMÁŠ HANUSKA 
za dlhodobú reprezentáciu školy vo futbale, bedmintone, stolnom tenise, florbale, za 
umiestnenie v medzinárodnej súťaži Genius Logicus 
 
DOMINIKA LUPTÁKOVÁ 
za reprezentáciu školy vo florbale 
 
ADAM   JERGUŠ  DZURŇÁK 
za dlhoročnú reprezentáciu a viacnásobné umiestnenia v Dejepisnej súťaži gymnázií na 
krajskej úrovni, ako aj za reprezentáciu školy v basketbalových a iných športových súťažiach  
 
GABRIELA GARAJOVÁ 
za výbornú reprezentáciu školy v krajskom kole SOČ, za viacnásobnú účasť a výborné 
umiestnenia v umeleckej súťaži Máš umelecké črevo?, ako aj za účasť v celoslovenskom kole 
súťaže Genius Logicus 
 
DENISA LAKOŠTÍKOVÁ 
za dlhoročnú reprezentáciu školy v individuálnych a tímových súťažiach v bedmintone na 
regionálnej a krajskej úrovni, ako aj za viacnásobnú reprezentáciu školy v celoslovenských 
literárnych súťažiach 
 
KRISTÍNA MOLNÁROVÁ 
za viacnásobnú reprezentáciu školy a výborné umiestnenia v krajskom a celoslovenskom kole 
Olympiády v španielskom jazyku 
 



DOMINIKA ZIMANOVÁ 
za viacnásobnú reprezentáciu školy a výborné umiestnenia v matematických súťažiach 
Genius Logicus a Genius mathematicus na celoslovenskej ako aj medzinárodnej úrovni 
 
 
 
 
 
 


