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1 Dominika 
Veisová

Stredná odborná škola obchodu a 
služieb, Žiar nad Hronom

za šírenie dobrého mena školy doma aj v zahraničí a získanie zlatej medaily na 
Majstrovstvách Európy v karate starších juniorov v Sofii v športovom zápase kumité.

2 Tomáš Romaňák Spojená škola, Banská Bystrica 
za vynikajúce športové výsledky vo vzpieraní, získanie zlatej medaily na Majstrovstvách 
Európy do 15 a 17 rokov v kosovskej Prištine a tohtoročných Majstrovstvách Slovenska 
juniorov.

3 Michal Karlubík Spojená škola, organizačná časť 
Gymnázium Jura Hronca, Bratislava

za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na Medzinárodnej filozofickej olympiáde v 
Čiernej Hore, kde získal zlatú medailu a za výborné výsledky na národnej a medzinárodnej 
úrovni v debatných súťažiach. 

4 Mahuliena 
Ďurecová Gymnázium, L. Sáru, Bratislava za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky vo vodnom slalome a získanie striebornej 

medaily na Majstrovstvách Európy juniorov 2018 v súťaži hliadok.

5 Viktória 
Reichová Gymnázium, L. Sáru, Bratislava 

za získanie titulu Majsterky Slovenska, Rakúska, Česka a Chorvátska  v 
synchronizovanom plávaní a úspešné reprezentovanie Slovenska v medzinárodných 
súťažiach.

6 Pavol Kollár Gymnázium, Grösslingová, Bratislava
za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky v matematike, a to za získanie striebornej 
medaily na Stredoeurópskej matematickej olympiáde v Poľsku a taktiež na celosvetovej 
súťaži v riešení logických úloh, ktorá sa konala v indickom Bangalúre.

7 Nikola Seničová Športové gymnázium, Košice za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky vo vzpieraní a získanie troch zlatých 
medailí na Majstrovstvách Európy juniorov do 17 rokov v kosovskej Prištine. 

8 Ronald Doboš Gymnázium, Poštová, Košice
za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na Medzinárodnej olympiáde Európskej 
únie v prírodných vedách, na Rakúskom turnaji mladých fyzikov a získanie zlatej medaily, 
ako aj na Medzinárodnom turnaji mladých fyzikov a získanie striebornej medaily.  

9 Lenka Želonková Stredná odborná škola pedagogická, 
Prešov

za úspešnú reprezentáciu školy v rétorickom prejave, za zodpovednosť, usilovnosť a 
svedomitosť.
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10 Lenka 
Dancáková

Gymnázium, Konštantínova ul., 
Prešov

za úspešnú reprezentáciu školy v písaní esejí, prispievanie článkov do Literárnej revue 
RTVS a úspešnosť v riešení Stredoškolskej odbornej činnosti. 

11 Kristína 
Bruňanská

Piaristické gymnázium Františka 
Hanáka, Prievidza

za mimoriadne úspechy na národnej i medzinárodnej úrovni a  reprezentáciu krajiny - 
členka víťazného ženského tímu v disciplíne kata na ME v karate v talianskom Lanciane.

12 Ivan Pančiak Gymnázium Myjava
za mimoriadne  študijné výsledky, za reprezentáciu školy, regiónu i krajiny na mnohých 
medzinárodných súťažiach, vrátane absolútneho 1. miesta na Medzinárodnej olympiáde v 
ruskom jazyku 2017, ktoré si priniesol z Moskvy v kategórii Mladý rečník. 

13 Róbert Jurčo Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín za mimoriadne úspechy na medzinárodných fyzikálnych súťažiach - za 1. miesto na súťaži 
s netradičným názvom Fykosí fyziklání Praha 2018.

14 Matúš Kopunec Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín 
za mimoriadne úspechy na medzinárodných fyzikálnych súťažiach, a to za 3. miesto na 
medzinárodnej fyzikálnej olympiáde v Lisabone a taktiež za 1. miesto na už spomenutej 
súťaži Fykosí fyziklání Praha 2018.

15 Marián Gajdoš Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec
za získanie titulu majster Slovenskej republiky a Európy v súťaži v minikárach v roku 2017, 
za úspešné umiestnenie v RallyCross 2018, na Majstrovstvách Slovenskej republiky a v 
FIA v zóne Strednej Európy.

16 Laura 
Dzurechová Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec

za získanie titulu majsterka sveta v roku 2017 a 2018 v Prahe v mažoretkovom športe - v 
disciplíne veľká formácia senior flag, ako aj za zisk titulu majsterka a vicemajsterka 
Slovenska 2017. 

17 Kevin Anthony 
Kalapoš Gymnázium Jána Hollého, Trnava za výrazné úspechy v športe dosiahnuté na Majstrovstvách SR, Európy a za nominovanie 

sa na Majstrovstvá sveta v silovom trojboji, mŕtvom ťahu a tlaku na lavičke. 

18 Vanesa Hocková Športové gymnázium Jozefa Herdu, 
Trnava

za významné úspechy v streľbe, v disciplíne skeet, získanie titulu najlepšej juniorskej 
strelkyne Slovenska za rok 2017, za účasť na Majstrovstvách  Európy juniorov 2018 v 
Rakúsku, Majstrovstvách sveta juniorov 2018 a na Svetovom pohári v streľbe v Kórei.  

19 Martin Sládek 
Stredná priemyselná škola 
informačných technológii, Kysucké 
Nové Mesto

za angažovanosť v oblasti charitatívnych a dobročinných aktivít, príkladné plnenie 
školských povinností a víťazstvo v technicko-informatickej súťaži Môj ideálny 
zamestnávateľ.
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20 Norbert Dudáš Stredná odborná škola stavebná, 
Liptovský Mikuláš

za mimoriadne výsledky dosiahnuté v študijnej oblasti, ako aj za reprezentáciu školy a 
Slovenskej republiky na súťažiach zručnosti v stavebníctve.

21 Šimon Pajger Gymnázium, Veľká okružná, Žilina za výborný prospech a výsledky v matematických a fyzikálnych olympiádach, ako aj za 
úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na Európskej fyzikálnej olympiáde.

22 Peter 
Rukovanský

Gymnázium M. R. Štefánika, Nové 
Zámky

za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na Medzinárodnej chemickej olympiáde a 
získanie striebornej medaily.

23 Alica Ištoková Gymnázium Vojtecha Mihálika, Sereď za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na Olympiáde Európskej únie v prírodných 
vedách a získanie zlatej medaily.

24 Tomáš Štefanov Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha, 
Martin

za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na Olympiáde Európskej únie v prírodných 
vedách a získanie zlatej medaily.

25 Katarína 
Šamuová Gymnázium, Poštová, Košice

za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na Rakúskom turnaji mladých fyzikov 
získaním zlatej medaily a na Medzinárodnom turnaji mladých fyzikov získaním striebornej 
medaily.

26 Martin Melicher Gymnázium, Poštová, Košice
za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na Matematickej olympiáde a získanie 
striebornej medaily,na Medzinárodnej olympiáde v informatike a získanie bronzovej 
medaily a Stredoeurópskej olympiáde v informatike a získanie bronzovej medaily.

27 Samuel Amrich Gymnázium, Poštová, Košice za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na Rakúskom turnaji mladých fyzikov a 
získanie zlatej medaily.

28 Miroslav Chalko Stredná odborná škola, Stará Turá za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na európskej súťaži odborných zručností a 
talentu Euro Skills v odbore elektrotechnika a získanie zlatej medaily.

29 Peter Škripko Katolícka Spojená škola sv. Mikuláša, 
Prešov

za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky v oblasti biológie a získanie 1. miesta v 
súťaži Vernadsky National Contest v Moskve.

30 Ján Maťufka Katolícka Spojená škola sv. Mikuláša, 
Prešov

za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky v oblasti biológie a získanie 1. miesta v 
súťaži Vernadsky National Contest v Moskve.
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