
Bledomodré ocenenie 
 

   O výsledkoch vo výchovno-vzdelávacej 

činnosti škôl sa často hovorí väčšinou v závere 

školského roku. Ak je naozaj závažný dôvod, 

treba ich v dobrom spomenúť a zvýrazniť  

aj inokedy (napr. aj pri 50.výročí založenia 

školy)..  

   Krajský školský úrad v Nitre vyhodnotil  

12. septembra 2011 ako svoju najúspešnejšiu 

základnú školu (v školskom roku 2010/2011)  

vo vedomostných súťažiach žiakov 

(predmetové olympiády z matematiky, fyziky, 

biológie, chémie, dejepisu, geografie, 

informatiky, slovenského jazyka i cudzích 

jazykov, Pytagoriáda, ...) Základnú školu 

na Tríbečskej ulici v Topoľčanoch.  
Jej úspešní reprezentanti získali najviac (353) 

bodov medzi 287 súťažiacimi školami 

Nitrianskeho vyššieho územného celku. 

To je úspech nezanedbateľný, pretože je komplexný z hľadiska rôznorodých 

merateľných vedomostí i počtu zúčastnených úspešných žiakov a vyžadujúci 

systematický dlhodobejší odborno-pedagogický prístup učiteľov aj organizačno-

materiálnu podporu riadiacich pracovníkov školy.  

   Táto verejne známa skutočnosť je určite pochvaly hodná aj od zriaďovateľa školy 

(Mesto Topoľčany) už aj preto, že takýto výsledok sa nedosiahol po prvý raz.  

   Topoľčanci môžu byť právom aspoň trochu hrdí na túto mestskú základnú školu,  

ktorú by možno mohli už aj pomenovať po nejakom významnom občanovi z dejín 

svojho mesta. Zdá sa mi, že na webstránke tejto školy by malo byť trvalé miesto  

pre rubriku Naše úspechy, pochopiteľne nielen pre vedomostné súťaže. Spomínaný 

bledomodrý diplom si tam zaslúži popredné a významné miesto.            (Dušan Jedinák) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priatelia školskej matematiky 
 

Základnú školu na Tribečskej ulici v Topoľčanoch navštevovala v školskom roku 

2010/2011 aj zaujímavá štvorica žiakov, ktorí sa nehanbili za svoj záujem o školskú 

matematiku a dosiahli pozoruhodné výsledky aj v matematických súťažiach.  
Pozrite sa na ne, aj na nich. 
 

Artuš PETRÁŠ, je 

celoslovenským víťazom Pyt7. 
 

Z výsledkových listín  

obvodného kola (Topoľčany)  
 

MO Z8 
1. miesto PETRÁŠ, A. 

MO Z7 
1. miesto PETRÁŠ, A. 

MO Z6 
3. miesto  

VARGA, Š. 

4. miesto 

RYBANSKÝ, A. 
 

PYT 8 
1. miesto 

PETRÁŠ, A. 

PYT 7 
1. miesto 

PETRÁŠ, A. 

 

PYT6 
1. miesto 

PAVLÍK, M. 

3. miesto 

RYBANSKÝ, A. 

4. miesto 

VARGA, Š. 

 

  

 

  

 



 

 
Zrkadlo priateľov počtov a merby   ZŠ Tribečská ul.    TOPOĽČANY  (šk. rok 2010-2011) 
    


