Vyhodnotenie súťaží odboru školstva
Žilinského samosprávneho kraja v školskom
roku 2008/2009

1) Priateľské kraje v zjednotenej Európe – 6. ročník:
Medzinárodná vedomostná súťaž „Priateľské kraje v zjednotenej Európe“ je určená
pre žiakov 2. a 3. ročníkov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja. Cieľom súťaže je predstaviť kultúru, históriu, etnografiu, geografiu
a hospodárstvo Žilinského samosprávneho kraja, Prešovského samosprávneho kraja, Ľvovskej
oblasti, Malopoľského vojvodstva a Spolkovej republiky Durínsko.
V školskom roku 2008/2009 bola súťaž realizovaná v troch postupových kolách – školské
kolá, obvodové kolá a krajské kolo. Paralelné súťaže boli realizované v Spolkovej republike
Durínsko, Malopoľskom vojvodstve, Prešovskom samosprávnom kraji a Ľvovskej oblasti.
Výstupom je medzinárodné kolo, ktoré je prezentáciou uvedených krajov v jednom
zo zúčastnených regiónov – v roku 2009 – Spolková republika Durínsko. Šiesty ročník súťaže
bol realizovaný pod záštitou Predsedu Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraja Blanára.
- počet zapojených stredných škôl: 51
- počet zapojených žiakov stredných škôl v školských kolách: 1320
- počet súťažiach v krajskom kole: 51
- počet postupujúcich žiakov do medzinárodného kola: 10 – 5 žiakov gymnázií a 5 žiakov
stredných odborných škôl
- víťazi:
1) Marek Kundrík, Gymnázium, Varšavská cesta, Žilina,
2) Juraj Jakubec, Gymnázium, Kysucké Nové Mesto,
3) Michaela Smidová, Gymnázium, Varšavská cesta, Žilina,
4) Barbora Jarinová, Spojená škola, Ružomberok,
5) Radka Adamicová, Gymnázium, Vrútky,
6) Miroslav Jagelka, Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin,
7) Zuzana Milcová, Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin,
8) Martina Knošková, Obchodná akadémia, Martin,
9) Juraj Protuš, Spojená škola, Nižná,
10) Katarína Burdeková, Obchodná akadémia, Liptovský Mikuláš.
- žiaci postupujúci žiaci do medzinárodného kola súťaže v Spolkovej republike Durínsko:
1) Marek Kundrík, Gymnázium, Varšavská cesta, Žilina,
2) Juraj Jakubec, Gymnázium, Kysucké Nové Mesto,
3) Michaela Smidová, Gymnázium, Varšavská cesta, Žilina,
4) Radka Adamicová, Gymnázium, Vrútky,
5) Miroslav Jagelka, Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin,
6) Barbora Jarinová, Spojená škola, Ružomberok,
7) Martina Knošková , Obchodná akadémia, Martin,
8) Juraj Protuš, Spojená škola, Nižná,
9) Katarína Burdeková, Obchodná akadémia, Liptovský Mikuláš,
10) Petra Rendková, Obchodná akadémia, Ružomberok.
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2) Mladý Slovák – 2. ročník:
Vedomostná súťaž „Mladý Slovák“ je určená pre žiakov 2. a 3. ročníkov stredných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Cieľom súťaže je zvýšiť
záujem mladých ľudí o tradície, kultúru a históriu slovenského národa, formovať ich
prirodzený slovenský patriotizmus, vlastenectvo a národné povedomie a rozvíjať ich pocit
spoluzodpovednosti za vývoj spoločnosti v Žilinskom kraji.
V školskom roku 2008/2009 bola súťaž realizovaná v dvoch postupových kolách – školské
kolá a krajské kolo. Záštitu nad súťažou prevzal riaditeľ Úradu Žilinského samosprávneho
kraja – PhDr. Pavol Holeštiak, PhD.
- počet zapojených stredných škôl: 32
- počet zapojených žiakov stredných škôl: 933
- počet súťažiach v krajskom kole: 33
- víťazi:
1) Juraj Jakubec, Gymnázium, Kysucké Nové Mesto,
2) Michaela Smidová, Gymnázium, Varšavská cesta, Žilina,
3) Ľudmila Bareková, Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo.
3) Ako prežiť školu? – 3. ročník:
Literárna súťaž „Ako prežiť školu?“ je určená pre žiakov 1. ročníkov stredných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Úlohou žiakov bolo
skoncipovať text ľubovoľného slohového útvaru, zameraného na najzaujímavejšiu príhodu,
ktorá sa im stala v školskom roku 2008/2009, alebo poskytnutie návodu ako úspešne
absolvovať 1. ročník stredoškolského štúdia. Záštitu nad súťažou prevzala Ing. Dana
Weichselgärtner, PhD. – riaditeľka Odboru školstva Žilinského samosprávneho kraja.
- počet zapojených stredných škôl: 13
- počet doručených literárnych prác: 105
- víťazi:
1) Andrea Jakubčiaková, Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, Liptovský Mikuláš,
2) Matej Berník – Gymnázium, Liptovský Hrádok,
3) Mária Marčeková – Obchodná akadémia, Ružomberok.
4) Školský časopis roka 2009 – 3. ročník:
Regionálna súťaž školských časopisov stredných škôl a školských zariadení je realizovaná
pod záštitou riaditeľky Odboru školstva Žilinského samosprávneho kraja – Ing. Dany
Weichselgärtner, PhD.
Úlohou žiakov stredných škôl a školských zariadení bolo prezentovať obsah minimálne
dvoch čísel školského časopisu, vydaného v školskom roku 2008/2009. Do prezentácie
školských časopisov stredných škôl a školských zariadení sa mohli prihlásiť redakčné tímy
zložené výlučne zo žiakov strednej školy alebo školského zariadenia. Odborná komisia
posúdila dizajn, štruktúru, obsah a kvalitu príspevkov uverejnených v školských časopisoch.
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- počet zapojených stredných škôl a školských zariadení: 14
- víťazi:
1) časopis Kanál – Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo,
2) časopis Gymlet – Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin,
3) časopis Akademko – Obchodná akadémia, Martin.
5) Stopy skazy v prírode – 4. ročník:
Výtvarná súťaž žiakov osemročných gymnázií „Stopy skazy v prírode“ je realizovaná
pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia – 5. jún. Úlohou žiakov (v ročníkoch
prima, sekunda, tercia a kvarta) bolo nakresliť tematicky ľubovoľný obrázok vzťahu človeka
k životnému prostrediu (napr. narušenie planetárnych systémov, využívanie obnoviteľných
a neobnoviteľných prírodných zdrojov, produkcia tuhých, tekutých a plynných odpadov,
ochrana životného prostredia).
- počet zapojených osemročných gymnázií: 3
- počet doručených výtvarných prác: 12
- víťazi:
1) Michal Kráľ – Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin,
2) Tomáš Ladňák – Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin,
3) Jana Lamošová – Gymnázium, Bytča.
6) Môj slovenský športový idol – 2. ročník:
Výtvarná a literárna súťaž „Môj slovenský športový idol“ je určená pre všetkých žiakov
stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho
kraja. Úlohou žiakov bolo nakresliť tematicky ľubovoľný obrázok a literárny opis svojho
športového vzoru (podľa predloženej výtvarnej práce). Súťaž je realizovaná v duchu hesla
predsedu Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraja Blanára „Vráťme šport do škôl“.
- počet zapojených stredných škôl: 7
- počet zapojených žiakov: 15
- víťazi:
1) Gabriela Fojtíková a Nikola Vrbinárová – Gymnázium, Turzovka, názov diela – Dominik
Hrbatý,
2) Veronika Gomolová – Gymnázium, Kysucké Nové Mesto, názov diela – Marek Hamšík,
3) Veronika Fifiková – Stredná odborná škola Jozefa Dekreta Matejovie, Liptovský Hrádok,
názov diela – Mojím životom sa stal hokej.
- špeciálne ocenenie: Veronika Šimčeková, Obchodná akadémia, Ružomberok, názov diela –
David Beckham.

Ing. Dana Weichselgärtner, PhD.
riaditeľka odboru
V Žiline dňa 15. 06. 2009
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