
 
Ocenením pre pedagógov je iste úspech žiaka a aj medzi vami, milí maturanti sú takí žiaci, 

ktorí nás potešili, ktorí si počas štúdia naozaj  zodpovedne a svedomite plnili svoje povinnosti, 

našli si čas aj na mimoškolskú činnosť a reprezentovali seba ale aj  našu školu.  

Práve teraz prišla chvíľa, aby sme sa vám poďakovali.  

Naše poďakovanie a to nielen virtuálne, patrí žiakom, ktorí reprezentovali školu, zapájali sa do 

projektov a šírili dobré meno školy.  

Celkovo z 56 maturantov bolo ocenených 30 žiakov, ktorým boli odovzdané diplomy, 12 

knižných odmien a finančné odmeny v celkovej výške 400 €. 

 

  MENO PRIEZVISKO trieda ODMENA ZA (dôvod):   TYP ODMENY 

1 Henrieta  Pitoňáková  IV.A 
za lídrovskú prácu v žiackej školskej rade po-
čas štúdia a prospela s vyznamenaním počas 
celého štúdia 

finančná a knižná odmena  + 
diplom 

2 Viktória Sedlářová IV.A 
za reprezentáciu školy a žiackej školskej rady 
počas štúdia 

finančná odmena + diplom 

3 Terézia Ďurišová IV.A 
za reprezentáciu školy a a prospela s vyzna-
menaním počas celého štúdia 

finančná odmena + diplom 

4 Marko Fabián IV.A prospel s vyznamenaním počas celého štúdia knižná odmena + diplom 

5 Kristína  Mullerová IV.A 
prospela s vyznamenaním počas celého štú-
dia 

knižná odmena + diplom 

6 Natália Pastirčáková IV.A prospela veľmi dobre počas celého štúdia knižná odmena + diplom 

7 Simona Hovančáková IV.A prospela veľmi dobre počas celého štúdia knižná odmena + diplom 

8 Veronika Šoltésová IV.A prospela veľmi dobre počas celého štúdia knižná odmena + diplom 

9 Katarína Pavuková IV.A prospela veľmi dobre počas celého štúdia knižná odmena + diplom 

10 Patricia Lisková IV.A za reprezentáciu školy vo fotografickej súťaži diplom 

11 Markéta  Bednarčíková IV.B 
Za aktívny prístup k práci počas odbornej 
praxe 

finančná+diplom 

12 Natália Filipová IV.B 
Za aktívny prístup k práci počas odbornej 
praxe 

finančná+diplom 

13 Olívia Kundrátová IV.B za aktívnu prácu v žiackej školskej rade knižná odmena + diplom 

14 
 

Patrícia  Timková IV.B za aktívnu prácu v žiackej školskej rade knižná odmena + diplom 

 Patrícia  Timková IV.B 

za aktívnu účasť na akciách reprezentujúcich 
školu a odbor, za realizáciu kreatívnych úloh, 
snaživosť a zodpovednosť, za dosahovanie 
vynikajúcich výsledkov počas celého štúdia 
na teoretickom vyučovaní 

finančná odmena+diplom 



15 Kristína Ľachová IV.B 

za aktívnu účasť na akciách reprezentujúcich 
školu a odbor, za reprezentáciu školy na sú-
ťažiach v dekoratívnom líčení počas celého 
štúdia, za zodpovednosť  a tvorivosť, za do-
sahovanie vynikajúcich výsledkov počas ce-
lého štúdia na teoretickom vyučovaní  

finančná odmena+diplom 

16 Viviána Nováková IV.B 
za aktívnu účasť na akciách reprezentujúcich 
školu a odbor, za iniciatívu a samostatnosť 
na odbornom výcviku 

finančná odmena+diplom 

17 Klaudia  Takáčová IV.B 

za aktívnu účasť na akciách reprezentujúcich 
školu a odbor, za reprezentáciu školy na sú-
ťažiach v dekoratívnom líčení počas celého 
štúdia 

finančná odmena+diplom 

18 Gabriela Ptašinská IV.B 

 za aktívnu účasť na akciách reprezentujúcich 
školu a odbor, za iniciatívu a samostatnosť 
pri práci so zákazníkmi, za dosahovanie vyni-
kajúcich výsledkov na teoretickom vyučovaní 
počas celého štúdia 

finančná odmena+diplom 

19 Karin Hudáková IV.B 

za aktívny a zodpovedný prístup k OV počas 
celého štúdia. Účasť na MDD Divadlo J. Zá-
borského v šk. roku 2017/2018, účasť na 
DOD našej školy v šk. roku 2018/2019 

finančná odmena+diplom 

20 Simona Kašperová IV.B 
za dosahovanie vynikajúcich výsledkov po-
čas celého štúdia na teoretickom vyučovaní, 
za vzorové správanie a spoľahlivosť na OV 

finančná odmena+diplom 

21 Lenka Vitková IV.B 
za dosahovanie vynikajúcich výsledkov po-
čas celého štúdia na teoretickom vyučovaní 

knižná odmena+diplom 

22 Viktória  Knutová IV.B za vzornú dochádzku počas celého štúdia knižná odmena+diplom 

23 Elena  Čajková  II. G 
 za aktívnu účasť na školských akciách počas 
celého štúdia a za aktívnu prácu v žiackej 
školskej rade 

finančná a knižná odmena+dip-
lom 

24 Zuzana  Hirkalová  II. G 
 za aktívnu účasť na školských akciách počas 
celého štúdia 

finančná+diplom 

25 Sára Tomaščinová II. G 
za aktívnu účasť na školských akciách počas 
celého štúdia 

finančná+diplom 

26 Patrícia Balunová II. G za 1. a 3. miesta na veľtrhoch cvičných firiem finančná+diplom 

27 Verinika Oravcová II. G za 1. a 3. miesta na veľtrhoch cvičných firiem  finančná+diplom 

28 Diana Džatková II. G za 1. a 3. miesta na veľtrhoch cvičných firiem finančná+diplom 

29 Diana Krivdová II. G za 1. a 3. miesta na veľtrhoch cvičných firiem finančná+diplom 

30 Adriána Miženková II. G prospech s vyznamenaním diplom 

 

 

 

 

 

 
 



Ďakujeme 


