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O šikovných a nadaných žiakov na tunajšom gymnáziu nie je núdza  
 
V júni sa v sobášnej miestnosti mestského úradu už po druhýkrát uskutočnilo 
odovzdávanie ocenení talentovaným žiakov Gymnázia v Považskej Bystrici 
OSOBNOSTI GYMNÁZIA 2022. Práve to zastrešuje nezisková organizácia AD 
ASTRA, pričom pomocnú ruku s financiami jej podali viacerí sponzori a záštitu 
nad týmto slávnostným podujatím prebral primátor mesta Považská Bystrica 
Karol Janas.  
 
AD ASTRA n.o. študentom Gymnázia Považská Bystrica pomáha zlepšovať 
podmienky na rozvoj talentu, ale aj rozvoj osobnosti. AD ASTRA prešla v posledných 
rokoch výraznou transformáciou, a posunula sa vpred vo svojej činnosti. Jej 
súčasťou sa stala myšlienka oceňovania aktívnych a talentovaných žiakov, ku ktorým 
tento rok pribudlo aj ocenenie Učiteľská osobnosť gymnázia. – Takáto tradícia kedysi 
na gymnáziu bola, len fungovala iným spôsobom. Teraz sme ju oživili a trošku 
upravili. Myslím si, že spojiť ju s ocenením študentov, je dobrá príležitosť. Koncept je 
ten istý, chceme, aby nielen žiaci, ale aj učitelia boli odmenení za to, čo pre školu 
robia, - uviedol riaditeľ AD ASTRA n.o. Oldřich Vaňous.  
Podľa jeho slov sú mladí ľudia veľmi aktívni a šikovní. – Pri výbere finalistov ma 
doslova šokuje, čo všetko tieto deti dosiahli. Všetci nominovaní robia úžasné veci 
a to nielen tým, že sa výborne učia, ale aj tým, čo robia pre spoločnosť a svoje 
okolie, - zdôraznil.  
 
Učiteľská osobnosť gymnázia 
V roku 2022 po prvý raz AD ASTRA ocenila aj Učiteľskú osobnosť Gymnázia. - Je to 
pedagóg, ktorý preukázal výnimočnosť svojich učiteľských a osobnostných kvalít. Zo 
siedmich nominácií predmetové komisie v spolupráci so Žiackou školskou radou 
posunuli do finále dve. Z nich správna rada AD ASTRA vybrala Učiteľskú osobnosť 
Gymnázia 2022 a stala sa ňou Ľubica Hanulíková, - skonštatoval O. Vaňous.  
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Tridsaťtri študentských nominácií 
Tento rok vybrali členovia správnej rady AD ASTRA dvanástich finalistov v spolupráci 
s predmetovými komisiami a Žiackou školskou radou z 33 nominácií, medzi nimi bola 
Adela Bošková, Jakub Buzalka, David Kršík, Alexandra Karvašová, Valéria 
Kvaššayová, Dávid Jahôdka, Lucia Kodríková, Andrea Svitková, Marek Hajdík, Karel 
Procházka, Nela Nikmon a Katarína Bošková.  
 
- Myšlienku oceňovania študentov vnímam veľmi pozitívne, pretože je to skvelá 
motivácia pre tých žiakov, ktorí sa celý rok snažia. Niekedy to naozaj nie je 
jednoduché, robia to na úkor svojho voľného času a iných povinností a záujmov. Je 
to super, keď to niekto ocení, - povedala jedna z ocenených finalistiek Valéria 
Kvaššayová. Podľa jej slov je práve Gymnázium v Považskej Bystrici dobrou živnou 
pôdou pre všeobecný rozvoj študentov a dáva mladým ľuďom ten správny odrazový 
mostík do budúceho profesionálneho života. - Pani profesorka Hanulíková, ktorá bola 
dnes ocenená, je len jednou z mnohých profesorov, ktorí sú nielen pre mňa, ale aj 
pre ostatných gymnazistov veľkou inšpiráciou. Títo profesori nás často pripravujú na 
súťaže a posúvajú vpred, motivujú nás a myslím si, že veľa z nás, ktorí tu dnes sme, 
by sme tu bez nich ani neboli, - skonštatovala.  
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Cenu riaditeľa školy tento rok získal Karel Procházka. - Som veľmi vďačný za to, že 
som ju dostal. Už v minulom ročníku udeľovania ocenení Osobnosť gymnázia som si 
všimol, že sa udeľuje a povedal som si, že by bolo fajn, keby som ho dostal. Som 
rád, že sa mi to splnilo, - povedal.   
 

 
 
 
AD ASTRA n.o. je nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 1995, aby poskytovala 
všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej 
kultúry. Vytvára a podporuje príležitosti pre študentov Gymnázia v Považskej Bystrici 
pre rozvoj talentu, ale aj rozvoj osobnosti. Zameriava sa na projekty, ktoré presahujú 
rámec učebných osnov a finančných možností školy. Viac informácií nájdete na 
www.ad-astra.sk.  
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