
Informatika 
ZENIT – súťaž v programovaní, najlepšie výsledky:  
2010 – A. Mariš 6.A – obsadil v krajskom kole 1. m. a v celoštátnom 2. m. v kategórii B  

2011 – A. Mariš – obsadil v krajskom kole 1. m. a v celoštátnom  

4. m. v kategórii A  

Olympiáda v informatike  
2011 – A. Mariš – kategória A – 1. m. celoštátne kolo – postup na stredoeurópsku olympiádu v 

informatike – 3. m.  

2012 – A. Mariš – 1. m. celoslovenské kolo – postup na medzinárodnú olympiádu  

2013 – P. Páleník (6.A) – 4. m. krajské kolo v kategórii B  

Pamätný list sv. Gorazda bol udelený ministrom školstva SR A. Marišovi za úspešnú 

reprezentáciu Slovenska na stredoeurópskej olympiáde v informatike.  

Korešpondenčný seminár z INF:  
A. Mariš (septima A) v kategórii O sa umiestnil na 1. m. a v kategórii T tiež na 1. m.  

Lego Dacta Robolab:  
Tento úspešný projekt má za cieľ pomocou skladačiek Lega naučiť žiakov základom robotiky. Na 

škole funguje krúžok robotiky. Žiaci sa zúčastňujú na rôznych súťažiach.  

V r. 2010 sme sa prihlásili prvýkrát na súťaž First Lego League (FLL), kde sme získali tretie miesto. 

V roku 2013 obsadil team Scolopi (z tal. Piaristi) 4. m.  

Ďalšie súťaže, ktorých sme sa zúčastnili: Expert Geniality Show – bity, bajty, technológie, Moja 

família (2014) 

iBobor:  
Každoročne sa škola zapája do informatickej súťaže iBobor. Táto súťaž vznikla v roku 2004 v Litve 

a odvtedy sa rozšírila do ďalších európskych  krajín. Študenti súťažia v 4 kategoriách: senior, 

junior, kadet, benjamín a bobrík. Najlepšie umiestnenia:  

Bobrík – rok 2015 – C. P. Murray (3. trieda ZŠ)  

2016 – D. Dukát (4. trieda ZŠ)  

Benjamín – 2013 – J. Čurilla (sekunda A) – 1. m.  

2014 – A. Ardon (sekunda A)  

2015 – M. Pindeš (príma A)  

2016 – S. Hlavatý (príma A)  

Kadet – 2015 – J. Čurilla  

(kvinta A)  

Junior – 2016 – G. Teleki (kvinta A)  

Senior – 2016 – F. Masár (septima A)  


