
Matúš Litvín -  minuloročný maturant osemročného štúdia, dnes už študent 
1. ročníka všeobecného lekárstva na Lekárskej univerzite Masarykovej 
univerzity v Brne. Študent, ktorý sa počas štúdia zapájal do geografickej 
a biologickej olympiády a umiestňoval sa na popredných miestach 
v celoštátnych kolách. V školskom roku 2020/21 so svojou prácou 
o baktériách E-Coli vyhral celoslovenské kolo biologickej olympiády a jeho 
práca bolo vysoko cenená pre praktický význam v medicíne. Zároveň 
priniesol Slovensku striebornú medailu svetovej Genius Olympiad. 
Momentálne je zaradený do programu Postgraduálneho programu pre 
motivovaných študentov Lekárskej fakulty s rozšírenou vedeckou 
prípravou, kde bol spomedzi prvákom priamo dekanom fakulty. Za svoje 
úspechy bol nominovaný na cenu sv. Gorazda, ktorú udeľuje Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
 
Michal Kyselica -  študent 4. ročníka štvorročného štúdia je všestranne 
nadaným žiakom, ktorý už ako žiak základnej školy získal  za svoje úspechy 
v Geografickej olympiáde Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty. Na pôde 
gymnázia naďalej na sebe pracoval a svoje úsilie pretavil do úspechov v 
kategórii Z v školskom roku 2020/2021, kde sa umiestnil v krajskom kole na 
prvom mieste Trenčianskeho kraja a v celoslovenskom meradle na druhom 
mieste top 20 najlepších študentov krajského kola Slovenska. Našu školu 
úspešne reprezentoval aj na celoštátnom kole Geografickej olympiády, v 
ktorom sa umiestnil na peknom piatom mieste a bol nominovaný ako 
náhradník medzinárodnej geografickej olympiády. Zároveň našiel záľubu aj 
v ekonomike, kde vyhral krajské kolo a reprezentoval v celoslovenskom 
kole. 
 
Alžbeta Ragasová – minuloročná maturantka štvorročného štúdia, ktorá 

pravidelne reprezentovala školu, región aj Slovensko v atletických súťažiach. 

Medzi jej úspechy patria:  je viacnásobná majsterka Slovenska v chôdzi za 

dorastenecké a juniorské kategórie, ženská vicemajsterka Slovenska v behu na 

3000m cez prekážky, tretia na Slovensku v  juniorskej kategórií v behu na 3000 

m cez prekážky, vicemajsterka Slovenska v ženskej kategórií v chôdzi na 20 km 

(medzinárodný chodecký míting Dudinská 50tka), 19. miesto na majstrovstvách 

Európy do 18 rokov v Gyory (Maďarsko) -  5000m chôdza, 13. miesto na 

Európskych mládežníckych olympijských hrách v Baku (Azerbajdžan) - 5000m 

chôdza 

18. miesto na majstrovstvách sveta do 20 rokov v Keni (Nairobi) v lete tohto 

roku a prvenstvá na rôznych medzinárodných mítingoch za účasti viacerých 

krajín. Momentálne je členkou Dukly Banská Bystrica a tu je i študentkou 1. 

ročníka Univerzity Mateja Bella. 



 

 
Petra Anna Fedeleš -  študentka tercie – tretieho ročníka osemročného štúdia 
je vynikajúca, zodpovedná a všestranne nadaná žiačka so širokým spektrom 
záujmov a aktivít v rámci školy i v mimoškolskej činnosti. Každoročne 
reprezentuje našu školu a šíri jej dobré meno. K najväčším úspechom 
v minulom školskom roku patria:  
2. miesto v celoštátnom kole súťaže Odysea mysle, 1. miesto v okresnom 
a krajskom kole olympiády v anglickom jazyku a 5. miesto s titulom úspešný 
riešiteľ v celoštátnom kole, 1. miesto v krajskom kole geografickej olympiády a 
2. miesto v okresnom kole biologickej olympiády. 
 
 
Sofia Šuranská -  je študentkou maturitného ročníka štvorročného štúdia, 
aktívnou študentkou s vynikajúcim organizačným talentom, vie  ovplyvniť  ľudí 
okolo seba, získať ich pre dobrú vec. Už tretí rok vedie Kolégium  Zelenej školy 
samostatne, iniciatívne a s veľkou dávkou tvorivosti. Zelenoškolské aktivity 
neustali vďaka nej ani počas distančného vzdelávania. Rovnako aktívne 
pracovala i v študentskej spoločnosti, ktorej bola hnacím motorom, človekom 
ochotným vždy pomôcť , stala sa lídrom tímu, za čo získala špeciálne ocenenie 
Leadership Award. Zároveň získala tímovo 1. miesto v medzinárodnej súťaži JA 
Citi International Innovation Camp v rámci Aplikovanej ekonómie a 3.miesto 
v celoslovenskom TOP finále študentských spoločností a na Veľtrhu 
podnikateľských talentov 1.,2., a3. miesto v rôznych kategóriách. 
 
 
Vladislav Miletskyi – žiak kvarty, štvrtého ročníka osemročného štúdia, možno 
nádejný mladý reportér, pretože po absolvovaní viacerých workshopov 
usporiadaných Centrom environmentálnych aktivít v Trenčíne   získal v 
celoslovenskej súťaži Mladí reportéri pre životné prostredie 2. miesto v 
kategórii fotografia 15-18 roční. Venoval sa téme Ochrana klímy – Čo robíme 
s našimi lesmi. Fotografiami poukázal na problém ako si Na Slovensku ničíme a 
vyrubujeme lesy a tým meníme ráz našej prekrásnej krajiny. 


