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Dubnické gymnazistky si zmerali sily so svetovou konkurenciou 
 
V druhej polovici mája študentky z Gymnázia v Dubnici nad Váhom, ktoré je 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, vycestovali za 
„Veľkú mláku“ do amerického štátu Michigan, aby sa zúčastnili svetového finále 
najväčšej súťaže v kreatívnom myslení – Odysei mysle.  

 
Ako vysvetlila Eva Bežáková, ktorá je učiteľkou na Gymnáziu v Dubnici nad Váhom a od 
roku 2001 pripravuje študentov na Odyseu mysle, poslaním súťaže je okrem iného 
posilnenie tvorivého myslenia a tímovej spolupráce.  

 
„Vycestovať na túto udalosť znamenalo pre náš dubnický tím veľkú poctu, keď sme si vo 
svojom siedmom roku pôsobenia v Odysei mysle mohli zmerať sily so svetovou 
konkurenciou. Nebolo by to však možné bez pomoci rôznych sponzorov, ktorí nám 
pomohli uskutočniť si svoj sen. Poďakovanie patrí Trenčianskemu samosprávnemu 
kraju, mestu Dubnica nad Váhom, milej americkej dôchodkyni Barbare Babuske, 
priateľom i našim rodičom,“ uviedla študentka dubnického gymnázia, Sabína 
Vančíková.  

 
Na prestížnej Michiganskej štátnej univerzite, na ktorej sa tento rok uskutočnilo svetové 
finále Odysei mysle, 6-členný dubnický tím „Prečo nie“ vybojoval v svojej kategórii, 
v konkurencii 35 tímov úctyhodné 11 miesto. Celkovo sa na svetovom finále Odysei 
mysle zúčastnilo 800 tímov. 

 
Súťaž sa skladá z dvoch častí. Prvou z nich je podľa slov Evy Bežákovej riešenie 
dlhodobého problému, na ktorom pracujú tímy pod vedením pedagógov celý školský rok. 
Zadania problémov prichádzajú z Ameriky a sú zamerané predovšetkým na techniku, 
divadelníctvo a konštrukčné úlohy. Úlohou každého 5- až 7-členného družstva je v tejto 
časti príprava a nacvičenie 8-minútovej prezentácie, v ktorej tím predstaví, často 
nápadité, vtipné aj netradičné riešenie zadanej úlohy. Druhou časťou súťaže je 
vyriešenie tzv. spontánneho problému, preverujúceho schopnosti spolupráce súťažiacich 
a spontánneho riešenia problémov.  

 
Trenčiansky samosprávny kraj gratuluje Dominike Habánkovej, Sabíne Vančíkovej, 
Lenke Božíkovej, Alex Peťkovej, Monike Kňažekovej a Kristíne Turzovej za úspešné 
reprezentovanie gymnázia v Dubnici nad Váhom a Trenčianskeho samosprávneho kraja 
v zahraničí. 
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