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1.Iveta Kupková 

je žiačkou 9. A triedy v Základnej škole Budatínska 61. Svoju školu úspešne reprezentuje v literárnych 
súťažiach, na olympiáde v slovenskom jazyku, anglickom jazyku či v biologickej olympiáde. V  krajskom 
kole geografickej olympiády obsadila krásne 1. miesto. Svojim vzorným správaním a výborným 
prospechom je pozitívnym vzorom pre ostatných spolužiakov. Ako členka školského parlamentu sa 
zúčastnila návštevy Európskeho parlamentu v Bruseli. 

2.Viliam Cibula  
 

je žiakom 8. C triedy v ZŠ Černyševského 8. Rád pomáha mladším spolužiakom a učitelia v ňom vidia 
spoľahlivého pomocníka. V kolektíve je obľúbený pre svoju dobrosrdečnosť. Je mimoriadne nadaným 
žiakom v oblasti hudby a zameriava sa na komornú hru renesancie a baroka. Úspešne reprezentuje seba aj 
svoju školu doma aj v zahraničí. 

3. Sáva Čišková je žiačkou 9. A triedy v ZŠ Dudova 2. Dosahuje výborné učebné výsledky. Počas školskej dochádzky sa 
zapájala do rôznych školských súťaží a projektov. Reprezentovala školu v olympiádach v slovenskom a 
anglickom jazyku, chemickej olympiáde či vo Hviezdoslavovom Kubíne. Ocenená bola jej esej o revitalizácii 
petržalských ihrísk. Rada pomáha pri práci s deťmi v Školskom klube detí. 

4. Katarína Bieliková je žiačkou 9. B triedy v ZŠ Dudova 2. Okrem výborných vzdelávacích výsledkov a vzorného správania je 
navrhnutá na ocenenie za úspešnú reprezentáciu svojej školy v postupových súťažiach a olympiádach: 
Hviezdoslavov Kubín, Olympiáda v slovenskom jazyku a literatúre, olympiáde v nemeckom jazyku, 
v dejepisnej olympiáde a Pytagoriáde. Katka sa v tomto roku stala víťazkou chemickej oplymiády. Školu 
vzorne reprezentovala aj v celeslovenskej súťaži Krimichémia.  

5. Ivana Fabianová je žiačkou 9. B triedy v ZŠ Gessayova 2. Svojou otvorenosťou, empatiou a ochotou pomáhať slabším, si 
získala prirodzenú autoritu medzi spolužiakmi. Ivanka dosahuje výborný prospech aj výrazné úspechy 
v okresných a krajských kolách geografickej, chemickej olympiády, v olympiáde v slovenskom jazyku 
a literatúre, v súťaži Hviezdoslavov Kubín a v rôznych ďalších výtvarných a speváckych súťažiach. Aktívne 
sa podieľa na všetkých mimovyučovacích aktivitách organizovaných školou. 

 



 

6. Rastislav Rabatin 
 

je žiakom 9. A triedy v ZŠ Holíčska 50. Aktívne pracuje v školskom žiackom parlamente a ochotne sa 
podieľa na organizovaní školských akcií. Školu úspešne reprezentuje v matematických a fyzikálnych 
súťažiach. Mimoriadne výsledky dosahuje v prírodovedných predmetoch, najmä vo fyzike  a matematike. 
Rasťo je aktívny i v športových súťažiach. Hrá basketbal za školu aj za basketbalový športový klub 
Bratislava. Svojim správaním, výsledkami a aktivitami je vzorom pre mladších spolužiakov, ktorým 
ochotne pomáha. 

7. Lukáš Chovan Je žiakom 3. A triedy v ZŠ Lachova 1. Dosahuje výborné výsledky v učení a pre svoju bezprostrednú 
a láskavú povahu je medzi spolužiakmi veľmi obľúbený. Svoju školu reprezentoval v okresnom kole súťaže 
Hviezdoslavov Kubín, kde získal v kategórii umeleckého prednesu poézie 1. miesto. Postúpil do súťaže 
Bratislavské metamorfózy 2009, kde sa tiež umiestnil na 1. mieste. Lukáš je športovo veľmi zdatný 
a ohybný. Venuje sa gymnastike a modernému tancu. V súťaži tanečníkov SHOW DANCE získal 
v kategórii jednotlivcov na majstrovstvách Slovenska 1. miesto a na majstrovstvách Európy v Belehrade 
v rovnakej súťaži 3. miesto. 

8. Anton Kukučka 
 

je žiakom 9. B triedy v ZŠ Nobelovo námestie 6. Počas školskej dochádzky dosahuje výborný prospech 
a príkladné správanie. Veľkým koníčkom sa mu stala geológia. Svoju školu úspešne reprezentuje nielen 
v biologickej a geografickej  olympiáde, ale mimoriadne výsledky dosahuje v súťažiach zo slovenského 
jazyka a literatúry ako sú Hviezdoslavov Kubín alebo Štúrov Zvolen.Tóno je aktívnym a cieľavedomým 
žiakom, ktorý vie zmysluplne tráviť svoj voľný čas.  

9. Denis Karas 
 

je žiakom 8. A triedy v ZŠ Pankúchova 4. V školskom roku 2008/2009 dosiahol vynikajúce výsledky vo 
viacerých postupových súťažiach. V okresnom kole geografickej olympiády sa umiestnil na 1. mieste, v 
dejepisnej olympiáde na 2. mieste a v regionálnom kole fyzikálnej olympiády získal 3. miesto. Mimoriadne 
aktívne pracoval na podujatiach súvisiacich s projektom EÚ Comenius – multimediálne partnerstvo škôl. 
Podieľal sa na tvorbe plagátu v medzinárodnom projekte „Comenius Week“-Pošlite pohľadnicu pre 
Komenského. 

10. Filip Ožvold 
 

je žiakom 9. ročníka v ZŠ Prokofievova 5. Počas celej školskej dochádzky dosahuje výborné výchovno-
vzdelávacie výsledky. Vzorne reprezentoval svoju školu v prednese Hviezdoslavovho Kubína, kde sa 
umiestnil v okresnom kole na 3. mieste. Svoje okolie zaujme skromnosťou a slušnosťou. Filip patrí medzi 
najaktívnejších členov žiackeho školského parlamentu, výrazne sa podieľa na organizovaní humanitárnych 
akcií ako sú dobrovoľné zbierky, humanitárna pomoc, Deň narcisov a ďalšie. 

 
 



11. Aneta Čináková 
 

je žiačkou 6.A v ZŠ Tupolevova 20. Pedagógovia školy navrhli oceniť Anetku za vynikajúci prospech, za 
tvorivú prácu v žiackom parlamente a za vytváranie dobrých vzťahov v kolektíve triedy. Taktiež za 
úspešnú reprezentáciu svojej školy aj mestskej časti Bratislava-Petržalka v matematických, 
prírodovedných, športových a recitačných postupových súťažiach a olympiádach. 

12. Róbert Jurenka je žiakom 9. A triedy v  ZŠ Turnianska 10 s výborným prospechom. Má chuť učiť sa a objavovať  vždy 
niečo nové. Svoje vedomosti pohotovo využíva v súťažiach a tak úspešne reprezentuje svoju školu. 
V okresnom kole biologickej olympiády získal v 2 kategóriách popredné umiestnenie a v krajskom kole 
obsadil 2. a 3. miesto. Dvakrát reprezentoval školu na vedeckej konferencii ku Dňu Zeme. Jeho 2 
samostatné výskumné práce Bobor a Pozorovanie a porovnanie mikroorganizmov v planktóne petržalských 
vôd boli vysoko hodnotené. Aj v tímových súťažiach Hliadka mladých zdravotníkov a Mladí záchranári 
civilnej ochrany získali pre svoju školu 1. miesto v okresnom kole a 3. miesto v krajskom kole. Robo je aj 
zdatný športovec. Úspešne reprezentoval vo futbale a streľbe zo vzduchovky. 

 


