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Podmienky:
! úhrada minimálne ročného predplatného jedného z týždenníkov MY
! na konci súťaže vyžrebujeme 1 výhercu, ktorý získa uvedený pobyt
! predplatné musí byť uhradené počas trvania súťaže
! pri telefonickej objednávke predplatného uveďte heslo: „dovolenka v Egypte“
! na akciu sa nevzťahuje žiadna ďalšia zľava

Súťaž

Výhra zahŕňa:
Pobytový zájazd ALL INCLUSIVE
pre dve osoby v Egypte v 5* hoteli
Amwaj Blue Beach resort&spa
na 11/12 dní, letecky z Bratislavy.

Súťaž trvá od 4. 2. 2019 do 26. 3. 2019

denníkkov MMY
ený pobo yt

„dovolennka v EEgyg pte“e“

Staňte sa predplatiteľom týždenníka MY a hráte o luxusnú 
dovolenku pre dve osoby v Egypte v hodnote 2 000 Eur.

dovolenku v EGYPTE

Objednávka predplatného  na súťaž  dovolenka v EGYPTE

Svojim podpisom potvrdzujem správnosť poskytnutých údajov a zároveň dávam súhlas vydavateľstvu Petit Press, a.s. na spracovanie mojich 
osobných údajov v zmysle zásad uvedených na stránke: https://www.sme.sk/dok/20455056/zasady-nakladania-s-osobnymi-udajmi-uzivatelov
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EĽ Meno a priezvisko:...............................................................................................................................

Adresa (doručovacia):.........................................................................................................................

Tel. číslo:.................................  Email:.....................................................  Podpis:.............................. 

E

Vyplnený kupón prineste osobne na adresu 
redakcie: MY Turčianske noviny, M. R. Štefánika 26, Martin
Objednávku predplatného vám vybavíme aj telefonicky na čísle:  0905 978 231      

VYHRAJTE

"

a adresu 
R Štefánika 26 Martini

Názov titulu MY:........................................................................................................................................................

Lutheran Academy 
Martin, Slovakia

Evanjelické 
gymnázium v Martine

Besides strong focus on natural and human sciences, as 
a graduate of Lutheran Academy in Martin you will be 
capable of understanding complex English language 
sentence structures and advanced vocabulary. We in-
vite you to accept the challenge and set out on a 5-year 
adventurous academic journey amid a community of 
classmates and enthusiastic teachers, including four 
native speakers from the USA and UK. For more infor-
mation, check our webpage www.egmt.sk, email us 
or give us a call. And join our FB group EGMT, where 
you can find reports and galleries from our in-class and 
extra-curricular activities. Make sure not to miss the 
application deadline and the unique opportunity to 
broaden your professional perspectives. All 8th and 9th 
graders are welcome! We look forward to seeing you @ 
the Entrance exams @ our brand new school facilities @ 
M. R. Štefánika 19, Martin @ 3/21/2019.

Okrem kvalitného vzdelania v oblasti prírodných aj 
humanitných vied, na Evanjelickom gymnáziu navy-
še porozumieš komplexnej anglickej vetnej štruktúre 
a pokročilej slovnej zásobe. Prijmi túto výzvu a vy-
daj sa na 5-ročnú dobrodružnú vzdelávaciu výpravu 
v spoločnosti nových spolužiakov a odhodlaných 
učiteľov, vrátane štyroch lektorov z USA a Veľkej 
Británie. Viac informácií nájdeš na našej webovej 
stránke www.egmt.sk, kde nájdeš aj emailový a tele-
fonický kontakt. Pridaj sa tiež do FB skupiny EGMT, 
kde sú správy a fotky z našich školských a mimoškols- 
kých aktivít. Nepremeškaj termín podania prihlášky 
a jedinečnú príležitosť rozšíriť svoje profesionálne 
príležitosti. Vítaní sú všetci ôsmaci a deviataci! Tešíme 
sa na stretnutie 21.3.2019 na prijímacích skúškach 
v našej novej školskej budove na M. R. Štefánika 19 
v Martine.

Spojená škola Turčianske Teplice
Gymnázium Mikuláša Galandu

Príď si vyskúšať život gymnazistu na 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
utorok 19. 2. 2019 od 8.00 – 16.00 h

www.gymtut.edu.sk

Naša škola má zvýšený počet vyučovacích hodín 
informatiky a druhého cudzieho jazyka

TP93100157

TP93100143

Vzdelávanie
v stredných školách
�Stredoškolské všeobecné
vzdelávanie a  výchova pre-
bieha najmä na  gymnáziách, 
ktoré pripravujú predovšetkým 
na štúdium na vysokých školách. 
Ďalej pripravujú aj na  výkon 
niektorých činností v  správe, 
kultúre a  v  ďalších oblastiach. 
Všeobecné vzdelávanie a vých-
ova je tiež súčasťou vzdelávania 
a výchovy na stredných odbor-
ných školách a konzervatóriách. 
�Stredoškolské odborné vzdelá-
vanie a príprava sa uskutočňuje 
v stredných odborných školách. 
Žiaci sa v ňom pripravujú pre-
dovšetkým na výkon odborných 
činností, najmä technicko-
hospodárskych, ekonomických, 
pedagogických, zdravotníckych, 
sociálno-právnych, správnych, 
umeleckých a kultúrnych, prí-
padne aj na štúdium na vysokej 
škole. 

�Komplexné umelecké a ume-
lecko-pedagogické vzdelanie po-
skytuje konzervatórium. Prip-
ravuje žiakov na  profesionál-
ne umelecké uplatnenie a  na
vyučovanie umeleckých a od-
borných predmetov vo vzdelá-
vacích programoch umeleckého 
zamerania.
�Vzdelávanie žiakov so špor-
tovým nadaním zabezpečujú 
stredné športové školy. Vzdelá-
vacie programy strednej špor-
tovej školy sú zamerané na
prípravu žiakov so športovým 
nadaním pre štúdium na vyso-
kej škole a pre výkon povolaní 
a odborných činností v športe. 
Neoddeliteľnou súčasťou výcho-
vy a vzdelávania v strednej špor-
tovej škole je športová príprava 
organizovaná podľa športových 
odvetví. 
 Zdroj:minedu.sk
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