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Od založenia nášho gymná-
zia a jeho prvého školského 

roka započali vtedajšie vyučujú-
ce slovenského jazyka a literatú-
ry tradíciu vydávania školského 
časopisu s  názvom Zrkadlenie. 
Vychádzal s periodicitou jedné-
ho čísla alebo dvoch vydaní roč-
ne. Prvé čísla mali viac umelecký 
ráz, publikovali žiacke literárne 
práce, vydarené slohové kompo-
zície či výtvarné pokusy. Neskôr 
prinášalo Zrkadlenie viac repor-
tážnych príspevkov, recenzií, 
rozhovorov i fotografií. S rozvo-
jom digitálnej techniky sa zmo-
dernizoval aj vizuál časopisu, 
k dvom vydaniam – polročnému 
číslu v januári a letnému číslu na 
konci školského roka v tlačenej 
podobe – pribudla nedávno aj 
jeho elektronická verzia.

Slávnostné číslo Zrkadlenie 
v  štvrťstoročí vydávame pri 
príležitosti 25. výročia založe-
nia školy. Slová otca biskupa 
Štefana Sečku, Mons. Františka 
Dlugoša a prvých riaditeľov ško-
ly, ktorí stáli pri jej zrode a roz-
voji, sú cennými úvahami i spo-
mienkami na obdobie začiatku 
deväťdesiatych rokov, ktoré 
vznik a založenie cirkevnej školy 
umožnili. 

Výpočet pedagógov a  spolu-
pracovníkov, ktorí sa podieľali 
na vzdelávaní a formovaní mla-
dých gymnazistov, katechétov 
a technicko-hospodárskych za-
mestnancov nie je zanedbateľ-
ný, lebo každý z  nich zanechal 
svoju osobitú pečať a  aj podľa 
slov súčasnej riaditeľky školy, 
RNDr. Janky Hozovej, ktorá sa 
tiež touto cestou prihovára či-

tateľom, každý bol a je dôležitý, 
jedinečný.

 Štvrťstoročná kronika školy, 
no najmä jej posledná dekáda, 
zaznamenáva popri klasickej 
výučbe aj nástup čoraz moder-
nejšej metódy projektového 
vzdelávania. O najvydarenej-
ších a  najúspešnejších projek-
toch v  oblasti biotechnológií, 
rozvoja tímovosti, manažér-
sko-líderských schopností mlá-
deže a  skvalitňovania výučby 
prírodných vied informujú 
jednotlivé projektové vedúce. 
Vybrať z dlhého zoznamu úspe-
chov našich žiakov v  širokom 
spektre predmetových olym-
piád, speváckych, výtvarných, 
recitačných, literárnych či špor-
tových súťaží vôbec nebolo 
ľahké, ale nechceme ich jedno-
ducho prikryť novšími zapísa-
nými stranami kronikára.

Listovanie v  jubilejnom 
Zrkadlení uzatvára reproduk-
cia obrazu výtvarníčky a  peda-
gogičky Základnej umeleckej 
školy v Levoči PaedDr. Kataríny 
Drahomireckej. Hoci bol da-
rom učiteľov a  zamestnancov 
pre dlhoročnú kolegyňu a  pani 
riaditeľku Mgr. Annu Špesovú 
pri príležitosti jej odchodu do 
dôchodku v  júni 2015, stal sa 
svojou metaforickou výpoveďou 
a umeleckou obraznosťou akým-
si zrkadlením nášho spoločného 
diela, jubilujúcej stredoškolskej 
alma-mater. Nech je aj toto diel-
ko súčasťou obrazu, v ktorom sa 
zrkadlí pokoj a dobro, posolstvo 
a žehnanie jej patróna.

Mgr. Eva Malíšková, PhD. 
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Otcovia biskupi odmenili 
najúspešnejších žiakov 
cirkevných škôl Spišskej diecézy 
/Spišská Kapitula, 27. 6. 2013/, 
našu školu reprezentovali 
Dominik Rusňák /III.A/, Ema 
Malíšková /sexta A/, Matúš 
Kaščák /III.A/.

Každé jubileum školy je dô-
vodom k vďačnosti Pánu 

Bohu, ale aj ľuďom, ktorí sa 
o  vznik pričinili. Dvadsaťpäť 
rokov je dosť dlhý čas na to, aby 
sa mohlo bilancovať. Teším sa 
z toho, že bilancia je potešujúca. 
Chcem vyjadriť vďačnosť môj-
mu ctihodnému predchodcovi 
Mons.  Františkovi  Tondrovi, 
že sa ako zriaďovateľ do tohto 
diela pustil. Nešlo len o zriade-
nie školy, ale aj o všetku náma-
hu, ktorá bola vynaložená na 
adaptáciu priestorov, aby boli 
vhodné pre výchovno-vzdeláva-
cí proces. Vďačnosť vyjadrujem 
aj prvému riaditeľovi PhDr. Vla-
dimírovi Osifovi, ktorý stál pri 
zrode tohto diela, mnohým 
profesorom, ktorí s veľkým na-

sadením pomáhali. Vďačnosť 
vyjadrujem Mons. Danielovi 
Faltinovi, OFM Conv, veľké-
mu priaznivcovi gymnázia, 
Mons.  Františkovi Dlugošovi, 
bývalému i terajšiemu vedeniu 
školy, profesorom, ale vyjadru-
jem aj vďačnosť rodičom a štu-
dentom, ktorí preukázali dôve-
ru tejto škole.

Do budúcnosti vyprosujem 
všetkým Božie požehnanie 
a schopnosť pretaviť vedomos-
ti i charakter do každodenné-
ho života. Nech na príhovor 
sv. Františka z Assisi požehnáva 
všetkých náš Boh.

+Štefan Sečka,
spišský biskup

Spišská Kapitula, 12. 4. 2016

BILANCIA JE POTEŠUJÚCA
slovo zriaďovateľa

Mons. Štefan Sečka,
spišský biskup



4 Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči

Z R K A D L E N I E  199 1–2016

Odkliatie cirkví na Slovensku 
po roku 1989 otvorilo nové 

horizonty slobody, nehateného 
duchovného života a vyznáva-
nie viery. Prvé roky po historic-
kom spoločensko-politickom 
pre lome sprevádzalo všeobecné 
nadšenie, nádej a spolupatrič-
nosť ľudí dobrej vôle. V takom 
ovzduší začal nadobúdať reálne 
kontúry plán založenia cirkev-
ného gymnázia sv. Františka 
Assiského v Levoči. 

Prijal som oslovenie či návrh 
vtedajšieho spišského diecéz-
neho biskupa Mons. Františka 
Tondru, aby som sa podieľal 
na zriadení tejto strednej školy, 
ktorá mala po vynútenej, bez-
mála polstoročnej odmlke nad-
viazať na úctyhodnú tradíciu 
a vynikajúcu úroveň cirkevných 
škôl, malého kňazského semi-
nára a katolíckej pedagogiky, 
aká starobylý klenot spišských 
miest preslávila.

Gymnázium sv. Františka 
Assiského vznikalo síce v žičli-
vej, lež zároveň komplikovanej 
situácii; tvorila sa nová legis-
latíva, pretrvávali ťažkosti 
s reštitúciami aj s formovaním 
pedagogického tímu. Spolu 
s  prvým riaditeľom levoč-
ské ho cirkevného gymnázia 
PhDr. Vladimírom Osifom sme 
zháňali nevyhnutné finančné 
prostriedky, riešili budovu, 
priestory školy, mate riálno-
technické vybavenie. Veľa úsi-
lia si vyžiadala rekonštrukcia 
unikátnej krížovej chodby. 

Zrodenie tohto gymnázia 
som od prvopočiatku prijal ako 
vítanú súčasť, obohatenie ži-
vota farnosti aj svojej kňazskej 
pastorácie. Podnes som členom 
rady školy, garantujem duchov-
nú zložku výchovno-vzdeláva-
cieho procesu, rád som vyučo-
val všetkých študentov. Teším 
sa z úspechov najnadanejších 
žiakov, ktorí sa svojím nada-
ním a usilovnosťou presadzujú 
v rozličných súťažiach, rozvíjajú 
svoj talent na vysokých školách. 
Obzvlášť ma tešia gymnazisti, 
ktorí vypočuli hlas vnútorného 
volania a rozhodli sa pre kňaz-
ské poslanie. Viacerí sa po vy-
sviacke stali mojimi kňazskými 
spolubratmi v kaplánskej službe 
a dnes nanajvýš zodpovedne, 
príkladne spravujú zverené far-
nosti.

Dvadsaťpäť rokov sa ozna-
čuje aj ako junácky vek plný síl, 
predsavzatí, túžob a nových 
perspektív. V modlitbách ďa-
kujem Pánu Bohu a levočskej 
Panne Márii za štvrťstoročie, 
čo som vďaka Božej priazni 
i prozreteľnosti smel prežiť v le-
vočskom gymnáziu nesúcom 
meno výnimočného svätca, 
verného syna Katolíckej cirkvi, 
sv. Františka z Assisi.

Mons. Prof. ThDr.  
ICDr. PaedDr. PhDr.  

František DLUGOŠ, PhD.,
farár, dekan a rektor  

levočských bazilík 

Nachádza šťastie, kto sa 
dáva dobrým slovom poučiť, 
a blažený je ten, kto sa 
spolieha na Pána. Ten, kto má 
múdre srdce, bude vyhlásený 
za rozumného; a prívetivá 
reč zvyšuje ešte vnímavosť. 
Rozum je prameňom života 
pre človeka, ktorý ho má, 
pre bláznov je však trestom 
bláznovstvo. Múdremu myseľ 
vkladá do úst rozvahu a 
na perách mu rozmnožuje 
účinnosť. Plást medom 
pretekajúci sú slová láskavé, 
sladkosť z nich prúdi do duše 
a osvieženie do kostí. 

 (Prís 16, 20-24)

CIRKEVNÁ ŠKOLA – 
vítaná súčasť života farnosti

Do programu konferencie 
Komunikačné prostriedky 
vo svetle viery, ktorú 
spoluorganizovalo naše 
gymnázium 24. 10. 2012, 
prispel svojou prednáškou 
aj Mons. František Dlugoš.
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DVADSAŤPÄŤ  
ROKOV... 

Krásny vek v živote človeka 
i  v živote inštitúcie, akou 

je škola. Dvadsaťpäť rokov... za 
sebou máme ťažkosti spojené 
s detstvom i dospievaním, vy-
rástli sme, zapustili korene, zís-
kali jasné kontúry a súčasne je 
všetko pred nami.

Môžeme hodnotiť a ďakovať 
aj robiť si plány do budúcna.

Dvadsaťpäť rokov kráča-
me po ceste naplnenej množ-
stvom práce všetkých, ktorí 
uverili v dobro tohto diela poč-
núc zriaďovateľom, duchov-
ným správ com, vedením ško-
ly... Každý – i učiteľ, špirituál, 
školník, upratovačka, kuchár-
ka, žiak či rodič – je na svojom 
mieste rovnako dôležitý.

Dvadsaťpäť rokov trvá spo-
ločná cesta vydláždená starosťa-
mi, ale i radosťami a úspechmi. 
Čo bolo a je na nej najťažšie, naj-
dôležitejšie a súčasne aj najkraj-
šie? Je to formovanie mladých 
ľudí v duchu Dobra a Lásky. Sna-
žíme sa, aby sa z našich žiakov 
stali nielen ľudia vzdelaní, ale aj 
slobodní, s otvorenou mysľou 
i srdcom. Často je táto formácia 
vzájomná, keď sa učiteľ stáva 
žiakom a žiak učiteľom.

Gymnázium sv. Františka 
Assiského je dnes modernou 
katolíckou školou poskytujú-
cou kvalitné vzdelávanie i bo-
hatú mimoškolskú činnosť, 
má rovnocenné miesto medzi 

levočskými strednými školami 
s dlhoročnou tradíciou a svojím 
pôsobením prispieva k oboha-
teniu kultúrneho, spoločenské-
ho i duchovného života Levoče.

Som vďačná Bohu, a som 
presvedčená, že hovorím i za 
svojich kolegov, že spojil naše 
cesty, že sme mohli byť a sme 
súčasťou tohto spoločenstva.

Ďakujem predchádzajúcim 
vedeniam školy, všetkým kole-
gom učiteľom, lektorom i ne-
pedagogickým zamestnancom 
za ich každodennú prácu pri 
napĺňaní poslania školy a pre jej 
rozkvet. Vďaka patrí aj našim 
absolventom a všetkým žiakom 
za to, že šíria jej dobré meno 
doma i v zahraničí. Veľké ďaku-
jem vyslovujem rodičom a  na-
šim priaznivcom za ich dôveru 
a pomoc. Ďakujem zriaďova-
teľovi, duchovnému správcovi 
školy a špirituálom za neustálu 
podporu a modlitby. Ďakujem 
Bohu za toto dielo a prosím, aby 
ho neopúšťal. 

Úprimne si želám, aby GSFA 
tak ako doteraz bolo úspešnou 
výchovno-vzdelávacou inštitú-
ciou, aby dokázalo poskytnúť 
mladým ľuďom správnu for-
máciu a pritom neprestalo byť 
i domovom pre všetkých, ktorí 
v ňom študujú a pracujú. 

 RNDr. Janka Hozová,
riaditeľka školy

„Na svete je jedna reč, ktorej 
všetci rozumejú. Je to jazyk 
nadšenia, vecí urobených 
s láskou a chuťou, túžbou 
dosiahnuť to, o čom snívame 
alebo čomu veríme.“

 P. Coelho

RNDr. Janka Hozová,
riaditeľka školy
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Z ačali sme v mene Bo-
žom 1. 9. 1991 s výučbou po 

novembrovej revolúcii z  roku 
1989, ktorá dovolila otvo-
riť dvere rozvoju nezávislého 
školstva, teda aj pred 40 rokmi 
násilne zlikvidovaného cirkev-
ného školstva. V tom čase sa 
cirkevné školy považovali za 
niečo zvláštne, cudzie, neštan-
dardné. Žiaľ, musím konštato-
vať, že tento názor pretrváva na 
Slovensku doposiaľ. Je to dôsle-
dok neblahej minulosti. Mali by 
sme vedieť, že počas mnohých 
stáročí štátne školy ani neboli. 
Boli len cirkevné školy, aj keď 
niektoré z nich patrili mestám, 
boli pri kostoloch a  staral sa 
o ne miestny farár. 

Začiatky vzniku školy boli 
veľmi ťažké, priam neuveriteľ-
né. Podujali sme sa nadviazať na 
zlatú niť prerušených pozitív-
nych tradícií cirkevného školstva 
v  našom meste Levoča. Začali 
sme v provizóriu, bez vlastných 
potrebných priestorov, bez vlast-
ného materiálneho a personál-
neho zabezpečenia, začali sme 
so 66 žiakmi v dvoch triedach, na 
ktorých celé okolie upieralo zve-
davé, sondujúce pohľady.

Napriek tomu, že zriaďova-
teľ školy bol vlastníkom viace-
rých budov v Levoči, v tom čase 
nedošlo k uvoľneniu ani jednej 
z nich pre naše potreby. Zmluvou 
medzi Školskou správou v  Ko-
šiciach a zriaďovateľom školy 
dňa 31. 5. 1991 bolo dohodnuté, 
že štátne gymnázium v Levoči 

zabezpečí dve učebne pre naše 
potreby. Keďže záujem o naše 
gymnázium postupne narastal, 
museli sme urýchlene pristúpiť 
k rekonštrukcii bývalého Malé-
ho seminára zo 14.  storočia na 
Kláštorskej ulici č. 38, ktorý nám 
bol uvoľnený 7. 7. 1992 Pedago-
gickou školou v Levoči vo veľ-
mi zlom stave. Aby sme mohli 
zabezpečiť riadny chod školy 
k 1.  9.  1992, práce sa rozbehli 
okamžite tak, že v priebehu hlav-
ných letných školských prázdnin 
boli už vytvorené učebne pre no-
voprijatých ďalších žiakov. Orga-
nizácia práce bola veľmi náročná. 
Nový objekt bol prístupný len 
cez hlavný vchod štátneho gym-
názia, žiakov sme mali umiestne-
ných v dvoch budovách a pritom 
na rekonštrukčných prácach sa 
pokračovalo za plnej školskej 
prevádzky.

Nedá sa zabudnúť na tieto 
chvíle, keď s obrovským zápa-
lom, pravidelne na naše požia-
danie prichádzali rodičia aj žiaci 
na brigády, ktoré riaditeľstvo 
organizovalo. Bolo treba z býva-
lého seminára, neskôr domova 
mládeže urobiť školu. Počnúc 
strechou, stavebnými úpravami, 
kanalizáciou, vodoinštaláciou 
a elektroinštaláciou, ústredným 
kúrením, neskôr plynofikáciou 
školy a prístavbou jedálne a ku-
chyne. Všetko sa to realizovalo 
za plnej prevádzky zbíjačiek, 
hluku a prachu. Objekt je pa-
miatkovo chránený, realizácia 
prác bola o to náročnejšia, keď 

SPOMIENKY A HODNOTENIE

Pri oslavách, slávení 25. výročia 
školy patrí sa zaspomínať si 
a zároveň bilancovať. Niekedy 
sa spomienky menia na 
osobnú reflexiu, a to najmä 
vtedy, ak časový úsek života 
školy je nejakým spôsobom 
spätý so životom toho, kto 
spomína. A tak to nejako je aj 
v mojom prípade. Preto prosím 
o porozumenie.
Naše cirkevné gymnázium 
vzniklo v zmysle zákona SNR 
č. 542/1990 Zb. a bolo Minis-
terstvom školstva SR zaradené 
do siete stredných škôl na 
Slovensku dňa 20. 6. 1991.

V. Osif

PhDr. Vladimír Osif,
zakladajúci riaditeľ školy

Dňom 16. 7. 1991 som bol zriaďovateľom školy, Biskupským úradom –  
Jeho Exelenciou Mons. Prof. ThDr. Františkom Tondrom, menovaný za riaditeľa.
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sme ho chceli obnoviť tak, aby 
všetko to najcennejšie, čo dýcha 
našou históriou – na Slovensku 
ojedinelá, vzácna krížová chodba 
s freskami zo začiatku 15. storo-
čia, refektár a knižnica, bolo za-
chované pre ďalšie pokolenia. 

Postupne k nám každým 
ro kom prichádzali noví žiaci 
a s nimi aj noví vyučujúci. Všet-
ci so svojou predstavou o škole, 
slobode, disciplíne, povinnos-
tiach, práci, k úcte predstave-
ných, starších, o medziľudských 
vzťahoch...

Nie vždy sa nám podarilo 
tieto predstavy mladých ľudí 
zjednotiť. Častokrát sme museli 
hľadať odpovede a riešenia, aj za 
účasti zriaďovateľa, na základné, 
podstatné otázky nášho smero-
vania. Ujasniť si rozdiely medzi 
cirkevným a štátnym školstvom.

„Aký zmysel a cieľ má cirkevná 
škola? Čo od nás očakáva zriaďo-
vateľ, rodičia, ale aj verejnosť?“

Vo vedení školy bolo nám 
jasné, že musíme nadviazať na 
dobré, pozitívne tradície cir-
kevného školstva nielen v  na-
šom meste, na Slovensku, ale 
aj v celom civilizovanom demo-
kratickom svete. Plne sme si 
boli vedomí toho, že rodič má 
prvoradé právo rozhodnúť sa, 
v akom duchu poskytne svojmu 
dieťaťu výchovu a vzdelávanie. 
Plniť požiadavky rodičov na vý-
chovu, ale vzdelávanie musí byť 
plnené na požadovanej gym-
naziálnej úrovni. Zvolili sme si 
základné zásady kresťanskej 
výchovy deklarované II. Vati-
kánskym koncilom v deklarácií 
Gravissimum Educationis, ktoré 
sme rozpracovali na naše po-
mery vo Vnútornom poriadku 
školy. Aby sme zanechali pre 
budúcnosť písomnú dokumen-
táciu o  našej práci a živote na 

škole, veľkú pozornosť sme ve-
novali školskej administratíve, 
a to: Triednej knihe, Triednemu 
výkazu, Maturitným protoko-
lom, Celoročným plánom práce, 
Kronike školy, zvlášť Výročným 
správam, ktoré sú každoročne 
vydávané a ktoré,  hádam, dosť 
komplexne mapujú prácu, vý-
sledky a život na škole aj mimo 
nej. O práci pedagogického zbo-
ru hovoria aj zápisnice z peda-
gogických rád a porád. Okrem 
toho sme vydali publikáciu: 
„Pamätnica k 10. výročiu 1991-
2001“, ktorá tiež odráža našu 
prácu, ako aj spomienky vyuču-
júcich a žiakov školy.

Pre nestranný pohľad ešte 
uvádzam tieto príbehy, ktoré 
tu citujem. Poprosil som jednu 
mamičku o jej rodičovský ná-
zor – „Aká je to škola?“ 

„No predsa naša! To hovoria 
nielen žiaci, ale aj my rodičia, 
pretože tu sú dvere otvorené pre 
každého z nás, pre naše spoločné 
problémy a formovania, ale aj pre 
rady a usmernenia pri výchove na-
šich detí a často aj pre nás.“ 

Ďalší príbeh. Vo Výročnej 
správe za školský rok 1998/99 
sa vtedajšia zástupkyňa riadite-
ľa školy Mgr. Anna Špesová za-
mýšľa nad prípravou do nového 
tisícročia. Konštatuje fakt, že 
mladí sú dnes zvlášť zraniteľní 
a uvádza, čo o tom píše vo svojej 
maturitnej práci jedna z našich 
žiačok: „...Mladé srdce je nádher-
né a plné krásy, niekedy ho však 
raníme. Vtedy náš kvet vädne, 
krása sa tratí. Tu si nedokážeme 
pomôcť, čakáme na pomoc nieko-
ho iného. Hľadáme niekoho, kto 
nám prinesie lásku, dobrotu, od-
pustenie, milosrdenstvo...“

Hľadáme a potrebujeme 
ten pevný a oporný bod v  na-
šom živote. Je príjemné zistiť, že 

osemročná práca našich pedagó-
gov a duchovných otcov v pôso-
bení na žiakov tejto školy nebola 
márna. Svedčia o tom nasledu-
júce riadky našej maturantky: 
„Dobre viem, že iba svojimi silami 
by som sa naozaj nemohla zmeniť 
k  lepšiemu. Sama by som sa vždy 
iba potkýnala. Ale aj to viem, že Bo-
žia moc môže v mojom živote zme-
niť všetko. Nemôžem však na ňu iba 
pasívne čakať, ale musím jej otvárať 
svoje mladé a pokorné srdce.“

Pravá a úprimná viera je teda 
to, čím by sme sa mali vyzbro-
jiť do nového tisícročia. A čo to 
znamená, na to nám za všet-
kých odpovedala štvrtáčka Jana 
Gurčíková: „Pre mňa veriť zna-
mená radovať sa. Tešiť sa z každej 
maličkosti, z maminho úsmevu, ot-
covho pohladenia či dobrého slova. 
Byť veriacim znamená byť slobod-
ným. Keď veríš, nie si odkázaný na 
partiu, alkohol, cigarety, drogy... 
Dnes viem, akým šťastím je na-
rodiť sa v  rodine, kde viera býva 
spolu s nami pod jednou strechou 
a je každodenným spoločníkom, 
a nie iba nedeľným či sviatočným 
hosťom. Veď Boh je taký veľký, že 
je hoden toho, aby sme ho hľadali 
celý život a mali v úcte každý deň.“

Roky strávené pri obnovení 
cirkevného školstva sa hlboko 
uchovali v mojej pamäti. Som rád 
a vďačím Bohu za dar, že som mo-
hol prispieť prácou a skúsenosťa-
mi k obnove cirkevného školstva 
nielen v Levoči, ale aj inde.

Želám nášmu gymnáziu do 
ďalších rokov veľa úspechov, 
aby láskavosť, duchovnosť a ve-
domostná náročnosť boli vždy 
v centre diania a nech láska Bo-
žia, ktorá sprevádza školu od jej 
vzniku, pomáha jej aj naďalej.

PhDr. Vladimír Osif,
zakladajúci riaditeľ školy 
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Svoje spomínanie na zrod  
 Gymnázia sv. Františka 

Assiského v Levoči začínam citá-
tom, ktorý dňa 21. apríla 1990 
vyslovil vtedajší prezident 
Československa Václav Havel, 
keď na ruzynskom letisku pri-
vítal Svätého otca Jána Pavla II. 
Dnes už sv. Ján Pavol II. vte-
dy po prvý raz navštívil našu 
krajinu. Aká neopísateľná ra-
dosť zasiahla srdcia ľudí, koľ-
ko nádeje, túžby, viery v krajší 
svet bolo v každom človeku... 
Skončilo sa 40 rokov vlády to-
talitného systému, kedy ľudia 
kráčali životom so sklonenou 
hlavou, mlčiac, lebo akýkoľvek 
vlastný slobodný názor bol 
neakceptovateľný a zmienka 
o Bohu, modlitba či vlastne-
nie náboženskej literatúry 
sa považovali za vlastizradu 
a  trestali sa niekoľkoročným 
väzením. Veľký dôraz sa klá-
dol na to, aby predovšetkým 
školy fungovali ako ateistické 
inštitúcie.

A v tom čase, v roku 1991, 
v  prvých „minútach“ rodiacej 
sa slobody – ešte veľmi kreh-
kej – prihlásila sa k životu 
naša škola. Dodnes obdivu-
jem rodičov našich prvých 
žiakov, že nám zverili do vý-
chovy a na vzdelávanie svoje 
deti, hoci sme v tomto smere 
nemali skúsenosti, ale nechý-
bali nám odhodlanie pustiť sa 
do dobrého diela a ani odvaha 
čeliť úškrnom a poznámkam 
niektorých ľudí. Nakoniec, 
nebolo sa čomu diviť, lebo 

v tom čase prívlastok cirkevná 
ku pojmu škola si mnohí ne-
vedeli ani predstaviť. Začínali 
sme skromne, s dvoma trie-
dami v prvom ročníku, v kto-
rom vyučovali pedagógovia 
z Gymnázia J. F. Rimavského. 
Odborná oblasť bola teda 
zabezpečená a duchovná sa 
rozvíjala po kvapkách za vý-
datnej podpory nášho zria-
ďovateľa Biskupského úradu 
na čele s diecéznym biskupom 
Mons.  Františkom Tondrom, 
Farského úradu v Levoči v oso-
be p. dekana Mons. Františka 
Dlugoša a  Kňazského semi-
nára v  Spišskej Kapitule, 
ktorý vtedy viedli p. rektor 
Mons. Jozef Jarab a p. vice-
rektor Mons.  Štefan Sečka. 
Riaditeľom školy sa stal 
PhDr.  Vladimír Osif a ja som 
zastávala funkciu triednej 
učiteľky v I. B. Cenné rady 
o fungovaní cirkevnej školy 
sme získavali od starších pe-
dagógov-dôchodcov, ktorí si 
na takýto typ školy pamäta-
li zo svojej mladosti. Z nich 
spomeniem aspoň p. prof. Se-
rafína Kresťana. V  mnohých 
situáciách však boli naši prví 
gymnazisti odkázaní sami na 
seba. Spomínam si na jedno 
ráno, keď som ešte pred vyu-
čovaním, niekoľko minút pred 
zvonením na prvú hodinu, 
otvorila dvere mojej triedy 
prinášajúc oznam. „Moji“ žia-
ci stáli, práve sa prežehnávali 
a pomodlili sa krátku rannú 
modlitbu. Tento moment na-

Mgr. Anna Špesová,
bývalá riaditeľka školy školy

„Ľudia, ktorí žijú 
z nádeje, vidia ďalej, 
ktorí žijú z lásky, vidia  
hlbšie, ktorí žijú z viery, 
vidia všetko v inom 
svetle.“

NEVIEM, ČI VIEM, 
ČO JE TO ZÁZRAK
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vždy ostane v mojej pamäti. 
Bol to jeden z mojich prvých 
zázrakov, ktoré som v „novej 
škole“ zažila. Prežehnať sa 
v školských priestoroch a hľa-
dieť pri tom na kríž, ktorý visí 
nad tabuľou...

Roky plynuli, učitelia a  žiaci 
prichádzali, odchádzali, škola 
sa rozvíjala. Prekonala typické 
detské choroby, prešla obdobím 
vzdoru v čase svojho dospie-
vania a dnes je z nej 25-ročná 

zrelá inštitúcia. Ďakujem Bohu, 
že som dostala možnosť byť jej 
súčasťou ako triedna učiteľka, 
7 rokov ako zástupkyňa riadi-
teľa školy a 14 rokov vo funkcii 
riaditeľky školy. Ďakujem všet-
kým žiakom a ich rodičom, kto-
rí sa rozhodli pre Gymnázium 
sv.  Františka a prejavili nám 
tak svoju dôveru a všetkým uči-
teľom a zamestnancom školy, 
s  ktorými som prežívala pekné 
i tie náročnejšie dni. 

Prajem súčasnému spolo-
čenstvu školy i budúcim ge-
neráciám, aby ste neupadli do 
rutiny, aby ste vedeli rozlíšiť 
podstatné od balastu, no pre-
dovšetkým, aby ste si zacho-
vali vnímavé srdcia pre kaž-
dodenné zázraky a nebrali ich 
ako samozrejmosť.

 

Mgr. Anna Špesová,
bývalá riaditeľka školy

Maturitná komisia v školskom roku 1998/99
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ZANECHALI SVOJU PEČAŤ
Pedagogický zbor a ostatní zamestnanci školy v plynutí štvrťstoročia

Počas dvadsaťpäťročnej histórie 
Gymnázia svätého Františka sa za 
katedrou či v  zborovni vystrieda-
lo nemálo pedagógov. Súviselo to 
najmä s formovaním nového peda-
gogického zboru až do neskorších 
období, keď mladú generáciu gym-
nazistov vzdelával stály a plne kva-
lifikovaný učiteľský kolektív. Školu 
viedli a vyučovali v nej títo učitelia:

Riaditelia školy 
 od do
PhDr. Vladimír Osif 1. 9. 1991 31. 8. 2001
Mgr. Anna Špesová 1. 9. 2001 30. 6. 2015
RNDr. Janka Hozová 1. 7. 2015 po súčasnosť

Zástupkyne riaditeľov školy
 od do
Mgr. Anna Špesová 1. 9. 1994 31. 8. 2001
RNDr. Antónia Jakubcová 1. 9. 2001 30. 8. 2011
PaedDr. Ing. Mária Macková 1. 9. 2011 30. 6. 2015 
Mgr. Jana Salajová 1. 7. 2015 po súčasnosť

Duchovní otcovia školy a katechéti
 od do
Mons. František Dlugoš 1. 9. 1991 po súčasnosť
Vdp. Mgr. František Reguly 1. 9. 1992 30. 6. 1993
Ct.sr. Lucilla/Ing. Mária Tongeľová 1. 9. 1993 31. 8. 1995
Vdp. Mgr. Peter Nebus 1. 9. 1995 30. 4. 1997
Vdp. Mgr. Jozef Skupin 1. 9. 1996 30. 6. 1997
Vdp. Mgr. Michal Fecko 1. 9. 1997 30. 6. 1998
Vdp. Mgr. Jozef Palenčár 1. 9. 1997 30. 6. 1998
Vdp. Mgr. Róbert Slotka 1. 9. 2000 31. 8. 2003
Vdp. Mgr. Ján Pramuka 1. 9. 1997 30. 6. 2000
Vdp. Mgr. Rastislav Waxmonský 1. 9. 1998 30. 6. 2001
Vdp. Mgr. Štefan Holubkovič 1. 9. 2001 30. 6. 2002
Vdp. Mgr. Peter Majda 1. 9. 2001 30. 6. 2003
Vdp. Mgr. Stanislav Misál 1. 9. 2004 30. 6. 2005
Vdp. Mgr. Rastislav Zummer 22. 9. 2003 31. 5. 2004
Vdp. Doc. PaedDr. ThDr. Anton Lisnik, PhD. 1. 9. 2003 9. 7. 2013
Ct.sr.Dominika/PaedDr.Emília Kovaľová 1. 9. 2003  po súčasnosť
Vdp. Mgr. Dominik Janky 2. 9. 2013 po súčasnosť

25 ROKOV
Gymnázium svätého  
Františka Assiského v Levoči

1991-2016

Pedagógovia
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Vyučujúci 
jednotlivých 
predmetov 

V prvom školskom roku 1991-
1992 boli súčasťou pedagogic-
kého zboru aj učitelia štátneho 
gymnázia, v ktorého suteréne 
sa dve triedy našej novej školy 
nachádzali:
RNDr. Vladimír Adamkovič /MAT/, 
Mgr. Kamil Biringer /TV, bol 
triednym učiteľom v  1.  A/, 
RNDr. Marta Hricíková /CHE, 
BIO/, Mgr. Július Olejár /DEJ, 
GEG/, Mgr. Anna Kolárová 
/ANJ/, Mgr. Eva Chalupec-
ká /ANJ/, Mgr. Magdaléna 
Péchyová /FYZ/, Mgr.  PhDr. 
Viera Semanová /FRJ/, ct.  sr. 
Jaroslava / Ing. Mária Kotu-
láková /INF/, slovenský jazyk 
a literatúru okrem Mgr. Anny 
Špesovej učil aj dôchodca, neb. 
Serafín Kresťan, a náboženstvo 
vtedajší vicerektor kňazského 
seminára v  Spišskej Kapitule, 
dnes spišský diecézny biskup 
Mons. Štefan Sečka.

V ďalších školských rokoch  
pedagogický zbor posilnili
 od do
Mgr. Emília Osifová /SJL, EST/ 1. 9. 1991 31. 8. 2000
neb. Mgr. Štefan Krigovský /FRJ/ 1. 9. 1991 30. 6. 1999
Mgr. Anna Špesová, /NEJ, SJL/ 2. 9. 1991 30. 8. 2015
Mgr. Renáta Šragová /ANJ, SJL/ 1. 9. 1992 31. 8. 1995
Mgr. Ján Tokár /DEJ/ 1. 9. 1992 18. 8. 1993 
Mgr. Jozef Ružbacký /CHE,MAT/ 1. 8. 1992 27. 8. 2007
Mgr. Ľudmila Dravecká /FYZ, MAT, INF/ 26. 8. 1992 25. 8. 1996
Mgr. Viliam Hakala /CHE, BIO/ 1. 9. 1992 31. 8. 1996
Mgr. Janka Rúrová /SJL, NEJ/ 1. 9. 1993 31. 8. 1994
Mgr. Eva Ambrušová /MAT, FYZ/ 1. 9. 1993 31. 8. 1994 
Mgr. Anna Pompurová /SJL, NEJ/ 1. 9. 1993 30. 5. 1995
Mgr. Ladislav Ogurčák /GEG, TV/ 1. 9. 1993 25. 8. 1996 
Mgr. Katarína Sopková /S JL, DEJ/ 1. 8. 1994 31. 7. 1996
Mgr. Daniela Waresová /MAT, FYZ/ 1. 9. 1994 26. 8. 1999
Barbora Greiselová /ANJ/ 8. 9. 1994 31. 7. 1996
Mgr. Ingrid Zvalená /ANJ/ 1. 9. 1994 31. 7. 1996
Mgr. Gerhard Puchír /PED, TV/ 1. 9. 1994 31. 7. 1996 
Mgr. Renáta Sušinová /SJL, DEJ/ 1. 9. 1995 31. 7. 1996
Mgr. Valéria Pirkovská /TV/ 1. 9. 1995 31. 8. 1997
Zlata Pomajdíková /NEJ/ 1. 9. 1996 30. 6. 1997 
Mgr. Zdenka Lisoňová /SJL, NEJ/ 1. 8. 1996 31. 7. 1998
Mgr. Zdenka Smetanková /DEJ, NOS/ 1. 9. 1996 31. 8. 2003
Mgr. Petronela Procházková /SJL, HUV/ 1. 9. 1996 1. 1. 2012
Ing. Alena Brošková /ANJ/ 6. 9. 1996 31. 7. 1997
Mgr. Ivana Péchyová /CHE, BIO/ 1. 8. 1996 14. 11. 1999
Andrea Vrábeľová /ANJ/ 17. 2. 1997 31. 7. 1998 
Mgr. Miroslav Dovala /BIO, TV/ 1. 9. 1997 31. 12. 2001
Mgr. Jozef Jagáč /NEJ, SJL/ 1. 9. 1997 30. 6. 2013
PaedDr. Milan Majerský /RKN, TV/ 1. 9. 1997 14. 12. 2014
 tohto času uvoľnený do služieb mestskej samosprávy 
PaedDr. Ing. Mária Macková /MAT, FYZ, INF/  
 1. 8. 1997 29. 2. 2016
Mgr. Zuzana Pačnárová /NEJ, BIO/ 1. 9. 1998 31. 7. 2001
Mgr. Bohuslav Vaľko /SJL, DEJ/ 1. 8. 2000 31. 7. 2001
Mgr. Ľubica Olejníková /ANJ/ 24. 8. 2001 20. 9. 2006
Mgr. Peter Strážik /ANJ/ 28. 11. 2001 31. 7. 2003
Bc. Štefánia Dunčková /MAT, INF/ 12. 12. 2000 31. 1. 2001
Lucia Bolisegová /ANJ/ 18. 4. 2001 30. 6. 2001
Mgr. Andrea Pavlová /MAT, FYZ/ 1. 8. 2001 14. 1. 2013
Ingrid Majerová /ANJ/ 14. 1. 2002 31. 1. 2002, 
 22. 4. 2002 27. 5. 2002
Mgr. Lenka Valentová /ANJ/ 8. 11. 2001 30. 6. 2002
Tatiana Toporcerová-Cvoligová /ANJ/ 13. 11. 2001 30. 6. 2003
Mgr. Galina Čipkalová /VÝV, ANJ/ 1. 8. 2002 31. 7. 2006
Mgr. Adriana Leloczka /DEJ, NOS/ 1. 9. 2003 30. 6. 2006
Mgr. Lukáš Dzurilla /DEJ, SJL/ 1. 9. 2003 30. 6. 2004
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Mgr. Natália Cuniková /ANJ/ 1. 9. 2003 31. 1. 2004
Mgr. Miroslava Bystrá /ANJ/ 1. 9. 2004 30. 6. 2005
Mgr. Gabriela Hozzová /NEJ/ 1. 9. 2007 30. 6. 2008
Mgr. Vladímíra Jakubcová /BIO/ 1. 9. 2010 14. 1. 2011
Mgr. Zuzana Murárová-Puhallová /ANJ/  3. 9. 2012 30. 6. 2013
Mgr. Anna Jančaryová /GEG, TV/ 1. 9. 2010 24. 3. 2013

Externí vyučujúci
 od do
RNDr. Helena Michálková /BIO, CHE/  1. 3. 1998 30. 6. 1998,
 8. 9. 2003 30. 6. 2003,
 7. 1. 2002 30. 6. 2002 
Mgr. Marta Ďuricová /RJ/ 1. 9. 1992 30. 6. 1995
neb. Mgr. Vladimír Benko 
/latinský jazyk/  1. 9. 1992 30. 6. 1993
Mgr. Erika Klingová /latinský jazyk/ 1. 9. 1994 30. 6. 1996
Mgr. Viera Dudičová /RJ/ 1. 9. 1993 30. 6. 1994
Mgr. Eva Chalupecká /ANJ/ 1. 9. 1993 30. 6. 1994
Mgr. Anna Kollárová /ANJ, NEJ/ 1. 9. 1993 30. 6. 1996
JUDr. Magdaléna Orletová /NOS/ 1. 9. 1993 30. 6. 1994
Mgr. Anna Tršková /RJ/ 1. 9. 1993 30. 6. 1994
PaedDr. Miroslav Kamenický /MAT/ 1. 2. 1994 30. 6. 1994
PaedDr. Eleonóra Zvalená /NEJ/ 1. 2. 1994 30. 6. 1996
Mgr. Daniela Lafková /MAT/ 1. 2. 1994 30. 6. 1994
Mgr. Magdaléna Péchyová //FYZ/ 1. 2. 1994 30. 6. 1994
PhDr. Ingrid Kochová /NEJ/ 1. 2. 1995 30. 6. 1996
Mgr. Ľubomír Repaský /DEJ/ 1. 9. 1997 30. 6. 1998
Mgr. Július Olejár /DEJ, GEG/ 1. 9. 1997 30. 6. 2000
RNDr. Vladimír Adamkovič /FYZ/ 1. 9. 1998 30. 6. 1999
Ing. Štefan Mačuga /INF/ 1. 9. 1998 30. 6. 2001
Mgr. Valéria Pirkovská /TV/ 1. 9. 1998 30. 6. 2003
Mgr. Mária Leibiczerová /FYZ/ 1. 2. 1999 30. 6. 1999
Mgr. Tatiana Toporcerová /ANJ/ 1. 9. 2001 30. 6. 2002
Ing. Vladimír Chovanec /INF/ 1. 9. 2001 30. 6. 2002
Mgr. Rastislav Ondra /TV/ 1. 1. 2002 30. 3. 2002 
Mgr. Marta Hanisková /NEJ/ 8. 9. 2003 30. 6. 2004 
Mgr. Helena Hradiská /FRJ/ 1. 9. 2007 31. 5. 2011
Mgr. Viera Milčáková /FRJ/ 7. 9. 2010 30. 6. 2014
Mgr. Petronela Procházková 
/zborový spev/  1. 9. 2011 30. 6. 2012,
 1. 9. 2012 30. 6. 2013 
Mgr. art. Martina Procházková, PhD. 
/hlasová pedagogička/ 1. 1. 2010 30. 6. 2014 
Mgr. Erika Seginková /GEO/ 2. 11. 2011 15. 12. 2011
Mgr. Tatiana Cvoligová /ANJ/ 5. 9. 2013 27. 6. 2014

Lektori cudzích jazykov
 od do
Ann Griffith /ANJ/ 1. 9. 1991 31. 1. 1993
Carol Fedorchak /ANJ/ 1. 2. 1993 30. 6. 1993

Maturanti 
a triedne kolektívy 
v číslach

Počas štvrťstoročnej histórie 
fungovania nášho cirkevné-
ho gymnázia vyšlo cez sym-
bolickú bránu školy do života 
1351 maturantov zo 49-tich 
maturitných tried. Od školské-
ho roku 1997/1998 pribudli 
k  stredoškolákom aj mladší 
žiaci osemročného gymnázia 
so vzdelávacím programom 
ISCED 2, ktorým každoročne 
popri štvorročnom štúdiu otvá-
rame jednu triedu osemročné-
ho štúdia.

V tomto aktuálnom škol-
skom roku 2015/2016 upro-
stred mája symbolicky zazvonia 
na školský zvonček päťdesiati 
siedmi maturanti z troch tried. 
Okrem nich zostane ešte v škol-
ských laviciach sedieť do posled-
ného zvonenia na konci júna 
212 žiakov v 11 triedach. 

Písomné maturitné skúšky, 
marec 2016
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Thomas Repasky /ANJ/ 1. 9. 1993 30. 6. 1994
Dr.h.c. Harald Stöber /NEJ/ 1. 9. 1996 30. 6. 1997
Cyril E. Sagan /ANJ/ 5. 2. 1997 30. 6. 1997
Birgit Rieber /NEJ/ 1. 9. 1997 30. 6. 1998
Walter Sabiel /NEJ/ 1. 9. 1997 30. 6. 1998
Sr. Luise Eustace /ANJ/ 1. 9. 1999 30. 6. 2001
 1. 9. 2013 po súčasnosť
Irmgard Barenberg /NEJ/    do roku 2012 každý školský rok 

v rozsahu 1 mesiac súvislej výučby

Technicko-hospodárski pracovníci školy
 od do
Anna Cehulová – 
administratívna pracovníčka 1. 10. 1992 po súčasnosť
Mária Lisoňová – hospodárka školy 1. 10. 1992 30. 4. 2015
Ing. Mária Teplicová – hospodárka školy 1. 4. 2015 po súčasnosť
Jozef Suchý – školník – údržbár 16. 10. 1992 po súčasnosť
Elena Molitorisová – upratovačka 1. 9. 1992 31. 7. 2004
† Katarína Nemcová – upratovačka 1. 8. 1992 8. 8. 2011
Alžbeta Sedláková – upratovačka 1. 8. 1995 30. 6. 1996
Katarína Bobková – upratovačka 1. 8. 1996 po súčasnosť
Zuzana Gurčíková – vrátnička 1. 9. 1996 30. 6. 1997
Marta Gallyová – upratovačka 1. 11. 1997 15. 11. 2013
Viera Palubová – administratívna pracovníčka 1. 9. 1998 30. 6. 1999
Marcela Vošková – administratívna pracovníčka 1. 3. 2002 31. 5. 2004
Eva Krupská – upratovačka 1. 9. 1998 30. 6. 2001
† Rozália Ondrová – upratovačka, vrátnička 1. 9. 1998 15. 11. 2008
Peter Pačesa, školník – údržbár 1. 9. 2002 28. 2. 2007
Elena Kalafutová – upratovačka 12. 9. 2008 30. 6. 2009,
 18. 8. 2010 31. 8. 2010
Jarmila Slobodová – upratovačka 2. 9. 2010 po súčasnosť
Dana Surovková – upratovačka 9. 1. 2013 31. 1. 2013
Ondrej Jankura – školník 20. 8. 2013 po súčasnosť

Zamestnankyne školskej jedálne
 od do
Marcela Lazorová – vedúca školskej jedálne 8. 9. 1999 po súčasnosť
Mária Paukšová – kuchárka 8. 9. 1999 po súčasnosť
Ľudmila Slaninová – pomocná kuchárka 10. 9. 2001 15. 8. 2010
Ľudmila Dravecká – kuchárka 1. 9. 2001 30. 6. 2007
Cecília Gallovičová – kuchárka 1. 9. 2001 30. 6. 2008,
 11. 11. 2013 22. 11. 2013
Mária Antalová – pomocná kuchárka 1. 9. 2004 30. 6. 2008,
 6. 9. 2011 30. 9. 2011
Helena Vagnerová – pomocná kuchárka 1. 9. 2007 31. 5. 2010
Magdaléna Mlynarčíková – 
pomocná kuchárka 1. 9. 2008 po súčasnosť
Natália Blahovská – pomocná kuchárka 1. 9. 2008 po súčasnosť 
Elena Faltinová – pomocná kuchárka 3. 10. 2011 30. 6. 2012,
 16. 8. 2012 10. 2. 2013

pedagógovia



Na skvalitňovaní výučby 
prírodných vied biológie 

a  chémie sa už dlhé roky po-
dieľajú medzinárodné multila-
terálne projekty podporované 
Európskou úniou v rámci vzde-
lávacích programov:

• COMENIUS (2002 – 2005) 
– projekt: Come Together, 
Work Together,

• COMENIUS (2006–2009) – 
projekt: European Challen-
ges in Modern Biotechnolo-
gy Education,

• COMENIUS (2010–2012) 
– projekt: European Chal-
lenges in Life Sciences: „The 
Game of Proteins“

• COMENIUS (2013–2015) 
– projekt: New European 
Challenges in Innovative Re-
search Diagnostic Methods 
in Life Sciences,

• ERASMUS+ (2015–2017) – 
projekt: European Challenges 
in Sustainable Energy Produ-
ction by Biotechnology, 

v ktorých naša škola partici-
povala a aj aktuálne aktívne 
pracuje pod vedením vedúcich 
projektu RNDr. Lucie Bizoňovej 
a Mgr. Ing. Viery Lisoňovej.

Počas posledných 14 rokov 
mali naši žiaci možnosť spo-
znávať rôzne európske krajiny, 
vzdelávať sa v oblasti odbor-
ných laboratórnych metód 
(PCR, ELISA, transformácia 
baktérií, identifikácia GMO v 
potravinách a pod.), pracovať 
na molekulovej úrovni s DNA, 
proteínmi a, samozrejme, roz-
víjať vedomosti a zručnosti v 
oblasti biológie, chémie, moder-
ných biotechnológií a cudzích 
jazykov. Zároveň nové skúse-
nosti a poznatky z projektových 
stretnutí obohatili pestrosť vý-
učby v našej škole vo forme jed-
noduchých experimentov, ako 
Izolácia vlastnej alebo rastlin-
nej DNA, simulovaný HIV test, 
ktoré žiakom približujú prácu 
vo výskumných centrách a mo-
tivujú ich k ďalšiemu štúdiu.

25 ROKOV
Gymnázium svätého  
Františka Assiského v Levoči

1991-2016

Projekty
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MLADÍ BIOTECHNOLÓGOVIA  
V MEDZINÁRODNÝCH 
TÍMOCH
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MLADÍ BIOTECHNOLÓGOVIA  
V MEDZINÁRODNÝCH 
TÍMOCH

V školskom roku 2015/2016 
naša škola vstúpila do nového 
dvojročného multilaterálne-
ho vzdelávacieho programu 
ERASMUS+ financovaného 
z prostriedkov EÚ s názvom 
European Challenges in Susta-
inable Energy Production by 
Biotechnology. Je zameraný 
na štúdium vývoja nových 
obnoviteľných foriem ener-
gie prostredníctvom biotech-
nologických postupov, ako je 
napríklad produkcia bioplynu 
alebo bioetanolu prostredníc-
tvom mikroorganizmov. Do 
tohto projektu je zapojených 
10 škôl z 9 krajín - Nemec-
ko – Hamburg, (Pforzheim), 
Rakúsko (Viedeň), Francúz-
sko (Évreux), Česká republika 
(Brno), Litva (Vilnius), Turec-
ko (Istanbul), Grécko (Atény), 
Maďarsko (Miškolc) a Sloven-
sko v zastúpení nášho Gym-
názia sv. Františka Assiského 
z Levoče.

RNDr. Lucia Bizoňová

POZNÁMKA: NA a Komisia nie 
sú zodpovedné za uvedený text 
a  názory autora a za prípadné 
použitie informácií obsiahnu-
tých v  tomto oznámení alebo 
publikácii.

Detekcia patogénnych baktérií vo Viedni, apríl 2014

Projektový tím vo Pforzheime, február 2016 

Experiment izolácie GFP proteínu v Granade, apríl 2012
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DREAMS AND TEAMS
MYSLI GLOBÁLNE – KONAJ LOKÁLNE!

Spoločná fotografia žiakov – drimtimákov, ktorí hosťovali anglických žiakov  
vo svojich rodinách v júni 2008 počas výmenného pobytu.

Týmto ústredným heslom sa 
počas trvania obľúbeného 

projektu (2006-2012) riadi-
lo približne 100 vyškolených 
mladých lídrov. Ich úlohou bolo 
organizovať „festivaly“ (pred-
poludnia nabité športovými, 
zábavnými, kreatívnymi akti-
vitami) pre svojich rovesníkov 
alebo mladšie vekové kategó-
rie. Plánovaním, realizovaním 
a  hlavne evalvovaním týchto 
festivalov zlepšovali svoje líder-
sko-manažérske, komunikačné 
a organizačné kompetencie. 

O kvalitnej práci svedčí aj 
ocenenie drimtimáka Michala 
Iľaša v súťaži, ktorú vyhlasuje 
Rada mládeže Slovenska, Most 
2008 v kategórii Mladý líder za 

iniciáciu, prípravu a realizáciu 
množstva športových, kultúr-
nych a charitatívnych podujatí, 
za schopnosť motivovať, inšpi-
rovať a viesť svojich rovesníkov 
a za aktívny prístup, ochotu, 
pomoc a osobné nasadenie. Vo 
svojej ďakovnej reči Michal ne-
zabudol podotknúť, že za jeho 
úspechom je úsilie celého tímu.

Dôležitou súčasťou projektu 
bola medzinárodná spoluprá-
ca s partnerskou školou Astley 
Sports College v anglickom 
meste Dukinfield pri Manches-
tri. Najobľúbenejšou časťou 
boli, samozrejme, štyri výmen-
né pobyty študentov, učiteľská 
návšteva školy a realizované 
spoločné projekty. Najkrajšou 

spoločnou spomienkou žiakov 
oboch škôl je privítanie britskej 
kráľovnej Alžbety II. v Poprade 
počas jej oficiálnej návštevy na 
Slovensku v roku 2008 a fes-
tival v popradskom vodnom 
svete so slalomárom Michalom 
Martikánom pri rovnakej príle-
žitosti.

Budovanie porozumenia 
medzi ľuďmi, medzi rôznymi 
národmi prostredníctvom ta-
kýchto projektov, rozvoj vod-
covských schopností formou tí-
movej spolupráce a neformálne 
vzdelávanie by sa určite malo 
stať súčasťou reformy nášho 
školského systému. 

Mgr. Natália Bajtošová
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Spoločenstvo mladých Junge Aktion der Acker-
mann-Gemeinde vzniklo v roku 1950 a spájalo 

mladých z Čiech, Moravy a Sliezska. Jeho snahou 
je budovať mosty porozumenia, podporovať roz-
voj proeurópskeho myslenia. Medzi hlavné zásady 
Junge Aktion (JA) patrí porozumenie medzi ná-
rodmi, vzdelávanie mládeže, kresťanské zásady 
a spoločné trávenie voľného času.

 Od roku 2003 sa naši žiaci zúčastňujú na 
stretnutiach usporadúvaných pod záštitou JA. 
V  kláštore Rohr sa organizuje silvestrovské 
stretnutie, veľkonočné stretnutie zase v kláštore 
Niederaltaich.

 Posledné takéto stretnutie pod názvom Týždeň 
politického vzdelávania bolo v marci 2016 a malo 
nosnú tému „Politický extrémizmus v historickej 
a európskej perspektíve“. Účastníci mali možnosť 
v prednáškach, skupinových workshopoch a roz-
hovoroch s poslankyňou nemeckého Bundestagu 
získať predstavu o tom, čo vlastne znamená extré-
mizmus, v akých formách a prejavoch sa môže vy-
skytnúť, ako ho rozpoznať a vysporiadať sa s ním. 

 Každé stretnutie je naplnené nielen pracovný-
mi stretnutiami, ale aj kreatívnymi, športovými 
a zábavnými aktivitami, pri ktorých sa neformál-
nym spôsobom zlepšujú jazykové schopnosti zú-
častnených mladých ľudí. A keďže sa stretnutie 
uskutočnilo počas sviatkov Veľkej noci, nechýbal 
ani duchovný program, spoločné piesne, modlitby 
a slávenie Eucharistie. V nedeľu ráno prišla na rad 
typická nemecká tradícia – hľadanie veľkonoč-
ných košíčkov v tráve.

 Naši žiaci oceňujú najmä možnosť spoznávať 
nových ľudí, vznikajú tu nové priateľstvá, prvé 
lásky, spoločne sa prekonávajú hranice a buduje sa 
Európa založená na zdravých vzťahoch a s pevný-
mi koreňmi.

Mgr. Ingrid Gregoríková

SME SÚČASŤOU 
JUNGE AKTION

Mladí lídri pomáhajú všetkým deťom zvládnuť 
aktivity športového festivalu s názvom  
Vysvedčenie, január 2010.

Michal Iľaš – víťaz súťaže MOST 2008,  
kategória Mladý líder
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MODERNÝ ŠAT  
PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV

V školskom roku 2015/2016 
sa na našom gymnáziu 

začalo s realizáciou projektu 
Prírodné vedy v novom šate. 
Projekt bol realizovaný v spolu-
práci s  tímom interných učite-
ľov školy, odborníkov a  lekto-
rov pre kvalitu a informatizáciu 
stredoškolského vzdelávania 
a  vzdelávanie pedagogických 
zamestnancov. Jeho cieľom 
bolo zmeniť a  inovovať ob-
sah a  formu vzdelávania tak, 
aby zodpovedali aktuálnym 
a  perspektívnym potrebám 
vedomostnej spoločnosti. Vy-
tvorenie inovovaných škol-
ských dokumentov a realizácia 
inovácií v školskej praxi viedla 
k atraktívnym, zaujímavým 
a efektívnym vyučovacím hodi-
nám. Vzdelávacie aktivity vyu-
čujúci doplnili novými učebný-
mi materiálmi. Škola zároveň 
zmodernizovala svoje vybave-

nie didaktickými zariadeniami 
a pomôckami s možnosťou vy-
užitia najmodernejších softvé-
rov, foriem a metód vzdeláva-
nia s použitím najmä IKT.

 V záverečnej fáze projek-
tu bola dňa 9. 12. 2015 zor-
ganizovaná minikonferencia, 
ktorou bol projekt zavŕšený. 
Pri tej príležitosti sme medzi 
nami privítali vzácnu návšte-
vu. Svojou prítomnosťou nás 
poctil spišský diecézny biskup, 
Mons. Štefan Sečka a iní pozva-
ní hostia. Súčasťou programu 
bolo prezentovanie výsledkov 
zrealizovaného projektu, ako 
aj zmapovanie činnosti zapoje-
ných pedagógov. Zúčastnení si 
mohli prezrieť priestory školy, 
predovšetkým odborné učebne, 
ktoré boli vďaka projektu dopl-
nené modernou didaktickou 
technikou. Spomínaný projekt 
však priniesol inováciu aj do 

samotnej výučby jednotlivých 
odborných predmetov, a to vy-
tvorením moderných učebných 
materiálov, ktoré vypracovali 
jednotliví vyučujúci predmetov 
matematika, fyzika, chémia, 
biológia a informatika. Aj vďa-
ka tomuto projektu naša škola 
urobila veľký krok k modernej-
šiemu, atraktívnejšiemu vyučo-
vaniu a efektívnejšej príprave 
našich žiakov pre štúdium na 
vysokých školách. 

Mgr. Valéria Marťáková
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RELAXA©TION
Niekoľkých mladých nadšencov, žiackych líd-

rov vo veku 13-17 rokov, lákala aktívna pro-
jektová práca. Nadviazali na úspešné projekty 
z  predchádzajúceho obdobia a od júla 2009 do 
septembra 2010 pravidelne pracovali pri oprave 
a prebudovaní vnútorného dvora tzv. sivej budovy, 
ktorý slúžil ako sklad stavebného a nepotrebného 
materiálu po rekonštrukcii budovy našej školy. Po 
jeho skončení sme v školskom roku 2010/11 po-
kračovali v spolupráci s mladými ľuďmi a deťmi 
s rôznymi druhmi postihnutia /sluchové, telesné, 
mentálne, autisti/ zo Spojenej špeciálnej školy in-
ternátnej Jána Vojtaššáka v Levoči a v animačných 
aktivitách aj pre vlastných spolužiakov.

Environmentálne aktivity, pokračujúca spolu-
práca a stretávanie sa s hendikepovanými deťmi, 
skrášlenie životného priestoru vlastnými rukami 
boli pre nás prínosom a pre ostatných pozitív-
nym vzorom. Možnosť vlastnoručne sa podieľať 
na premene priestoru skladiska stavebného ma-
teriálu na priestor na neformálne stretávanie sa 
a aktivity bol výraznou motiváciou. Fyzická práca 
v  kolektíve rovesníkov na rozdiel od pasívneho 
prijímania informácií vo vzdelávacom procese 

školy v dopoludňajších hodinách by aj dnes bola 
výbornou príležitosťou na neformálne vzdelá-
vanie sa v širokom spektre vedných disciplín. To 
všetko sa totiž podieľa na celkovom rozvoji osob-
nosti mladého človeka.

Mgr. Natália Bajtošová

Aktívni mladí ľudia pri úprave priestoru 
„šachovnice“

Areál pred rekonštrukciou Areál po rekonštrukcii
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Mládež = neformálna skupina TOTAL BANG 
zložená z 15 žiakov Gymnázia sv. F. Assiské-

ho v Levoči vo veku 13-18 rokov.
V akcii = v období od septembra 2008 do sep-

tembra 2009 pravidelne pracovali s mladými 
ľuďmi a deťmi s rôznymi druhmi postihnutia 
/sluchové, telesné, mentálne, autisti/ zo Spojenej 
špeciálnej školy internátnej Jána Vojtaššáka v Le-
voči. Pripravili miestnu mládežnícku iniciatívu, 
boli  zapojení do všetkých častí prípravy, realizá-
cie aj vyhodnotenia s cieľom presadzovania tole-
rancie medzi mladými ľuďmi, podpory aktívneho 
euroobčianstva, začlenenia mladých ľudí s nedo-
statkom príležitostí, boja proti sociálnej, telesnej, 
geografickej, rasovej, zdravotnej diskriminácii. 
Počas trvania projektu mladí nadšenci pripravili 
športové, kultúrne, zábavné aktivity, rozdelené 
do cca 12 celkov, podľa toho vznikol názov celej 
iniciatívy „O 12-tich mesiačikoch“. 

Ročný animačný program pre znevýhodnené 
deti „O 12-tich mesiačikoch“ našich gymnazistov zís-
kal cenu MOST 2009 Rady mládeže Slovenska v ka-
tegórii Projekt v oblasti práce s deťmi a mládežou. 

Mgr. Natália Bajtošová

MLÁDEŽ V AKCII

Slávnostné odovzdávanie ocenenia Most 2009, 
lídri K. Hvizdošová a J. Šiškovič

Hlavní lídri neformálnej skupiny Total bang  počas 
evalvačného stretnutia v lete 2009

Projektová aktivita – jún, športové aktivity 
na letnom kúpalisku.
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Do školského roku 2015/16, 
v ktorom si pripomíname 

25. výročie vzniku gymnázia, 
sa zatiaľ podarilo úspešne zrea-
lizovať 6 výmenných pobytov, 
pri ktorých navštívili naši žiaci 
3-krát spolkovú krajinu Hes-
sensko v SRN, kde sídli naša 
partnerská škola, a rovnako tri-
krát sme nemeckých študentov 
a ich učiteľov privítali na pôde 
našej školy.

V dňoch 28.  2. - 8.  3.  2005 
sa uskutočnila vôbec historic-
ky prvá výmena spomínaných 
škôl, ktorej sa zúčastnilo 15 žia-
kov našej školy spolu s 2 vyu-
čujúcimi (PhDr.  S.  Polláková 
a Mgr. J. Jagáč).

Naši žiaci sa v uvedenom roku 
v Nemecku prezentovali pro-
jektom pod názvom „Karpatskí 
Nemci – ich minulosť a prítom-
nosť“. V bohatom programe, kto-
rý si spolu s vyučujúcimi pripra-
vili a nacvičili, sa v rýchlom slede 
striedalo hovorené slovo s pies-
ňami a tancami. Žiačky z Private 
Mädchenrealschule St.  Josef sa 
dozvedeli nielen viac o  polohe 
a  rozlohe Slovenska, jeho prí-
rodných krásach a pamätihod-
nostiach, o histórii a živote Kar-
patských Nemcov na Slovensku, 
ale naučili sa spievať aj viaceré 
slovenské ľudové piesne.

Nasledujúca partnerská vý-
mena podporená Goetheho in-

štitútom v Bratislave a vo Frank-
furte nad Mohanom umožnila 
15 žiačkam a dvom pani učiteľ-
kám nasťahovať sa do rodín na-
šich žiakov a počas desiatich dní 
(9.  6.  -  18.  6.  2006) spoznávali 
krásy nášho regiónu – Spiša. Ne-
zabudnuteľným zážitkom nielen 
pre našich nemeckých partnerov, 
ale aj pre mnohých našich žia-
kov bola prehliadka Katedrály 
sv.  Martina v Spišskej Kapitule 
a biskupskej rezidencie.

Po prvej úspešnej obojstrannej 
výmene sme sa stretli s našimi 
nemeckými partnermi už v na-
sledujúcom roku 2007. Leitmo-
tívom tohto výmenného pobytu 
našich žiakov na pôde partner-

VÝMENNÉ POBYTY S NEMECKOU  
PARTNERSKOU ŠKOLOU
Po viacerých pokusoch o nadviazanie spolupráce so strednou školou v Nemecku sa v roku 2005 podarilo 
uzavrieť partnerstvo s Private Mädchenrealschule St. Josef v Hanau – Großauheime.

Partnerská výmena v roku 2011 – prijatie primátorom mesta na radnici
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skej Private Mädchenrealschule 
St. Josef v Hanau-Großauhei-
me, ktorý sa uskutočnil v dňoch 
13. 6. - 25. 6. 2007, boli „Tradície, 
zvyky a obyčaje na Slovensku“. Čisto 
dievčenské publikum našej part-
nerskej školy ocenilo nielen pro-
fesionálne tanečné vystúpenia 
našich chlapcov pri slovenských 
ľudových tancoch, ale aj nádher-
ný spev našich dievčat. Keďže väč-
šina našich žiakov, participujúcich 
na projekte v Nemecku, absolvo-
vala v tomto roku aj tanečný kurz, 
predviedli aj ďaleko v zahraničí, čo 
sa počas kurzu naučili.

Počas nasledujúcej výme-
ny v septembri 2008 si žiačky 

z Hanau prezreli pamätihodnos-
ti Levoče, Spišského Podhradia, 
navštívili Vysoké Tatry, Belian-
sku jaskyňu, Kežmarok i Aqua-
city v Poprade. Okrem účasti na 
vyučovaní na pôde nášho gym-
názia sme si veľmi obľúbený pre-
tek - „Stadtrallye“ - vyskúšali aj 
v domácej podobe. 

Po tretíkrát sa Gymnázium 
sv. Františka Assiského v Levoči 
stalo hostiteľom 15 žiačok v sprie-
vode dvoch vyučujúcich v dňoch 
24. - 30. 9. 2011. Nezabudnuteľ-
ným zážitkom pre všetkých bola 
návšteva Spišského hradu a Spiš-
skej Kapituly, ale aj slávnostné 
prijatie hostí zo SRN v historickej 

sále levočskej radnice primátorom 
mesta Levoča PaedDr. Milanom 
Majerským. Mesto bratov Grim-
movcov – Hanau, sme zatiaľ na-
posledy navštívili v roku 2012.

Veríme, že sa spolupráca 
medzi Gymnáziom sv. Františ-
ka Assiského v Levoči a Private 
Mädchenrealschule St. Josef 
v Hanau-Großauheime bude roz-
víjať aj v budúcnosti a nemčina, 
ktorá bola celý stredovek úrad-
ným jazykom Levoče, bude aj na-
ďalej spoločným dorozumieva-
cím jazykom pre žiakov obidvoch 
partnerských škôl.

PhDr. Soňa Polláková

Pred odchodom späť do Nemecka sa žiaci, rodičia i učitelia zapojení do projektovej výmeny stretli 
v školskej jedálni. Prítomným sa s krátkym hodnotením prihovorila pani riaditeľka Mgr. Anna Špesová.
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Po spolupráci s  anglickou 
školou v  Manchestri a  ne-

meckým dievčenským reálnym  
gymnáziom v Hannau  má naša 
škola možnosť rozvíjať nové 
partnerstvo za riekou Mora-
vou, s Cyrilometodějským gym-
náziom a  strednou odbornou 
školou pedagogickou v  Brne. 
Základné kontúry novej spolu-
práce boli definované na začiat-
ku aktuálneho školského roka 
2015/2016, keď bola 15. sep-
tembra 2015 podpísaná Doho-
da o vzájomnej spolupráci. Ria-
ditelia oboch škôl, Mgr. MgA. 
et MgA. Štěpán Policer a RNDr. 
Janka Hozová, v  nej vyjadrujú 
vôľu nadviazať na historickú 
tradíciu oboch krajín, blízkosť 
vývinu národných kultúr a jazy-
kov a umožniť mladej generácii 
rozvíjať v  sebe zdravú národnú 

hrdosť, patriotizmus i  zmysel 
pre nadnárodnú spoluprácu.

„Najviac zábavy sme zaží-
vali pri rozprávaní si sloví-
čok - čučoriedky, guľôčka...“

     Už v októbri 2015 sa stalo 
deväť našich žiakov hostiteľmi 
pre českých rovesníkov, od ne-
dele do utorka spolu trávili čas 
návštevami v rodinách, športo-
vaním, návštevou kultúrnych 
pamiatok. Najkrajším momen-
tom podľa nových českých ka-
marátov bol výlet na Spišský 
hrad a svätá omša v bazilike na 
Mariánskej hore s  organovým 
sprievodom samotného pána 
riaditeľa. Takto si na dni s kama-
rátkou z Brna spomína Natálka 
Bačová z  kvinty A: „Najviac sa 
mi páčili spoločné výlety, možnosť 
spoznať sa  s novými ľuďmi a moh-
la som zoznámiť novú českú kama-

rátku s  mojou rodinou. Veľa sme 
sa rozprávali o jej rodine, o škole, 
o voľnom čase. Miri som naučila 
hrať dve nové spoločenské hry. 
Spolu sme si vyšli s  naším psom. 
Určite by som si ešte takúto výme-
nu zopakovala.“

 Istým medzičasom medzi 
žiackymi výmenami bol týžden-
ný pracovný pobyt brnianskeho 
pána profesora, fyzikára Mgr. 
Ladislava Zemánka. Takzvané 
stínování – hospitácie hodín fyzi-
ky – mu  spestrili aj popoludňaj-
šie neformálne stretnutia s kole-
gami či túry v Slovenskom raji.

Čas na recipročnú žiacku vý-
mennú návštevu nastal  začiat-
kom apríla. V sobotu popoludní 
„viedli všetky vlaky do Brna“ 
a výletu prialo aj dobrodružných  
5 minút na prestup medzi ná-
stupiskami na bratislavskej že-

SLOVENSKO A ČESKO 
OPÄŤ SPOJENÉ
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lezničnej stanici. Nedeľné ráno 
už privítali naši žiaci v  českých 
rodinách. 

To najkrajšie 
z prírodných krás 
ukrýva Moravský kras
Krátko po nedeľnom obede 
smerovali česko-slovenské dvo-
jice do školy, odkiaľ odchádzal 
výletný autobus k  priekope 
Macocha a  jaskyni s  rovnakým 
názvom. Výhľady pri východe 
z  jaskyne o  138 metrov nižšie 
ako pred hodinou, alebo pri vy-
stúpení z  loďky po plavbe pod-
zemnou riečkou Punkva brali 
dych aj všetky výstižné slová.

Ale aj na ďalšie dni si ešte čes-
kí organizátori výmenného po-
bytu ponechali luxusné výhľa-
dy, napríklad tie z Katedrály sv. 
Petra a Pavla alebo brnianskeho 
hradu Špilberk.

Po krátkom čase na bežnom 
vyučovaní a  obede v  školskej 
jedálni putovala výprava do 
brnianskeho sídla Juhomorav-
ského kraja. Charakter oblasti, 
symboly na vlajke a  dôležitosť 
spolupráce aj cez osobnú výpo-
veď priblížil veľmi charizma-
tický pán námestník hejtmana 
Juhomoravského kraja, pán Ing. 
Stanislav Juránek. A  na pod-
večernej partičke bowlingu už 
vôbec nebolo dôležité, kto v jed-
notlivých zmiešaných tímoch 
zvíťazil. 

Svätý František Assiský 
so svätými Cyrilom 
a Metodom jubilujú
Utorková dopoludňajšia pre-
hliadka historického centra 
Brna dovolila aj krátke nákupy 
suvenírov. Na slávnostnom roz-
lúčkovom obede sa už ďakovalo, 

a to na oboch stranách – za po-
hostinnosť, darčeky, pozornosť, 
čas aj nové a  pevnejšie priateľ-
stvá.  Osobitý duchovný ráz ce-
lého pobytu hostí u  hostiteľov 
dodávalo stretnutie s  predsta-
venými zriaďovateľa českého 
gymnázia, Kongregáciou sestier 
svätých Cyrila a Metoda /SCM/ 
a  každodenné spoločné chvíle 
so špirituálmi školy, Mons. Ing. 
Martinom Holíkom a  otcom 
Mgr. Petrom Benešom, či pá-
nom riaditeľom gymnázia.    

Odhodlanie opäť sa stretnúť 
bolo nefalšovane úprimné najmä 
pre nadchádzajúce slávnostné 
príležitosti v oboch školách – 25 
rokov nášho Gymnázia sv. Fran-
tiška v máji a 20 rokov od založe-
nia cirkevného gymnázia s  pat-
rónmi sv. Cyrilom a  Metodom, 
ktoré  budú v  Brne oslavovať 
v septembri 2016.

Mgr. Eva Malíšková, PhD.

Riaditelia oboch škôl pri podpise Dohody o spolupráci, september 2015
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Dvadsaťpäť rokov v histórii vzdelávacej ustano-
vizne už ponúka rozsiahly zoznam talentov, 

ocenení a úspechov. V prehľade podľa jednotlivých 
školských rokov nebol výber jednoduchý, začítajte 
sa do výberu tých najvýznamnejších úspechov žia-
kov Gymnázia svätého Františka Assiského v ob-
lasti predmetových olympiád, umenia, literatúry či 
športu. Dlhý zoznam úspechov a udalostí, na ktoré 
nechceme zabudnúť, tiež vyjadruje úctu a vďaku 
tým, ktorí sa o šírenie dobrého mena školy zaslúžili. 
Svojím prístupom a pozitívnym príkladom formo-
vali kolektívneho ducha nášho spoločenstva.

A takto sa nám darilo:

1992/93
Udalosti
• Púť žiakov do Lúrd

1993/94
Udalosti
• Púť žiakov do Lúrd
• Pobyt žiakov v belgickom meste Genk na Lýceu 

Panny Márie – Európske medzinárodné fórum
Úspechy
• 4. miesto v  celoštátnom kole – Olympiáda 

z francúzskeho  jazyka – Z. Kováčová

1994/95
Udalosti
• Návšteva žiakov a učiteľov  Talianska a Ríma 

na pozvanie Mons. Daniela Faltina
Úspechy
• 3. miesto v celoštátnom kole – Dilongova 

Trstená – J. Budzák
• 1. miesto v regionálnom kole – Olympiáda 

z francúzskeho  jazyka – Z. Kováčová

1995/96
Úspechy
• 4. miesto v celoštátnom kole – Olympiáda 

z francúzskeho  jazyka – Z. Kováčová
• 1. miesto v celoslovenskom kole – Rok Ľudovíta 

Štúra- D. Drondzeková

1996/97
Udalosti
• 3. púť žiakov do Lúrd
• Návšteva Zakopaného – sv. omša so Sv. otcom 

Jánom Pavlom II.

1997/98
Úspechy
• 1. miesto v krajskom kole  SOČ – odbor Zdravot-

níctvo – M. Novotná, P. Sivačková, S. Závacká

25 ROKOV
Gymnázium svätého  
Františka Assiského v Levoči

1991-2016

Úspechy školy
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• 2. miesto v krajskom kole SOČ – odbor Teória 
kultúry a umenia – A. Kozelková

1998/99
Úspechy 
• 1. miesto v krajskom kole SOČ – odbor 

Stavebníctvo, architektúra ,
• celoštátne kolo  SOČ – Zvláštne ocenenie 

dekana VŠP v Nitre – M. Farkašovský

1999/2000
Úspechy
• 4. miesto v krajskom kole SOČ – odbor Teória 

kultúry a umenia – Ž. Garstková, I. Dolná
• 4. miesto v krajskom kole SOČ – odbor Peda-

gogika, psychológia, sociológia – A. Hudáková,                           
Ľ. Hamráková, M. Vansáčová

2000/2001
Úspechy
• 2. miesto v krajskom kole SOČ – odbor 

Stavebníctvo, architektúra a priemyselný dizajn,
• 4. miesto v celoslovenskom kole – A. Maciak
• 3. miesto v celoslovenskej súťaži – Konkurz 

Štefana Moyzesa – J. Tekel

2001/2002
Úspechy
• 2. miesto v krajskom kole SOČ – odbor Ekológia 

a tvorba krajiny – S. Vojtila
• 2. miesto v krajskom kole SOČ – odbor História, 

politológia a právne vedy, Laureát celoštátneho 
kola  – J. Tekeli

• 1. miesto v krajskom kole – A Slovo bolo u Boha 
– II. kategória – J. Lapšanský

• 1. miesto v krajskom kole – A Slovo bolo u Boha 
– III. kategória – M. Jurišincová

• 2. miesto v celoslovenskom kole – Diskusný klub 
v rétorike – J. Súkenník

• 1. miesto v krajskom kole – Európa v škole – esej 
Zabudnutá história – J. Tekeli

• Celoslovenské kolo – Štúrov Zvolen - Cena 
primátora  mesta Zvolen – B. Legáth

2002/2003
Udalosti
•  zapojenie ako spolupracujúca škola do medzi-

národného projektu SOCRATES-COMENIUS 
– Brno – Lednice

•  nadviazanie spolupráce s Lýceom ogolnokstol-
cance v Kolbuszowej z Poľska

Úspechy
• postup do celoštátneho kola SOČ – odbor Zdra-

votníctvo – A. Iľašová

2003/2004
Udalosti
•  začiatok projektu SOCRATES-COMENIUS – 

pracovné stretnutie učiteľov a žiakov v Hambur-
gu, stretnutie tútorov v Levoči

•  13. 9. 2003 sv. omša so Svätým otcom Jánom 
Pavlom II. v Rožňave

•  Veľká noc v kláštore Rohr v Nemecku – začiatok 
tradície, ktorá trvá dodnes

Úspechy
• MUSICA CAMERATA – 1. pásmo a Cena hudob-

ného fondu za interpretáciu skladby súčasného 
slovenského autora na celoslovenskej súťaži 
Mládež spieva v Turčianskych Tepliciach

• 10. miesto v celoslovenskom kole dejepisnej 
súťaže o novodobej slovenskej histórii pre štu-
dentov stredných škôl – Erik Rusnák z II.A.

• Víťazstvo v diecéznom kole a 4. miesto v celoslo-
venskom kole v Biblickej olympiáde – E. Schwi-
rianová, K. Kubíková, M. Bušovský

2004/2005
Udalosti
•  výmenný pobyt v Private Mädchenrealschule st. 

Jozef v Hanau-Großauheim 
•  Svetové stretnutie mládeže so Svätým otcom 

Benediktom XVI. – pobyt vo farnosti Schwar-
zenbruck, v mestách Bonn a Kolín

Úspechy
• 2. miesto v KK Olympiády v nemeckom jazyku – 

Mária Soósová z II.B
• 8. miesto Veronika Staroňová a 9. miesto Erik 

Rusnák v 2. ročníku celoslovenskej dejepisnej 
súťaže o novodobej slovenskej histórii pre štu-
dentov stredných škôl 

• MUSICA CAMERATA – strieborné pásmo na 
medzinárodnej súťaži speváckych zborov du-
chovnej hudby v Námestove

2005/2006
Udalosti
•  výmenný pobyt žiačok z partnerskej školy 

v Hanau-Grossauheime v Levoči
•  začiatok projektu Dreams&Teams
•  poznávací zájazd do Paríža

Úspechy
• MUSICA CAMERATA – strieborná medaila v ka-

tegórii Zmiešané zbory mládeže do 25 rokov na 
medzinárodnej súťaži Festa musicale v Olomouci

• 2. miesto v krajskom kole  SOČ - odbor Kultúra, 
umenie, umelecká tvorba - A. Macko

• 2. miesto v krajskom kole  SOČ - odbor Voľný 
čas - J. Salanci
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• 4. miesto v celoslovenskom kole SOČ – Ján 
Galarovič (Zastúpenie vápencov v horninách v okolí 
Spišského Podhradia)

• zvláštne ocenenie poroty na celoslovenskom kole 
SOČ – Ján Salanci (Umenie riešenia záhradného 
priestoru ako jedna z foriem využitia voľného času)

• 1. miesto v KK Olympiády v nemeckom jazyku 
a mimoriadna cena poroty na celoslovenskom 
kole – Mária Soósová (získala štvortýždňový štu-
dijný pobyt na Gymnáziu J. Gutenberga v Mainzi)

• 3. miesto v celoslovenskej výtvarnej súťaži Biblia 
očami detí – Lenka Vyšňovská

2006/2007
Udalosti
•  začiatok projektu COMENIUS zameraného 

na nové poznatky v modernej biotechnológii 
a génovom inžinierstve – pracovné stretnutia 
v Madride a v Levoči

•  spolupráca s partnerskou školou Astley Sports 
College v meste Dukinfield v Anglicku vďaka 
projektu Dreams&Teams – návšteva riadite-
ľa školy a dvoch vyučujúcich v Levoči, opätovaná 
návšteva pani riaditeľky a tútorky projektu 
v partnerskej škole

•  pôstna akadémia s vdp. Marošom Kuffom a Rie-
kou života

•  zájazd učiteľov – nová budova SND v Bratislave 
a predstavenie Tančiareň s poprednými sloven-
skými hereckými osobnosťami

•  výmenný pobyt v Hanau-Grossauheime 
•  začiatok generálnej rekonštrukcie budovy školy 

na Kláštorskej ulici č. 24
Úspechy
• 4. miesto v celoslovenskom kole SOČ – Ján Me-

ľuch (Projekt Manhattan a atómové bombardovanie)
• 5. miesto v celoslovenskom kole SOČ – Bohuslav 

Giblák (Geneticky modifikované organizmy) 
• 5. miesto v celoslovenskom kole SOČ – Timotej 

Šiškovič (Open Source v teórii a praxi) 
• 2. miesto v KK a 9. miesto v celoslovenskom 

kole v šachu – Veronika Matvejová

2007/2008
Udalosti
•  výmenné pobyty žiakov v partnerskej škole 

Astley Sports College v Manchestri v Anglicku 
a v Levoči

•  pokračovanie projektu COMENIUS – hodnotia-
ce stretnutie v Miskolci

•  projekt Dreams&Teams rozbieha svoju činnosť
•  8. 5. 2008 – Celonárodná púť učiteľov na 

Marián sku horu v Levoči

•  sťahovanie sa do zrekonštruovanej budovy na 
Kláštorskej ulici č. 24

Úspechy
•  1. miesto v KK, umiestnenie v celoslovenskom 

kole SOČ – Michal Bušovský (Baníctvo v okolí 
Markušoviec)

•  1. miesto v celoslovenskej súťaži v sólovom spe-
ve vo Vrútkach – Ján Pramuk, 3. miesto Mária 
Takáčová a 5. miesto Romana Školníková

2008/2009
Udalosti
•  posvätenie nových priestorov školy (2. 9.) a škol-

skej kaplnky (3. 10.)
•  projektové stretnutie Comenius  v Brne 

a v Hamburgu
• pobyt žiačok Privat Mädchenrealschule St. Josef 

z Hannau-Grossauheim zo SRN v Levoči
•  organizácia športového festivalu pre deti v Po-

prade a účasť na sprievodnom podujatí štátnic-
kej návštevy britskej kráľovnej Alžbety II. a jej 
manžela vojvodu Filipa na Slovensku v Poprade 

•  Projekt O dvanástich mesiačikoch – kultúrne 
a športové akcie pre deti zo Spojenej špeciálnej 
školy J. Vojtaššáka v Levoči

•  pobyt dvojice žiačok  v partnerskej škole v 
Manchestri, pobyt dvoch žiakov z Manchestru 
v našej škole

• poznávacia návšteva učiteľov GSFA a kolegov 
zo Spojenej špeciálnej školy J. Vojtaššáka  
v Manchestri

Úspechy
•  1. miesto v kategórii Mladý líder v celonárodnej 

súťaži Rady mládeže Slovenska Most 2009
•  Musica Camerata – 1. pásmo na celoštátnej 

prehliadke detských speváckych zborov Mládež 
spieva 2009

•  2. pásmo v sólovom speve na prehliadke Mládež 
spieva 2009 – Monika Takáčová 

2009/2010
Udalosti
• zavŕšenie projektu Dreams&Teams v Bratislave
• prednášky v rámci projektu Fyzika očami 

fyzikov: doc. RNDr. Vladimír Černý, CSc., 
RNDr. Martin Plesch, PhD.  

• návšteva nemeckého Norimbergu a jeho okolia 
na pozvanie dlhoročnej lektorky nemeckého ja-
zyka, pani Irmgard Barenberg – skupina učiteľov

Úspechy
• 1. miesto v krajskom kole a 2. miesto v celoslo-

venskej prehliadke recitačnej súťaže ...A Slovo 
bolo u Boha – Barbora Ilečková 
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• 2. miesto v KK Olympiády v nemeckom jazyku 
v Prešove –  Michal Kollár 

•  Mládežnícky projekt O dvanástich mesiačikoch 
získal ocenenie Most 2009 v kategórii najlepšia 
mládežnícka iniciatíva.

2010/2011
Udalosti
•  projektové stretnutia Comenius:  v Brne prípravné 

učiteľské stretnutie, pracovné stretnutie v nemec-
kom Pforzheime, prípravné stretnutie vo Viedni 

•  projekt Fyzika očami fyzikov – prednášali 
doc. RNDr. František Kundracík, CSc., Mgr. Da-
niel Nagaj, PhD.

•  realizácia projektu Relaxa©tion, s cieľom reno-
vácie vnútorného dvora 

•  projekt Zelená škola zameraný na znižovanie 
ekologickej stopy školy 

Úspechy
•  1. miesto v celoslovenskom kole Dejepisnej 

olympiády – Matúš Kaščák
•  2. miesto v celoslovenskej súťaži v speve – 

Peter Pekarčík 
•  2. miesto v KK Olympiády v nemeckom jazyku 

Mária Motyková
•  3. miesto v KK Olympiády v nemeckom jazyku – 

Michal Kollár 
•  2. miesto v KK Olympiády zo slovenského jazy-

ka – Ema Malíšková 

2011/2012
Udalosti
• projekt Comenius – tútorské stretnutie v Ham-

burgu, pracovné stretnutie v španielskej Granade, 
záverečné hodnotiace stretnutie na našej škole

• vzájomné výmenné pobyty medzi žiakmi našej 
školy a žiačkami z Private Mädchenrealschule 
St. Josef v Hanau

Úspechy
• Musica Camerata – Zlaté pásmo a pochvala 

poroty na Spišských zborových dňoch
• Musica Camerata – Zlaté pásmo s pochvalou 

poroty na KK prehliadky Mládež spieva 2012 
• Musica Camerata – I. pásmo a cenu riaditeľa MsKS 

Rimavská Sobota na celoštátnej prehliadke mládež-
níckych speváckych zborov v Rimavskej Sobote 

• diplom v striebornom pásme – Peter Pekarčík vo 
svojej kategórii v súťaži organizovanej ZUŠ Frica 
Kavendu vo Vrútkach 

• 2. miesto v KK v prednese anglickej poézie 
a prózy Jazykový kvet – A. Haninec 

• 3. miesto v KK v prednese anglickej poézie 
a prózy Jazykový kvet – M. Fecko

• 1. miesto v celoštátnom kole Dejepisnej 
olympiády – Matúš Kaščák 

• 2. miesto v krajskej súťaži „...A Slovo bolo 
u Boha“ – Barbora Ilečková 

• 1. miesto v celoslovenskej súťaži Biblia očami 
detí a mládeže –  Lenka Vyšňovská

2012/2013
Udalosti
•  projektové stretnutie tútorov Comenius  

vo Vilniuse
•  24. 10. 2012 Celoslovenská konferencia Výchova 

a vzdelávanie ako nástroj (de)formovania hodno-
tového systému spoločnosti II., ktorú sme spolu-
organizovali s Inštitútom Juraja Páleša pri KU 
v Levoči

•  sociálny projekt v spolupráci so Sozialinstitut 
Kommende v Dortmunde s Teologickým inštitú-
tom Teologickej fakulty KU 

Úspechy
•  3. miesto v KK súťaže v prednese poézie a prózy 

v anglickom jazyku Jazykový kvet – Adam 
Haninec

•  2. miesto v KK súťaže v prednese poézie a prózy 
v nemeckom jazyku – Ema Malíšková

•  1. miesto v celoslovenskom kole Dejepisnej 
olympiády – Matúš Kaščák

•  3. miesto v KK SOČ – Šimon Zumrík  (Rezis-
tentný Staphylococcus aureus – pôvodca infekcií 
u človeka)

•  2. miesto v KK SOČ – Timotea Krajňáková  
(Zlaté číslo a jeho využitie)

• 1. miesto v KK SOČ a 5. miesto v celoslovenskom 
kole – Dominik Rusňák (Financovanie slovenského 
športu na príklade mesta Spišská Nová Ves) 

•  Ema Malíšková sa v celoslovenskej súťaži 
amatérskych autorov Literárny Kežmarok ocitla 
medzi 5 ocenenými autormi

•  1. miesto v KK v cezpoľnom behu a 8. miesto 
v celoslovenskom kole – Zuzana Šefčíková 

•  Ocenenie najúspešnejších žiakov cirkevných škôl 
z rúk o. biskupa Štefana Sečku – Matúš Kaščák, 
Dominik Rusňák  a Ema Malíšková 

2013/2014
Udalosti
• týždenný intenzívny jazykový kurz s anglickým 

lektorom
• projekt Comenius: prípravné pracovné stretnutie 

v Brne, pracovné stretnutie v nemeckom Pforzhei-
me, prípravné stretnutie v Hamburgu

• adopcia surikaty vlnkatej v spišskonovoveskej 
ZOO
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Úspechy
• Musica Camerata – strieborné pásmo na celoslo-

venskej prehliadke speváckych zborov
• 3. miesto v KK súťaže v prednese poézie, prózy 

a drámy v cudzích jazykoch Jazykový kvet za 
prednes v anglickom jazyku – Ivan Čižik

• 1. miesto v KK a 3. miesto v celoslovenskom 
kole súťaže Jazykový kvet za prednes v anglic-
kom jazyku – Ema Malíšková 

• 1. miesto v KK a 1.miesto v celoslovenskom kole 
v súťaži Jazykový kvet  v prednese v nemeckom 
jazyku – Ema Malíšková 

• 1. miesto v celoslovenskom kole Dejepisnej 
olympiády – Matúš Kaščák

• 1. miesto v KK Olympiády v slovenskom jazyku 
a 3. miesto v celoslovenskom kole – Ema Malíšková

• 4. miesto v KK Matematickej olympiády – Matej 
Hockicko

• 2. miesto v KK SOČ – Ľuboš Bajtoš 
• 1. miesto v KK SOČ a 5. miesto na celoštátnej 

prehliadke SOČ – Ema Malíšková 
• Ema Malíšková sa vlastnou literárnou tvorbou 

etablovala na niekoľkých celoštátnych prehliad-
kach: Poetická Ľubovňa (3. miesto), Literárny 
Kežmarok (2. miesto), VILLA ZERNA Trenčín 
(1. miesto)

• 3. miesto v KK v cezpoľnom behu družstvo 
v zložení: D. Neupauerová, J. Neupauerová, 
J. Kožíková

• 2. miesto v KK v cezpoľnom behu získal A. Cehuľa

2014/2015
Udalosti
• projekt Comenius – prípravné stretnutie 

vo Viedni
• reprezentačný ples gymnázia
• účasť v súťažnej relácii RTVS Daj si čas

Úspechy
• 3. miesto v celoslovenskom kole súťaže 

Jazykový kvet za prednes v nemeckom jazyku – 
Ema Malíšková

• 4. miesto v KK Olympiády zo slovenského 
jazyka – Ema Malíšková

• 3. miesto v KK SOČ – Zuzana Šupolová  
(Pôsobenie žiakov ZUŠ na medzinárodnom festivale 
v Taliansku)

• 3. miesto v KK SOČ – Mária Siváňová  
(Monodráma)

• 3. miesto v KK SOČ – Mária Gajdošová (Jemná 
motorika detí predškolského veku)

• 2. miesto v KK SOČ, účasť v celoštátnom kole – 
Martina Kokavcová (Detské očkovania)

• 1. miesto v KK SOČ, 4. miesto v celoštátnom 
kole – Jakub Balogh (Bezlepková diéta v praxi)

• Ocenenia literárnej tvorby E. Malíškovej v  celoslo-
venských súťažiach:

Wolkrova Polianka – 1. miesto, Literárny 
Zvolen – 1. miesto, Poetická Ľubovňa – 
1. miesto, Literárny Kežmarok – 1. miesto, 

• 3. miesto v KK v cezpoľnom behu družstvo 
v zložení: Zuzana Šefčíková, Rút Majerská, 
Timotea Jarošová

• 3. miesto v KK hádzanej družstvo v zložení 
Ščurka M., Sanitrik D., Džugan P., Hronec D., 
Kočko B., Cehuľa A., Gibala S., Abrahamovský 
D., Nemeth M., Zavacký D., Lazar A., Bukšár K.

• 1. miesto v KK v atletike (beh na 800 m), postup 
na celoslovenské kolo – Zuzana Šefčíková

• 1. miesto v behu na lyžiach – Zimná kalokagatia 
ZŠ celoslovenské kolo – Zuzana Šefčíková

2015/2016
Udalosti
• začiatok projektu Erasmus+ – stretnutia vo 

Phorzheime, vo Viedni
• oslavy 25. výročia založenia školy

Z podujatí a iniciatív, ktoré sa konali alebo 
konajú na pôde školy pravidelne, vyberáme:
•  v rokoch 2003 – 2013 prítomnosť lektorky ne-

meckého jazyka pani Irmgard Barenberg na ho-
dinách nemeckého jazyka

•  konverzačné hodiny anglického jazyka s rehoľ-
nou sestrou z Írska, pani Louise Eustace /do 
dnešných dní/

•  pravidelné angažovanie sa v charitatívnych zbier-
kach a akciách pod vedením Mgr. Márie Hvilovej: 
Biela pastelka, Biela palica, Sviečka za nenaro-
dené deti, Svetový deň prevencie týrania detí, 
1 deň úsmevu, Predvianočné pečenie pre Útulok 
sv. Františka v Levoči, Tehlička pre deti ulice, Ho-
dina deťom, Pôstna škatuľka pre Afriku, besedy 
s misijnými dobrovoľníkmi.

Svojou prítomnosťou nás počas štvrťstoročia 
na pôde školy poctili:
•  Ján Čarnogurský – predseda KDH (1996)
•  Dr. Stanislav Zlonkiewicz – riaditeľ súkromnej 

katolíckej školy v Rzesowa v PĽR (1996)
•  Ladislav Ballek – spisovateľ (1997)
•  Andreas Delgado Hermandes – generálny sekre-

tár MV pre katolícke vzdelávania OIIC (1999)
•  Michal Kováč s manželkou – prezident SR (2000)
•  Daniel Lipšic –  pracovník Ministerstva 

spravodlivosti SR (2001)
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•  prof. Anton Hajduka – astrofyzik (2004)
•  Daniel Lipšic – minister spravodlivosti SR (2004)
•  E. Groch, R. Dobiáš – spisovatelia (2004)
•  Mgr. Art. M. Fančovič, vedúci Close harmony 

friends (2005)
•  Magda Vášáryová – štátna tajomníčka MZV SR 

(2005)
•  Milka Zimková – herečka a režisérka (2007) 
•  Daniel Lipšic – poslanec NR SR (2008)
•  Eugen Jurzyca – minister školstva (2012)
•  Daniel Lipšic – poslanec NR SR, Jana Žitňanská 

– europoslankyňa (2014)
•  Ivan „Tuli“ Vojtek – herec (2014)
•  Ján Figeľ – poslanec NR SR a predseda KDH 

(2014)

To, že zoznam úspechov a aktivít nie je krátky 
a zanedbateľný, svedčí aj o tom, že levočské cirkev-
né gymnázium je modernou, konkurencie schopnou 
školou, ktorá ponúka rozvoj a dostatok priestoru 
hociktorému mladému človeku. Nech je preto jeho 
školská brána i naďalej otvorená tým, ktorí chcú roz-
víjať svoj talent a budovať svoju osobnostnú integri-
tu v tesnej nadväznosti na vymenované úspechy.

Zostavila: Mgr. Jana Salajová 

Slávnostná svätá omša v gymnaziálnom kostole, október 1998

ĎAKUJEM ZA VŠETKO

Na svoju stredoškolskú alma-mater spomína aj 
MUDr. Janka Gurčíková – Muchová /1995 – 

1999/, Markušovčanka dnes pôsobiaca ako lekár-
ka v Trebišove:

„Teší ma, že naša spoločná škola dorástla do do-
spelosti, rokov múdrosti a zodpovednosti. Som šťast-
ná a zároveň hrdá, že som mohla byť pri jej začiat-
koch. Ďakujem všetkým za získané vedomosti, ale aj 
úsmev, ktorý ma vždy obohatil. Pedagógom prajem 
veľa úspechov a tvorivých síl v ich náročnej práci. Ďa-
kujem za všetko.“

Fotoarchív
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Mgr. Kamila Ambrózy /ANJ/  1. 9. 2014
Mgr. Natália Bajtošová /ANJ, PSY/  1. 9. 1998
Mgr. Ivana Baloghová /CHE, BIO/  1. 9. 1993
RNDr. Lucia Bizoňová /CHE, BIO/  1. 9. 2002
Mgr. Janka Brincková /NEJ/  1. 9. 2001
ThLic. Daniel Demočko, PhD. /KNB/  8. 1. 2015
Mgr. Ľubomír Dravecký /RNJ, GEG, NOS/  1. 8. 1994
Mgr. Ingrid Gregoríková /NEJ/  1. 3. 2002
Ing. Peter Hamrák /INF/  1. 9. 2015
Mgr. Žofia Hospůdková /MAT, BIO/  1. 9. 2004
 t. č. na materskej dovolenke
RNDr. Janka Hozová, riaditeľka školy /MAT, FYZ/ 1. 8. 1992
Mgr. Mária Hvilová /ANJ/  1. 8. 2003
RNDr. Antónia Jakubcová /MAT, BIO/  1. 8. 1994
Ct.sr.Dominika/PaedDr.Emília Kovaľová   1. 9. 2003
Mgr. Ing. Viera Lisoňová /ANJ, NEJ/  1. 9. 2000
Mgr. Alžbeta Lipniaková /SJL, HUV/  1. 8. 2001
Mgr. Eva Malíšková, PhD. /SJL, ANJ/  1. 9. 1995
Mgr. Valéria Marťáková /DEJ, SJL/  1. 9. 2007
RNDr. Mária Pokrievková /MAT, FYZ/  1. 8. 1992
PhDr. Soňa Polláková /DEJ, NEJ/  1. 9. 1998
Mgr. Jana Salajová, zástupkyňa RŠ /MAT, FYZ/  1. 2. 2001
Mgr. Ľudmila Salanciová /FYZ, MAT, INF/  1. 3. 2016
PaedDr. Stanislav Suchý /TV, FYZ/  1. 9. 2002
Mgr. Valéria Václavová /NOS,TV/  24. 8. 2001

Pedagogický zbor v školskom roku 2015/16

SÚČASNÍ ČLENOVIA
PEDAGOGICKÉHO ZBORU

Svoju spomienku na stredo-
školské časy na gymnáziu 

pridala aj Anna Kubíková 
de  Wong zo Spišskej Novej 
Vsi, naša študentka v rokoch 
1995 – 1999, dnes členka leto-
vej posádky panamskej letec-
kej spoločnosti Copa Airlines:

„S odstupom času - lepšie po-
vedané po mnohých rokoch -  vo 
mne narastá úprimný pocit vďaky 
a úcty za čas prežitý na levočskom 
Gymnáziu sv . Františka. Dodnes 
som vďačná za stretnutia, pria-
teľstvá, za pedagógov, ich prísnu 
láskavosť a nekonečnú trpezlivosť 
a veľmi šťastná z akéhokoľvek 
stretnutia. Ešte veľa úspešných 
rokov mojej škole!“

ČASY 
NA GYMNÁZIU




