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Prvých osem laureátov sa môže popýšiť ocenením OSOBNOSŤ GYMNÁZIA 

 

V piatok 18. júna sa v sobášnej miestnosti mestského úradu konalo premiérové odovzdávanie 

ocenení talentovaným žiakom Gymnázia v Považskej Bystrici OSOBNOSŤ GYMNÁZIA 2021. Práve to 

zastrešuje nezisková organizácia AD ASTRA, pričom pomocnú ruku s financiami jej podali viacerí 

sponzori. Záštitu nad slávnostným podujatím prebral primátor mesta Karol Janas, ktorý je bývalým 

absolventom tejto školy.  

 

AD ASTRA je nezisková organizácia, ktorá bola založená v roku 1995, aby poskytovala všeobecne 

prospešné služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry. Študentom gymnázia 

pomáha zlepšovať podmienky na rozvoj talentu a nadania. Od minulého roku prešla výraznou 

transformáciou, nielen čo sa týka vedenia, ale aj členov správnej rady. „Nováčikovia“ chceli jej 

činnosť posunúť vpred a vznikla myšlienka oceňovania talentovaných žiakov.   

– Je pravdou, že zloženie AD ASTRY je naozaj nové. Myslím si, že to osvietilo myslenie o činnosti tejto 

organizácie, ktorá podporuje školu a študentov gymnázia. Vytýčili sme si hlavné body, chceme 

podporovať iniciatívu študentov, rozvíjať a odmeňovať ich talent. No a samozrejme je naším cieľom 

spájať súčasných študentov, absolventov, mnohé firmy, ktoré tu pôsobia a mesto. Radi ich vidíme 

spolu a na decká to má obrovský dopad, lebo vidia vzory, - povedal Oldřich Vaňous, riaditeľ n.o. AD 

ASTRA. Podľa jeho slov by študenti, ktorí robia niečo nad rámec a sú v niečom výnimoční, mali dostať 

uznanie.  

 

Množstvo úspešných absolventov 

Záštitu nad premiérovým oceňovaním OSOBNOSTÍ GYMNÁZIA prevzal bývalý absolvent, primátor 

Karol Janas. - Vnímam veľmi pozitívne, že nezisková organizácia AD ASTRA sa takýmto spôsobom 

rozhodla podporovať talentovaných študentov. Považskobystrické gymnázium je naozaj veľmi dobré 

a na vynikajúcej úrovni. Každoročne vychováva množstvo kvalitných absolventov, ktorí sa po skončení 

vysokých škôl stávajú často významnými osobnosťami spoločenského, kultúrneho či podnikateľského 

života, nielen v našom meste, ale v širokom regióne, často aj na celom Slovensku. Práve tieto 

osobnosti sa formujú už na strednej škole, takže ak ich dokážeme podchytiť a takýmto spôsobom 

oceniť, určite je to pre nich povzbudením a motiváciou, - uviedol primátor.  

 

Osem ocenených  

Počas slávnostného udeľovania ocenení si osem finalistov prevzalo darčeky z rúk partnerov projektu. 

Išlo nielen o diplomy, ale aj balíček, v ktorom si našli tablet, tričko a odznak Osobnosť Gymnázia. 

Ocenených vyberali členovia správnej rady AD Astra z návrhov jednotlivých predmetových komisií. 

Spoločne sa uzniesli na udelenie ocenenia pre Adelu Boškovú. Alexandru Karvašovú, Valériu 

Kvaššayovú, Karla Procházku, Katarínu Boškovú, Jakuba Bielika, Natáliu Bátorovú a Lindu Cehlárikovú. 

– Bola som naozaj prekvapená, vôbec som to nečakala. Je to skvelý nápad, ktorý veľmi oceňujem, - 

povedala čerstvá držiteľka ocenenia OSOBNOSŤ GYMNÁZIA Valéria Kvaššayová. - Myslím si, že je to 

skvelý spôsob, ako ukázať našim spolužiakom a rovesníkom, že sa netreba báť urobiť niečo naviac a 

zapojiť sa do mimoškolských aktivít, - zdôraznila. Profily ocenených nájdete na: https://www.ad-

astra.sk/osobnost-gymnazia/osobnosti-gymnazia-2021.  

 

Cena riaditeľa školy 

 - Som nadšený z tejto akcie a zároveň vďačný celej správnej rade AD ASTRY, že prišli s týmto 

nápadom, dokázali ho zrealizovať, pozháňali sponzorov, vymysleli spôsob oceňovania a vybrali tých 

najlepších študentov, - uviedol riaditeľ tunajšieho gymnázia Pavel Mikuláš.  Ten túto slávnostnú 
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príležitosť využil na to, aby udelil aj Cenu riaditeľa školy. – Tá v minulom školskom roku nemohla byť 

udelená kvôli pandemickým opatreniam, tak sme sa rozhodli, že ju udelíme aj za tento, aj minulý rok. 

Patrí absolventovi, ktorý počas celého svojho štúdia šírili dobré meno školy, bol výborný študent, 

reprezentovali gymnázium a pracoval nad rámec povinností. Teší ma, že som ho mohol udeliť 

Karolíne Janičíkovej, Margaréte Hradňanskej a Natálií Bátorovej.  

 

Chcú oživiť aj gymnaziálny ples 

Premiérové oceňovanie študentov v réžii AD ASTRY dopadlo na výbornú. Jej členovia však chcú 

pokračovať aj v ďalších aktivitách. - Máme dve smerovania, jedno je práca s bývalými absolventmi a 

druhá, ktorá s tým súvisí, je ples gymnázia. Veľmi radi by sme ho opäť oživili, práve ten tvorí dobrú 

platformu, aby sa na ňom stretli učitelia s bývalými absolventmi a rodičia, - doplnil na záver Oldřich 

Vaňous.  

 

 


