
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA  LADISLAVA STAN ČEKA      /5x kniha/ 
 
Simon Hollý je  žiak hudobného odboru, predmet gitara 
Pán učiteľ  Rudolf Cipov má zásluhu na tom, že Simon dosiahol vynikajúce výchovno-vzdelávacie 
výsledky a úspešne reprezentoval svoju školu a naše mesto na 3. ročníku gitarovej súťaže 
s medzinárodnou účasťou -  zlaté pásmo II. kat.  
a na 9. ročníku celoslovenskej  prehliadky mladých gitaristov získal  zlaté pásmo II. Kat a  cenu  
riaditeľa ZUŠ E. Suchoňa 
 

Kristína Fábryová – žiačka výtvarného odboru pod vedením pána učiteľa Antona Strateného 
dosiahla  vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky a darilo sa jej na  Medzinárodnej  prehliadke 
umeleckej tvorby detí a mládeže BITOLA- Macedónsko: Získala Zlatú paletu,  čo je v tejto súťaži 
najvyšším  individuálnym  ocenením 
 
Rovnako aj Alexandra Komáromiová je žiačkou výtvarného odboru a pod vedením pána učiteľa 
Antona Strateného dosiahla  vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky a darilo sa jej na  
Medzinárodnej  prehliadke umeleckej tvorby detí a mládeže BITOLA- Macedónsko: Získala Zlatá 
paletu,  čo je v tejto súťaži najvyšším  individuálnym  ocenením 
 
Tamara Michalcová je  žiačka hudobného odboru, predmet klavír  I. Kategória  
a  Samuel Michalec, žiak hudobného odboru, predmet klavír V. kategória 
Obaja pod vedením  pani učiteľky Evy Balogovej dosiahli  vynikajúce výchovno-vzdelávacie  výsledky 
a úspešne sa zúčastnili  na súťažiach    Zlaté pásmo    a na XX. ročníku  Detského  umeleckého  
festivalu Jána Cikkera a Detskej  interpretačnej  súťaže  Banská Bystrica  
            

    
I.  ZÁKLADNÁ ŠKOLA,  SAMA CHALUPKU    / 1 x kniha /                     
  
MMiicchhaaeellaa  KKrr ííkkoovváá   
 
Miška je žiačkou 9. ročníka, počas školskej dochádzky dosahovala vždy výborné vzdelávacie výsledky. 
Je všestranne nadanou žiačkou, pravidelne sa zapája do súťaží v prednese poézie a prózy, v tomto 
školskom roku sa zúčastnila Okresného kola matematickej olympiády, reprezentuje školu aj v 
 športových súťažiach. 
Aktívne sa zapája aj do kultúrnych podujatí školy, či už ako recitátorka alebo moderátorka. 
Najviac sa však venuje francúzskemu jazyku, už niekoľko rokov získava popredné umiestnenia 
v olympiáde vo francúzskom jazyku, v tomto školskom roku získala opäť v krajskom kole 1. miesto 
a v celoštátnom kole 6. miesto. 
Vyučujúci:  Mgr. Miroslava Podolcová                     
 
 
ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MARIÁNSKA UL.     10 x  kniha 
 
Lenka Baranovičová je žiačka 6. ročníka. Je individuálne začlenená do triedy 6.A ako žiačka 
s intelektovým nadaním. Je aktívna a ctižiadostivá.  Zapája sa do súťaží hlavne literárneho 
charakteru.  Je mimoriadne tvorivá v jazykovej oblasti. Píše básne, texty k piesňam a rôzne 
poviedky. Zaujíma sa najmä o jazyky.  Medzi jej najväčšie úspechy patrí  2. miesto v krajskom 
kole olympiády vo francúzskom jazyku. Vyučujúcou je pani učiteľka Mgr. Janka Běhounková 
 
Marek Sklenka  je žiakom 8. ročníka a navštevuje triedu pre žiakov s intelektovým nadaním.  
Je zodpovedný, pracovitý, svedomitý a súťaživý žiak so záujmom o informatiku, prírodné vedy 
či jazyky. Dôkazom jeho šikovnosti sú úspechy v súťažiach a olympiádach. Medzi jeho 



najväčšie úspechy patrí 1. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku a 2. miesto 
v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku.  
Marek sa venuje  programovaniu webových aplikácií a je  tvorcom školského webového 
rozhrania - Databox.  S webovou aplikáciou sa zúčastnil celoslovenskej súťaže Junior Internet 
v Bratislave, kde v silnej konkurencii jeho práca zaujala porotu a získal 1.miesto. Databox- je 
školská digitálna knižnica prác žiakov a učiteľov školy. Je prístupný všetkým žiakom 
a učiteľom. Elektronické materiály môžu zdieľať všetci prihlásení, slúžia ako zdroj informácií.  
Vyučujúci: 
anglický jazyk - Mgr. Alena Čibiková 
francúzsky jazyk - Mgr. Janka Běhounková 
informatika -  Mgr. Viera Jacková 
 
Michaela Vysočániová je žiačka 8. ročníka s literárnym talentom ,ktorá sa zapojila  do 
celoslovenskej súťaže Junior Web v Bratislave, kde  svojou esejou na tému: „ Televízia, 
počítač, internet......čo nás ešte čaká?“ , zaujala porotu a získala 2. miesto. 
Vyučujúci: Mgr. Viera Jacková. 
 
Jakub Straňanek je žiakom  VIII.A triedy   APROGEN-  je šikovný a kreatívny, a venuje sa 
natáčaniu a strihaniu videa. Vytvoril zbierku didaktických videí na predmety fyzika a chémia, 
ktoré detailne priblížia preberanú problematiku učiva, pôsobia názorne a motivujúco. Videá 
slúžia vyučujúcim a žiakom ako názorná pomôcka, pomocou nich žiaci učivo dôkladnejšie 
pochopia.  
S prácou Videománia sa zúčastnil celoslovenskej súťažnej prehliadky Týždeň vedy a techniky 
v Bratislave, kde získal špeciálnu Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. 
Vyučujúci: Mgr. Viera Jacková. 
 
Janko Šimo,  Janko Plachý,  Dario Mikuš – táto trojica  žiakov tretieho ročníka tento 
školský pripravila svojej pani učiteľke Mgr. Ľudmile Peticovej veľké prekvapenie.  
získali 1. miesto v regionálnom kole a  2. miesto v celoslovenskom kole súťaže 
v programovaní Baltie 2012.  
Chlapci prvý rok navštevovali záujmový útvar „Programujeme s Baltíkom“, kde sa postupne 
zoznamovali so základmi programovania. Sú to nadaní chlapci so zmyslom pre presnosť, 
efektívnosť a pracovitosť.  V polovici mája sa tento tím zúčastnil Medzinárodného kola 
súťaže BALTIE 2012 vo Waršave, kde úspešne reprezentovali nielen svoju školu a mesto 
Prievidza, ale aj celé Slovensko. Získali 4. miesto vo svojej kategórii. Súťažili žiaci zo 
Slovenska, Čiech, Poľska, Bieloruska a Holandska.  
 
Deviatak Christián Hausner  navštevuje triedu pre žiakov s intelektovým nadaním. Je 
komunikatívny, citlivý a dobrosrdečný. Vyniká v cudzích jazykoch a má na ne prirodzený talent. 
Jeho najväčším úspechom v tomto roku bolo 2. miesto na celoslovenskom finále súťaže 
Jazykový kvet v Nitre v sekcii nemecký jazyk. 
 
Lukáš Vavrinec , žiak VI.A  triedy je svedomitý, zodpovedný a súťaživý. Zaujíma sa 
o biológiu, geografiu a jazyky.  
Jozef Žigo, rovnako žiak VI.A  triedy je športovec. Okrem športu sa zaujíma o informatiku 
a jazyky.  
Obaja chlapci sa umiestnili na 2. mieste v krajskom finále súťaže Jazykový kvet v sekcii 
anglický jazyk a pani učiteľke Mgr. Alene Čibikovej tým spravili veľkú radosť.     
 
 
 
 

 



   ZÁKLADNÁ ŠKOLA, UL. ENERGETIKOV                                     3 x kniha                
 

Janka Hanešová  je žiačkou 9. B triedy. V škole dosahuje vynikajúce vzdelávacie výsledky, 
je precízna a samostatná. Aktívne sa zapája do všetkých aktivít. V  krajskom kole olympiády 
zo slovenského jazyka obsadila  2. miesto, rovnako obsadila 2. miesto v  súťaži Štúrov 
Zvolen.  
Pripravovala ju pani učiteľka Mgr. Zoja Kozáková. 

 
Alexandra Dragašová  patrí medzi najlepšie žiačky deviatej B triedy. Je kreatívna, 
samostatná, aktívne pracuje v triednej samospráve a v školskom parlamente. Má dobré 
organizačné schopnosti. Vždy ochotne pomôže spolužiakom aj  vyučujúcim. 
Dlhodobo dosahuje vynikajúce výsledky v umeleckom prednese, v tomto školskom  roku získala 
v súťaži Hviezdoslavov Kubín v krajskom kole 2. miesto. 
Pripravovala ju pani učiteľka Mgr. Zoja Kozáková. 
 
V celoslovenskej výtvarnej súťaži Energia v tvojom regióne, obsadila ZŠ Ul. energetikov i 
pekné 3. miesto. Išlo o tímovú prácu a úlohou bolo zostrojiť maketu mesta s dopravnou 
infraštruktúrou, v ktorej boli navrhnuté moderné dopravné prostriedky do roku 2050. Žiaci 
vyrobili 5 modelov vozidiel na ekologický pohon. 
 Ocenenie z rúk primátorky mesta za 8.  spolutvorcov  preberie Simon Oršula, žiak 5. B triedy 

 
 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA,, UL. P. J. ŠAFÁRIKA     6 x kniha 
EURÓPA V ŠKOLE je medzinárodným projektom spojeným so súťažou, ktorá je určená deťom 
a mládeži vo veku 6 -19 rokov  a jeho gestormi sú   Rada Európy, Európsky parlament a Komisia 
Európskej únie za podpory MŠ SR a realizuje sa v 36 krajinách Európy.  

V celoslovenskom kole 59. ročníka získali ocenenia aj žiaci ZŠ Ul. P.J. Šafárika  
 
Ľuboš Sobota žiak  VIII. A triedy  a Oliver Martinec  žiak VII. triedy získali ocenenie 
v národnom kole v sekcii multimediálnej tvorby  - ,,Naša digitálna cestovná kancelária 
Slovensko tour“ 
Vyučujúca: Mgr. Martincová 
 
Viktória Králinská  žiačka  III. B triedy    sa umiestnila na 1. mieste v celoslovenskom kole 
s individuálnou  prácou v I. vekovej kategórii -  literárna tvorba v materinskom jazyku „Moja 
prvá kniha“ (próza) 
Vyučujúca: Mgr. Sobotová 
 
 
Miriam Čavojská žiačka  IV. A triedy obsadila 1. miesto v celoslovenskej výtvarnej súťaži 
„Ovocie a zelenina, ktorú mám rád“ v kategórii D 
Dária Zubovská žiačka  IV. A triedy sa umiestnila na  1. mieste v celoslovenskej výtvarnej 
súťaži „Slovensko moje“ v I. vekovej kategórii 
Juraj Kopún  žiak IV. A triedy získal v celoslovenskej výtvarnej  súťaži "Energia v tvojom 
regióne" 2. miesto za prácu "Doprava do školy pomocou solárnej energie". 
Juraj sa pod vedením p. učiteľky  Mgr. Homolovej aktívne sa zapájal aj do ďalších výtvarných a 
vedomostných súťaží, v ktorých bol úspešný. 
 
 
 
 



 ZÁKLADNÁ ŠKOLA,  RASTISLAVOVA UL.      1 x kniha 
 

      Adrián Páleš je siedmak a  chodí do matematickej triedy s rozšíreným vyučovaním 
prírodovedných predmetov. Už od piateho ročníka dosahuje výborné študijné výsledky. Sústavne 
sa venuje technickým problémom, ktoré vždy hravo vyrieši. Keďže sa často zdržuje na dedine, 
manuálna práca mu je veľmi blízka. Na podnet pána učiteľa Mgr. Jozefa Spišiaka sa tento 
rok ako siedmak prvýkrát prihlásil do technickej olympiády, ktorá mu učarovala. V 
okresnom kole získal prvé miesto a v krajskom kole obsadil 3. miesto.  
 V kolektíve triedy je obľúbený. Je veľmi skromný a pracovitý. Ochotne sa podieľa na 
technickom vylepšení nielen triedy, ale rád pomáha aj pánovi školníkovi pri údržbe školy.  
 

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE 
Úspešné školské družstvá a jednotlivci vo vyšších kolách súťaží 

 
ZÁKLADNÁ ŠKOLA  MALONECPALSKÁ UL.    1 x kniha 
 
Miroslav Novák je žiakom 8. B triedy a pod vedením pani učiteľky Mgr. Márie Prelovskej 
dosahuje dlhodobo vynikajúce výsledky v športových súťažiach, hlavne v gymnastike.  
Štyri roky je členom školského gymnastického družstva, ktoré sa umiestnilo na 1. mieste 
v okresnej, regionálnej i krajskej súťaži. Na Školských majstrovstvách Slovenska 
v gymnastickom štvorboji základných škôl obsadili 2. miesto. Na uvedených majstrovstvách 
Slovenska bolo Mirkovi udelené aj 2. miesto v kategórii C – chlapci jednotlivci. 
Dosahuje veľmi dobré vyučovacie výsledky. Rád sa zapája aj do ďalších aktivít školy. 
 
 
ZÁKLADNÁ ŠKOLA RASTISLAVOVA UL.         5 x kniha 
 
Gymnastické družstvo chlapcov v zložení Jaroslav Ertl, Noel Kreuz, Tomáš Pieš, 
Michal Pammer, Adrián Klement  úspešne reprezentovali školu v okresnom, regionálnom 
i krajskom kole gymnastického štvorboja najmladších žiakov. Po víťazstve v krajskom kole 
postúpili do celoslovenského kola,  kde ich iba pár bodov delilo od tretieho miesta. 
Chlapci sú žiakmi 1. až 3. ročníka, sú pohybovo nadaní, usilovní ale aj cieľavedomí. Školské 
povinnosti si dôsledne plnia, dosahujú výborné výchovno-vzdelávacie výsledky. Svojimi 
športovými úspechmi, školskými výsledkami i správaním  sú príkladom pre ostatných žiakov  
školy 
Vyučujúci 
 
 
ZÁKLADNÁ ŠKOLA UL. ENERGETIKOV   1 x kniha 

 
Miriam Mihalovi čová, žiačka 4. ročníka pod vedením pani učiteľky Mgr. Martiny 
Klesniakovej dosahuje výborné výchovno-vzdelávacie výsledky. Aktívne sa zapája do 
vedomostných a športových súťaží. Jej  koníčkom je gymnastika, ktorej sa venuje od svojich  
troch rokov. So svojim družstvom dosiahla 1. miesto v krajskom kole a vzorne reprezentovala 
aj v celoslovenskom kole – kde obsadila 6. miesto. 
 
 
ZÁKLADNÁ ŠKOLA UL. P. DOBŠINSKÉHO   1x kniha 
 
Žiaci základných škôl venujú svoj voľný čas i tzv. netradičným športom, medzi ktoré patrí aj  
florbal. Samuel Stovička –  žiak 6.    triedy preberie ocenenie za kolektív športovcov , ktorí 
získali  v krajskom kole vo florbale 3. miesto. 
 



Prievidzské základné školy v súťaži o najšportovejšiu školu v šk. roku 2011/2012 získali 
nasledovné umiestnenie 
 

1. miesto  -  III. ZŠ S. Chalupku 
2. miesto  -  ZŠ Ul. energetikov 
3. miesto  - ZŠ U. Rastislavova 


