
 

 

V rámci rozlúčkovej slávnosti maturantov 13. mája 2022 boli riaditeľom 

Spojenej školy Ing. Liborom Kabátom, PhD. ocenení títo žiaci: 

 

V kategórii NAJLEPŠÍ HOTELÁK boli nominovaní a zároveň zvíťazili: 

V. A trieda 

za vzornú reprezentáciu školy na jazykových olympiádach. Anna Gušičová 

za  vzornú reprezentáciu školy. Alexandra Benďáková 

V. B trieda 

za úspešnú reprezentáciu školy na gastronomickej súťaži v Siófoku. Kristína Czakóová 

a za úspešnú reprezentáciu školy na Veronika Poláková, Viktória Šebőková Áron Vincze 

kultúrnych podujatiach v školskej kapele. 

V. C trieda  

za vynikajúci prospech počas celého štúdia. Alena Horváthová 

za vzornú reprezentáciu školy na medzinárodných gastronomických Andreas Javorek 

súťažiach. 

za vzornú reprezentáciu školy na medzinárodných gastronomických Kitti Palakyová 

súťažiach. 

za vzornú reprezentáciu školy na súťažiach v prednese. Andrej Rácz 

 

V kategórii NAJLEPŠÍ POTRAVINÁR boli nominovaní a zároveň zvíťazili: 

IV. A SPŠP 

 za reprezentáciu školy v projektovej  činnosti,  Ema Lujza Martinková

1. miesto v krajskom kole SOČ s  postupom do celoštátneho kola. 

za výborný prospech a reprezentáciu školy v projektoch  Jaroslav Otajovič 

zameraných na potravinárstvo, výživu a šport. 

 

V kategórii NAJLEPŠÍ ŠPORTOVEC boli nominovaní a zároveň získali pochvalu  

riaditeľa školy: 

IV. A trieda 

za výborný  študijný prospech počas celého štúdia a reprezentáciu na Zita Bakayová 

medzinárodných súťažiach v karate. 

za výborný študijný prospech počas štúdia a úspešnú reprezentáciu Tijana Feketeová 

školy v plávaní. 

za výborný študijný prospech a úspešnú reprezentáciu  školy v zápasení. Richard Škoda 

za výborný študijný prospech s vyznamenaním počas celého štúdia Marián Vanovský 

a úspešnú reprezentáciu školy v atletike. 

za úspešnú reprezentáciu školy v zápasení na medzinárodných súťažiach. Michal Vereš 



 

 

 

IV. B trieda 

za výborný prospech počas celého štúdia a športové výsledky. Patrícia Černá 

za výborný prospech počas celého štúdia a športové výsledky. Renáta Lacenová  

IV. C trieda  

za výborný prospech a úspechy v športe. Samuel Cápay 

za výborný prospech a úspešnú športovú reprezentáciu. Sebastián Kóša 

a za úspešnú športovú reprezentáciu. Kevin Kollár Matej Marinovov 

a za výborný prospech. Max Mandúch Viktor Sabo 

za výborný prospech a úspešnú športovú reprezentáciu. Karin Pelikánová 

za výborný prospech a úspechy v športe. Marián Šmatlák 

za výborný prospech a obetavú prácu v prospech triedy. Oliver Valo 

za výborný prospech a úspešnú športovú reprezentáciu. Petra Vedejová 

 

V kategórii NAJLEPŠÍ ÉLÈVE boli nominovaní a zároveň vyhrali: 

Oktáva B 

za reprezentáciu školy v krajskom kole Olympiády z francúzskeho jazyka Alex Bečica 

a účasť v celoslovenskom kole. 

za výborné študijné výsledky. Alžbeta Civáňová 

za reprezentáciu školy v celoslovenskom kole fyzikálnej súťaže. Lenka Čanakyová 

za reprezentáciu školy v celoslovenskom kole fyzikálnej súťaže. Nina Húsková 

za reprezentáciu školy v krajskom kole SOČ a v celoslovenskom kole Dalibor Jung 

fyzikálnej súťaže. 

za 2. miesto v celoslovenskom kole SOČ a za reprezentáciu školy Frederika Kolesárová 

v celoslovenskom kole fyzikálnej súťaže. 

za reprezentáciu školy v celoslovenskom kole fyzikálnej súťaže. Linda Koščová 

za reprezentáciu školy v krajskom kole Olympiády z francúzskeho Lenka Križanová 

jazyka a účasť v celoslovenskom kole a za účasť v celoslovenskej súťaži iBobor. 

za reprezentáciu školy v krajskom kole Olympiády z francúzskeho Alena Lenďáková 

jazyka a účasť v celoslovenskom kole. 

za reprezentáciu školy v celoslovenskom kole literárnej súťaže. Martin Rumanovský 

za reprezentáciu školy v celoslovenskom kole Hviezdoslavovho Veronika Synčáková 

Kubína, v celoslovenskom kole fyzikálnej súťaže a v súťaži iBobor. 

za výborné študijné výsledky a reprezentáciu školy v celoslovenskom kole Ida Tehlárová 

literárnej súťaže. 


