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Najlepší „klokani“ na Slovensku sú v Žiline 

ŽILINA. Matematika je často považovaná za čiernobiely predmet. Študenti ju považujú buď za 

fascinujúcu, alebo za vrcholne nudnú. Matematika pritom slúži k rozvoju kritického myslenia a učí 

ľudí argumentovať. 

Žiaci Strednej priemyselnej školy stavebnej v Žiline na Veľkej okružnej vedia, že logické úlohy sú 

dôležitým zdrojom poučenia a poznania, cibria úsudok, bystria postreh a cvičia dôvtip. Aj preto sa 

zapájajú do rôznych súťaží. Jednou z nich je i medzinárodná matematická súťaž Matematický 

klokan, kde sa už niekoľko rokov umiestňujú na popredných miestach. 

„V školskom roku 2002/2003 naši študenti obsadili 2. miesto zo 191 škôl, v roku 2003/2004 2. 

miesto spomedzi 205 škôl, v roku 2004/2005 3. miesto medzi 205 školami a v školskom roku 

2005/2006 opäť 2. miesto z 233 škôl. K tomuto úspechu prispeli hlavne žiaci Peter Janura, Marcel 

Turzík a Ján Poláček, ktorí dosiahli najvyšší možný počet bodov. A preto sme na nich právom 

hrdí,“ povedala za všetkých Jaroslava Frťalová zo SPŠS v Žiline. 

V uplynulom školskom roku najvyššie „vyskákal“ Andrej Badík, žiak I. C triedy. Pri riešení 

zaujímavých logických úloh sa ani raz nepomýlil a dosiahol najlepší výsledok. Vďaka tomu sa 

zúčastnil medzinárodného letného tábora najúspešnejších riešiteľov súťaže Matematický klokan, 

ktorý sa konal v dňoch 19. – 27. augusta v Joachimsthale v Nemecku. 

No nielen vďaka nemu sa podarilo žiakom získať v tejto súťaži tento rok I. miesto na Slovensku 

spomedzi 207 škôl. Výborný výsledok dosiahli aj žiaci Maroš Hrnko z I. B triedy, Peter Cígler z II. 

E a Denisa Mrvečková z I. G triedy. 

„Veríme, že za úspechmi našich žiakov stoja aj zanietení učitelia, ktorí venujú svoj čas a energiu 

tomu, aby si žiaci mohli rozvíjať svoje myslenie, zmerať si sily s rovesníkmi a v neposlednom rade 

zažiť radosť z úspechu,“ uzavrela 

Frťalová. 
 
 
Čítajte viac: 
http://zilina.sme.sk/c/6036549/najlepsi
-klokani-na-slovensku-su-v-
ziline.html#ixzz2Qi5I2oqy 
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Najlepší „ KLOKANI“ na Slovensku sú aj tento rok žiaci Stavebnej 
priemyslovky v Žiline 

MATEMATICKÝ KLOKAN je najväčšia matematická súťaž na svete aj na Slovensku. 
Tento rok  riešilo jej úlohy na Slovensku 64 554 žiakov v 13-tich kategóriách. 

Žiaci Strednej priemyselnej školy stavebnej sa jej zúčastňujú každoročne už niekoľko 
rokov po sebe a tradične dosahujú veľmi dobré výsledky.  V uplynulom roku obsadili 

vo svojej kategórii 1. miesto spomedzi 207 škôl. Tento rok nadviazali na svoj úspech a opäť sa im 
podarilo získať 1. miesto zo 151 zapojených škôl. 

Najlepším „MATEMATICKÝM KLOKANOM“ na Slovensku a zároveň školským šampiónom sa stal 
Andrej Badík, žiak II.C triedy, ktorý dosiahol 100 % úspešnosť. Výborný výsledok dosiahli aj žiaci 
Šimon Bonk z I.B a Ján Miškech z I.G (5. – 10. miesto v SR). V prvej 50-tke najlepších sa ďalej 
umiestnili žiaci Lukáš Cyprich z I.B a Denisa Mrvečková z II.G. Celkovo v tejto kategórii súťažilo 
3 859 žiakov. 

Výborný úspech dosiahli aj žiaci 3. a 4. ročníka, ktorí sa umiestnili na 5. mieste z celkovo 207 škôl 
a 2 904 súťažiacich. 

Za týmito výbornými výsledkami však treba hľadať aj učiteľov, ktorí sa venujú svojím študentom 
a v neposlednom rade sú úspechy žiakov aj ich vlastnými úspechmi. 

                                                                                                                       M. Sobčáková 

 


