
Vážení pedagógovia, ctení rodičia, milí žiaci! 

Prihováram sa Vám v posledný deň tohto školského roka. Školského roka, ktorý 

bol trochu iný, než na aké sme zvyknutí. Náš bežný výchovno-vyučovací proces 

bol na niekoľko mesiacov prerušený. A hoci sa mnohí zo začiatku tešili 

z nečakaných prázdnin, po  krátkom čase  sme si všetci začali uvedomovať, že 

nám chýbajú priatelia, museli sme zrušiť akcie, na ktoré sme sa tešili a že aj 

domáce učenie  nie je také jednoduché, ako sme si mysleli. Toto náročné 

obdobie je ,dúfam, za nami a my sme ho prežili všetci v zdraví, čo je zo 

všetkého najdôležitejšie. Ale preto, že sme učitelia a vy- žiaci, dôležitý bol aj 

v tomto období pre nás všetkých vyučovací proces. A tak sa chcem poďakovať 

všetkým pedagógom, ktorí obetovali množstvo svojho času a energie na to, aby 

zabezpečili v náročných podmienkach čo najkvalitnejšie vyučovanie, často 

pracovali nad rámec svojich povinností, v snahe pomôcť všetkým žiakom 

v rôznych domácich podmienkach. Obdiv a uznanie patrí aj všetkým žiakom, 

ktorí sa snažili plniť si školské povinnosti tak, ako najlepšie vedeli. Veľkú 

vďaku si zaslúžia aj mnohí rodičia, ktorí boli svojim deťom nápomocní, trpezliví 

a robili všetko pre to, aby prispeli k zvládnutiu dištančného vzdelávania. 

Napriek nepriaznivej situácii v posledných mesiacoch, tento školský rok nám 

priniesol aj mnoho pozitívnych udalostí.  K tým najvýznamnejším určite patria 

úspechy našich žiakov: 

2. miesto okresné kolo Dejepisnej olympiády, kategória F- B. Rogos VI.A 

1. miesto okresné kolo Dejepisnej olympiády, kategória F-T. Piljanová VI.A 

2. miesto okresné kolo Dejepisnej olympiády, kategória E- G. Zacherová VII.A 

1. miesto okresné kolo Dejepisnej olympiády, kategória E- E. Petrovič VII.A 

1. miesto okresné kolo Dejepisnej olympiády, kategória D- T. Lendacký VIII.A 

2. miesto obvodné kolo vo volejbale žiakov ZŠ 

1. miesto okresné kolo Biologickej olympiády kategória C- S. Hrbáľová VIII.A 

1. miesto okresné kolo Geografickej olympiády, kategória F - E. Petrovič VII.A 

1. miesto okresné kolo Geografickej olympiády, kategória G - B. Boldiš V.B 

2. miesto okresné kolo Geografickej olympiády, kategória G - M. Houška V.A 

1. miesto okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko - L. Micskyová II.A 



2. miesto okresné kolo Olympiády z anglického jazyka - A. Belica VIII.A 

1. miesto súťaže Dobšinského rozprávkový Gemer - F. G. Hák VI.A 

1. miesto vo florbale mladších žiakov a žiačok ZŠ 

1. miesto okresné kolo v streľbe zo vzduchovej pušky - J. Levčák VII.A 

2. miesto okresné kolo v streľbe zo vzduchovej pušky - M. Sklenárik VII.B 

2. miesto okresné kolo v streľbe zo vzduchovej pušky - A. Ottinger VII.B 

2. miesto okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka - D. Molnár IX.B 

2. miesto okresné kolo v stolnom tenise - družstvo žiakov 

3. miesto v umeleckej súťaži Ochranárik - B. Jankovičová VII.A 

7. miesto krajské kolo súťaže Bavme deti športom - družstvo žiakov 4. ročníka 

2. miesto okresné kolo súťaže vo vybíjanej najmladších žiakov - družstvo žiakov 4. 

ročníka 

1. miesto v súťaži Najzručnejší žiak v regióne - oblasť elektrotechniky - Ľ. Gallo IX.A 

2. miesto obvodné kolo súťaže v cezpoľnom behu - družstvo žiačok 

2. miesto obvodné kolo súťaže v cezpoľnom behu - V. Šteczová VII.A 

3. miesto krajské kolo Jazykový kvet -Emma Dorčáková- V.A 

Eduard Petrovič- celoslovenské kolo- Geografická olympiáda-11. miesto. 

 

Všetkým menovaným žiakom bola udelená pochvala riaditeľkou školy. 

Pochvalu si však zaslúžia aj všetci ostatní, ktorí  využili všetky svoje možnosti 

a schopnosti, aby povinnosti školského roka zvládli čo najlepšie. 

Prajem Vám všetkým pekné leto, prázdniny plné oddychu, dávajte si na seba 

pozor, aby sme sa v septembri spolu opäť stretli. 

                                                                               

                                                                             Mgr. Monika Galovičová 

                                                                                   riaditeľka školy 


