
Prehľad o najúspešnejších žiakoch školy                                                                          
 
                                                                                                                                                

Meno a priezvisko žiaka Trieda 
Úspech/-y žiaka 

názov súťaže + (príp. druh postupového kola),  
umiestnenie resp. cena 

 
 
Šimon Varga 

 
 
9.A 

2. miesto v obvodnom kole chemickej olympiády 
1. miesto v okresnom kole chemickej olympiády  
3. miesto v krajskom kole chemickej olympiády 
1. miesto v okresnom kole fyzikálnej olympiády  
3. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády  
1. miesto v okresnom kole matematickej olympiády 
4. miesto  v celoslovenskom kole súťaže Mladý mechatronik 
v kategórii mechatronika  
Cena v celoslovenskom kole Festivalu vedy a techniky  
2. miesto v celoslovenskom kole súťaže ZENIT v kategórii Robotika  
1. miesto v súťaži Robocup – celoslovenské kolo, kategória 
Konštrukcia  
3. miesto v súťaži Robocup – celoslovenské kolo, kategória Záchranár  
1. miesto (najviac získaných bodov na Slovensku) v celoslovenskom 
kole súťaže Labák 

 
Romana Čanigová 
 
 

 
9.A 

2. miesto v okresnom kole fyzikálnej olympiády 
5. miesto v celoslovenskom kole logickej olympiády 
1. miesto v celoslovenskej súťaži Matematický klokan 
2. miesto v okresnom kole v tvorbe prezentácií 
1. miesto v okresnom kole majstrovstiev v bedmintone 

 
Martin Gulika 
 

 
9.B 

1. miesto v krajskom kole -  biologická olympiáda kategória E, 
geológia 
 6.miesto v celoslovenskom kole – biologická olympiáda kategória E, 
geológia 

 
Kristína Kyseľová 
 

 
4.A 

2. miesto v obvodnom kole - Hviezdoslavov Kubín 
3. miesto v okresnom kole – Dopravná súťaž 
1. miesto v okresnom kole – Pytagoriáda 
Úspešná riešiteľka celoslovenského kola – Všetkovedko 
Úspešná riešiteľka celoslovenského kola – Matematický klokan 

 
Simona Strejčková 
 

 
7.C 

2. miesto v obvodnom kole – Hviezdoslavov Kubín 
2. miesto v okresnom kole – Biologická olympiáda, botanika 
10. miesto v krajskom kole – Biologická olympiáda, botanika 
4. miesto – Zdravotnícka súťaž, Červený kríž 

 
Dominika Trnovská  
 

 
9.A 

1. miesto v krajskom kole súťaže Jazykový kvet 
1. miesto v okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín 
4. miesto v okresnom kole fyzikálnej olympiády 
3. miesto v okresnom kole chemickej olympiády 
1. miesto v okresnom kole majstrovstiev v bedmintone 

 
Natália Ondrejmišková 
 

 
6.D 

2. miesto v obvodnom kole – Hviezdoslavov Kubín 
Postup do krajského kola – Hviezdoslavov Kubín 
TOPTALENT  2014 - finále 

 
Martin Gešnábel  
 

 
9.C 

1. miesto – majstrovstvá okresu v bedmintone družstvá 
3. miesto – majstrovstvá kraja v bedmintone družstvá 
3. miesto – župná olympiáda v speed bedmintone 
2. miesto – majstrovstvá okresu b bedmintone jednotlivci 

 


