Vyhodnotenie
zapojenia žiakov školy do postupových predmetových olympiád
a športových súťaží v školskom roku 2013/2014
PK slovenského jazyka a literatúry
Rastislav Štefánik (IV.O) - 2. miesto v obvodnom kole Olympiády v SJL
Júlia Kupková (IV.FB) - 3. miesto v prednese prózy Slovo bez hraníc
František Trebuňa (IV.O) - 2. miesto v obvodnom kole HK
Tibor Seman (I.O) - 2. miesto v obvodnom kole HK

PK anglického a nemeckého jazyka
Martin Vrabec (IV.FB) - 2. miesto na celoslovenskom kole Olympiády v ANJ

PK francúzskeho jazyka
Olympiáda vo FRJ – krajské kolo v Košiciach
Gabriela Poliačiková (VII.BO) - 1. miesto, kategória 2B
Barbora Bačkorová (VI.BO) - 2. miesto, kategória 2A
Matúš Murín (VII.BO) - 2. miesto, kategória 2C
Lívia Lacková (IV.O) - 3. miesto, kategória 1B

Olympiáda FRJ – celoštátne kolo v Bratislave
Gabriela Poliačiková (VII.BO) - 4. miesto, kategória 2B
Krajská súťaž „Spievam po francúzsky 2014“ pod záštitou Francúzskej aliancie
Košice
V. Krišáková a L. Tomečková (III.O) - 3. miesto v kategórii skupina
Československé finále súťaže „Spievam po francúzsky 2014“ v Banskej Bystrici
V. Krišáková a L. Tomečková (III.O) - 3. miesto v kategórii skupina
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PK francúzskeho jazyka a literatúry
Natália Bodišová (3.FB) - 1. miesto v medzinárodnej frankofónnej súťaži „Dis-moi dix
mots“ organizovanej francúzskym inštitútom
Lukáš Hreha (V.FB) a Marek Murín (VII.BO) - zúčastnili sa na podujatí Európsky
parlament v Dijone (vo Francúzsku)
Natália Bodišová (3.FB) – 1. miesto v krajskom kole Olympiády vo FRJ

PK geografie, dejepisu a náuky o spoločnosti a výchov
Katarína Koromházová (VII.AO) - 5. miesto na krajskom kole Olympiády ľudských
práv
Viktor Jenčuš (II.O) – 1. miesto v celoštátnom kole Debatiády
František Trebuňa (IV.O) - 2. miesto v krajskom kole Dejepisnej olympiády
Timea Hujdušová (I.O) - 7. miesto v okresnom kole Geografickej olympiády
Laura Sopoligová (I.O) - 10. miesto v okresnom kole Geografickej olympiády

PK fyziky, chémie a biológie
Barbora Bačkorová (VI.BO)- úspešná riešiteľka v celoslovenskom kole Biologickej
olympiády, úspešná riešiteľka v krajskom kole Chemickej olympiády
Terézia Mareková (II.O) - 3. miesto v celoslovenskom kole korešpondenčného
seminára PIKOFYZ
František Trebuňa(IV.O) - 4.miesto v krajskom kole Chemickej olympiády
Rastislav Štefánik (IV.O) -5. miesto v krajskom kole Chemickej olympiády

PK telesnej výchovy
Filip Sklenárik (II.FB)- 1. miesto v Národnej cyklistickej súťaži a postup do
celoslovenského kola,
- juniorský majster Slovenska pre rok 2014 na Majstrovstvách
Slovenska juniorov v XCM (cross country maratón na 42 km)
- 2. miesto v cezpoľnom behu
Dievčatá – 1. miesto v dlhodobej súťaži v basketbale
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Regionálne SAŠ kolo
Simona Pudelková (1.A) - 2. miesto v regionálnom kole v ľahkej atletike, postup do
krajského kola
Chlapci - 2. miesto v regionálnom kole v basketbale, postup do krajského kola
Krajské kolo KSK
Dievčatá - 2. miesto v basketbale
Barbora Hriňáková (IV.O)- 3. miesto na Olympiáde v plávaní
Dominika Levická (IV.FB)- 3. miesto na Olympiáde v plávaní
Chlapci - 3. miesto v dlhodobej súťaži vo floorbale
Chlapci - 4. miesto v dlhodobej súťaži vo futsale
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