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Vec: Návrh na ocenenie pedagóga. 

 

Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou navrhuje na ocenenie pedagóga 

z príležitosti Dňa učiteľov  pani RNDr.SILVIU ROSENBERGOVÚ. 

 Pani Rosenbergová pracuje v našej škole ako učiteľka matematiky, fyziky 

a informatiky od roku 1992. Od začiatku svojho pôsobenia na Gymnáziu Bánovce n.B. si  

pani Rosenbergová plní svoje pracovné povinnosti mimoriadne svedomito. Práci so žiakmi 

venuje bez váhania i svoj voľný čas. Vychovala  mnoho študentov, v ktorých vypestovala 

kladný vzťah k štúdiu matematiky, fyziky a informatiky.  

Dosiahla viaceré úspechy v práci s talentovanými žiakmi. Jej najúspešnejším žiakom bol 

Michal Korbela, ktorého učila matematiku a informatiku, a viedla ho na ceste za 

mimoriadnymi úspechmi v rôznych súťažiach. V krajských kolách olympiády 

z matematiky a informatiky sa niekoľko rokov umiestňoval na popredných priečkach.  

V Zenite v programovaní bol v školskom roku 2013/14 prvý v SR. Reprezentoval SR na 

stredoeurópskej olympiáde z informatiky (Jena, Nemecko) a na medzinárodnej olympiáde 

z informatiky (Taiwan). V oboch súťažiach získal bronzovú medailu a bol mu udelený 

Pamätný list sv. Gorazda. 

V tomto školskom roku ďalší žiak pani Rosenbergovej – Lukáš Baláž z kvarty získal 

1.miesto v kraji  v Zenite v programovaní a postúpil do celoslovenského kola, kde obsadil 4. 

miesto. 

Pani Rosenbergová je koordinátorkou Stredoškolskej odbornej činnosti v našej škole. 

V školskom roku 2012/13 bola konzultantkou práce „Využitie nanotechnológii“. S touto 

prácou  obsadili žiačky Veronika Podobová a Jana Sitárová  v celoslovenskom kole 4.miesto. 

Práca bola nominovaná aj do výberu na Najlepší podnikateľský zámer roka. 

 

Všetci žiaci pani Rosenbergovej úspešne študujú na vysokých školách. 

Pani Rosenbergová sa neustále vzdeláva a nové poznatky odovzdáva svojim kolegom a 

žiakom. Každoročne sa podieľa na organizovaní exkurzií pre žiakov a vedie žiakov pri tvorbe 

projektov. Je priateľskej povahy,  má veľký zmysel pre zodpovednosť a výborné pedagogické 

schopnosti. Jej prácu si vážia žiaci i zamestnanci školy.  

Navrhované ocenenie si za svoju dlhoročnú  pedagogickú činnosť plným právom 

zaslúži a verím, že jej bude udelené. 

 

S pozdravom 

 

 

RNDr.Elena Kacvinská 

             riaditeľka školy 


