
P. č. na 

ocenenie

Meno, priezvisko

oceneného

Adresa školy

a meno riaditeľa školy

Text diplomu

(zdôvodnenie návrhu)

1 Svetlana Botlová
Gymnázium Andreja Sládkoviča, 

Krupina

za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky a získanie 

striebornej medaily na medzinárodnej súťaži Genius 

Olympiad 2019 v USA v kategórii Science

2 Líza Hazuchová
Stredná športová škola, Banská 

Bystrica

za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky v duatlone a 

získanie zlatej medaily na Majstrovstvách Európy 2019  v 

duatlone junioriek v Rumunsku 

3 Andrej Kovács
Spojená škola, Gymnázium Jura 

Hronca, Bratislava

za úspešnú reprezentáciu SR v chémii a získanie zlatej a 

striebornej medaily na 51. Medzinárodnej chemickej 

olympiáde v Paríži a Medzinárodnej Mendelejevovej 

chemickej olympiáde v Petrohrade

4 Kenneth Martin 
Spojená škola, Gymnázium Jura 

Hronca, Bratislava

za úspešnú reprezentáciu SR  a získanie striebornej medaily 

na 27. Medzinárodnej filozofickej olympiáde  (IPO) v Ríme

5 Nikoletta Konečná
Stredná odborná škola, Gemerská, 

Košice

za úspešnú reprezentáciu SR a víťazstvo na Otvorených 

európskych majstrovstvách v kaderníckej a kozmetickej 

tvorbe – KORUNA KREATIVITY 2019 v Prahe, v súťažnej 

kategórii Dámsky strih a styling

6 Erik Meľuch Gymnázium M. R. Štefánika, Košice  

za dosiahnutie vynikajúcich študijných výsledkov, získanie 2. 

miesta  v celoštátnom kole Olympiády v ruskom jazyku v 

kategórii B4 bilingválnych gymnázií a aktívnu dobrovoľnícku 

činnosť

7 Romana Čisovská Stredná športová škola, Košice          

za úspešnú reprezentáciu Slovenska na medzinárodných 

tenisových turnajoch, vrátane víťazstiev v Mödlingu a  

Budapešti a  získanie titulu majsterky Slovenskej republiky



8 Viktor Csaplár

Gymnázium Hansa Selyeho s 

vyučovacím jazykom maďarským, 

Komárno

za úspešnú reprezentáciu SR na medzinárodnych súťažiach 

z matematiky a získanie zlatej medaily na Stredoeurópskej 

matematickej olympiáde v Českej republike

9 Matúš Béber
Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, 

Komárno                                                                                        

za úspešnú reprezentáciu SR na medzinárodných súťažiach 

z geografie a získanie striebornej medaily na Medzinárodnej 

geografickej olympiáde v Hong Kongu

10 Mária Danielová
Stredná odborná škola hotelová, Horný 

Smokovec

za dosiahnutie vynikajúcich študijných a športových 

výsledkov a úspešnú reprezentáciu školy v behu na lyžiach

11 Marek Horváth Gymnázium, Konštantínova ul., Prešov 

za úspešnú reprezentáciu SR v hokeji a reprezentáciu školy 

v matematických súťažiach, vrátane víťazstva na 

celoslovenskom kole Pytagoriády

12 Michal Staník Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín

za úspešnú reprezentáciu SR na  medzinárodných 

olympiádach  v matematike, informatike a programovaní a 

získanie viacerých významných ocenení 

13 Michal Chovanec
Gymnázium Vavrinca Benedikta 

Nedožerského, Prievidza

za úspešnú reprezentáciu SR na olympiádach v chémii a 

získanie striebornej medaily na 51. ročníku Medzinárodnej 

chemickej olympiády v Paríži 

14 Viktor Gažik 
Gymnázium Vavrinca Benedikta 

Nedožerského, Prievidza

za mimoriadne výsledky dosiahnuté v šachu, získanie titulov 

majster sveta v šachu do 18 rokov a viacnásobný majster 

Slovenskej republiky 

15 Ján Marián Sekáč SOŠ elektrotechnická, Trnava
za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky v športovej a 

záchranárskej činnosti na medzinárodnej úrovni

16 Tomáš Kósa
Stredná športová škola s VJM, 

Dunajská Streda

za úspešnú reprezentáciu SR na medzinárodných súťažiach 

v karate a získanie zlatej medaily na Majstrovstvách sveta v 

shidokan karate na Ukrajine a striebornej medaily na 

Majstrovstvách sveta v ashihara karate v Maďarsku 



17 Dominika Pánska Gymnázium J. B. Magina, Vrbové
za získanie 1. miesta v celoštátnom kole súťaže vedy a 

techniky AMAVET

18 Šimon Pekar
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, 

Sučany

za dosiahnutie vynikajúcich študijných výsledkov a 

reprezentáciu SR v medzinárodných stredoškolských 

súťažiach Generácia €uro, Medzinárodnej ekonomickej 

olympiáde a za víťazstvo v celoslovenskom finále 

Ekonomickej olympiády

19 Vanesa Petrovská
Základná škola, Ulica Eliáša Lániho, 

Bytča

za úspešnú reprezentáciu SR v zjazdovej cyklistike 

(downhill) a získanie titulu majsterky Slovenska a majsterky 

sveta v kategórii do 15 rokov

20 Maroš Mešter Gymnázium, Poštová, Košice
za úspešnú reprezentáciu SR na Rakúskom turnaji mladých 

fyzikov a získanie zlatej medaily

21 Jonáš Dujava SPŠ elektrotechnická, Prešov

za úspešnú reprezentáciu SR na Európskej fyzikálnej 

olympiáde a získanie zlatej medaily a titulu absolútneho 

víťaza a na Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde za získanie 

striebornej medaily

22 Lucia Krajčoviechová Spojená škola, Novohradská, Bratislava
za úspešnú reprezentáciu SR na Stredoeurópskej 

matematickej olympiáde a získanie zlatej medaily

23 Henrich Hegeduš 1. súkromné gymnázium, Bratislava 

za úspešnú reprezentáciu SR na Rakúskom turnaji mladých 

fyzikov a získanie zlatej medaily a na Medzinárodnom turnaji 

mladých fyzikov za získanie bronzovej medaily 

24 Dávid Šatala Gymnázium, Poštová, Košice
za úspešnú reprezentáciu SR na Medzinárodnej olympiáde 

v ruskom jazyku a získanie zlatej medaily

25 Richard Maguľak
Stredná priemyselná škola 

elektrotechnická, Košice

za úspešnú reprezentáciu SR na Medzinárodnej projektovej 

súťaži stredoškolákov CASTIC 2019 v Číne v kategórii 

Mechanika a elektrina a získanie striebornej medaily 



26 Viliam Podhajecký
Stredná priemyselná škola 

elektrotechnická, Košice

za úspešnú reprezentáciu SR na Medzinárodnej projektovej 

súťaži stredoškolákov CASTIC 2019 v Číne v kategórii 

Mechanika a elektrina a získanie striebornej medaily 

27 Ing. Ivan Labaj
Trenčianska univerzita Alexandra 

Dubčeka v Trenčíne

za objav novej receptúry elastomérnej zmesi s nízkym 

valivým odporom s použitím alternatívneho plniva 

28 Filip Kušnír
Slovenská technická univerzita v 

Bratislave

za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky  v 

medzinárodnej súťaži európskych univerzít  International 

Real Estate Challenge 2019 Milano a získanie 1. miesta

29 Dominik Porvažník

Masarykova Univerzita v Brne, Fakulta 

sociálnych štúdií, odbor Medzinárodné 

vzťahy

za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na pozícii 

Mládežníckeho delegáta SR pri OSN

30 Elena Dušková Gymnázium Matky Alexie, Bratislava

za úspešnú reprezentáciu SR na Školských majstrovstvách 

sveta ISF v atletike "J. Humbert cup"  v disciplíne 1 500 m a 

získanie zlatej medaily 

Mgr. JUDr. Martina Lubyová, PhD.

ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR


