Vyhodnotenie
zapojenia žiakov školy do postupových predmetových olympiád
a športových súťaží v školskom roku 2014/2015
PK slovenského jazyka a literatúry a dejepisu
Adriana Rašiová (IV.O) - 2. miesto v obvodnom kole Olympiády v SJL
Rastislav Štefánik (V.O) – 7. miesto v krajskom kole Olympiády v SJL
Tibor Seman (II.O) – 2. miesto v obvodnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín

PK anglického jazyka a nemeckého jazyka
Martin Vrabec (V.FB) - 1. miesto v celoštátnom kole Olympiády v ANJ, kat. 2B

PK francúzskeho jazyka
Olympiáda vo FRJ - krajské kolo
Rašiová Adriana (IV.O) - 1. miesto, kategória 1C
Gabriela Poliačiková (III.BO) - 2. miesto v krajskom kole, kategória 2C
Barbora Hriňáková (V.O) - 3. miesto v krajskom kole, kategória 2A
Olympiáda vo FRJ - celoštátne kolo
Rašiová Adriana (IV.O) - 5. miesto v celoštátnom kole, kategória 1C
Spievam po francúzsky 2015 – regionálne kolo:
Ela Martinčeková (III.O) a Saša Daduláková (II.O) -1. miesto, kategoria skupina
Ema Šándorová (III.O) a Natália Kačalová (IV.O) - 3. miesto, kategoria skupina
Spievam po francúzsky 2015 – celoštátne kolo:
Ela Martinčeková (III.O) - 1. miesto
Saša Daduláková (II.O) - 3. miesto
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Spievam po francúzsky 2015 – medzinárodné kolo:
Ela Martinčeková (III.O) - 2. miesto, kategoria 14 - 17 rokov

PK francúzskeho jazyka a literatúry
Sarah Barnová (II.FB) – 4. miesto v krajskom kole Olympiády vo FRJ, kategória
2C

PK geografie, náuky o spoločnosti, občianskej náuky, umenia a kultúry
a výchovných predmetov
Natália Babjaková, Barbora Džupinová a Michaela Ružičková (III.FB) 1. miesto v celoslovenskej súťaži Buď aj ty ekologik pre stredné školy
Družstvo školy – 5. miesto v regionálnom kole Mladý Európan
Tamara Čonková a Viktor Jenčuš (III.O) – 5. miesto v celoštátnom kole
Debatiády

PK matematiky a informatiky
Martin Vrabec (V.FB) - úspešný riešiteľ matematickej olympiády v celoštátnom
kole Matematickej olympiády, kategória A
Ľuboslava Weissová (II.O) – 2. miesto v okresnom kole Pytagoriády

PK fyziky, chémie a biológie
Adriana Rašiová (IV.O) – 9. miesto v okresnom kole Chemickej olympiády

PK telesnej výchovy
Filip Sklenárik (II.FB) - 4. miesto v cezpoľnom behu v rámci SAŠ
Ľuboslava Weissová (II.O) – 6. miesto v celoštátnom kole v orientačnom behu
Družstvo dievčat - postúpilo na majstrovstvá Slovenska v basketbale
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