
Kupóny posielajte na adresu redakcie: Gorkého 1, 
071 01 Michalovce alebo Námestie slobody 25, 066 01 Humenné.  
Súťaž trvá do 14. decembra. Výsledky zverejníme 20. decembra. 

Iveta Balintová

Gymnázium Pavla Horova 
Michalovce

Iveta sa v minulom školskom roku
zapojila do rôznych súťaží. Jednou
z nich bola Geografická olympiáda,
kategória B s témou Vojenské cin-
toríny. Spracovala Ústredný   vojen-
ský   cintorín Červenej  armády v
Michalovciach. V celoslovenskom
kole obsadila 3. miesto. Túto tému
rozvinula v ďalšej práci: Vojenské
cintoríny na Dolnom Zemplíne, 
s ktorou v celoslovenskej konkuren-
cii získala 1. miesto. 

Denys Anatolijovič
Breznyak

Stredná odborná škola 
polytechnická Humenné

Denys je žiak 2. ročníka odboru informa-
čné a sieťové technológie. Pochádza z
Ukrajiny. Už ako prvák získal medzi-
národné certifikáty v oblasti počítačových
sietí,  vedomosti z kancelárskych balíkov
potvrdil medzinárodným certifikátom a
stal sa majstrom Slovenska v skladaní 3D
Puzzle. Je tiež úspešným členom pla-
veckého klubu PK Chemes Humenné,
majstrom Zakarpatskej oblasti v plávaní.
Aktívne sa zapája aj do mimoškolských
aktivít v oblasti programovania, počítačo-
vých sietí a operačných systémov.

Adriána Fáberová

Súkromná stredná odborná
škola DSA Trebišov 

Štvrtáčka študijného odboru bio-
technológia a farmakológia, okrem
vynikajúcich študijných výsledkov,
žne úspechy aj v mimoškolskej a zá-
ujmovej činnosti, v súťažiach na
úrovni školy, kraja a celoštátnych. 
V SOČ-ke bola prvá v kraji. Adriána je
prezidentka študentskej firmy „Cre-
ative Hands“. Častokrát zastupovala
školu na burzách talentov stredných
škôl, aktívne propagovala svoj štu-
dijný odbor a zúčastňovala sa na
dobrovoľných zbierkach.

KUPÓN
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Hlasujem za žiaka č.:  

Čo môžete vyhrať?
� Poukážka v hodnote 50 eur od Intersport

www.intersport.sk

� Poukážka v hodnote 50 eur od veľkoskladu
ovocia a zeleniny M.A.D.D. FRUIT
www.maddfruit.sk

� Poukážka v hodnote 30 eur od PIZZA TuSi
www.pizzatusi.sk

� Knihy Vyznávač a Matky a macochy 
od vydavateľstva Petit press 
pre školu Najstredoškoláka 2016

intersport.sk

Oceníme prvých troch žiakov. NAJstredoškolák získa ceny 
pre seba a svoju školu. Hlasujte a podporte svojho favorita!

Róbert Galanda 

Stredná priemyselná škola
Snina  

Je žiakom 4. ročníka v študijnom odbo-
re strojárstvo. Je zodpovedný a tvorivý.
Má schopnosť viesť konštruktívny dia-
lóg a hľadať optimálne východiská. Je
pracovitý, kreatívny, precízny, chariz-
matický. Cenné nápady vie presadzo-
vať najmä v odborných predmetoch pri
analýze vzniknutých problémov, aj pri
praktickom vyučovaní. S výbornými
výsledkami sa zapája do vedecko–výs-
kumných projektov a do súťaží. Aktív-
ne sa zapája do projektov v rámci Eras-
mus +, Euroscola. Jeho vášňou je foto-
grafovanie a šport. 

Štefan Gorás

Stredná odborná škola 
technická Michalovce 

Najnovším úspechom na konte toh-
to všestranne nadaného a aj mimo
školy aktívneho žiaka, je prvenstvo 
v súťaži „Keby som bol vodohospo-
dár“. V novembri bude školu repre-
zentovať na celoštátnom kole festi-
valu vedy a techniky AMAVET s
prácou „Energetický audit našej ško-
ly“. Zapája sa do SOČ-iek, matema-
tických, ale aj výtvarných súťaží. Je
predsedom žiackej rady na pracovis-
ku školy Partizánska 1 a členom 
správnej rady Občianského združe-
nia Zemplínsko-Užská hradná cesta,
ktorá sa stará o hrad nad Vinným.

Viktória Malinčáková

Gymnázium 
Medzilaborce  

Tretiačka Viktória je predsedníčka štu-
dentskej rady. Aktívne sa podieľa na
príprave všetkých školských podujatí,
pravidelne prispieva hodnotnými lite-
rárnymi príspevkami do školského ča-
sopisu ŠOK. Aktívne sa zapája do pro-
jektov KomPrax, Mini – Erasmus, Mla-
diinfo Ambassador – je ambasádorkou
za mesto Medzilaborce. Zúčastnila sa
na mládežníckych výmenách v Česku,
Španielsku, Belgicku, Taliansku, Ru-
munsku a Estónsku. Pod jej vedením sa
žiaci školy zapojili do projektu Vojvo-
du z Edinburghu. Je skromná, ambici-
ózna, ctižiadostivá a úprimná.

Patrik Megela 

Hotelová akadémia 
Humenné

Jeho športový talent je obrovský a ne-
prehliadnuteľný, čaká ho skvelá bu-
dúcnosť. Doterajšie úspechy ho dostali
do Slovenskej reprezentácie v kategórii
dorastu aj juniorov.  Jeho najbližším
cieľom je kvalifikovať sa na Majstrov-
stvá sveta dorastencov ktoré sa usku-
točnia v roku 2017 v kenskom meste
Nairobi. Naša škola je hrdá na nášho
žiaka, vynikajúceho atléta. Patrik do-
sahuje celosvetové a celoslovenské ús-
pechy v atletike a preto si zaslúži za-
pojiť sa do vašej súťaže „O najlepšieho
stredoškoláka“. Patrik odvádza obrov-
skú prácu, dosahuje úžasné úspechy 
a pritom je dobrým študentom.

Daniel Oráč

Gymnázium 
Vranov nad Topľou

Je žiakom 2. ročníka nášho gymnázia,
úspešným reprezentantom Slovenska
v stolnom tenise. K jeho najväčším ús-
pechom patria tituly majster Slovenska
v kategórii starší žiaci a 3. miesto 
v Európskom pohári. Daniel je vynika-
júci študent a aktívne sa zapája do mi-
moškolských aktivít. K jeho prednos-
tiam patrí empatia, priateľská povaha 
a ochota vždy pomôcť. Jeho škola je na
Daniela veľmi hrdá, aj preto, že repre-
zentuje nielen ju, ale aj Slovensko, pre-
to sa ho rozhodla nominovať do súťaže
o najúspešnejšieho stredoškoláka Zem-
plína.

Damián Palašta

Gymnázium arm. gen. 
L. Svobodu Humenné  

Tretiak Damián je podpredsedom 
žiackej rady na škole, je regionál-
nym koordinátorom žiackych rád
pre východné Slovensko. Angažuje
sa aj v Stredoškolskej študentskej
únii Slovenska. Zapojil sa do projek-
tu Fiktívna krajina a Minierasmus,
zúčastnil sa na medzinárodnej kon-
ferencii v Paríži na tému Ľudské
páva v Iráne. Zapája sa do súťaže
Olympiáda ľudských práv. Aktívne
rozpráva anglicky a rusky. Vo voľ-
nom čase sa venuje basketbalu a po-
silňovni. 

Ján Zolota

Stredná odborná škola sv. 
Cyrila a Metoda Michalovce  

Prvák nadstavbového štúdia odboru
vlasová kozmetika školu okrem iného
úspešne reprezentoval na IV. ročníku
celoslovenskej súťaže Bride of the Fu-
ture-Nevesta budúcnosti, kde získal 
1. miesto. Zúčastnil sa Interbeauty Hair
show v Bratislave aj Bratislavských
módnych dní, kde spolupracoval s pro-
fesionálmi v tomto odbore. Zdokonaľu-
je vo svojom odbore, navštevuje od-
borné semináre a sleduje všetky aktu-
álne trendy v účesovej tvorbe. Na jeho
práci je zo dňa na deň vidieť väčšie po-
kroky a vzťah k tomuto povolaniu.

Nájdu sa na každej škole. Vyčnievajú z radu a vymykajú sa z priemeru. Výnimočných stredoškolákov nominovali do našej súťaže ich školy. 
Kto získa titul NAJstredoškolák Zemplína? Rozhodnete svojím hlasovaním. 

NAJ stredoškolák Zemplína 2016

Pri objednaní ročného predplatného týždenníka 
Zemplínske noviny MY získate 50 bonusových hlasov.Každý týždeň vyžrebujeme jedného hlasujúceho, ktorý získa knihu.  

1. 2. 3.

Matúš Fedorčák

Stredná odborná škola 
technická Humenné 

Žiak druhého ročníka odboru mecha-
nik elektrotechnik. Je zaradený do sku-
piny žiakov s intelektovým nadaním.
Reprezentoval školu na celoštátnom
kole elektrotechnickej olympiády v Ži-
line, kde sa stal celkovým víťazom 
s projektom Autonómne vozidlo.
Matúš sa zúčastnil na krajskom kole
súťaže Zenit v mikroelektronike v Pre-
šove, kde získal v kategórii B prvé 
miesto. Na celoštátnom kole SOČ v Bra-
tislave sa umiestnil na 5. mieste. Dosa-
huje výborné študijné výsledky. 

4.

Timea Ficková

Súkromná pedagogická 
a sociálna akadémia EBG

Humenné

Je aktívna v škole, ale aj vo svojich
mimoškolských aktivitách, o čom
svedčia mnohé úspechy. V hudobnej
oblasti obsadila 2. miesto v celoslo-
venskej súťaži autorskej piesne, 
v športe sa prezentuje ako úspešná
hráčka stolného tenisu.
Jej ľudskosť charakterizuje jej dob-
rovoľnícka práca pre detských pa-
cientov v miestnej nemocnici.
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