
Gymnázium sv. Františka Assiského Levoča 

Návrh na ocenenie študentov za reprezentáciu školy a mesta 

v školskom roku 2017/2018  
 

1.  Viktória Cehuľová,  

meno žiaka/študenta + kontakt 

III.A          

-------------------------------------------                                                       --------------------------------------- 
                      trieda                                                                                             dátum narodenia 
 
Dôvod na návrh a dosiahnuté úspechy: 
2. miesto – krajské kolo – dejepisná olympiáda 
1. miesto – celoslovenské kolo – dejepisná olympiáda - Vplyv vzniku ČSR v roku 1918                        
na obyvateľstvo Spiša 

2. miesto – krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ)  
3. miesto – celoslovenské kolo SOČ - s prácou Chlieb náš každodenný 
 
 

2.  Dominika Salanciová,  

meno žiaka/študenta + kontakt. 

II.A          

-------------------------------------------                                                       --------------------------------------- 
                      trieda                                                                                             dátum narodenia 
 
Dôvod na návrh a dosiahnuté úspechy: 
1. miesto – krajské kolo – dejepisná olympiáda                                                                                                 

1. miesto – celoslovenské kolo - dejepisná olympiáda - Podoby Mestskej knižnice v Levoči 

v 20. storočí 

 

1 miesto – krajské kolo – olympiáda zo slovenského jazyka  

1. miesto – celoslovenské kolo -– olympiáda zo slovenského jazyka 

 

3.  Ján Galajda,  

meno žiaka/študenta + kontakt 

septima A         

-------------------------------------------                                                       --------------------------------------- 
                      trieda                                                                                             dátum narodenia 
 
Dôvod na návrh a dosiahnuté úspechy: 
1. miesto – krajské kolo SOČ  
3. miesto – celoslovenské kolo SOČ s prácou Interaktívny sprievodca po námestí Levoče 

pomocou hry Wherigo  
  



4. Zuzana Bartošová,  

meno žiaka/študenta + kontakt 

septima A           

-------------------------------------------                                                       --------------------------------------- 
                      trieda                                                                                             dátum narodenia 
 
Dôvod na návrh a dosiahnuté úspechy: 
2. miesto – krajské kolo SOČ  
5. miesto – celoslovenské kolo SOČ s prácou Konopa siata – univerzálna rastlina 

 
 
 

  5. Bernadeta Rabianská,  

meno žiaka/študenta + kontakt 

septima A         

-------------------------------------------                                                       --------------------------------------- 
                      trieda                                                                                             dátum narodenia 
 
Dôvod na návrh a dosiahnuté úspechy: 
1. miesto – krajské kolo SOČ s prácou Spracovanie produktov včely medonosnej 

- účasť na celoslovenskom kole 

 

6. Terézia Širilová,  

meno žiaka/študenta + kontakt 

III. A          

-------------------------------------------                                                       --------------------------------------- 
                      trieda                                                                                             dátum narodenia 
 
Dôvod na návrh a dosiahnuté úspechy: 
2. miesto – krajské kolo SOČ s prácou  Hipoterapia na Slovensku 
-účasť na celoslovenskom kole 
2. miesto – krajské (diecézne) kolo – biblická olympiáda 
 

7. Tomáš Šefčík,  

meno žiaka/študenta + kontakt 

III. A          

-------------------------------------------                                                       --------------------------------------- 
                      trieda                                                                                             dátum narodenia 
 
Dôvod na návrh a dosiahnuté úspechy: 
2. miesto – krajské kolo SOČ s prácou  Bankové produkty pre študentov 
-účasť na celoslovenskom kole 
 
 
 

8. Adam Cehuľa,  



meno žiaka/študenta + kontakt 

oktáva A         

-------------------------------------------                                                       --------------------------------------- 
                      trieda                                                                                             dátum narodenia 
 
Dôvod na návrh a dosiahnuté úspechy: 
2. miesto – krajské kolo – súťaž družstiev v cezpoľnom behu 
3. miesto – krajské kolo – stolný tenis /družstvo/ 
3. miesto – krajské kolo - basketbal 
 
 

9. Karolína Dovalová,  

meno žiaka/študenta + kontakt 

III. A          

-------------------------------------------                                                       --------------------------------------- 
                      trieda                                                                                             dátum narodenia 
 
Dôvod na návrh a dosiahnuté úspechy: 
3. miesto – krajské kolo – basketbal  
4. miesto – krajské kolo – florbal 
 
ŽIACI OSEMROČNÉHO GYMNÁZIA 1. – 4. ROČNÍK 
 

10. Elena Kamenická,  

meno žiaka/študenta + kontakt 

príma A         

-------------------------------------------                                                       --------------------------------------- 
                      trieda                                                                                             dátum narodenia 
 
Dôvod na návrh a dosiahnuté úspechy: 
3. miesto – krajské kolo – Hviezdoslavov Kubín 
 

11. Barbora Cvoligová,  

12. Lívia Pokrievková,  

13. Denisa Gallovičová,  

meno žiaka/študenta + kontakt + dátum narodenia 

kvarta  A 

-------------------------------------------                                                       
                      trieda                                                                                              
 
Dôvod na návrh a dosiahnuté úspechy: 

- Víťazky okresných kôl žiačok ZŠ v basketbale, florbale a hádzanej; 
- Na krajskom kole v hádzanej skončili na 4. mieste  

+   Barbora Cvoligová 
1. miesto v okresnom kole v hode kriketovou loptičkou 



+ Denisa Gallovičová 
1. miesto v okresnom kole v behu na 100 m. 
 
 
 
 
                                                                                                            
   V Levoči 24. 05. 2018                                                    RNDr. Janka Hozová                                                                
                                                                                               riaditeľka školy 
 
 


