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Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy 
Haličská cesta 9, 984 03 Lučenec 

 

 

 

 
 

 
S p r á v a 

o  výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach   
 za školský rok 2014/2015  

 
prerokovaná v pedagogickej rade dňa  01. októbra 2015 

a v Rade školy pri GBST 07. októbra 2015 
 

 

 

 

      

Vypracovala:           RNDr. Jarmila Muchová 

zástupkyňa riaditeľky  
pre výchovno-vzdelávaciu činnosť 

 

Predkladá: PaedDr. Elena Melicherová 
riaditeľka  Gymnázia Boženy Slančíkovej-Timravy 
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I. Informácie podľa § 2 odstavec 1 Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 

 
a) Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2 ods. 1 písm. a) 
 

Názov školy:                 Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy Lučenec 

Adresa školy:                Haličská cesta 9, 984 03 Lučenec 

telefónne číslo:           047/433 32 32                         faxové číslo: - 

Internetová adresa:   www.gbstlc.sk        e-mailová adresa: skola@gbstlc.sk 

Zriaďovateľ:                   
 

Banskobystrický samosprávny kraj 
Námestie SNP č. 23 
974 01 Banská Bystrica 

 
 

a.1. Vedúci zamestnanci školy 
 

Meno a priezvisko Funkcie 

PaedDr. Elena Melicherová riaditeľka školy  

RNDr. Jarmila Muchová  zástupkyňa riaditeľky školy pre VVČ, koordinátor ŠkVP 

Ing. Ján Sivok, PhD. vedúci útvaru TEČ               

PhDr. Natália Lackovičová vedúca oddelenia jazykovej školy 

Mgr. Tatiana Korimová výchovný poradca 
 
 

a.2. Údaje o rade školy  
 

Rada školy pri Gymnáziu Boženy Slančíkovej-Timravy v Lučenci bola ustanovená v zmysle  
§ 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 01. 06. 2012. Funkčné obdobie 
tejto rady školy je 4 roky, do 01. 06. 2016.  
 

Členovia rady školy školský rok 2014/2015:  
 

 

p. 
č. 

Funkcia Zvolený /delegovaný/ za   

1. predsedníčka PaedDr. Henrieta Halušková (pedagogických zamestnancov) 

2. podpredseda Ing. Miloš Lúč (rodičov) 

3. člen PaedDr. Arpád Šestina (pedagogických zamestnancov) 

4. člen Mgr. Rastislav Schlosár (zriaďovateľa) 

5. člen Mgr. Peter Csúsz (zriaďovateľa) 

6. člen Mgr. Imrich Kováč (zriaďovateľa)  

7. člen Ing. Eva Balážová, PhD. (zriaďovateľa) 

8. člen Ing. Ľudmila Sýkorová (rodičov) 

9. člen Ing. Viera Nováková (rodičov),  

10. člen Valéria Uhrinová (nepedagogických  zamestnancov) 

11. člen Matej Gajdoš (žiakov) 
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Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2014/2015: 
 

- počet zasadaní RŠ: 4 
 

Rada na zasadnutiach prerokovala: 
- Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2013/2014 

- Plán výkonov na šk. rok 2015/2016 

- Stav materiálno-technického, didaktického a finančného zabezpečenia školy a jej chodu 

v roku 2014 a vyhliadky rozvoja na ďalší školský rok 

- Dodatok štatútu rady školy 

- Sťažnosti na konanie riaditeľky školy adresované BBSK 

- Správu o hospodárení za rok 2014 

- Výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti za 1. polrok šk. roka 2014/2015 

- Kritériá prijímacieho konania pre šk. rok 2015/2016 

- Zmeny v organizačnej štruktúre školy, rekonštrukcia odborných učební 

- Strategický plán rozvoja školy na roky 2015 - 2016 

 
 

a.3. Údaje o predmetových komisiách a  poradných orgánoch riaditeľky školy  

 
Poradné orgány riaditeľky školy 
 
1. Gremiálna rada  
    Členovia:               riaditeľka školy,  

zástupkyňa riaditeľky školy pre VVČ,  
vedúci útvaru TEČ,  
výchovný poradca,  
predsedovia predmetových komisií, zástupca rady školy.    

 
2. Pedagogická rada školy – zasadala podľa Plánu práce školy; jej členmi sú všetci interní pedago-

gickí zamestnanci školy. 
 
3. Predmetové komisie – v školskom roku 2014/2015 na škole pracovali nasledovné predmetové       

komisie: 
 

1 – SJL   2 – ANJ 

3 – FRJ , NEJ, RUJ 4 – MAT, FYZ, INF, THD,  

5 – BIO, CHE  6 –  DEJ, GEO, UKL, DEU 

7 – NAS, EKN, PSY 8 – TEV + Výchovy 
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b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2014/2015 (§ 2 ods. 1 písm. b)  
 

Gymnázium – 4-ročné  

Ročník 

Stav k 15. 9. 2014 Stav k 31. 8. 2015 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
integro-
vaných 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
integro-
vaných 

1. 3 99 0 3 100 0 

2. 3 85 0 3 86 0 

3. 3 69 2 3 68 2 

4. 2 57 2 2 57 2 

Spolu 11 310 4 11 311 4 

 
 

Gymnázium – 8-ročné  

Ročník 

Stav k 15. 9. 2014 Stav k 31. 8. 2015 

Počet  
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
integro-
vaných 

Počet  
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
integro-
vaných 

1. 1 22 0 1 22 0 

2. 1 22 1 1 22 1 

3. 1 14 0 1 14 0 

4. 1 25 0 1 25 0 

5. 1 16 0 1 16 0 

6. 0 0 0 0 0 0 

7. 1 28 0 1 28 0 

8. 1 27 0 1 27 0 

Spolu 7 154 1 7 154 1 

Škola 18 464 5 18 465 5 
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d) Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch 
a úspešnosti uchádzača na prijatie (§ 2 ods. 1 písm. 2. d.) 

 
 

d.1. Údaje o prijímacom konaní na štúdium na stredné školy a o počte prijatých žiakov do 1. 
ročníka strednej školy  

 

Do ročníka 
Počet 

prihlásených 
žiakov 

Počet 
žiakov, ktorí 

konali 
prijímaciu 

skúšku 

Počet 
úspešných 

žiakov 
v prijímacom 

konaní 

Počet 
prijatých  

žiakov 

Z toho bez 
prijímacej 

skúšky 

Počet 
zapísaných 

do I. 
ročníka 

k 30.6.2015 

Príma 35 26 26 26 0 20 

1. ročníka  
SŠ 

139 125 124 128 4 92 

 
 
 

d.2.  žiaci prijatí do vyšších ročníkov od 1. septembra 2014 

 
 

Ročník 
Počet 

prijatých 
žiakov 

Z ktorej školy 

príma 2 2 -  Súkromné gymnázium Lučenec - Opatová 

sekunda 1 1 -  Súkromné gymnázium Lučenec - Opatová  

kvinta 2 2 -  Súkromné gymnázium Lučenec - Opatová  

I. ročník 12 

 3 - Súkromné gymnázium Lučenec – Opatová,  
 2 - Gymnázium Fiľakovo,  2 – Obchodná akadémia,  
 1 - Gymnázium A. Kmeťa, B. Štiavnica, 2 - SPŠ stavebná Lučenec, 
 1 – Gymnázium P. Šafárika Rožňava,  
 1 -  Gymnázium M. Hrebendu Hnúšťa 

II. ročník 2 1 – Športové gymnázium Nitra, 1 – Gymnázium Fiľakovo 

III. ročník 1  1 -  Gymnázium J.G.Tajovského B. Bystrica 

 
 

Prijímacie konanie sa uskutočnilo v súlade s koncepciou prijímacieho konania a v súlade 
s kritériami pre prijímacie konanie, ktoré boli zverejnené na www.gbstlc.sk.  

    U žiakov 4-ročného štúdia, ktorí nekonali prijímaciu skúšku, podľa § 65 ods. 4 zákona NR SR  
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších predpisov boli prijatí žiaci, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov devia-
teho ročníka základnej školy dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%. 

http://www.gbstlc.sk/
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e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 
vzdelania.(§ 2 ods. 1 písm. e)   

 

Dosiahnuté vzdelávacie výsledky žiakov v školskom roku 2014/2015 boli veľmi dobré. 
Z celkového počtu 464 žiakov, ktorí ukončili štúdium, dosiahli žiaci nasledovné výsledky:   

 
 

e.1. Prospech školy podľa kritérií PSV, PVD, P... na koncoročnej klasifikácii 
 
 
 

 PSV PVD P N Nk 

k 30. 06. 2015 
počty 168 141 152 1 3 

v % 36,13 30,32 32,69 0,21 0,65 

k 31. 08. 2015 
počty 169 143 153 0 0 

v % 36,34 30,75 32,90 0 0 
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e. 2. Priemery tried v porovnaní 1. a 2. polroka školského roka 

 
 

Trieda Príma Sekunda Tercia Kvarta Kvinta Sexta  Septima Oktáva 

1.polrok 1,13 1,52 1,72 1,65 1,83 - 1,74 1,80 

2.polrok 1,23 1,64 1,75 1,63 1,78 - 1,76 1,73 

Trieda Prvá A Prvá B Prvá C 1. ročník  Druhá A Druhá B Druhá C  2. ročník  

1.polrok 1,69 1,67 1,93 1,76 1,88 1,94 1,83 1,88 

2.polrok 1,65 1,69 1,91 1,75 1,88 1,95 1,85 1,89 

Trieda Tretia A Tretia B Tretia C 3. ročník Štvrtá A Štvrtá B 4. ročník Škola 

1.polrok 1,86 2,07 1,92 1,95 1,49 1,57 1,53 1,73 

2.polrok 1,77 1,91 1,91 1,86 1,53 1,51 1,52 1,73 
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e.3. Priemery povinných predmetov v škole v porovnaní školských rokov 2013/2014   
a 2014/2015 

 
 

Predmet SJL ANJ FRJ NEJ RUJ DEJ NAS OBN UKL 

2013 - 2014 1,89 1,82 1,82 2,15 1,78 1,87 2,05 1,55 1,03 

2014 - 2015 1,97 1,79 1,70 2,08 1,53 1,87 - 1,56 1,03 

Predmet MAT FYZ CHE BIO TEV TSV INF GEG - 

2013 - 2014 2,21 2,02 2,24 1,64 1,00 1,02 1,09 1,63 - 

2014 – 2015 2,29 2,22 2,36 1,89 1,00 1,00 1,06 1,65 - 
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e. 4.  Výsledky externých meraní – maturitné skúšky 

 
 

 
 

             

 
                 
                                                                    

Externá časť MS 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Predmet  
Počet žiakov 
prihlásených 

na MS 

Priemerná 
úspešnosť žiakov 

v % SR 

Priemerná 
úspešnosť žiakov 
Gymnázií v % SR 

Priemer žiakov 
školy  
v % 

 

Slovenský jazyk a 
literatúra 

84 52,30 66,10 68,30 

Anglický jazyk B2 70 68,20 67,80 65,50 

Nemecký jazyk B2 4 53,80 53,40 51,70 

Matematika 26 45,70 51,80 52,60 
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Porovnanie GBST a gymnázií Slovenkej republiky 
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Výsledky písomnej formy internej časti MS 2015 po predmetoch a triedach 
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e.5. Dochádzka do školy: porovnanie priemerov vymeškaných hodín na jedného žiaka v triedach 
(1. stĺpec – ospravedlnené hodiny, 2. stĺpec – neospravedlnené hodiny) za celý školský rok 
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e. 6. Výchovné opatrenia 

 
   
    V školskom roku 2014/2015 žiakom školy boli udelené výchovné opatrenia: 

 

I. pochvala triednym učiteľom za výborné študijné výsledky a vzornú dochádzku  žiakov – 148 

II. pochvala riaditeľkou školy za vzornú reprezentáciu školy v oblasti olympiád, športu 
a umeleckých súťaží a taktiež za vzornú dochádzku a výborné študijné výsledky – 57. 

III.  za porušenie školského poriadku boli žiakom udelené výchovné opatrenia: 

a) napomenutie a pokarhanie triednym učiteľom – 9 

b) pokarhanie riaditeľkou školy – 4 

c) znížená známka zo správania – 1  

 
f) Prehľad o študijných odboroch a zameraniach školy  
 

Gymnázium 
 

 
 
g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedago-

gických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej klasifikácie (§ 2 ods. 1 písm. g)  
      
 

Stredná škola Počet   

zamestnanci  SŠ 41,77 

 toho PZ 33,04 Z toho NZ 8,73 

Z počtu PZ  Z počtu NZ  

- kvalifikovaní 32,63  upratovačky 2,40 

- nekvalifikovaní 0,41 - THP 4,33 

- dopĺňajú si vzdelanie 0 - údržbár 1 

  - školníčka 1 

 
 
 
 

Študijný odbor, zameranie Triedy 

7902 5 00  gymnázium kvinta, septima, oktáva 

7902 J  00   gymnázium 
I.A, I.B, I.C, II.A, II.B, II.C, III.A, III.B, III.C, IV.A, IV.B, 

IV.C, príma, sekunda, tercia, kvarta 
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g.1. Zoznam učiteľov a ich aprobácia  

 

Interní učitelia 

1.  Aláčová Vavrincová Miroslava, Mgr.                                                           ANJ-SJL 

2.  Blažek Juraj, Mgr.                                                           ANJ-SJL 

3.  Belovová Mária, Mgr. ANJ 

4.  Budáčová Mária, RNDr.                                                                     MAT – FYZ  

5.  Dzúrová Anita, Mgr.                                                       MAT – INF  

6.  Ďugová Marta, Mgr.                                                        MAT – INF  

7.  Gmitterová Andrea, Mgr.                                                            SJL – NEJ  

8.  Gúgľava Ivan, PaedDr.                                                        BIO – CHE                      

9.  Halušková Henrieta, PaedDr.                                        MAT – FYZ                    

10.  Hraško Ivan, Mgr. SJL - DEJ 

11.  Hromadová Mária, Mgr.                                        SJL – ETV                       

12.  Hrončeková Alica, PhDr. NEJ-RUJ-DEJ 

13.  Kanátová Hedviga, PhDr.                                             NEJ – RUJ                     

14.  Kokavcová Emília, Mgr.                                         RUJ – ANJ                     

15.  Koprdová Elena, PaedDr.                                             FYZ – THD                       

16.  Korimová Tatiana, Mgr.                                        DEJ – ETV                     

17.  Koza Rastislav, Mgr.                                                   MAT – GEG                 

18. Krnáč Ivan, Mgr.                                                            TEV – BIO                     

19. Lackovičová Natália, PhDr. NEJ-ANJ 

20. Látka Boris, Mgr.                                                             TEV            

21. Lindušková Soňa, PaedDr.                                            SJL – NAS                       

22. Macková Danka, Mgr.                                                   BIO – CHE                      

23. Maráková Helena, Mgr.                                         MAT – TEV                  

24. Melicherová Elena, PaedDr., RŠ                                         SJL – DEJ                      

25. Muchová Jarmila, RNDr., ZR VVČ                                         MAT – BIO                   

26. Ondrášiková Marta, Mgr.                                         SJL – NAS                       

27. Rapcová Viera, PhDr.                                                   FRJ – NAS                    

28. Sarvašová Tatiana, RNDr.                                             MAT – CHE                    

29. Segečová Lea, Mgr.                                                    ANJ – SJL                      

30. Ing. Sivok Ján, PhD. EKN 

31. Strmeňová Edita, Mgr. ANJ-FRJ 

32. Šestina Arpád, PaedDr.                                          CHE – BIO                     

33. Širko Ján, Mgr.                                                    TEV – GEG                      

34. Šusteková Anna, Mgr.                                                   GEG – DEJ                     

 
 

 

Externí učitelia 

1. Bódiová Magdaléna, Mgr.                                                   PSY 

2. Juriga Jozef, Mgr.                                                           NBV 

3. Novohradský Alexander, Mgr. ANJ-FRJ 
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 g.2. Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2014/2015 

 
Odbornosť vyučovania bola zabezpečená na cca 99% .  

 

h)  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy (§ 2 ods.1 písm.  
(za školský rok 2014/2015) 

 
 

Forma vzdelávania 
Počet 

vzdelávaných 
Priebeh vzdelávania/počet 

ukončilo pokračuje začalo 

Cabri Geometria- základný kurz 1 1 - - 

Interaktívne vyučovanie v ŠkVP 6 6 - - 

Interaktívna tabuľa v edukačnom 
procese 

10 10 - - 

Postavenie GEG v ŠkVP 1 1 - - 

Geogebra v edukačnom procese 4 4 - - 

Tvorba didaktických testov v biológii 1 1 - - 

Využitie e-learningu vo vyučovaní 4 4 - - 

Škola v pohybe 1 1 
 
- 

- 

Prípravné atestačné vzdelávanie na 
získanie I. atestácie 

1 
- 
 

1 
- 
 

Prípravné atestačné vzdelávanie na 
získanie II. atestácie 

1 
- 
 

1 
- 
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Ďalšie informácie 
 

 

i.1. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti ( § 2 ods. 1 písm. i)  

 
 

Údaje o aktivitách  organizovaných školou Údaje o aktivitách, do kt. sa škola zapojila 

Deň otvorených dverí, Deň detí Trh práce – ponuka ÚP (osobnostné dotaz.) 

Gymnaziáda, oslava Mikuláša Čas premien 

Gymnaziálny ples, Valentín-rozdávame lásku,    
Noc v škole  

Návštevy múzea, galérie, archívu 

Lyžiarsky kurz, kurz na ochranu života a zdravia 
Deň narcisov , Deň nezábudiek, Deň boja proti 
AIDS, Biela pastelka, Zbierka pre psí útulok, 
propagácia Kvapky krvi  

Imatrikulácia, rozlúčka s maturantmi Liga za duševné zdravie 

Majstrovstvá školy: volejbal, basketbal, futbal, 
atletika, florbal 

Deň Zeme - brigáda 

Štátne jazykové skúšky v spolupráci s JŠ Nitra 
Beh olympijského dňa, Noc s Andersenom, 
Európsky deň jazykov, Olympijský trojboj,  
Noc výskumníkov  

Výchovné koncerty, divadelné predstavenia, 
Beseda s ministrom zahraničia, Timraviným 
chodníčkom 

Kariérne poradenstvo – testovanie žiakov   
3. ročníka a septimy; SCIO testy pre žiakov 3. 
ročníka (všeobecné študijné predpoklady) 

Predmetové olympiády a súťaže 

Preventívne aktivity – riešenie prierezových 
tém, spolupráca s políciou, vyšetrovateľmi 
a colníkmi, prevencia šikanovania, právna 
zodpovednosť mládeže 

Exkurzie: 
1. domáce: Košice Steel arena, Banská Bystrica, 
Bratislava, Martin, Gemer, Ľuboreč, Slovensko – 
Kysuce, Orava  
2. zahraničné: Londýn, Budapešť, Viedeň 

„Európa v GBST, GBST v Európe“ 

 Projekt MINIERAZMUS – žiaci SŠ na VŠ (3 dni) 

 
 

i.2.  Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 
 

V školskom roku 2014/2015 žiaci školy dosiahli vynikajúce výsledky v okresných, krajských , ce-
loslovenských kolách v predmetových olympiádach, v športových a umeleckých súťažiach.        

Komplexný prehľad výsledkov dosiahnutých na jednotlivých olympiádach a súťažiach je uve-
dený v Prílohe č. 1.   
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j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená ( § 2 ods. 1 písm. j) 
 
 
 

P.Č. Názov projektu Donor rozpočet 
Požadovaná 

suma 

1. 
Altánok pri škole – miesto 
vzdelania, oddychu, pohody 
a podpory športu 

Centrum pre 
filantropiu – CBA – 

Mladí v meste 
2 290 € 1 000 € 

2. 

Zvyšovanie kvality vzdelávania 
na ZŠ a SŠ s využitím 
elektronického testovania 

Národný ústav 
certifikovaných 

meraní 
vzdelávania 

- - 

 
3. 

Elektronizácia vzdelávacieho 
systému regionálneho školstva 
(20 tabletov+tabuľa+notebook 
+projektor+router) 

Národný ústav 
certifikovaných 

meraní 
vzdelávania 

- - 

4. 

Moderné vzdelávanie – 
digitálne vzdelávanie pre 
všeobecnovzdelávacie 
predmety 

CVTI – Školské 
výpočtové stredisko 

- - 

 
 
 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole 
(§ 2 ods. 1 písm. k) . 

 
1. Inšpekcia na priebeh externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky – 

bez nedostatkov, 
2. Inšpekcia na priebeh prijímacích pohovorov – bez nedostatkov, 
3. Následnú inšpekciu vykonala ŠŠI IC BB 16.6.2015. V záverečnej správe sa konštatuje, že 

všetky prijaté opatrenia boli zrealizované. Jedinou nedoriešenou vecou zostáva 
vybudovanie bezbariérového vstupu do GBST, ktoré sa z dôvodu nedostatku finančných 
prostriedkov nezrealizovalo. 
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l)  Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l)                   
 
V školskom roku 2014/2015 sme sa sústredili na dovybavenie zrekonštruovaného interiéru 

školy. V ďalších troch učebniach/kabinetoch bola zrekonštruovaná podlaha, v celej škole boli 
rozmiestnené koše na separovaný odpad, pribudol aj ďalší veľký kontajner na plasty 
a prístrešok pre kontajnery. 

Do laboratória fyziky pribudli fyzikálne stoly, skrinky, do skladu chémie špeciálne skrine na 
uskladnenie chemikálií. Pre výučbu cudzích jazykov sme zakúpili 5 ks CD prehrávačov, 6 ks 
notebookov a 4 prenosné chemické laboratóriá. 

Najväčšími investíciami v uplynulom školskom roku bolo zamrežovanie suterénnych 
okenných otvorov, riešenie havarijného stavu stupačiek odpadovej kanalizácie a hydroizolácia 
suterénnych priestorov budovy Gymnázia B.S.-Timravy v jesenných a zimných mesiacoch 2014. 

V lete 2015 sme sa sústredili na úpravu terénu po zimných výkopových prácach 
a finalizáciu prác na externej bio-učebni a studni. 

Do konca roka nás čaká finalizácia externej bio-učebne (altánku) a laboratórií FYZ – CHE.  
V zmysle záverov ŠŠI je nevyhnutné zabezpečiť bezbariérový vstup do budovy Gymnázia       
B.S.-Timravy. 
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m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy  
(§ 2 ods. 1 písm. m)  

 
 

                  Finančné a hmotné zabezpečenie  GBST od  1.9.2014 do 31.8.2015 
 

Charakteristika zdrojov suma v EUR 

Charakteristika  čerpania v EUR – bežné 
výdavky 600 

Kapitálové 
výdavky 

700 

Mzdy 
610 

Odvody 
620 

Tovary   
a služby 

630 

Bežné 
transfery 

640 

Kapitálové 
výdavky 

717 

Normatívny príspevok zo 
štátneho rozpočtu 

678 669 423 428 162 497 90 524 2 220 0 

Vzdelávacie poukazy 6 568 2 860 1 088 2 620 0 0 

Nedaňové vlastné príjmy  
GBST 

7 609 0 26 7 563 20 0 

Daňové príjmy BBSK 44 147 0 0 9 510 0 34 637 

Spolu GBST 736 993 426 288 163 611 110 217 2 240 34 637 

 
 
 
 

                  Finančné a hmotné zabezpečenie  GBST od  1.9.2014 do 31.8.2015 
 

Charakteristika zdrojov suma v EUR 

Charakteristika  čerpania v EUR – bežné 
výdavky 600 

Kapitálové 
výdavky 

700 

Mzdy 
610 

Odvody 
620 

Tovary   
a služby 

630 

Bežné 
transfery 

640 

Kapitálové 
výdavky 

717 

Nedaňové vlastné príjmy 
GBST 

11 671 3 100 1 446 7 125 0 0 

Daňové príjmy BBSK 6 968 2 891 1 885 2 192 0 0 

Spolu JŠ 18 639 5 991 3 331 9 317 0 0 

Spolu GBST + JŠ 755 632 432 279 166 942 119 534 2 240 34 637 
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n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok 
a vyhodnotenie jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n).  

 

     Na roky 2014-2015 sme mali na GBST okrem revízií a skvalitňovania ŠkVP stanovených týchto 8 
strategických cieľov: 
 

1. 
REVITALIZÁCIA JAZYKOVEJ ŠKOLY AKO SÚČASTI GBST A ROZŠÍRENIE JEJ JAZYKOVÉHO PORTFÓLIA 
S PERSPEKTÍVOU ZÍSKANIA AKREDITÁCIE NA VÝKON ŠTÁTNYCH JAZYKOVÝCH SKÚŠOK 

2. 
AKTÍVNA KOMUNIKÁCIA A SPOLUPRÁCA S VYSOKÝMI ŠKOLAMI A VYTVÁRANIE PRE TO 
OPTIMÁLNYCH PODMIENOK. 

3. PRAVIDELNÝ MONITORING A SKVALITŇOVANIE VÝSLEDKOV AUTOEVALUÁCIE ŠKOLY.  

4. 
POSILŇOVANIE VÝCHOVNEJ ZLOŽKY EDUKAČNÉHO PROCESU NA ŠKOLE NAJMÄ V OBLASTI 
POZITÍVNEHO SOCIÁLNEHO SPRÁVANIA A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU.  

5. 
ZVYŠOVANIE KVALITY VZDELÁVANIA IMPLEMENTÁCIOU PROGRESÍVNYCH FORIEM A METÓD VÝUČBY 
A EFEKTÍVNOU ÚPRAVOU ŠkVP S PERSPEKTÍVOU ROZŠÍRENIA ŠKÁLY VOLITEĽNÝCH PREDMETOV 
NAJMÄ V MATURITNOM ROČNÍKU. 

6. 
PRAVIDELNÁ INFORMOVANOSŤ VEREJNOSTI O STRATEGICKÝCH ZÁMEROCH GBST V OBLASTI 
VZDELÁVANIA A VÝCHOVY A PROPAGÁCIA VÝSLEDKOV ŠKOLY V REGIONÁLNYCH A KRAJOVÝCH 
MÉDIÁCH.  

7. 
REKONŠTRUKCIA SUTERÉNU HLAVNEJ BUDOVY GBST V ZMYSLE ZÁVEROV KONTROLY RÚVZ 
V LUČENCI A POŽIADAVIEK RODIČOV, ŽIAKOV A ZAMESTNANCOV NA SKVALITNENIE PRACOVNÉHO 
PROSTREDIA.  

8. 
PODPORA ČINNOSTI ŽŠR A SPOLUPRÁCA S ŇOU – VYTVÁRANIE  PODMIENOK PRE PARTICIPÁCIU 
MLÁDEŽE NA SAMOSPRÁVE ŠKOLY A VYCHOVA MLADÝCH LÍDROV A KOORDINÁTOROV.  

 
Ad 1, Napĺňanie tohto cieľa na jednej strane podporuje predpísaná úroveň MS pre 

gymnáziá. V úrovni B2 ERR, na druhej strane ho výrazne oslabila zmena legislatívy – zrušenie 
náhrady MS. Pokles záujmu o JŠ sa nám podarilo zastabilizovať na úrovni cca 120 frekventatntov. 
Rozšírenie jazykového portfólia o španielčinu a taliančinu nepriniesol predpokladaný efekt. 
V budúcnosti je potrebné uvažovať o rozšírení portfólia  konverzačných, špeciálnych a junior 
kurzov.  

Ad 2, Plnenie tohto cieľa je dlhodobo silnou stránkou školy, potvrdením čoho je aj 
každoročne dosahovaná úspešnosť prijatia našich absolventov na prestížne VŠ. 

Ad 3, Napĺňanie tohto cieľa je najinovatívnejšou oblasťou GBST. Už od roku 2012 je škola 
raz ročne hodnotená zamestnancami formou autoevalvačného testu, ktorého výsledky sú 
východiskom pre stanovovanie krátkodobejších cieľov a aktivít rôzneho druhu. Za zmienku stojí 
fakt, že už 2 roky po sebe zamestnanci za najmenej vyhovujúcu oblasť považujú interpersonálne 
vzťahy a materiálno-priestorové vybavenie školy. 

Ad 4, Výchovnej zložke edukačného procesu bola venovaná mimoriadna pozornosť nielen 
v agende výchovnej poradkyne, ale aj organizovaním a účasťou žiakov na celom rade vystúpení, 
besied, workshopov, vyučovacích modulov ap. V budúcnosti je potrebné zintenzívniť výchovné 
pôsobenie triednych profesorov a ostatných vyučujúcich najmä v oblasti personalizácie, 
prosociálneho správania, zdravotného životného štýlu a tímovej spolupráce. Naďalej sa budeme 
usilovať o zefektívnenie koordinácie výchovných aktivít so vzdelávacími tak, aby bola dosiahnutá 
požadovaná harmónia a integrita edukačného procesu. 

Ad 5, V minulom školskom roku efektívne upravený ŠkVP priniesol požadovaný efekt – 
v končiacom ročníku dokážeme na takmer 100% zabezpečiť voliteľnosť predmetov z pohľadu 



                Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-                      Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy 
                vzdelávacej činnosti  za školský rok 2014/2015                                     Haličská cesta 9, 984 03 Lučenec 
________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Strana 22 z 79 

žiakov profilových. Vracia sa nám to v podobe spokojnosti žiakov a veľmi dobrých výsledkov na MS 
i v prijímacom konaní na VŠ. Výrazom snahy splniť tento cieľ je aj práve sa začínajúca 
implementácia projektu Moderné Timravino Gymnázium – premena tradičnej prírodovednej 
výučby na modernú aplikáciu teórie do pokusov a praxe a tiež od tohto školského roka zavedené 
vyučovanie BIO a CHE prostredníctvom tabletových technológií. 

Ad 6, V porovnaní s minulými rokmi sa zlepšila aj propagácia výsledkov školy najmä 
v regionálnej tlači a televízii, nie celkom uspokojivá je www.stránka školy a jej aktualizácia. Veľmi 
dobrá je v tomto smere spolupráca s Mestskými novinami, redakciou Novohradských novín a TV 
local, v ktorých pravidelne informujeme o aktivitách školy a propagujeme jej výsledky v rôznych 
oblastiach. 

Ad 7, Napĺňanie tohto cieľa pokladáme za najúspešnejšiu oblasť školy v hodnotenom 
období. Po komplexnej výmene okien na škole i telocvičnom trakte boli kompletne 
zrekonštruované laboratóriá FYZ, CHE a čiastočne BIO, došlo k rekonštrukcii podláh vo všetkých 
učebniach a dovybaveniu školy. Akútnym sa stáva riešenie šatňových priestorov – priesaky 
povrchových a spodných vôd do suterénu GBST. 

Ad 8, Na našej škole pracuje aktívna ŽŠR, ktorej členovia sa podieľajú na organizácii 
celého radu aktivít nielen v škole, ale cez študentský parlament aj v meste Lučenec, v rôznych 
organizáciách, združeniach a spolkoch. Pre nedostatok priestorov sa v škole zatiaľ nepodarilo 
zariadiť klubovňu ŽŠR. 

 
      
o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 

a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení ( § 2 ods.  1 písm. 
o)  

Gymnázium B. S.-Timravy v školskom roku 2013/2014 dosiahlo výborné výsledky v oblasti 
vzdelávania, v súťažiach a olympiádach a tak isto pri reprezentácii BBSK a SR. Výborné výsledky 
škola dosahuje v oblasti prírodovedných aj spoločenskovedných predmetov, v cudzích jazykoch aj 
športe. (Uvedené v prílohách) Po vlaňajšej úprave ŠkVP došlo k výraznejšiemu zohľadneniu 
vzdelávacích potrieb žiakov. Väčšiu pozornosť bude potrebné venovať rozvoju kompetencií 
k celoživotnému učeniu sa, rozvoju občianskych a sociálnych kompetencií a využívaniu IKT vo 
vyučovaní. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stránka/
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SWOT ANALÝZA 

 

 

Silné stránky Slabé stránky 

Impozantná história školy. Založená v roku 1590 
Neuspokojivá finančná situácia v gymnaziálnom 
školstve 

Dôvera verejnosti - dobré meno školy – záujem 
žiakov o GBST 

Málo odborných učební 

Odbornosť a kvalifikovanosť pedagogických 
zamestnancov 

Nedostatočné vybavenie IKT 

Vysoká zamestnanosť absolventov (nízka 
nezamestnanosť absolventov) 

Slabá možnosť kopírovania a tlače pre študentov 

Kvalita výučby a prípravy na VŠ - výborné 
Pomerne vysoká absencia žiakov, chorobnosť, liberálny 
spôsob ospravedlňovania absencie plnoletých žiakov 

Vysoká účasť žiakov na olympiádach a súťažiach 
a úspechy v tejto oblasti 

- 

Práca s nadanými žiakmi, individuálny prístup 
k žiakom a individualizované formy vyučovania 

- 

Kvalitná propagácia školy na verejnosti - 

Aktívny mládežnícky život v škole (činnosť ŽŠR) - 

Možnosť štúdia 4 svetových jazykov + 2 ďalších 
v JŠ; účasť zahraničných lektorov 

- 

Široká škála voliteľných predmetov v končiacich 
ročníkoch 

- 

Profesionalita a odbornosť vedenia školy 
a pedagogických zamestnancov 

- 

Dobrá spolupráca školy s rodičmi, radou školy, 
ŽŠR a vonkajšími organizáciami 

- 

Modernizácia a rekonštrukcia školy - 

Dobrá geografická poloha školy a jej dostupnosť - 

Príležitosti Riziká 

Možnosť vytvoriť autoevalvačné mechanizmy na 
zlepšenie pracovných výkonov a zlepšenie klímy v 
škole 

Nepriaznivý demografický vývoj 

Úspešná implementácia projektu z EF 
Pokles vedomostnej základne a vôľových vlastností 
žiakov zo ZŠ 

Získavanie mimorozpočtových finančných 
a materiálnych zdrojov 

Racionalizačné opatrenia v školstve 

Granty a malé projekty Byrokracia a prehnaná administratíva 

Premyslený a cieľavedomý marketing školy 
Pripravované legislatívne zmeny v gymnaziálnom 
školstve 

Prezentovanie školy navonok Ľahostajnosť a laxnosť niektorých žiakov a rodičov 

Spolupráca so ZŠ a VŠ Útlm osemročných gymnázií  

Kariérny rast zamestnancov - 

Otvorenosť školy novým trendom a výzvam - 

Podpora mladých pedagógov - 
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p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pra-
covnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium (§ 2 ods. 1 písmeno p) 

 
Gymnázium predovšetkým pripravuje žiakov na vysokoškolské štúdium. Túto úlohu naša škola 

dlhodobo plní a absolventi GBST úspešne študujú na VŠ. Tabuľka zobrazuje úspešnosť absolventov 
v  prijímacom konaní  na VŠ v školskom roku 2014/2015. 
 

V školskom roku 2014/2015 úspešnosť prijatia na vysoké školy bola približne ako 
v predchádzajúcom školskom roku (líši sa len o stotiny) a je 91,66%.   

 

Prehľad o umiestnení maturantov 2014/2015  

na vysoké školy  

  Oktáva 4.A 4.B Spolu 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO BRATISLAVA 

Právnická fakulta     1  1  

Filozofická fakulta 1 1 1  3 

Farmaceutická fakulta   1    1 

Lekárska fakulta 2   1  3 

Pedagogická fakulta         

Prírodovedecká fakulta 5 5 1  11 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky   1    1 

Ekonomická fakulta         

EKONOMICKÁ UNIVERZITA BRATISLAVA 

Fakulta podnikového manažmentu  1   1  2 

Národnohospodárska fakulta 1      1 

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA BRATISLAVA 

Fakulta architektúry         

Fakulta informatiky a info. tech.     5  5 

Strojnícka fakulta         

Stavebná fakulta 1   1  2 

Fakulta chem. a potrav. technológie 1 1 1  3 

TRNAVSKÁ UNIVERZITA 

Právnická fakulta   1    1 

Fakulta psychológie     1  1 

UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE         

Filozofická fakulta     1  1 

Fakulta masmediálnej komunikácie 1      1 

UNIVERZITA VETERINÁRNEHO LEKÁRSTVA KOŠICE    1    1 

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA  FILOZOFA V NITRE         

Pedagogická fakulta     2  2 

UNIVERZITA MATEJA BELA BANSKÁ BYSTRICA         

Fakulta humanitných vied     1  1 

Fakulta práva   2    2 
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Fakulta prírodných vied 1      1 

Filozofická fakulta 1      1 

Pedagogická fakulta   1    1 

Ekonomická fakulta     2  2 

Politológia a medzinárodné vzťahy   1    1 

UNIVERZITA P. J. ŠAFÁRIKA KOŠICE         

Fakulta práva   1    1 

Vysoké školy v Českej republike 

PRAHA 

Lekárska fakulta     2  2 

Vysoká škola ekonomická 1   1  2 

ČVUT - České vysoké učení technické - architektúra    1    1 

BRNO  

Prírodovedecká fakulta  MU   1 1  2 

Lekárska fakulta MU 1      1 

Filozofická fakuta     1  1 

Humanitná fakulta MU   1    1 

Mendelova univerzita- manažersko ekonom.fakulta 1      1 

Pedagogická fakulta                                                                                                                    1               1                      

ČESKÉ BUDEJOVICE 

VŠ technická a ekonomická   1    1 

OLOMOUC 

Lekárska fakulta     1  1 

                       Iné školy 

Slovenská zdravotnícka univerzita LF        Bratislava 1      1 

Akadémia ozbrojených síl     Liptovský Mikuláš 1      1 

Technická univerzita    Zvolen   5    5 

Slovenská poľnohospodárska univerzita     Nitra 1 1    2 

Štúdium v zahraničí 2 1 1  4 

          

počet žiakov          maturantov 27 28 29 84 

počet žiakov          nepokračujúcich na VŠ 4 1 2 7 

počet žiakov          umiestnených na VŠ 23 27 27 77 

na VŠ študuje % 85,18% 96,43% 93,10% 91,66% 
 
 

 II. Informácie podľa § 2 odstavec 2 Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 
 

a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania ( § 2 ods. 2 písm. a) 
 

Psychohygienické podmienky sa oproti predchádzajúcemu obdobiu zlepšili. Rozvrh hodín bol 
postavený tak, aby v čo najväčšej možnej miere zodpovedal zásadám školskej psychohygieny, 
voľnočasové aktivity mohli žiaci vykonávať už na ôsmej vyučovacej hodine. Ako prospešné a veľmi 
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efektívne sa ukázalo zavedenie povinných triednických hodín v rozvrhu hodín a zlepšenie 
informovanosti žiakov.  

Žiaci a zamestnanci majú možnosť využívať služby ŠJ SOŠT, školského bufetu a nápojového 
automatu. K dispozícii sú im aj priestory dobudovaných oddychových zón s príručnou knižnicou. 
Veľkým prínosom je výmena okien, rekonštrukcia podláh a modernizácia učební a kabinetov, ktorá 
výraznou mierou pozitívne ovplyvňuje pocit žiakov v školskom prostredí. V tejto oblasti zostáva 
prioritou zabezpečiť hygienický štandard a skultúrniť priestory šatní. 

 
b) Voľnočasové aktivity školy (§ 2 ods. 2 písm. b) 
 

Škola ponúka žiakom možnosti využitia voľného času prostredníctvom širokej škály záujmo-
vých krúžkov. V školskom roku 2014/2015 pracovali žiaci v nasledujúcich krúžkoch: 
v bedmintonovom, florbalovom, hovoríme po anglicky, hudobno-dramatickom, chemicko-
biologickom, chemickom, internetovom, matematickom, nemeckého jazyka, právneho povedomia, 
programovania a redakčno-projektovom.  
      Jazykovú školu ako súčasť Gymnázia B. S.-Timravy navštevovalo 120 žiakov, 16 z nich úspešne 
vykonalo štátnu jazykovú skúšku. Celý rad našich žiakov navštevoval ZUŠ, trénoval v lučeneckých 
športových kluboch, angažoval sa v rôznych spolkoch a organizáciách kultúrneho a spoločenského 
charakteru, vrátane dobrovoľníckych. Žiaci sa spontánne a radi zapájali do charitatívnych 
a zdravotnonadačných podujatí. 
 

c) Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom (§ 2 ods. 2 
písm. c) 

 

Komunikácia s Rodičovskou radou aj Rodičovským združením GBST je veľmi dobrá. Rodičovská 
rada sa podieľa na výchovných akciách školy (lyžiarsky kurz, KOŽAZ,  exkurzie, gymnaziálny ples), 
podporuje talentovaných a nadaných žiakov, a tiež sa finančne podieľa na zakúpení didaktických 
pomôcok pre vyučovací proces. Najmä na komunikáciu s rodičmi je súčasťou rozvrhu systém 
konzultačných hodín a hodín pre verejnosť na sekretariáte. Žiakom poskytujeme rôzne poradenské 
služby najmä v oblasti aktívneho učenia sa, predchádzania výskytu psychopatologických 
a protispoločenských prejavov, výchovného a kariérneho poradenstva a profesijnej orientácie. 

    
d) Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými oso-

bami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú 
 

Na škole pracuje žiacka rada, ktorá sa aktívne podieľa na organizovaní spoločenského 
a športového života školy. Žiacka rada je aj partnerom riaditeľky školy pri prerokovávaní závažných 
dokumentov týkajúcich sa chodu školy, organizácie vyučovania, a tiež pri vyhodnocovaní  škol-
ského vzdelávacieho programu. 

Naši žiaci sa aktívne podieľajú na práci Študentského parlamentu v Lučenci a spolupracujú 
s celým radom spoločenských, kultúrnych a športových organizácií. 

Veľmi dobrá je spolupráca školy s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva 
a prevencie v Lučenci, mestom Lučenec a základnými školami v regióne. 
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Vypracovala:  PhDr. Natália Lackovičová 
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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
 

V školskom roku 2014/2015 pracovalo v jazykovej škole 8 oddelení cudzích jazykov, z toho bolo:  

 7 oddelení anglického jazyka,  

 1 oddelenie nemeckého jazyka. 

 

ANJ – kurz pre juniorov (JUNIOR) – vyučovala Mgr. Bernadett Molnár, externá vyučujúca, 

– stredný kurz 1. ročník (SK1) – viedla Mgr. Lucia Kőrösi Ivaničová, externá vyučujúca, 

– stredný kurz 2. ročník (SK2A) - viedla PaedDr. Judita Tóthová, externá vyučujúca, 

– stredný kurz 2. ročník (SK2B) – viedol Mgr. Juraj Blažek, 

– vyšší kurz 1. a 2. ročník (VK12) -  viedla Mgr. Mária Drenková, externá vyučujúca, 

– prípravný kurz (PK1) na základnú štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka viedla Mgr. Lea 
Segečová 

– konverzačný kurz (KK) z anglického jazyka viedla Mgr. Mária Drenková, externá vyučujúca.  

 

NEJ – prípravný kurz (PK) na základnú štátnu jazykovú skúšku z nemeckého jazyka viedla PhDr. Natá- 

           lia Lackovičová. 

Pri jesennom zápise do JŠ prejavila verejnosť záujem aj o iné jazyky, napr. francúzštinu a ruštinu, 
tieto  neboli otvorené pre nedostatočný počet záujemcov. 

V priebehu školského roka sa dochádzka do jazykovej školy zhoršovala, najlepšia dochádzka bola 
v prípravných kurzoch na štátnu jazykovú skúšku a vo vyššom kurze anglického jazyka. 

 

  Počty poslucháčov v  jazykovej škole k 30.09.2014 

1. SK1 ANJ   18 VK12 ANJ   12 PK1  ANJ   18 Junior     15 

 SK2A  ANJ  12 SK2B ANJ   11 KK  ANJ    13     

2. PK   NEJ  21    
 

 

Celkový počet poslucháčov by podľa tohto bol 120. V priebehu školského roka sa stav neustále menil, 
niektorí vystúpili, iní zase pristúpili. Stav na konci školského roka činil 99. 

 

  Počty poslucháčov v  jazykovej škole k 30.06. 2015 

1. SK1 ANJ   9 VK12 ANJ  15 PK1  ANJ    17 Junior     14 

 SK2A  ANJ  9 SK2B ANJ  12 KK  ANJ    9     

2. SK   NEJ  14    
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2. POPLATKY ZA JAZYKOVÚ ŠKOLU 
 

Výška poplatkov bola stanovená v súlade s ustanovením zákona č. 245/2008 z. Z. o výchove a 
vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Všeobecne záväzného 
nariadenia Banskobystrického samosprávneho kraja č. 18/2012 o určení výšky príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, článok III, bod B a Dodatku č. 1 VZN BSK č. 22/2013 
o poskytovaní príspevku pre jazykové školy. 

 4-hodinové jazykové kurzy pre dospelých s vlastným príjmom 200 € / školský rok 

 4-hodinové jazykové kurzy pre dospelých bez vlastného príjmu 120 € / školský rok 

 4-hodinové jazykové kurzy pre žiakov a študentov ZŠ, SŠ 100 € / školský rok   

 2-hodinové jazykov kurzy pre juniorov                      50 € / školský rok 

 2- hodinové konverzačné kurzy pre dospelých s vlastným príjmom 100 € / školský rok 

 2-hodinové konverzačné kurzy pre dospelých bez vlastného príjmu 60 € / školský rok 

 2-hodinové konverzačné kurzy pre študentov SŠ, VŠ  50 € / školský rok 

 2-hodinový špeciálny kurz pre dospelých s vlastným príjmom 100 € / školský rok 

 2-hodinový špeciálny kurz pre dospelých bez vlastného príjmu 60 € / školský rok 
 

Zápisné vo výške 5 € uhradili poslucháči JŠ pri zápise začiatkom septembra 2014 a bolo odvedené na 
účet JŠ, školné sa platilo v 2 splátkach, prvá splátka pokrývala výučbu v mesiacoch september – december 
2014, druhá časť školného pokrývala mesiace január – jún 2015 príslušného školského roka a bola uhradená 
priamo na účet JŠ. 

 

3. ZÁKLADNÁ A VŠEOBECNÁ ŠTÁTNA JAZYKOVÁ SKÚŠKA 
 

Prihlášku na základnú štátnu jazykovú skúšku z ANJ si podali 15 záujemcovia, z tohto počtu bola 1 
externistka. Napriek skutočnosti, že sme nemohli otvoriť prípravku na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku, 
prihlásili sa na takúto skúšku vcelku 3 záujemcovia, ktorí sa pripravovali individuálne. Po 1-ročnej prestávke 
sa konala aj štátna jazyková skúška z NEJ, o ktorú prejavili záujem 3 študentky jazykovej školy.     

9. mája 2015 vykonalo písomnú časť spolu 21 záujemcov, z toho boli 2 externisti: 15 poslucháčov písalo 
ZŠJS z ANJ, z toho bola 1 externistka, 3 písali VŠJS z ANJ, z tohto počtu bol 1 externista, 3 poslucháčky 
absolvovali písomnú časť základnej štátnej jazykovej skúšky z NEJ.  

Vyhodnotenie písomnej časti štátnic:  

Jazyk – druh skúšky Spolu Hodnotenie 1 Hodnotenie 2 Neprospel/a 

Anglický jazyk ZŠJS 15 11 4 0 

Anglický jazyk VŠJS 3 1 1 1 

Nemecký jazyk ZŠJS 3 2 1 0 

Na písomných i ústnych jazykových skúškach sme spolupracovali s Jazykovou školou v Nitre, ktorá má 
oprávnenie vykonávať dané typy jazykových skúšok a s ktorou máme uzavretú zmluvu o spolupráci. 

13. júna 2015 v sobotu sa uskutočnila ústna časť štátnych jazykových skúšok.  

Pri hodnotení základnej štátnej jazykovej skúšky sa kládol dôraz na rečové zručnosti, správnosť vyjad-
rovania, plynulosť prejavu a bohatosť slovnej zásoby v danom jazyku. Súčasťou ústnych odpovedí bol rozbor 
diela anglicky/nemecky píšuceho autora na základe výberu poslucháča. Súbor otázok zahŕňal popri bežných 
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konverzačných témach aj reálie anglofónnych, resp. nemecky hovoriach krajín – geografiu daných štátov, 
hospodárstvo, politický systém, školský systém, zvyky a obyčaje daného národa. 

Z 15 pozvaných zúčastnených na základnej štátnej jazykovej skúške z angličtiny sa dostavili 14, ktorí boli 
všetci úspešní na ústnej skúške, z nich 13 prospeli s vyznamenaním a 1 prospel veľmi dobre. 

1 študent bol v čase ústnych skúšok na operácii a požiadal o odklad ústnej skúšky na najbližší skúšobný 
termín. 

Na všeobecnej skúške z anglického jazyka boli obaja študenti hodnotení známkou „výborný“ 
a prospeli s vyznamenaním. Všeobecnou štátnou jazykovou skúškou sa overovalo, či má kandidát 
dobré praktické a im zodpovedajúce teoretické vedomosti z jazyka, či má prehľad o hlavných 
javoch politického, hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho života v danej jazykovej oblasti i v 
SR, a či vie jazyk aktívne používať v ústnom i písomnom prejave. Svojou náročnosťou je všeobecná 
ŠJS na najvyššej jazykovej úrovni ("advanced level"), pričom sa od kandidáta vyžadovalo nielen 
zvládnutie jazyka na tejto úrovni, ale aj preukázanie vedomostí z reálií a literatúry v zmysle syláb.  

Základnej štátnej jazykovej skúšky z nemeckého jazyka sa zúčastnili 2 študentky a obe prospeli 
s vyznamenaním. 1 študentka sa nemohla zúčastniť tejto ústnej skúšky kvôli hospitalizácii a taktiež 
požiadala o možnosť vykonať ústnu skúšku v Nitre na jeseň 2015. 

V porovnaní s predošlým šk. rokom počet záujemcov o základnú štátnu jazykovú skúšku mierne stúpol, 
a to napriek skutočnosti, že poslucháčom sa od 1.9.2014 už neuznáva náhrada maturitnej skúšky. 

 

4. VÝSTUPNÉ TESTY 
 

 

Vo vopred dohodnutých termínoch, podľa spoločných kritérií po dohode vyučujúcich jednotlivých kur-
zov vykonali výstupný test tí poslucháči, ktorí vydržali navštevovať daný ročník do konca, na základe tohto 
testu mohli postúpiť do vyššieho ročníka jazykovej školy priamo. 

Tí, ktorí neurobili výstupný test na dostatočný počet bodov v závere školského roka, ho môžu zopakovať 
koncom augusta 2015.  

Vydaných bolo spolu 56 osvedčení o úspešnom absolvovaní daného ročníka kurzu s nasledovným 
hodnotením:  

13 – výborný, 22 – veľmi dobrý, 21 – dobrý. 

  

5. PONUKY PRE NASLEDUJÚCI ŠKOLSKÝ ROK 
 

Po dohode s vedením školy bol určený termín zápisu do jednotlivých kurzov na ďalší školský rok  na 2.-
4. septembra 2015.  

Ponuka jazykov sa rámcovo zachová, teda anglický, nemecký, taliansky, španielsky a ruský jazyk. 
Otvorenie jednotlivých kurzov bude podliehať počtu zapísaných a prihlásených. Novinkou bude špeciálny 
kurz v trvaní 6 mesiacov od októbra 2015 do marca 2016 pre maturantov ako príprava na externú časť 
maturitnej skúšky v jazyku nemeckom, resp. anglickom na úrovni B2. Pre študentov maturantov na úrovni 
B1 možno ponúknuť špeciálny kurz v anglickom jazyku na úrovni B1. Verejnosť bude informovaná 
o možnostiach štúdia jazykov v 2 mestských novinách v mesiaci august 2015 a na internetovej stránke školy. 
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Riaditeľstvá ZŠ a SŠ v meste budú informované elektronicky a letákom taktiež koncom augusta 2015 
o možnostiach štúdia jazykov i možnosti vykonať štátnu jazykovú skúšku.  

 

6. ZHODNOTENIE PRIEBEHU VYUČOVANIA A VÝSLEDKOV JAZYKOVEJ ŠKOLY 
V ŠKOLSKOM ROKU 2014/2015  
 

Školský rok 2014/2015 prebehol vo väčšine kurzov bez väčších rušivých vplyvov, pravidelnosť výučby 
bola narušená až v 2. polroku maturitnými skúškami. Výučba prebiehala podľa stabilného rozvrhu jazykovej 
školy v popoludňajších hodinách. Už tradične sa v 2. polroku počet poslucháčov mierne znížil, pretože 
počiatočný zápal a chuť do učenia ochabli, prípadne niektorí poslucháči v dôsledku nepravidelnej dochádzky 
požadované učivo pri záverečných testoch nezvládli.    

Vyučujúci mali počas celého roka k dispozícii potrebné učebné pomôcky, projektory, nahrávky na CD, 
mapy, slovníky, papier na kopírovanie, funkčné prehrávače a IKT. Prístup k internetu sa v učebniach zhoršil, 
internetové pripojenie bolo neuspokojivé, v dôsledku uvedeného nie je možné naplno využívať online 
materiály. 

Tí, ktorí odučili hodiny v jazykovej škole v popoludňajších hodinách, vedia, že práca v kurzoch je ná-
ročná. Poslucháči očakávajú od vyučujúcich perfektnú prípravu, doplňujúce vedomosti, dostatočnú jazy-
kovú zručnosť a najmä trpezlivosť. 

Obsadenie všetkých kurzov kvalitnými a skúsenými vyučujúcimi nie je jednoduché. Vedenie školy vyvíja 
neustálu snahu o obsadenie kurzov kvalitnými a zodpovednými vyučujúcimi, čím podporuje záujem 
študentov i verejnosti o našu jazykovú školu. Na druhej strane budú musieť i učitelia dbať viac na 
dochádzku poslucháčov na jednotlivé vyučovacie hodiny, informovať o absencii zodpovedných zástupcov, 
najmä v kurzoch JUNIOR.  

V tomto školskom roku nás môže tešiť, že naša jazyková škola pomáha zvyšovať jazykovú  gramotnosť 
nielen našich žiakov a žiakov iných základných a stredných škôl, ale aj poslucháčov z radov širokej ve-
rejnosti. Dôkazom sú úspešne absolvované základné štátne jazykové skúšky z anglického  jazyka 
s priemerom 1,08 a nemeckého jazyka s priemerom 1,00. Túto skutočnosť a pripravenosť študentov ocenili 
slovne aj predsedníčky štátnicových komisií z Jazykovej školy v Nitre, poďakovanie preto patrí                     
Mgr. Lei Segečovej a PhDr. Natálii Lackovičovej, ktoré viedli prípravné kurzy na základnú štátnu jazykovú 
skúšku.   
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Príloha č. 1 
 

 
Správy predmetových komisií: 

 
a) Slovenský jazyk a literatúra 

b) Anglický jazyk 

c) Nemecký jazyk – Francúzsky jazyk – Ruský jazyk 

d) Biológia – Chémia 

e) Dejepis – Geografia – Umenie a kultúra – Dejiny umenia 

f) Občianka náuka/Náuka o spoločnosti – Ekonomika – Psychológia 

g) Matematika – Fyzika – Informatika – Technika 

h) Telesná výchova + Výchovy 

 

Ďalšie správy: 

 

i) Výchovné poradenstvo 

j) Žiacka školská rada 
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a) Predmetová komisia Slovenský jazyk a literatúra 
 
 

 

1. Údaje o členoch, úväzkoch a plnení kvalifikačných predpokladov 
 

 

P.č. 
Priezvisko, meno, titul Vyučoval odborne Vyučoval 

neodb. 
P. hod. 

1. 
Aláčová-Vavrincová Miroslava, 
Mgr. 

SJL – 2.C - 4 

2. Blažek Juraj, Mgr. SJL – 2.B - 4 

3. Gmitterová Andrea, Mgr. SJL - oktáva, LSE - 5 

4. Hraško Ivan, Mgr. 
SJL – 3.C, septima, 
4.A,  príma 

- 13 

5. Hromadová Mária, Mgr. SJL – tercia, 4.B - 8 

6. Lindušková Soňa, PaedDr. 
SJL – 1.C, 2.A , 3.B, 
kvinta, LSE 

- 17 

7. Melicherová Elena, PaedDr. SJL – 1.A, 1.B - 6 

8. Ondrášiková Marta, Mgr. SJL – kvarta, 3.A - 8 

9. Segečová Lea, Mgr. SJL - sekunda - 4 

 
2. Údaje o zasadaniach PK (počet, obsah, riešenie významných metodických problémov  

vyučovania a vzdelávania) 
      

     Daná PK pracovala počas celého školského roka podľa plánu práce a plánu exkurzií, ktoré boli 
prerokované a schválené na zasadnutí PK 26.8.2014. 
     V tomto školskom roku  bolo zrealizovaných 5 plánovaných a 1 mimoriadne  zasadnutie PK, na 
ktorých sa riešili hlavne dané problémy: 

- kontrola a aktualizácia tematických plánov pre jednotlivé vyučovacie predmety danej 
komisie 

- oboznámenie študentov s cieľovými požiadavkami pre maturantov a ich zverejnenie 
- metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu študentov 
- úprava niektorých maturitných zadaní 
- príprava a realizácia recitačných súťaží, olympiád, súťaží vo vlastnej tvorbe 
- uplatňovanie ŠkVP vo vyučovacom procese, návrhy a pripomienky 
- aktualizácia a objednávanie učebníc 
- aktuálne otázky vyučovania a výchovy 
- príprava a realizácia literárnych exkurzií (Martin a Gemer) 
- príprava na PFIČ  a EČ maturitných skúšok 
- vyhodnotenie písomných a ústnych maturitných skúšok 
- analýza úprav ŠkVP z literatúry pre 4-ročné štúdium – 1. a 2. Ročník 
- návrh učebného plánu pre 4-ročné a 8-ročné štúdium 
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- inovácia vzdelávacích štandardov od budúceho škol.roka pre 4-ročné a 8-ročné štúdium 
- aktuálne úlohy na zabezpečenie  vyučovacej a výchovnej činnosti 
- metodické otázky vyučovania SJL 
 

      Súčasťou kontrolnej činnosti PK je aj hospitačná činnosť . Predsedníčka PK PaedDr. Lindušková 
ju zrealizovala  podľa Plánu školy nasledovne: 

 
 

Mgr. Miroslava Aláčová-
Vavrincová 

2. C 12.11.2014 

Mgr. Mária Hromadová    4. B 5.12.2014 

Mgr. Andrea Gmitterová oktáva 30.1.2015 

 
     Všetky navštívené hodiny boli rozanalyzované, rozdiskutované  s vyučujúcimi a boli spísané 
hospitačné záznamy. Neboli skonštatované žiadne vážnejšie nedostatky. Záznamy boli odovzdané 
ZRŠ. 
     Neboli hospitované všetky plánované hodiny, nakoľko pracovné zaťaženie predsedníčky PK 
a skúsenosti s jedným vyučujúcim nás doviedli k záveru, že je nutné obmeniť daný druh kontrolnej 
činnosti osobnými konzultáciami s členmi PK. V rámci toho by sa analyzovali a kontrolovali 
priebežné pracovné, metodické, klasifikačné problémy na základe jednotlivých tried a žiakov. 
Hospitácie na hodinách navrhujeme len v prípade nových členov zboru, resp. po vzájomnej 
dohode medzi členmi PK. 

 
 

3. Súťaže, aktivity a úspechy žiakov 
 

 
a) Prehľad aktivít, ktoré členovia PK zorganizovali a ktorých sa zúčastnili:  

 

1. Timraviným chodníkom  - účasť žiakov 1. ročníkov a výberu z iných tried 
2. Literárne pásmo na Timravin chodníček 
3. Timravina studnička – súťaž v umeleckom prednese  – školské, regionálne a          celoslovenské   
kolo 
4. Olympiáda zo SJL – školské, obvodné a krajské kolá 
5. Šaliansky Maťko – súťaž v umeleckom prednese povestí – školské a obvodné kolo 
6. Hviezdoslavov Kubín – súťaž v umeleckom prednese – školské, obvodné, regionálne 
                                              a krajské kolo- Sládkovičova Radvaň, účasť na celoslovenskom  
                                              kole v Dolnom Kubíne 
7. Literárny Lučenec - súťaž vo vlastnej umeleckej tvorbe 
8.  Literárny Kežmarok – súťaž vo vlastnej umeleckej tvorbe 
9. Beseda s prekladateľkou Lorkipanidze – výber maturantov  
10. Literárna exkurzia do Martina – výber tried 2. ročníkov  
11. Literárna exkurzia po Gemeri – triedy 1. ročníkov a kvinty  
12. Beniakove Chynorany – krajské a celoslovenské kolo v umeleckom prednese poézie 
13. Slovenčinárik – korešpondenčná súťaž CVČ Junior Banská Bystrica 
14. Seminár o umeleckom prednese 
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15. Literárna exkurzia do Ľuboreče – príma a sekunda 
16. Návšteva divadelného predstavenia v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene – výber žiakov 1. 
ročníkov 
 

b) Zapojenosť a úspechy žiakov: 
 
1. Timravina studnička – súťaž v umeleckom prednese slovenskej poézie a prózy: 
    – celoslovenské kolo:     Marko Fehérpataky (príma) – 1. miesto 
                                            Ivan Horváth (2.A) – ocenenie prednostu OÚ v Lučenci 
 
2. Olympiáda zo SJL  
     - obvodné kolo:  Dominika Belková (tercia) 
     - krajské kolo:    Dominika Nedbalová (2.A)  
                                Mária Hlavatá (oktáva)  
 
3.Beniakove Chynorany – súťaž v umeleckom prednese poézie 
       - celoslovenské kolo – Ivan Horváth (2.A) – 3.miesto 
 
4. Hviezdoslavov Kubín - súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy: 
      – okresné kolo:   Marko Fehérpataky (príma) – 1. miesto 
                                  Simona Uhliarová (1. A) – 2.miesto 
                                  Michaela Remencová (1. B) – 3. miesto 
                                  Ivan Horváth (2.A) – 1.miesto 
                                  Matej Gajdoš (2.B) – 1. miesto 
                               
       – krajské kolo: Sládkovičova Radvaň:   Marko Fehérpataky (príma) – 1. miesto  
                                                                Ivan Horváth (2.A) – 3. miesto    
                                                                Matej Gajdoš (2.B) – 5.miesto 
      - celoslovenské kolo: Marko Fehérpataky (príma)  
 
5. Literárny Lučenec  - súťaž vo vlastnej umeleckej tvorbe  
     - celoslovenské kolo:   Patrícia Michalovičová (kvinta) – 2.miesto 
                                          Dominka Belková (tercia) – 3. miesto           
                                          Katarína Barkáčová (3.A) – 1. miesto    
                            
6. Šaliansky  Maťko – súťaž v umeleckom prednese slovenských povestí 
    - regionálne kolo:  Marko Fehérpataky (príma) – 1. miesto 
    - krajské kolo: Marko Fehérpataky (príma) 
 
 

 
4. Výsledky maturitných skúšok 
 

     Externej časti a internej písomnej i ústnej časti sa zúčastnili žiaci 4.A, 4.B, triedy a oktávy v počte 
84 žiakov. 
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Na PFIČ boli vyhlásené 4 témy:  

1. „Zármutok znesieš sám, ale o radosť sa musíš podeliť.“ 
   Elbert Hubbard (Úvaha) 

2. Pohľad z okna vlaku 
  (Umelecký opis) 

3. Čo keby sme ušli? 
 (Rozprávanie) 

4. Znaky tvorby spisovateľov ľubovoľného literárneho obdobia     
(Výklad) 

 
Maturanti vypracovali všetky témy v rôznom pomere, najmenej bola zastúpená téma č.4.  
 
ÚFIČ prebehla  podľa pripraveného harmonogramu v dňoch 18. – 21.5. 2015, boli rešpektované  
maturitné zadania pre 4-ročné a 8-ročné štúdium schválené predsedami PMK. Všetci žiaci prospeli. 
 
Výsledky podľa tried: 

trieda Počet žiakov EČ - % PFIČ - % ÚFIČ 

4.A 28 68,09 81,86 1,46 

4.B 29 71,89 77,27 1,69 

oktáva 27 64.59 72,36 2,22 

 
Poradie úspešnosti tried:  4.A, 4.B, oktáva. 
 

 
5. Materiálne a technické zabezpečenie PK ( učebnice, zbierky, vybavenosť kabinetov atď.) 
  

- je na primeranej úrovni, bolo by vhodné doplniť notebook pre p. Aláčovú-Vavrincovú 
- osobné notebooky dostali p. Ondrášiková a p. Hraško 
- situácia s učebnicami je priaznivá, nakoľko sa postupne doplnili učebnice pre osemročné 

štúdium, ale je potrebné doobjednať niektoré tituly, nakoľko bol distribuovaný 
nedostatočný počet kníh 

- pozitívne hodnotíme postoj Rodičovskej rady k zakúpeniu učebníc literatúry postupne pre 
1. 2. 3. a 4. ročník –dokúpili do 1. ročníka 20 kusov 

- vybavenosť kabinetu odbornými knihami je na dobrej úrovni, bol doplnený inventár 
o rôzne metodické materiály pre vyučujúcich 

- zbierka kabinetu obsahuje aj nástenné mapy zo syntaxe, morfológie a literatúry  
- kabinet disponuje dvomi magnetofónmi, ktoré sa však využívajú pomerne málo, jeden 

dokonca vôbec nie, nakoľko je technicky už zastaraný. 
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b. Predmetová komisia Anglický jazyk 

 
1. Údaje o počte členov a plnení kvalifikačných predpokladov a ďalšie vzdelávanie členov PK 
 

Meno a priezvisko                                     vyučuje                       vzdelávanie 
 
Mgr. Lea Segečová                                  SJL-ANJ                     aktualizačné – Interaktívna tabuľa 
                                                                         
Mgr. Emília Kokavcová                             ANJ-RUJ                    aktualizačné – Interaktívna tabuľa     
 
Mgr. Juraj Blažek                                       SJL-ANJ                     aktualizačné – Interaktívna tabuľa 
 
Mgr. Mária Belovová                                ANJ                             aktualizačné – Interaktívna tabuľa 
 
Mgr. Miroslava Vavrincová Aláčová       ANJ-SJL                      aktualizačné – Interaktívna tabuľa 
 
Mgr. Edita Strmeňová                               ANJ-FRJ                      aktualizačné – Interaktívna tabuľa 
                                                                                                          E-learning 
 

 

 

2. Údaje o zasadaniach PK (počet, obsah, riešenie významných metodických problémov 

vyučovania a vzdelávania) 
      

      Predmetová komisia zasadala štyrikrát podľa plánu práce, ale v prípade potreby sme sa 

stretávali aj mimo týchto zasadnutí  a riešili aktuálne problémy a úlohy. 

      Prvé zasadnutie PK sa uskutočnilo v auguste 2014. Na tomto zasadnutí sme prerokovali plán 

práce PK na nový školský rok a nové tematické vyýchovno-vzdelávacie plány. 

     Druhé zasadnutie sa uskutočnilo v novembri 2014. Hlavným bodom programu bolo 

vyhodnotenie 1.štvrťroka a príprava školského kola Olympiády v ANJ. 

     Na treťom zasadnutí v marci 2015 sme schválili maturitné zadania a vyhodnotili účasť 

v olympiáde.  

     V rámci štvrtého zasadnutia v júni sme sa venovali vyhodnoteniu maturitnej skúšky, organizácii 

vyučovania ANJ v budúcom školskom roku, inovovanému ŠVP a príprave záverečnej správy. 

 

Vyhodnotenie plnenia úloh: 

 

Hlavné úlohy na šk. rok 2014/2015 
1. Pri vyučovaní vychádzať z POP na tento školský rok, Spoločného európskeho jazykového 

rámca a ŠkVP, dôsledne dodržiavať tematické výchovno-vzdelávacie plány.- splnená 
2. Využívať žiacku knižnicu z anglických titulov, odporučiť žiakom odoberanie anglických 

časopisov, zdôrazňovať nutnosť byť v styku s jazykom aj v rámci voľného času – čítať, počúvať, 
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pozerať filmy v pôvodnom znení. – čiastočne splnená, žiaci nemajú o knižnicu a odoberanie 
časopisov záujem 

3. Vytvárať podmienky pre záujmové aktivity študentov. /Plán práce školy/ - splnená, krúžok 
viedla Mgr. Kokavcová 

4. V každom polroku zaradiť ročníkový test, ktorý bude zameraný na testovanie zručností 
a slovnej zásoby, výsledky vyhodnotiť a porovnať na zasadnutí PK. /4-ročné gymnázium/- testy 
sme písali len na konci 2. polroka, v prvom polroku sa nepísali kvôli riaditeľskému voľnu 

5. Do vyučovania zaraďovať aj nové metódy – projektové vyučovanie, power-pointové 
prezentácie, zážitkové učenie atď. /4 aj 8-ročné gymnázium/ - úloha splnená, vyučujúci po 
absolvovaní vzdelávania pracujú aj s interaktívnou tabuľou 

6. Zorganizovať školské kolo OAJ, pripravovať úspešných účastníkov na vyššie kolá. - splnená 
7. Prezentovať úspechy žiakov na www stránke školy a v miestnej tlači. – úspechy boli 

prezentované na stránke školy 
8. Navštevovať anglické divadelné predstavenia podľa aktuálnej ponuky a vhodnosti titulu.- 

nebola splnená 
9.   Vo vyučovacom procese v maximálnej miere používať netradičné metódy výučby a overené 

postupy, ktoré vedú ku kvalite vzdelávania v GBST /Plán práce školy-splnená 
     10.  Vo vyučovacom procese v maximálnej miere používať netradičné metódy výučby a overené  
postupy, ktoré vedú ku kvalite vzdelávania v GBST /Plán práce školy-splnená 
     11.   Podieľať sa na príprave a realizácii maturitnej skúšky. /4-ročné gymnázium/ - splnená 
     12. Zúčastňovať sa vzdelávacích podujatí a seminárov podľa ponuky a finančných možností            
školy. - splnená 
     13. V spolupráci s PK NEJ-FRJ-RUJ sa podieľať na organizovaní Európskeho dňa jazykov. –                 
nebola splnená, podobná akcia sa realizovala v rámci celej školy 5. júna 2015 
      14. Zapojiť sa do projektu Erasmus Plus – školské vzdelávanie pedagógov v zahraničí. –                 
neuskutočnilo sa kvôli nedostatku financií 
      15.   Rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov /Plán práce školy/ - realizuje sa na každej hodine 
      16. Realizovať aktivity zamerané na multikultúrnu výchovu /Plán práce školy/ - splnená             
formou besedy o štúdiu v zahraničí  a návštevou amerických lektorov 

 
Kontrolná činnosť: 
     Vedúca PK vykonala v priebehu školského roka šesť hospitácií. Žiadne závažné nedostatky 
v rámci týchto hodín nezistila. Hospitačné záznamy boli riadne vyplnené, podpísané a odovzdané 
ZRŠ. 

 
3. Súťaže, aktivity a úspechy žiakov 

 

     Každoročne sa naši žiaci zapájajú do Olympiády v anglickom jazyku. Tento rok sme boli opäť 
úspešní, pretože Peter Jaško z kvinty sa znova prebojoval až do celoslovenského kola v kategórii 
2A, kde obsadil 7.miesto.  
Šimon Šulaj /príma/ - okresné kolo kategória 1A – 3.miesto 
Andrej Fridrich /kvarta/ - okresné kolo kategória 1B – 5.miesto 
Peter Jaško /kvinta/ - okresné kolo kategória 2A – 1.miesto, krajské kolo – 1.miesto,                                                                        
celoštátne kolo – 7.miesto 
Emanuel Tesař /3.B/ - okresné kolo kategória 2B – 2.miesto 
Peter Kúdeľa /4.B/   - okresné kolo kategória 2C – 2.miesto 
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Uskutočnené podujatia: 
- Poznávací zájazd do Londýna 21. – 25. marca 2015, ktorého sa zúčastnilo 49 študentov 
- Návšteva amerických lektorov v jednotlivých triedach – 5.júna 2015 
- Prednáška o možnostiach štúdia v zahraničí – agentúra Cool agent 

 
4. Maturitné skúšky 

 
     Maturitná skúška z ANJ dopadlo v tomto školskom roku lepšie ako v minulom, keď priemerná 
úspešnosť v EČ bola 65,45 % a percentil školy bol 32,8. Poslednýkrát bola uznaná náhrada 
maturitnej skúšky ôsmim žiakom. V tejto súvislosti musíme opäť konštatovať to, čo aj vlani, že žiaci 
sa nesnažia dosiahnuť čo najlepší výsledok, ale stačí im aj minimum. Je veľmi ťažké ich motivovať 
a prinútiť pracovať na sebe viac, keďže sa prioritne venujú predmetom, ktoré potrebujú na vysoké 
školy, a angličtinu berú len ako „nutné zlo“.  Pre mnohých z nich je podstatné to, že dokážu bez 
problémov komunikovať, čo sa ukázalo aj na ústnej časti maturitnej skúšky, kde priemerná známka 
bola 1,63. 
Výsledky EČ MS jednotlivých tried: 
4.A – 59,59 % 
4.B – 67,67 % 
Oktáva – 68,66 % 
    

5.  Materiálne a technické zabezpečenie PK (učebnice, zbierky, vybavenosť  

     kabinetov atď.) 
      

     Materiálno-technické zabezpečenie je na dobrej úrovni, ale žiadame domaľovať radiátory 
v učebniach A a B a tieto učebne vybaviť dataprojektormi. Ďalej žiadame zachovať interaktívnu 
učebňu a učebňu cudzích jazykov na výučbu cudzích jazykov v rámci delených hodín a nezmeniť ich 
na riadne triedy. 
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c) Predmetová komisia Nemecký jazyk – Francúzsky jazyk –  Ruský jazyk 
 

1. Údaje o počte členov a plnení kvalifikačných predpokladov a ďalšie vzdelávanie členov PK 
 

 

P.č. Priezvisko, meno, titul Vyučoval 
odborne 

Vyučoval 
neodborne 

Triedy 

1. Gmitterová Andrea, Mgr. NEJ ----- 
sekunda; kvarta; septima; 
I. A, B, C; III.A, B, C; IV. A; 
IV. B 

2. Kanátová Hedviga, PhDr. NEJ, RUJ ----- 

NEJ - príma; kvinta; oktáva;         
I. A, B, C; II. A, B, C; III. A; 
IV. A 
RUJ – III. A, B, C 

3. Hrončeková Alica, PhDr. NEJ, RUJ ----- 
NEJ - tercia; I. A, B, C; 
II. A, B, C 
RUJ - príma 

4. Kokavcová, Emília, Mgr . RUJ ----- oktáva; I. A, B, C; II. A, B, C 

5. Lackovičová Natália, PhDr. NEJ, KNJ ----- 
NEJ - II. A, B, C; 
III. A, B, C; IV. B; 
KNJ – IV. A, B 

6. Novohradský Alexander, Mgr. FRJ ----- III.  A, B, C 

7. Rapcová Viera, PhDr. FRJ ----- 
kvarta; septima; I. A, B, C 
 

8. Strmeňová Edita, Mgr. FRJ ----- II.  A, B, C 

 

 
 

2. Údaje o zasadaniach PK (počet, obsah, riešenie významných metodických problémov 

vyučovania a vzdelávania) 
 

PK NEJ – FRJ – RUJ pracovala počas celého školského roka podľa plánu práce, ktorý bol 
prerokovaný a schválený na zasadnutí PK 27. 8. 2014. 
       
V tomto školskom roku  zasadala  PK 5-krát a na zasadnutiach sa riešili nasledovné problémy: 
 

- kontrola a aktualizácia tematických výchovno-vzdelávacích plánov pre jednotlivé 
vyučovacie predmety – NEJ, FRJ, RUJ 

- prepracovanie TVVP a ŠkVP pre 3. ročník a terciu do tabuľkovej podoby 
- objednávanie a distribúcia učebníc  
- objednávanie učebných pomôcok 
- oboznámenie študentov 4. ročníka a oktávy s cieľovými požiadavkami na maturitné skúšky 

z jednotlivých cudzích jazykov a ich zverejnenie na nástenke 
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- vypracovanie vnútorného metodického pokynu na hodnotenie a klasifikáciu žiakov  
4-ročného a 8-ročného štúdia 

-    oboznámenie všetkých žiakov s metodickým pokynom na hodnotenie a klasifikáciu   
      žiakov 
- príprava a realizácia školského kola olympiády v cudzích jazykoch – NEJ a FRJ 
- uplatňovanie ŠkVP vo vyučovacom procese, návrhy a pripomienky 
- aktuálne otázky vyučovania a výchovy 
- analýza výchovno-vyučovacích výsledkov za 1. a 2. polrok školského roka 2014/2015 
- príprava na PFIČ a EČ maturitných skúšok 
- kontrola, úprava a schválenie maturitných zadaní pre ÚF IČ MS 
- kontrola súladu maturitných zadaní s cieľovými požiadavkami pre 4-ročné i 8-ročné 

štúdium 
- príprava ÚF IČ MS 
- vyhodnotenie písomných a ústnych maturitných skúšok 
- kontrola plnenia tematických výchovno-vzdelávacích plánov 
- aktuálne úlohy na zabezpečenie vyučovacej a výchovnej činnosti 
- analýza ŠkVP, pripomienky a návrh zmien 
- metodické otázky vyučovania cudzích jazykov – NEJ, FRJ, RUJ 
 

          Súčasťou činnosti PK bola aj hospitačná činnosť. Predsedníčka PK Mgr. Andrea Gmitterová 
zrealizovala 3 hospitácie u jednotlivých členov PK: u Mgr. Edity Strmeňovej v II. A, B, C (FRJ), PhDr. 
Hedvigy Kanátovej v III. A (NEJ)  a Mgr. Emílie Kokavcovej  v II. A, B, C (RUJ).  
         Všetky navštívené hodiny boli rozanalyzované, rozdiskutované  s vyučujúcimi a boli spísané 
hospitačné záznamy. Všetky vyučovacie hodiny boli metodicky premyslené, pripravené a boli 
realizované na veľmi dobrej odbornej úrovni. Vyučujúce vhodne uplatnili jednotlivé didaktické 
zásady i metódy práce. Neboli zistené žiadne vážnejšie nedostatky. Preberané učivo a zápisy v TK 
boli v súlade s ŠkVP a TVVP. Hospitačné záznamy boli odovzdané ZRŠ VVČ. 
         V školskom roku 2014/2015 pôsobila na našej škole lektorka francúzskeho jazyka, ktorá 
spolupracovala s vyučujúcimi FRJ a zúčastňovala sa hodín francúzskeho jazyka. 

 

 
3. Súťaže, aktivity a úspechy žiakov 

 
Prehľad aktivít, ktoré členovia PK zorganizovali a ktorých sa zúčastnili:  
 
1. Európsky deň jazykov  (projekty, nástenka, výstava kníh) 

 
2. Olympiáda v NEJ  - školské, obvodné a krajské kolo 
 
3. Beheimov poeticko–prozaický Lučenec – recitačná súťaž  v nemeckom jazyku 
 
3.   Olympiáda v FRJ – školské a krajské kolo 
 
4. Zájazd do Viedne (v spolupráci s PK BIO – CHE) 
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V školskom roku 2014/2015 pracovali žiaci v záujmovom krúžku: 
 
Krúžok nemeckého jazyka  -  PhDr. Hedviga Kanátová 

 
Olympiáda v nemeckom jazyku 
 
Fekiačová Martina (II. B)   3. miesto v krajskom kole ONJ  (kat. 2A) 
Paraj František (III. B)   2. miesto v obvodnom kole ONJ  (kat. 2B)  
 
 
Beheimov poeticko–prozaický Lučenec 
 
Horváth Ivan  (II. A)    mimoriadne ocenenie 
 
 
Olympiáda vo francúzskom jazyku 
 
Sárová Dorota – Paulína (septima)  2. miesto v krajskom kole OFJ  (kat. 2B) 

 
4. Maturitné skúšky 

 
       EČ a PFIČ MS sa na našej škole uskutočnila len z nemeckého jazyka a konali ju 4 žiaci zo 
IV. A triedy, ktorí maturovali na úrovni B2. Jednej žiačke bola uznaná náhrada maturitnej 
skúšky z NEJ. 1 žiak zo 4 nevyhovel na EČ MS z NEJ. Okrem týchto žiakov sa na ÚF IČ MS na 
úrovni B1 dobrovoľne prihlásili traja žiaci, ktorí sa nakoniec maturitnej skúšky vzdali. 
       ÚF IČ MS z ruského jazyka konali 3 žiačky na úrovni B1. 
       Maturitné skúšky z francúzskeho jazyka sa tento školský rok na našej škole nekonali.   
 
 

Písomná forma MS 2014  -  priemery tried 
       

Nemecký jazyk     

  

 
EČ PFIČ     

IV. A 51, 67 % 70 %     

IV. B ---- ----     

oktáva ----- -----   
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Ústna forma MS 2014  -  priemery tried 
       

Nemecký jazyk     

  

 
B1 B2  

 Klasifikácia úrovne B2:   
   

IV. A ----- 2, 00  (4 ž)    stupeň 1  -  1 žiak   

IV. B ----- ----    stupeň 2  -  2 žiaci   

oktáva ----- -----    stupeň 3  -  1 žiak   

    

 

  stupeň 4  -  0 žiakov   

       

 
Ruský jazyk  

 

 
B1 B2 

oktáva 1, 00 (3 ž) ----- 

 
 

5.  Materiálne a technické zabezpečenie PK (učebnice, zbierky, vybavenosť  

     kabinetov atď.) 

 
     Materiálne a technické zabezpečenie kabinetov PK NEJ – FRJ – RUJ je na priemernej úrovni. 
Vybavenosť kabinetov odbornými knihami je na dobrej úrovni. Tento školský rok boli dokúpené 
nové CD-prehrávače. 
     V budúcnosti by bolo potrebné zakúpiť chýbajúce metodické príručky pre vyučujúcich a CD 
k jednotlivým jazykovým učebniciam. 
     Vyučujúci cudzích jazykov žiadajú vybaviť jazykové učebne A a B pevne zabudovanými 
dataprojektormi, v jazykovej učebni A je potrebné vymeniť poškodenú klasickú tabuľu za 
bezprašnú bielu tabuľu a takisto vymeniť lavice. Okrem toho je nevyhnutné zlepšiť kvalitu 
internetového pripojenia v škole, aby vyučujúci mohli bez problémov a v ktorejkoľvek učebni  
používať IKT a pracovať s on-line cvičeniami. 
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d) Predmetová komisia Biológia – Chémia 
 

 
1. Údaje o počte členov a plnení kvalifikačných predpokladov a ďalšie vzdelávanie členov PK 

 

V  školskom roku 2014/2015 pracovala PK BIO-CHE  v tomto zložení: 

Poradové číslo Priezvisko a meno Aprobácia 

1. Šestina, Arpád ,PaedDr. BIO-CHE 

2. Macková, Danka, Mgr. BIO-CHE 

3. Sarvašová ,Tatiana ,RNDr. MAT-CHE 

4. Gúgľava, Ivan, PaedDr. BIO-CHE 

5. Krnáč ,Ivan, Mgr. BIO-TSV 

 
Všetci členovia spĺňajú kvalifikačné predpoklady. 

 
 

2. Údaje o zasadaniach PK (počet, obsah, riešenie významných metodických problémov 
vyučovania a vzdelávania) 

 
   PK BIO-CHE zasadala počas šk. roku 2014/2015 štyrikrát. Činnosť PK podlieha POP pre školy daný 
šk. rok. Doplňovali sme časovo-tematické plány pre predmety  PK a pre voliteľné predmety. Žiaci 
získavali zručnosti v kompetenciách na prezentáciách, pracovali s internetom, zúčastňovali sa 
predmetových olympiád a súťaží, ako aj tematicky zameraných exkurzií z biológie a chémie, výstav 
a besied. 
   Snažili sme sa rozširovať teoretické a praktické poznatky na voliteľných predmetoch v 3. a 4. 
ročníku a oktáve podľa individuálnych potrieb študentov. Členovia PK sa zapojili do projektu 
„Premena tradičnej školy na modernú školu“, ktorý bol vyhlásený MŠ SR (od projektu sa 
v priebehu školského roku odstúpilo). V snahe modernizovať a skvalitniť výchovno-vzdelávací 
proces sa členovia našej PK zúčastňujú školenia lektorov Programu podpory digitalizácie školstva - 
PPDS v Bratislave a sami lektorujú odborné metodické semináre na našej škole, ktorá je jedným z 
centier ICDS. Spolupracujeme s CVČ Junior v Banskej Bystrici pri organizovaní predmetových 
olympiád – člen PK PaedDr. Ivan Gúgľava je zároveň členom krajskej komisie CHO. Členovia PK sa 
zúčastňujú kreditových vzdelávaní organizovaných MPC v BB aj v Prešove. 
   Aktivity, ktoré sme si naplánovali sú súčasťou života školy. Odovzdávanie skúseností bývalých 
žiakov našej školy je vhodnou pomocou na výber ďalšieho štúdia pre našich študentov. Formou 
besied informovali o možnostiach a podmienkach štúdia na VŠ u nás a v zahraničí najmä v Českej 
republike. Našou snahou je, aby sa aj žiaci tvorivosťou a aktivitou podieľali na vyučovaní 
a vzdelávaní.  
  Výmena pedagogických skúseností sa uskutočnila aj pomocou konzultácií a vzájomných hospitácií 
zameraných na plnenie učebných osnov a ČTP, SkVP. 
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3. Súťaže, aktivity a úspechy žiakov 
 

a. Návšteva Tropikária v Budapešti 
b. Návšteva ZOO v Budapešti 
c. Návšteva výstavy Flóra v Bratislave 
d. Beseda s vysokoškolákmi študujúcimi na lekárskych fakultách- bývalými absolventmi nášho 

gymnázia 
e. Vedenie krúžkov, chemickej a biologickej olympiády 
f. Nástenné informácie o výsledkoch olympiád z chémie a biológie 
g. Vypracovanie ponúk na voliteľné predmety pre žiakov 4. ročníka a oktávy 
h. Konzultácie v rámci predmetovej komisie 
i. Exkurzia - „Noc výskumníkov“ v B. Bystrici organizovanou UMB v B. Bystrici 
j. Exkurzia – „U.S. Steel Park“ Košice 
k. Digiškola – tabletová trieda  

 
Výsledky predmetových olympiád v šk. r. 2014/2015 

 

Súťaž Kateg. 
Školské kolo Okresné kolo Krajské kolo Celoslov. kolo 

zapojení úspešní zapojení úspešní zapojení úspešní zapojení úspešní 

Chemická 
olymp. 

Dg 0 0 - - 0 0 - - 

Chemická 
olymp. 

C 14 14 - - 3 3 - - 

Chemická 
olymp. 

B 1 1 - - 1 1 - - 

Chemická 
olymp. 

A 0 0 - - 0 0 - - 

Biologická 
olymp. 

A 0 0 - - 0 0 - - 

Biologická 
olymp. 

B 0 0 - - 0 0 - - 

Biologická 
olymp. 

E 1 1 - - 1 1 - - 

 
Menovité úspechy: 

Priezvisko a meno 
Súťaž, 

kategória 

Umiestnenie 

OK KK Celoslov. kolo Medzinár. kolo 

Šuľan  Samuel CHO kat. C - 8. - - 

Bellová Zuzana CHO kat. C - 9. - - 

Juraštík Marek CHO kat. C - 15. - - 

Horváth Ivan CHO kat. B - 2. - - 
Beľa Adrián BIO kat. E - 2. - - 
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4. Maturitné skúšky 
 
MATURITY BIO 2015  

Trieda Počet 
žiakov 

1 2 3 4 Priemer 

4.A 11 7 3 1 0 1,60 

4.B 7 3 3 1 0 1,71 

OKT 14 6 3 2 3 2,14 

škola 32 16 9 4 3 1,81 

 
MATURITY CHE 2015  

Trieda Počet 
žiakov 

1 2 3 4 Priemer 

4.A 10 6 2 2 0 1,60 

4.B 7 4 1 2 0 1,71 

OKT 11 8 3 0 0 1,27 

škola 28 18 6 4 0 1,50 

 

 
5.  Materiálne a technické zabezpečenie PK (učebnice, zbierky, vybavenosť  

     kabinetov atď.) 
 
   Materiálne zabezpečenie je primerané. Je potrebné doplniť niektoré učebnice pre 2. a 3. ročník 
z biológie  a chémie. Učebné pomôcky ako chemické sklo , mikroskopy, preparačné súpravy, 
chemikálie, obrazy a iné je potrebné dopĺňať priebežne.  Pre skvalitnenie výuky by bolo vhodné 
nájsť priestory pre zriadenie a vybavenie odbornej učebne chémie. 
  V tomto školskom roku je škola zapojená do projektu modernizácie vyučovania prírodovedných 
predmetov, s čím je spojená aj prestavba laboratórií chémie. Z toho dôvodu nám v druhom 
polroku absentujú praktické cvičenia z chémie, ktoré sa budeme snažiť doplniť s maturantmi 
v rámci ponuky voliteľných predmetov na školský rok 2015/2016. 
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e) Predmetová komisia Dejepis – Geografia – Umenie a kultúra – Dejiny 
umenia 

 
1. Údaje o počte členov a plnení kvalifikačných predpokladov a ďalšie vzdelávanie členov PK 
 

P.
č. 

Priezvisko, meno, titul Aprobácia 
Vyučoval 
odborne 

Vyučoval 
neodborne 

Školenia 

1.  Hraško Ivan, Mgr. SJL - DEJ DEJ UKL ____ 

2.  Hrončeková Alica, PhDr. 
NEJ – RUJ - 

DEJ 
DEJ ____ ____ 

3. Korimová Tatiana, Mgr. ETV - DEJ DEJ, SED ____ ____ 

4. Koza Rastislav, Mgr. MAT - GEG GEG ____ 

IT v edukačnom 
procese, Využitie       
e-learningu vo 
vyučovaní, 
Interaktívne 
vyučovanie 

5. 
Melicherová Elena, 
PaedDr. 

SJL - DEJ ____ ____ 
IT v edukačnom 
procese 

6. Ondrášiková Marta, Mgr. 
SJL – OBN - 

VV 
UKL _____ ____ 

7. Rapcová Viera, PhDr. FRJ - NAS UKL ____ ____ 

8. Širko Ján, Mgr. GEG - TEV GEG, SEG ____ ____ 

9. Šusteková Anna, Mgr. DEJ - GEG DEJ, GEG ____ 

Postavenie geografie 
v ŠkVP, IT v 
edukačnom procese, 
Využitie e-learningu 
vo vyučovaní 

 
 

2. Údaje o zasadnutiach PK (počet, obsah, riešenie významných metodických problémov 
vyučovania a vzdelávania) 

 
PK DEJ – GEG – UKL - DEU  pracovala počas školského roka 2014/2015 podľa plánu  práce, 

ktorý bol prerokovaný a schválený na zasadnutí PK dňa 27.8.2014.  
V školskom roku 2014/2015 bolo zrealizovaných 5  zasadnutí PK, kde sa riešili aktuálne 

problémy a úlohy.  
Na začiatku školského roka bola zrealizovaná kontrola a aktualizácia tematických výchovno-

vzdelávacích plánov pre jednotlivé vyučovacie predmety danej komisie. Boli prepracované  TVVP 
a ŠkVP pre 3. ročník, septimu a terciu do tabuľkovej podoby. 

Obsahom zasadnutí boli diskusie o stave učebníc, kde bola realizovaná  objednávka učebníc 
z dejepisu a geografie. Na začiatku školského roka sa realizovala i objednávka pracovných zošitov 
z geografie pre triedy príma, sekunda, tercia a kvarta. 
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Študenti 4. ročníka a oktávy boli oboznámení so zverejnenými cieľovými požiadavkami 
na maturitné skúšky z jednotlivých predmetov. 

Boli vypracované a zverejnené Podmienky hodnotenia a klasifikácie žiakov v jednotlivých 
predmetoch. 

Riešili sa i aktuálne termíny jednotlivých súťaží a olympiád z dejepisu a geografie, 
kontrolovalo sa plnenie tematických výchovno-vzdelávacích plánov i uplatňovanie ŠkVP vo 
vyučovacom procese. Riešili sa aktuálne úlohy na zabezpečenie výchovno – vyučovacej činnosti. 
Prebehla analýza ŠkVP i výchovno-vyučovacích výsledkov. Členovia PK pripomienkovali časovú 
dotáciu hodín k inovovanému ŠkVP.  

Realizovala sa príprava na ústnu formu internej časti maturitných skúšok, kontrola súladu 
maturitných zadaní s cieľovými požiadavkami, ako i priebežná kontrola plnenia jednotlivých úloh. 
Následne prebehlo vyhodnotenie  ústnych maturitných skúšok.  

 
Súčasťou práce vedúcej predmetovej komisie bola aj hospitačná činnosť u jednotlivých 

vyučujúcich z PK, ktorá bola realizovaná priebežne počas celého školského roka, na hodinách: 
u Mgr. T. Korimovej vo štvrtom ročníku a v oktáve (DEJ a SED), u Mgr. J. Širka vo štvrtom ročníku a 
v oktáve (SEG), u Mgr. R. Kozu v 2.A (GEG), u Mgr. A. Hrončekovej v príme (DEJ) a  u Mgr. I. Hraška 
v 3.A (DEJ). Vyučovacie hodiny boli premyslené, boli zvolené vhodné vyučovacie metódy, odborná 
úroveň bola veľmi dobrá. Všetky navštívené hodiny boli rozanalyzované, rozdiskutované  
s vyučujúcimi a boli spísané hospitačné záznamy. Neboli skonštatované žiadne vážnejšie 
nedostatky.  

 

3. Súťaže, aktivity a úspechy žiakov 

 
Stručný prehľad aktivít, ktoré členovia PK zorganizovali a ktorých sa zúčastnili: 
 
Aktivity zrealizované v PK: 

1. Exkurzia po Slovensku 
2. Banská Bystrica – Múzeum SNP 
3. Exkurzia Tutanchamon Bratislava 
4. Návšteva Štátneho oblastného archívu v Lučenci 
5. Návštevy výstav v Dome MS v Lučenci (M.R.Štefánik...) 
6. Návštevy Galérie J. Szaboa v Lučenci 
7. Návšteva výstav v Novohradskej galérii a múzeu 
8. Olympiády z GEG – školské, obvodné, krajské kolo 
9. Olympiády z DEJ – školské, obvodné kolo 
10. „GBST v Európe, Európa v GBST“ 
11. Divadlo „Prierez dejinami Slovákov“ 
12. Mestské oslavy oslobodenia – 70. výročie 
13. Beseda s archeológom 
14. Beseda s poslancami EP 
15. Projekt digiškola – Máme radi Slovensko 
16. Literárna súťaž – Poznaj svoju minulosť 

Nesplnené úlohy: 
      Neboli zrealizované exkurzie: Gotická cesta, Šomoška a Fiľakovský hrad. 
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Úspechy žiakov 
     Počas školského roka sa žiaci mali možnosť zapojiť sa do riešenia a účasti v jednotlivých 
predmetových olympiádach a súťažiach, ktoré na obvodnej úrovni boli realizované v spolupráci 
s CVC Magnet v Lučenci, na krajskej úrovni predmetové olympiády zastrešovalo CVC Junior 
v Banskej Bystrici a celoslovenské kolo bolo organizované pod hlavičkou Iuventy. Študenti sa mali 
možnosť zapojiť sa aj do riešenia GO kategórie Z, ktorá bola riešená na úrovni školského 
celoplošne na celom Slovensku formou portálu www.mapaslovakia.sk, kde bol spustený jednotný 
test a na úrovni krajského kola sa žiaci zúčastnili písania testu v CVC Junior Banská Bystrica.  
 
Dejepisná olympiáda: 
 
Obvodné kolo DO  
kat.C: 
4. miesto Vrábeľová Zuzana (kvarta) – úspešná riešiteľka 
13. miesto Ziman Ondrej (kvarta) – úspešný riešiteľ 
 
kat.D: 
10. miesto Kamenská Dominika (tercia) – zúčastnila sa 
12. miesto Macháčková Mirka (tercia) – zúčastnila sa 
 
kat. E: 
4. miesto Spišiak Daniel (sekunda) – zúčastnil sa 
6. miesto Paulovičová Slávka (sekunda) – zúčastnila sa 
 
kat. F: 
1. miesto Beľa Adrián (príma) – úspešný riešiteľ 
3. miesto Féherpataky Marko (príma) – úspešný riešiteľ 
 
Krajské kolo DO 
kat.A: 
1. miesto Fiľo Patrik (1.B) – úspešný riešiteľ, postup do celoslovenského kola 
 
Celoslovenské kolo DO 
kat.A: 
13. miesto Fiľo Patrik (1.B) – úspešný riešiteľ 
 
Geografická olympiáda: 
 
Obvodné kolo GO 
kat. F: 
1. miesto Spišiak Daniel (sekunda) – úspešný riešiteľ, postup na krajské kolo 
3. miesto Beľa Adrián (príma) – úspešný riešiteľ, postup na krajské kolo kat. E: 
7. miesto Bystriansky Dominik (kvarta) – úspešný riešiteľ 
Krajské kolo GO 
kat.Z: 
15. Gaál Tomáš (2.C) 

http://www.mapaslovakia.sk/
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4. Maturitné skúšky 

 
V období 18.5.-21.5.2015  sa konali z predmetov  DEJ, GEG maturitné skúšky  

z ÚF IČ MS s nasledujúcimi výsledkami:  
 
Maturitnú skúšku z predmetu DEJ konalo 13 žiakov z celkovým priemerom 1,69   

a z predmetu GEG 12 žiakov z celkovým priemerom 1,25. Podrobnejšie výsledky sú zahrnuté 
v nasledujúcich štatistických tabuľkách z ÚFIČ MS.  
 
 

Výsledky maturitných skúšok 
 
Maturitné skúšky – štatistika výsledkov ÚFIČ po predmetoch a triedach v školskom roku 
2014/2015 
 

Predmet Trieda 1-počet 2-počet 3-počet 4-počet 5-počet Priemer 
DEJ IV.A 5 0 1 0 0 1,33 

DEJ IV.B 3 0 1 0 0 1,50 

DEJ Oktáva 1 0 1 1 0 2,67 

GEG IV.A 2 0 0 0 0 1,00 

GEG IV.B 3 2 0 0 0 1,40 

GEG Oktáva 4 1 0 0 0 1,20 

 
 
Maturitné skúšky – štatistika výsledkov ÚFIČ po predmetoch v školskom roku 2014/2015 

 

Predmet 1-počet 2-počet 3-počet 4-počet 5-počet Priemer 
DEJ 9 0 3 1 0 1,69 

GEG 9 3 0 0 0 1,25 

 
 

5. Materiálne a technické zabezpečenie PK 

 
Materiálne zabezpečenie kabinetov PK DEJ – GEG – UKL – DEU  je na priemernej úrovni. Do 

PK sme dostali 1 notebook a 1 reproduktory.  
Pretrváva problém s učebnicami, kde je nevyhnutné  opakovane objednávať učebnice, prípadne 
doobjednávať učebnice podľa počtu žiakov.   

Je potrebné aktualizovať vybavenosť jednotlivých kabinetov, dokúpiť dejepisné 
a geografické mapy ako i odbornú literatúru, zakúpiť ďalší notebook, USB kľúče a zlepšiť na škole 
kvalitu internetového pripojenia. 

Už niekoľko rokov vyučujúci dejepisu a geografie požadujú skvalitniť výučbu zriadením 
odbornej (resp. polo odbornej učebne) so zodpovedajúcim materiálno-technickým zabezpečením 
(dataprojektor, príručná knižnica s atlasmi, prípadne i interaktívna tabuľa, televízor, DVD). 
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f) Predmetová komisia Občianska náuka/ Náuka o spoločnosti – 
Ekonomika – Psychológia 
 

1. Údaje o počte členov, plnení kvalifikačných predpokladov a ďalšie vzdelávanie členov PK  

 
    V tomto školskom roku pracovali v predmetovej komisii OBN/NAS – EKO - PSY piati členovia, 
podľa nižšie uvedenej tabuľky. 
     P. Rapcová dokončila v máji kontinuálne vzdelávanie „Interaktívna tabuľa vo vzdelávacom 
procese“. 
  
 
Prehľad o členoch predmetovej komisie: 
 
Tabuľka č. 1 

P.č. Priezvisko, meno, titul                  Vyučoval                 Školenia 

    odborne  neodborne   

1. Mgr. Magdaléna Bódiová PSY   

2. PaeDr. Soňa Lindušková  FIL, OBN   - 

3.  Mgr. Marta Ondrášiková  OBN   

4. PhDr. Viera Rapcová SSP,OBN 
  

Interaktívna tabuľa vo 
vzdelávacom procese        

5.  Ing. Ján Sivok, PhD EKO     

 
 

2. Údaje o zasadnutiach PK (počet, obsah, riešenie významných metodických problémov 
vyučovania a vzdelávania) 

 
PK CJ sa zišla v školskom roku 2014/2015  celkom päťkrát, okrem viacerých krátkych stretnutí 

pri riešení aktuálnych úloh.. Na jednotlivých zasadnutiach sa riešili tak aktuálne úlohy a problémy, 
ako aj úlohy dané tematickým plánom zasadnutí PK. Obsahom zasadnutí boli diskusie 
o uplatňovaní kritérií hodnotenia, oboznámenie študentov s cieľovými požiadavkami pre 
maturantov a ich zverejnenie, uplatňovanie ŠkVP, o výchovno-vyučovacích výsledkoch, o príprave 
žiakov na  súťaže a na maturitné skúšky, o aktuálnych otázkach vyučovania a výchovy, 
o metodických otázkach vyučovania daných predmetov, o kontrole plnenia časovo-tematických 
plánov a o  opatreniach vyplývajúcich zo štátnej školskej inšpekcie, o nových navrhovaných 
rámcových učebných plánoch a učebných osnovách pre štvorročné a osemročné gymnáziá. Plnenie 
jednotlivých úloh sa priebežne kontrolovalo.  Na všetkých zasadaniach predmetovej komisie boli 
členovia informovaní o záveroch zasadaní gremiálnej rady a o aktuálnom dianí v škole a v rezorte 
školstva. 

Pri analýze školského vzdelávacieho programu sa ukázala ako najväčšia prekážka jeho 
realizácie v štvrtom ročníku štvorročného gymnázia nedostatok učebníc na filozofiu, tento 
nedostatok pretrváva už roky. Ostatné učebnice pre osemročnú vetvu  prispeli k skvalitneniu 
vyučovacieho procesu. V predmetovej komisii by sme uvítali možnosť odoberať nejaké 
širokospektrálne periodikum, ktoré by pomohlo vyučujúcim aktualizovať spoločenskovedné učivo 
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vrátane ekonómie./Trend, alebo .týždeň/. Najväčšia výhrada pri novom rámcovom učebnom pláne 
sa týka nedostatočnej hodinovej dotácie pri vyučovaní filozofie, rozsah preberaného učiva totiž 
zodpovedá skôr dvojhodinovej dotácii. 

 
Súčasťou činnosti PK bola aj hospitačná činnosť. Predsedníčka PK PhDr. Rapcová ju zrealizovala 

podľa plánu školy nasledovne: 
 
PaedDr. Soňa Lindušková   30.4.2015 4.A,B, oktáva  
Ing. Ján Sivok   28.1.2015 4.A,B, oktáva 
Mgr. Marta Ondrašíková  29.1.2015 sekunda 
 
Všetky navštívené hodiny boli s vyučujúcimi analyzované a diskutované, pričom boli spísané 

hospitačné záznamy. Vážnejšie nedostatky neboli zistené a záznamy boli odovzdané ZRŠ. 
Vyučovanie malo vysokú úroveň.  

   

1. Údaje o plnení plánu PK  
 
Stručný prehľad aktivít, ktoré členovia PK zorganizovali a ktorých sa zúčastnili: 
            
Náuka o spoločnosti /občianska náuka, spoločenskovedný seminár, filozofia, ekonomika, 
psychológia: 
       
Organizácia školského kola Olympiády ľudských práv – zodpovedná p. Rapcová  

 
Príprava a účasť víťaza celoškolského kola OĽP  na krajskom a celoslovenskom kole  – zodpovedná 
p. Rapcová  

 
Diskusie na aktuálne témy – beseda s europoslancami  a s ministrom zahraničných vecí 
Miroslavom Lajčákom o medzinárodných vzťahoch. 

 
Účasť žiakov 3.A triedy na vzdelávacom podujatí „Rozhoduj o Európe“ v Rimavskej Sobote a tvorbe 
esejí v rámci tohto projektu. 

 
Organizovanie besedy s psychologičkou– zodpovedná p. Ondrášiková 

 
 

3. Súťaže, aktivity a úspechy žiakov 

 
Náuka o spoločnosti, občianska náuka: 
 

1.Olympiáda ľudských práv 
 
Krajské kolo: 
Dorota Paulína Sárová  – septima - 3. miesto na krajskom kole OĽP  
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Celoslovenské kolo: 
Dorota Paulína Sárová – septima -  11. miesto vo finále celoslovenského kola OĽP a 2. miesto 
v tvorbe esejí – esej publikovaná v denníku pravda ako nedeľná príloha 
 
 

5. Materiálne a technické zabezpečenie PK 

 
Materiálno technické zabezpečenie vyučovania  sa  výrazne zlepšilo. Každý vyučujúci má už 
funkčný notebook a keby sa v každej triede dal používať data projektor a všetky triedy boli 
vybavené aj počítačom s pripojením na internet, vyučovaniu  by to významne pomohlo. V 
miestnosti s interaktívnou tabuľou by bolo vhodné tiež zfunkčniť internet. Žiadalo by sa taktiež 
 objednať širokospektrálne periodikum, ktoré by vyučujúcim umožnilo aktualizovať učivo vzhľadom 
na súčasné trendy a ktoré by obsahovalo fundované komentáre k aktuálnemu spoločenskému 
dianiu. Vybavenie videom a televízorom vzhľadom k pomerne veľkej a zaujímavej databáze 
videokaziet nie je taktiež dostatočné.  
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g) Predmetová  komisia  Matematika – Fyzika – Informatika – Technika 
 

1. Údaje o počte členov, plnení kvalifikačných predpokladov a ďalšie vzdelávanie členov PK  

 

RNDr. Mária  BUDÁČOVÁ, predseda PK (Bu) MAT-FYZ 

Mgr. Anita DZÚROVÁ, (Dzu) MAT-INF 

Mgr. Marta ĎUGOVÁ, (Du)  MAT-INF 

PaedDr. Henrieta  HALUŠKOVÁ, (Hu) MAT-FYZ 

PaedDr.Elena KOPRDOVÁ, (Kp) FYZ-ZT 

Mgr. Rastislav  KOZA, (Ko) FYZ-ZT 

RNDr. Tatiana  SARVAŠOVÁ, (Sr)  MAT-CHE 

Mgr. Mária HROMADOVÁ, (Hd) SJL-FYZ (do mája 2015) 

RNDr. Jarmila  MUCHOVÁ, zástupca školy (Mu)  MAT-BIO 

Mgr. Štefan LACKOVIČ, dôchodca FYZ-CHE (máj, jún 2015) 

 
 

 

2. Údaje o zasadnutiach PK (počet, obsah, riešenie významných metodických problémov 
vyučovania a vzdelávania) 
      

     V tomto školskom roku zasadala naša predmetová komisia celkom 5-krát (20.08. 2014,  
25.11.2014, 10.02.2015, 02.06.2015 a jedno mimoriadne zasadnutie 24.06.2015), kde sa riešili 
nasledovné témy a problémy: úprava ŠKVP na základe pripomienok inšpekcie, využívanie IKT na 
hodinách, ponuka krúžkov, olympiád a súťaží, školský vzdelávací program, učebné osnovy, plány, 
exkurzie, “Národný štandard finančnej gramotnosti“ , problémy v realizácii projektu, analýza vých.-
vyč. výsledkov, kontrola pripravenosti  na maturitné skúšky, schválenie maturitných zadaní  
z jednotlivých predmetov, pripomienkovanie kritérií na  prijatie žiakov do 4-ročného aj 8-ročného 
štúdia, kontrola plnenia tematických výchovno - vzdelávacích plánov, úprava TVVP, zapisovanie do 
TK, aktuálne problémy vo vyučovaní matematiky, fyziky a informatiky, spätná reakcia od bývalých 
žiakov... (viď. zápisnice z príslušných zasadnutí). V tomto školskom roku boli vykonané 4 
hospitácie, na predmetoch fyzika a informatika, kde som sledovala plnenie súladu s ŠKVP a TVVP, 
ako aj využitie IKT na vyučovaní (viď. hospitačné záznamy) 
 Počas polroku sme okrem toho riešili pribežne všetky úlohy, ktoré sa vyskytli nad rámec 
našich povinností, napr. účasť na rôznych exkurziách a súťažiach aj mimo plánu práce PK, ktorých 
vyhodnotenie je v nasledujúcej časti. Neustále sme sledovali cieľové požiadavky pre tohoročných 
maturantov z predmetov matematika, fyzika a informatika a pravidelne sme ich informovali 
o požiadavkách na maturitné skúšky. Všetky maturitné zadania boli zosúladené z cieľovými 
požiadavkami zverejnenými na stránke: 
http://www2.statpedu.sk/buxus/generate_page.php_page_id=974.html 
     Hodnotenie a klasifikácia žiakov v I. a II. Polroku prebiehala priebežne, pričom vyučujúci sa 
riadili nasledovnými metodickými usmerneniami:  
Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl 
www.minedu.sk/.../21_metodicky_pokyn_2011_klasifikacia%20SS.r... 

http://www2.statpedu.sk/buxus/generate_page.php_page_id=974.html
http://www.minedu.sk/.../21_metodicky_pokyn_2011_klasifikacia%20SS.r
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Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl 
www.minedu.sk/.../22_metodicky_pokyn_2011_hodnotenie%20ZS.r... 
     V II. polroku 2014/15 sme uskutočňovali krátke vzájomné hospitácie nakoľko počet a rozvrh 
hodín ako aj náročná príprava na dva predmety (matematika - fyzika) mi nedovoľovali hospitovať 
na celých vyučovacích hodinách (úväzok 26 hodín).  V 1. polroku som vykonala 3 hospitácie (viď. 
hospitačné záznamy), a v 2. polroku 2014/15 ďalšie hospitácie, pričom neboli zistené žiadne 
závažné nedostatky.  
 
Tvorba a úprava tematických plánov pre prímu a prvý ročník z jednotlivých predmetov – 
zodpovední:  Matematika  a voliteľné predmety vo 4. ročníku 
1. ročník, 2.ročník Dzu, 3. ročník, septima Bu, 4. ročník, oktáva Ko, Hu, 
Tercia Du, tercia Du, kvarta Sr,  
Fyzika a voliteľné prednety vo 4. ročníku    
3. ročník, sexta Hu, 4. ročník Kp, 
Informatika a voliteľné predmety vo 4. ročníku  
Tercia Du, 3. ročník, septima Dzu, 4. ročník, oktáva Du, Dzu  
 
Tvorba a úprava maturitných zadaní z matematiky, fyziky a informatiky – zodpovední vyučujúci 
v maturitnom ročníku. 
 
Príprava testov na prijímacie pohovory  
Štvorročné štúdium Bu, Dzu, osemročné štúdium Ko 
 
Olympiády a iné súťaže: 
 Matematická olympiáda – zodpovední všetci vyučujúci matematiky 
 Fyzikálna olympiáda – zodpovední všetci vyučujúci fyziky 
 Olympiáda v informatike– zodpovední všetci vyučujúci informatiky 

Pytagoriáda – zodpovední všetci vyučujúci matematiky v nižších triedach osemročného 
gymnázia 

 ZENIT – súťaž v programovaní – zodpovední všetci vyučujúci informatiky 
Súťaže družstiev v riešení úloh z matematiky a fyziky – zodpovedná Bu 

 Matematický KLOKAN – zodpovedný Ko 
Korešpondenčné semináre z matematiky, fyziky a informatiky – zodpovední všetci  
vyučujúci 
Žiaci sa zúčastňovali sústredení, ktoré organizovalo Junior centrum v Banskej Bystrici pre 
žiakov, ktorí riešili jednotlivé olympiády 

 
 

3. Súťaže, aktivity a úspechy žiakov 
 

Murgašove dni 5. septembra 2014 na ZŠ Vajanského v Lučenci, zúčastnili sa Kp, Hu, Hd 
STU Bratislava usporiadala pre študentov 2 .a 3.ročníka 8.-11.septembra 2014  množstvo 
zaujímavých prednášok a prezentácií s možnosťou opýtať sa študentov i učiteľov na všetko o 
univerzite. Akcie sa zúčastnili Marcel Pecko 3.A, Jakub Baran a Jakub Sekula zo septimy. 
Beseda z bývalým žiakom Mgr. Marekom Tesařom 29. 9.2014 o štúdiu informatiky na MFF UK 
v Prahe a jeho ceste až k práci v GOOGLi v Zurichu. Zodp.: Budáčová, Korimová 

http://www.minedu.sk/.../22_metodicky_pokyn_2011_hodnotenie%20ZS.r
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Noc výskumníkov v Banskej Bystrici v spolupráci s PK  BIO-CHE pre nižšie ročníky 8-ročného 
gymnázia, prípadne aj vyššie (26.september 2014), zodpovedná Hd, zúčastnili sa Hu, Kp 
Exkurzia do Košíc STEELPARK pre 2. roč. v spolupráci s PK  BIO-CHE (19. november 2014), 
zodpovedná Kp. 
Beseda z bývalým žiakom Ing. Tomášom Kurákom, doktorandom na STU v Bratislave o možnosti 
štúdia na tejto škole, zodpovedná Kp, Bu, Hu 
Deň otvorených dverí MFFI UK v Bratislave, zúčastnili sa žiaci septimy a 3.ročníka  
Deň otvorených dverí na našej škole 05.06.2015 pre žiakov ZŠ – budúcich primánov, pripravili 
žiaci septimy a 3. ročníka (Matúš Pavlus, Andrej Gáfrik, Rastislav Gáfrik, , Juraj Národa a Emanuel 
Tesař) ŠIFROVACIU hru. 
 
 

MATEMATIKA 64. ročník matematickej olympiády 
 
Okresné kolo    MO kat. Z-6    Marek Červenák 1. miesto 
                                                  Adrian Beľa 3. miesto  
                                                  Tomáš Červenák 8.-10.miesto 
                                                  Patrik Hrdina 8.-10.miesto 
                                                  Všetci sú úspešní riešitelia.               
Okresné kolo    MO kat. Z-9    Viktória Mária Bánovská     4.miesto 
                                                  Postúpila do krajského kola. 
 
 
 
Krajské kolo     MO kat. C       Matúš Mikuláš                        5.miesto      
                                                  Marek Sarvaš                         8.-9.miesto 
                                                  Samuel Šuľan                         10.-13.miesto   
                                                  Všetci sú úspešní riešitelia.               
 
Krajské kolo     MO kat. A     Emanuel Tesař                         4.-6. miesto  úspešný riešiteľ     
        

35. ROČNÍK PYTAGORIÁDY 
Okresné kolo        Kat. P-6:    Marek Červenák                      1.-2.miesto 
                                                 Tomáš Červenák                     1.-2.miesto 
                                                 Patrik Hrdina         5.-6.miesto 
                                                 Jakub Koza                                  7.miesto 
                                                 Laura Rendeková                  9.-10.miesto 
                                                 Všetci sú úspešní riešitelia.               

Celoštátne súťaže družstiev 
 

Náboj FKS v Bratislave 
Seniorské družstvo v zložení: Erik Gábor, Juraj Národa, Matúš Pavlus, Jaroslav Schvantner, 
Emanuel Tesař  sa umiestnili na  28.-31. mieste z 38 seniorských  družstiev. 
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Juniorské družstvo v zložení: Oliver Chovanec, Tomáš Gerát , Andrej Kanecko, Daniel Kojnok , 
Patrícia Brablecová sa umiestnili na  11.-15. mieste z 29 juniorských  družstiev. 

 
 Medzinárodná súťaž SR-ČR NÁBOJ KMS 2015 SR v Bratislave , 
 na ktorej sa prvýkrát zúčastnili školy zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, Nemecka a Fínska. 

Seniorské družstvo v zložení: Vladimír Halaj, Jaroslav Schvantner, Emanuel Tesař, Marcel 
Pecko, Matúš Pavlus  sa umiestnili 8. mieste z 63  družstiev na Slovensku a na 44.-54.mieste 
v medzinárodnom vyhodnotení z 219 družstiev. 
 

Juniorské družstvo v zložení: Oliver Chovanec, Tomáš Gerát, Andrej Kancko, Marek Sarvaš, 
Samuel Šuľan sa umiestnili na 38.-44.mieste v rámci SR zo 63 družstiev a na 146.-16.mieste 
v medzinárodnom vyhodnotení z 237 družstiev. 

 
 
FYZIKA 
 

56. ročník FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY 
 

Okresné kolo        FO kat. E:     Adam Baláž                  2.miesto 
  Tomáš Macháček 4.miesto 
   Postúpili do krajského kola. 
Krajské kolo        FO kat. E:          Tomáš Macháček 10.miesto  
  Adam Baláž      11.miesto  
                                                           Obidvaja boli úspešní riešitelia 
Krajské kolo        FO kat. D:          Samuel Šuľan                       4.miesto 
  Marek Sarvaš 6.miesto 
  Adam Gajdošík 7.miesto  
  Všetci sú úspešní riešitelia.               

  

Astronomická súťaž:  Čo vieš o hviezdach ? 
 

Okresné kolo I. kat.:    Tomáš Červenák            1.miesto postúpil na KK 
     Marek Červenák  2.miesto postúpil na KK 
     Peter Vretenička  10. miesto 
 
Okresné kolo II. kat.:    Viktória Mária Bánovská 2. miesto postúpila na KK 
     Zuzana Vrábeľová  4. miesto   

 
Okresné kolo III. kat.:    Andrej Kancko  1. miesto postúpil na KK                    
       
Krajské kolo I. kat.:    Marek Červenák            1.miesto postúpil na CK   
     Tomáš Červenák  2.miesto postúpil na CK 
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Krajské kolo II. kat.:    Viktória Mária Bánovská 6. miesto (dipolom účastníka) 
 
Krajské kolo III. kat.:    Andrej Kancko  3. miesto postúpil na CK                   
 
Celoštátne kolo I. kat.:    Marek Červenák  3.miesto   
     Tomáš Červenák             6.miesto (diplom účastníka) 
      
Celoštátne kolo III. kat.:    Andrej Kancko  10. miesto (diplom účastníka) 
Astronomická olympiáda  Andrej Kancko   3.miesto postúpil na CK 

Celoštátne kolo    Andrej Kanecko   (diplom účastníka) 
 
INFORMATIKA  30. ročník olympiády v informatike 
Krajské kolo        kategória A Emanuel Tesař  1. miesto postúpil na CK 
 
Celoštátne kolo    kategória A Emanuel Tesař  8.miesto úspešný riešiteľ 
     Zúčastnil sa výberového sústredenia na medzinárodnú 
olympiádu 
     v informatike a skončil na prvom nepostupovom mieste. 

ZENIT – súťaž v programovaní 
Krajské kolo         Kat. A   Emanuel Tesař  1. miesto postúpil na CK 
 
Krajské kolo         Kat. B                 Dominik Dancs  4. miesto  

                  

Celoštátne kolo     Kat. B              Emanuel Tesař    3. miesto 
 
Celoštátne kolo  súťaže ProFIIT 2015   Emanuel Tesař    1. miesto  

 
Náboj Junior 2014 

 
 Uplynul už celý rok od Náboja Junior 2013, a tak nastal čas na ďalší ročník tejto 
matematicko – fyzikálnej súťaže. Opäť ho organizovala naša škola, po tom ako nás oslovilo 
občianske združenie TROJSTEN a FYKOS. Na čele s našimi vyučujúcimi pani Budáčovou, pánom 
Kozom, hlavným organizátorom tohto ročníka v našom regióne Emanuelom Tesařom(3.B) a 
ďalšími študentmi GBST LC sme vytvorili organizačný tím a usporiadali súťaž aj tento rok. Napokon 
prišlo až 13 tímov z okresov Lučenec, Poltár a Veľký Krtíš 28.11.2014 do CVČ Magnet v Lučenci, 
aby ukázali svoje vedomosti.      
 Žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl a žiaci tercie a kvarty 8-ročných gymnázií. 4-členné tímy 
riešili sériu 42 úloh za čas 120 minút. Najlepšími riešiteľmi sa stali členovia tímu GBST (Hugo 
Adamove, Samuel Fanči, Tomáš Macháček, Zuzana Vrábeľová), a tak sa umiestnili na 1. mieste. 
Základná škola v Divíne (Radoslav Žilka, Liliana Paučová, Jakub Štupák, Dominika Šuľanová) 
obsadila 2. miesto a na 3. mieste skončili žiaci Základnej školy na Vajanského ul . (Daniel Karmán, 
Ján Kršiak, Viktória Moravčíková, Filip Nedbal). Výhercovia dostali tortičky, ruksaky, perá, 
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magnetky a rôzne dary. Prvý tím získal aj hasiaci prístroj na uhasenie ich zápalu pre matematiku. 
Snáď ho nebudú musieť použiť. 
 Týmto ďakujeme našim sponzorom: mesto Lučenec, BBSK, Tomáš Mánik, Marek Tesař, 
Katarína Prusáková, rod. Magyarová, pani prof. Mária Budáčová, Hana Budáčová a Ondrej Budáč, 
ďalej Ondrej Mikuláš, Milan Jackuliak a ostatní. Vďaka vám sme mohli oceniť najlepších 
matematikov a fyzikov, ale aj ostatné tímy.  
       Za organizátorov GBST. Akcia bola spropagovaná na stránke školy, CVČ Magnet v Lučenci, 
v Mestských novinách aj na stránke: 
http://www.bbsk.sk/Aktuality.aspx?eventid=6ad575aa-365b-427e-b782-
21612527921f&actiongroupid=2486&title=Aktuality&css=++blue-
box#dnn_ctr2559_ModuleContent 

 
Celoslovenská matematická súťaž  KLOKAN 2015 
 

Kategória Meno Body 

Úspešnosť 
(počet % z 
max. počtu 

bodov 

Miesto v SR 
vo svojej 
kategórii 

Koľko % 
žiakov 
malo 

menej 
bodov 

Školák 6 Rendeková Laura 93 77,5 % 425. - 472. 88,7 

Kadet 9 Vrábeľová Zuzana 120 100,0 % 1. - 23. 99,6 

Kadet 9 Macháček Tomáš 94 78,3 % 411. - 448. 83,2 

Kadet 9 Baláž Adam 97 80,8 % 335. - 366. 86,3 

Kadet 9 Ziman Ondrej  92 76,7 % 483. - 513. 80,5 

Kadet G12 Eibnerová Henrietta 115 95,8 % 46. - 65. 97,2 

Kadet G12 Mikuláš Matúš 108 90,0 % 202. - 232. 88,8 

Kadet G12 Róbert Fajd 108 90,0 % 202. - 232. 88,8 

Kadet G12 Kurtiniak Lukáš 101 84,2 % 352. - 363. 81,5 

Kadet G12 Hodulák Michal 109 90,8 % 161. - 201. 90,7 

Junior G34 Báťka Ján 99 82,5 % 43. - 47. 96,9 

Junior G34 Pavlus Matúš 82 68,3 % 195. - 203. 85,9 

riešitelia:  35     
úspešní 
riešitelia: 12     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bbsk.sk/Aktuality.aspx?eventid=6ad575aa-365b-427e-b782-21612527921f&actiongroupid=2486&title=Aktuality&css=++blue-box#dnn_ctr2559_ModuleContent
http://www.bbsk.sk/Aktuality.aspx?eventid=6ad575aa-365b-427e-b782-21612527921f&actiongroupid=2486&title=Aktuality&css=++blue-box#dnn_ctr2559_ModuleContent
http://www.bbsk.sk/Aktuality.aspx?eventid=6ad575aa-365b-427e-b782-21612527921f&actiongroupid=2486&title=Aktuality&css=++blue-box#dnn_ctr2559_ModuleContent
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Vyhodnotenie olympiád a súťaží – štatistika  

Matematická olympiáda 2014/15      

Kat. Vyučujúci/ počet žiakov Zúčastnení/ úspešní        

      Šk. kolo      

    D. kolo Ok. kolo Kr. kolo C. kolo  

Z-6 Halušková 4/4 4/4 –- ––  

Z-7 Halušková 3/1 1/0 –- –-  

Z-8 Ďugová 2/2 2/0 –- –-  

Z-9 Sarvašová 4/4 4/1 1/0 ––  

C Budáčová 9/9 9/4 3/3 –-  

B Budáčová 8/8 8/2 2/0 ––  

A Koza 4/4 3/3 3/1 –-  

Pytagoriáda 2014/15      

P-6 Halušková 15/7 7/5 –- –-  

P-7 Halušková 10/3 3/0 –- –-  

P-8 Ďugová 10/2 2/0 –- –-  

Fyzikálna olympiáda 2013/14      

E Koprdová 3/3 3/2 2/2 –-  

D Koprdová 3/3 –- 3/3 –-  

ZENIT - súťaž v prodramovaní 2014/15     

A Dzúrová –- 12/1 1/1 1/1  

B Dzúrová –- 2/1 –- –-  

Čo vieš o hviezdach 2014/15      

I. Budáčová –- 3/2 2/2 2/2  

II. Budáčová –- 2/2 1/1 –-  

III. Budáčová –- 1/1 1/1 1/1  

Olympiáda v informatike      

  Ďugová 1/1 –- 1/1 1/0  

ProFIIT      

  Ďugová –- –- –- 1/1  

Astronomická olympiáda      

  Budáčová 1/1 –- –- 1/0  

MATEMATICKÝ KLOKAN      

  Koza –- –- –- 35/12  

 
 
Ostané aktivity:      

 Ďugová         - pomoc pri registrácii a testovaní žiakov na maturite   

                      - pomoc pri testovaní žiakov NÚCEMom   

 
                     - pomoc pri úprave ŠKVP 
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 Dzúrová       - dopĺňanie materiálov na stránku školy   

                      - pomoc pri registrácii a testovaní žiakov na maturite  

 Budáčová    - plnenie úloh vyplývajúcich z funkcie predsedu PK  
 
Korešpondenčné semináre:  
Matematický korešpondenčný seminár  KMS   Matúš Mikuláš– úspešný riešiteľ 

Emanuel Tesaŕ– úspešný riešiteľ 
Korešpondenčný seminár z programovania KSP   Emanuel Tesaŕ– úspešný riešiteľ 
MALYNÁR      Jakub Koza – úspešný riešiteľ 
 
 

4. Maturitné skúšky 

 

Vyhodnotenie internej aj externej časti maturitnej 
skúšky v školskom roku 2014/15 

 

Vyhodnotenie externej časti maturitnej skúšky z matematiky 2014/2015 

Trieda Počet žiakov Počet bodov 
Priemerný počet 

bodov 
Priemerný počet 

percent 

IV. A 5 66 13,20 44,00 

IV. B 13 207 15,92 53,08 

Oktáva 8 137 17,13 57,08 

SPOLU 26 410 15,77 52,56 

 
Vyhodnotenie internej časti maturitnej skúšky z matematiky 2014/2015 

Trieda 1 2 3 4 5 Počet ž. Ar. pr. 

IV. A 3 2 0 0 0 5 1,40 

IV. B 6 6 1 0 0 13 1,62 

Oktáva 5 1 1 0 0 7 1,43 

SPOLU 14 9 2 0 0 25 1,52 

        

Vyhodnotenie internej maturitnej skúšky z fyziky 2014/2015  

Trieda 1 2 3 4 5 Počet ž. Ar. pr. 

IV. A 2 0 0 0 0 2 1,00 

IV. B 1 1 0 0 0 2 1,50 

SPOLU 3 1 0 0 0 4 1,25 

        

Vyhodnotenie internej maturitnej skúšky z informatiky 2014/2015   

Trieda 1 2 3 4 5 Počet ž. Ar. pr. 

IV. A 0 0 0 0 0 0 0,00 

IV. B 5 0 0 0 0 5 1,00 

Oktáva 3 0 0 0 0 3 1,00 

SPOLU 8 0 0 0 0 8 1,00 
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 V tomto školskom roku sme dosiahli veľmi dobré výsledky v externej časti maturitnej 
skúšky (náš priemer na škole bol 15,77 bodu z maximálneho počtu 30 bodov – 52,56 %) Na 
porovnanie priemerná úspešnosť na gymnáziách na celom Slovensku bola 45,7 %. Podrobnejšie na 
stránke 

http://dataportal.nucem.sk/Dataportal-web/web/vysledky/maturita/index.xhtml 

 
 

5. Materiálne a technické zabezpečenie PK 

      

     Pokročila rekonštrukcia učebne fyziky, ktorá sa ešte bude dokončovať. V čo najkratšom čase 
treba vymeniť zámky na učebni (všetky) a bolo by vhodné umiestniť v OU fyziky (veľkej) bielu 
tabuľu, prípadne bezprašné kriedy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dataportal.nucem.sk/Dataportal-web/web/vysledky/maturita/index.xhtml
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1. Údaje o počte členov, plnení kvalifikačných predpokladov a ďalšie vzdelávanie členov PK  

 
 

P.č.  Priezvisko, meno, titul 
 

Vyučoval 
 

Školenia 

    odb. neodb.   

1.  HROMADOVÁ Mária, Mgr. ETV  FITUČITEĽA, M2, M1, M3, MVP 

2.  KORIMOVÁ Tatiana, Mgr. ETV   
Škola škole pre VP, FITUČITEĽA, 
M2, M1, M3, prevencia z CPPP, 

3.  KRNÁČ Ivan, Mgr. TSV   
FITUČITEĽA, tvorba didaktických 
testov v BIO 

4.  LÁTKA Boris, Mgr TSV   FITUČITEĽA 

5.  MARÁKOVÁ Helena, Mgr TSV   

FITUČITEĽA, BEDMINTON, MVP  
Cabri geometria, Nové trendy 
v lyžovaní, NP zvýšenie kvalifikácie 
učiteľov TSV 

6.  ONDRÁŠIKOVÁ  Marta, Mgr.   HUV 

FITUČITEĽA, M2, M1, M3, Využitie 
metód práce vo vyučovaní, 
Emocionálny a osobnostný rozvoj 
učiteľa, Príprava testov a 
didaktických hier na vyučovanie 

7.  JURIGA Jozef , Mgr.. NBV     

8.  ŠIRKO Ján, Mgr. TSV   FITUČITEĽA,M2 

 
 

2. Údaje o zasadaniach PK (počet, obsah, riešenie významných metodických problémov  

vyučovania a vzdelávania) 

 
     PK – TSV + ETV + VÝCHOVY zasadala 4-krát. Zasadnutia predmetovej komisie riešili aktuálne 
problémy a úlohy. Hlavné témy – výchovno-výcvikové lyžiarske kurzy - vypracovať pre prvé 
ročníky, tercia a sekunda, organizačné zabezpečenie, termíny a pedagogický dozor – plány 
účelových cvičení + kurzu OŽaZ pre tretiakov a septimu. Predmetom PK boli aj organizovanie 
výchovných podujatí ako návšteva kina, divadla, galérie, MDD, Deň Zeme, vlastná úprava 
športového areálu. Ďalej diskusie, doplnenie pomôcok, zariadenia do TSV, aktuálne termíny 
športových súťaží, umeleckých súťaží, priebežná kontrola plnenia jednotlivých úloh.   
 Súčasťou práce vedúcej predmetovej komisie bola aj hospitačná činnosť u jednotlivých 
vyučujúcich z predmetovej komisie. Boli to hodiny z  ETV  p. Hromadovej, VYV u p. Ondrášikovej a  
hodina ETV v sekunde u p. Korimovej, priebežne bez záznamu aj hospitácie počas hodín TSV. 
Kontrola bola zameraná na prácu s knihou a porozumenie textu, používanie IKT a práca s novými 
pomôckami. Prípravu na hodiny a zvládnutie výchovno-vyučovacích problémov hodnotím veľmi 

h) Predmetová komisia Telesná výchova + Výchovy 
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dobre. Všetky hospitácie boli vopred ohlásené. V budúcom školskom roku budú hospitácie 
pokračovať. 
 
Údaje o plnení plánu PK ( aktivity,  ktoré boli splnené, a ktoré nie ) 
  
Stručný prehľad aktivít, ktoré členovia PK zorganizovali, a ktorých sa zúčastnili : 

 
1. Olympionizmus 
2. Biblická olympiáda 
3. B.S.Timrava 
4. M.R.Štefánik 
5. Múzeum SNP 
6. Szabóov grafický Lučenec 
7. Zlatý slávik 
8. Návšteva výchovného koncertu 
9. Priebežné návštevy galérie a jej výstav 
10. Deň Zeme 
11. Príprava a organizácia VVLaSK 
12. MŠ vo futbale, volejbale, florbale 
13. Účasť na súťažiach organizovaných CVČ + SAŠ - cezpoľný beh, atletika, šach, plávanie, 

stolný tenis,  volejbal, basketbal, futbal, minifutbal, bedminton, florbal 
14. Beh Matice Slovenskej 
15. Memoriál Martinka Sucháča 
16. Župná kalokagatia 
17. Jednota cup futbal 
18. Organizácia účelových cvičení + KOŽaZ 
19. Organizácia súťaží na Deň detí 

 
Nesplnené úlohy : 

 
1.   Jednodňové lyžovanie – pre  nedostatok času 
2. Plavecký výcvik–2.ročníky, sexta– problémy s plavárňou a nevhodný termín. Pre 
zlepšenie chceme osloviť i naďalej rodičovskú radu, aby opätovne prehodnotila výšku 
príspevku, ktorý je nízky, žiaci pri vyplňovaní návratiek mali záujem o plavecký výcvik pri 
mori čo aktuálne chceme zaradiť. Plavecký výcvik je dobré prehodnotiť celkovo kvôli 
zvýšenému počtu neplavcov medzi žiakmi. 

  
Štátny vzdelávací program. 
Etická výchova 
 
Etická výchova splnila požiadavky nového školského vzdelávacieho programu.  
V prvom ročníku a v príme bola dotácia hodín stanovená štátnym pedagogickým ústavom a to po 
jednej hodine týždenne.  
Na hodinách sme rozvíjali uvedené kompetencie, do druhého ročníka a sekundy, tercie aj kvarty sa 
mnohé kompetencie opakujú. 
Etická výchova ja dobre rozdelená, páči sa nám, že môžeme obsah prispôsobovať.  
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Na hodinách etickej výchovy sme rozvíjali kompetencie ako: 
- interpersonálne a občianske kompetencie 
- schopnosť vnímať a interpretovať svoje myšlienky, pocity, prípadne vyjadriť aj svoju náladu  
- schopnosť zapojiť sa do komunikácie v rôznych sociálnych súvislostiach a prostrediach  -  v práci, 
doma, v škole, pri rôznych voľno-časových aktivitách…  
- osvojiť si schopnosť efektívne a konštruktívne sa podieľať na dianí v spoločnosti 
- schopnosť riešiť problémy v osobnom, rodinnom aj verejnom kontexte 
- žiaci sa zdokonalili v poznávaní a definovaní problému, plánovaní spôsobu jeho riešenia, 
kritickom myslení, využívaní vedomostí pre rôzne varianty riešenia 
- žiak prirodzene rešpektuje presvedčenie druhých, vie prijať ich názory a chápe základné 
demokratické princípy spoločnosti, zodpovedne sa rozhoduje a koná ekologicky 
- spolupracuje v tíme, je ohľaduplný k iným, rešpektuje ich, prispieva k diskusii v menšom aj 
väčšom kolektíve, dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania 
 
Problémom, s ktorým sa stretávame, sú knihy, učebný materiál, didaktický materiál, pracovné listy, 
pomôcky, ktorého je na etickú výchovu málo, respektíve skoro žiadny.  
 
Výtvarná výchova, hudobná výchova. 
 
 Pri hodnotení práce na hodinách výtvarnej výchovy sa kladne javí delenie triedy na 2 
skupiny a tiež tá skutočnosť, že sa práce známkujú,  čo žiakov viacej motivuje pri práci .  
 Len striedanie skupín každý druhý týždeň a zaradenie hodín výtvarnej výchovy do 
piatkového rozvrhu spôsobilo, že im veľa hodín odpadlo.  Inak sa s triedou veľmi dobre pracuje,  na 
hodinách sú aktívni . Hodinová dotácia je dostačujúca. 
 
Telesná a športová výchova 
 
      Pri celkovom hodnotení naďalej pretrváva nespokojnosť s dotáciou hodín pre prvý a druhý 
ročník SŠ čo sú len dve hodiny týždenne. Pri tvorbe rozvrhu by bolo vhodné dbať na optimálne 
vyťaženie priestorov telocvične. Je vhodné, ak to tvorba rozvrhu dovolí, aby žiaci 1- 4 ročníka OG 
mali samostatne telocvičňu a aspoň jednu hodinu v týždni ponechať ako šiestu ( poslednú 
vyučovaciu hodinu v rozvrhu ) pre splnenie štátneho vzdelávacieho programu . Tieto hodiny by 
pomohli pre sezónne vyučovacie hodiny  ako je korčuľovanie prípadne už aj plávanie na kúpalisku.   
     V rámci ŠVP je nedostatočné priestorové zabezpečenie na vyučovanie hodín TSV a to hlavne 
v zimných mesiacoch sme nútení využívať aj priestory posilňovne a gymnastickej miestnosti. Pri 
počte žiakov 20 -24 dievčat je veľmi obtiažne vyučovať v tak malých miestnostiach. Ten istý 
problém sa vynára pri dvoch skupinách v telocvični pri počte 26  žiakov pre hry či herné činnosti 
jednotlivca. Materiálne vybavenie TSV je nutné doplniť o lopty, ktoré sú opotrebované celoročným 
používaním, skokanský sektor, vybavenie posilňovne novými strojmi, prípadne rýchlejšie reagovať 
na nutnosť opravy posilňovne. TSV sa zatraktívnila vyučovaním florbalu a bedmintonu, ale treba 
doplniť vybavenie . V rámci vyučovania TSV sme využívali aj vonkajší areál na športovanie hlavne 
futbal, atletika. Pre plnohodnotné využívanie športového areálu je potrebné aby sa včas riešila 
príprava športovísk, čím myslíme chemický postrek dráhy a úpravu umelého trávnika. Popri 
vyučovaní sa využíval aj mestský park a to hlavne bežecké aktivity spojené s pohybom v prírode čo 
oceňovali hlavne žiaci ako vhodný relax. Naďalej negatívne pociťujeme rušenie dotácií hodín 
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telesnej výchovy (z 3 na 2hodiny) čím sa zvyšuje riziko civilizačných chorôb (obezita, vysoký krvný 
tlak) a znižuje sa ich pracovná výkonnosť.  
  V rámci PK počas školského roka prebiehala aj krúžková činnosť. Žiaci navštevovali  krúžok 
bedmintonu vedúca Mgr. Maráková. Žiaci nižších tried navštevovali florbalový krúžok pod vedením 
Mgr. Krnáča, Mgr. Širka. 
   V príprave kurzov je potrebné, aby základné princípy ohľadom organizačného zabezpečenia boli 
v kompetencii vyučujúcich TSV,  dohodnúť a určiť pravidlá pre odmeňovanie za vykonanú prácu 
nadčas počas kurzov.  

 
 

3. Súťaže, aktivity a úspechy žiakov 

 

MENO SÚŤAŽ UMIESTNENIE UMIESTNENIE 

    OK KK 

FEKETEOVÁ Tijana A – 60m 4.  

 Beh Matice slovenskej D 3.  

 A - kriketka 2.  

 PLÁVANIE 50m prsia 1.  

 PLÁVANIE 50m v.s. 1.  

 PLÁVANIE 50m znak 1.  

BRABLECOVÁ Patrícia ŠACH 1.   

GERÁT Tomáš PLÁVANIE 50m v.s. 1.  

 PLÁVANIE 50m prsia 1.  

PAUČO Ondrej PLÁVANIE prsia 4.  

HRONEC Miroslav PLÁVANIE 50m prsia 3.   

  A – 100m 6.   

ČUPKA Roman PLÁVANIE 50m v.s. 5.  

 PLÁVANIE polohovka 1.  

KRUŽLIAK Martin PLÁVANIE 50m v.s. 8.  

 PLÁVANIE polohovka 1.  

SLOBODNÍK Krištof-Gabriel PLÁVANIE 50m v.s. 7.  

 PLÁVANIE polohovka 1.  

 JANOŠTIAKOVÁ Patrícia A – 100m 5.  

 A -štafeta 2.  

EIBNEROVÁ Henrieta PLÁVANIE 50m prsia 1.  

 PLÁVANIE polohovka 1.  

ŠPRLÁKOVÁ Katarína PLÁVANIE 50m prsia 3.  

 PLÁVANIE polohovka 1.  

FAJČÍKOVÁ Viktória PLÁVANIE polohovka 1.  

 PLÁVANIE 50m prsia 4.  

SIHELSKÝ Samuel PLÁVANIE 50m prsia 7.  

 PLÁVANIE 50m v.s. 6.  

PEŤKOVÁ Petra ŠACH 2.  

KIAPEŠOVÁ Barbora ŠACH 3.  

GÁBOR Erik ŠACH 2.  

FUJÁK Ján ŠACH 7.  

NOSÁĽ Patrik ŠACH 11.  

PAULOVIČOVÁ Slávka A – 300m 17.  

 A - diaľka 11.  
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MENO 
 

SÚŤAŽ 
  

UMIESTNENIE 
OK 

UMIESTNENIE 
KK 

ŽILKOVÁ Lucia A – 60m 12.   

 A - diaľka 16.  

 A – 300m  10.  

CSERIOVÁ Alexandra A – 60m 16.  

ŤAŽKÁ Kristína A – 60m 20.  

BODOROVÁ Andrea A – 60m 20.  

 A – kriketke 14.  

MAKŠI Ondrej A – diaľka 17.  

 A – 300m 18.  

KRNÁČOVÁ Michaela A – 100m 1.  

 A – 200m  2. 

 A – štafeta 1. 2. 

MIGÁTOVÁ Michaela A - štafeta 1. 2. 

 A – 400m 1.  

 MATIČNÝ BEH 1.  

 MATIČNÝ BEH družstvo 1.  

SARVAŠ Marek A - štafeta  2. 

 A – diaľka 1.  

RAČÁKOVÁ Nikola A – 1500m 1.  

GROSSERTOVÁ Ľubomíra A – guľa 1.  

ŠUĽAN Samuel A – 400m 1. 2. 

 A – 110m prekážky  2. 

KAJBA Milan A - diaľka 3.  

 A – 110m prekážky  1.KK,6.SK 

MARTINÁK Izmael-Robert A - guľa 2.  

ADAMOVE  Miroslav A - guľa 3.  

ŠIŠÁK Adam MATIČNÝ BEH 2.  

 MATIČNÝ BEH družstvo 2.  

ZDECHOVAN Daniel MATIČNÝ BEH 18.  

 MATIČNÝ BEH družstvo 2.  

BUDÁČOVÁ Sára MATIČNÝ BEH 1.  

 MATIČNÝ BEH družstvo 1.  

BRABLECOVÁ Patrícia MATIČNÝ BEH 2.  

 MATIČNÝ BEH družstvo 1.  

ŠULEKOVÁ Petra MATIČNÝ BEH 6.  

 MATIČNÝ BEH družstvo 1.  

VESELKA Patrik MATIČNÝ BEH 3.  

ŠARKAN Igor MATIČNÝ BEH 4.  

VESELKOVÁ Anna MATIČNÝ BEH 2.  

 MATIČNÝ BEH družstvo 1.  

FILIPIAKOVÁ Alexandra MATIČNÝ BEH 3.  

 MATIČNÝ BEH družstvo 1.  

BYSTRIANSKY Dominik MATIČNÝ BEH družstvo 2.  

VAS Tomáš MATIČNÝ BEH družstvo 2.  

NOVÁKOVÁ Nina MATIČNÝ BEH družstvo 3.  

CSERIOVÁ Alexandra MATIČNÝ BEH družstvo 3.  

VILHANOVÁ Andrea Biblická olympiáda 1. 9.SR 

ŠPRLÁKOVÁ Magdaléna Biblická olympiáda 1. 9.SR 

SABO Šimon Biblická olympiáda 1. 9.SR 
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ŠPORTOVÉ VÝSLEDKY DRUŽSTVÁ : 
 

BASKETBAL – DIEVČATÁ –SŠ- Laura CABANOVÁ, Ľubomíra GROSSERTOVÁ, Petra ŠULEKOVÁ, 
Sára BUDÁČOVÁ, Dominika PAUČOVÁ, Lucia BÁLINTOVÁ, Judita MAGOVÁ, Tatiana 
VOLČUKOVÁ   –  2.m okres                                                                                                     
 
BASKETBAL – CHLAPCI – SŠ – Peter KÚDEĽA, Marek BEŇUŠ, Jakub RUTKAY, David ŠINKO, 
Martin KURČÍK, Adam CIGÁNIK,  Miroslav HRONEC –  5.m okres 
                                                                                                                                                

Súťaž Kategória 
Školské kolo Okresné kolo 

zapojení Zapojení 

MŠ minifutbal 
 

P - T 50 20/10 škôl 

MŠ minifutbal 
 

SŠ 50 20/8 škôl 

MŠ volejbal 
 

SŠ 50 20/8 škôl 

MŠ basketbal 
 

SŠ, OG 0 15/7 škôl 

Olympijsky trojboj v atletike 
 

SŠ, OG Všetci žiaci 20/8 škôl 

MŠ forbal 
 

SŠ, OG 70 10/8 škôl 

Súťaže k MDD 
 

P - K 68  

VVLK 
 

  1.ročník,výber 100  

VVLK 
 

Sekunda, tercia 0  

Plavecký kurz 2.roč., sexta 0  

Olympijsky trojboj    1.-3.roč. P-Sp 295  

OŽAZ  účelové cvičenia P – K , 1.-2. roč. Všetci žiaci  

Kurz OŽAZ 3. roč., Sept. 108  

Lyžiarsky zájazd + 1 deň  Chopok Výber 0  

Muzikál, štátna opera Banská Bystrica Sexta, výber 40  
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VOLEJBAL – DIEVČATÁ – SŠ - Sofia ZVAROVÁ, Henrieta STAŠÁKOVÁ, Nikola FEKETEOVÁ, 
Nikoleta KUZMÁNIOVÁ, ,Nika RAČÁKOVÁ,  Stela MARCINEKOVÁ, Lucia BÁLINTOVÁ,  Petra 
GABEROVÁ, Natália NOCIAROVÁ –        1.m  Pohár riaditeľa SZŠ                               

      1.m Zmiešané družstvá 
      1.m okres 

 
VOLEJBAL – CHLAPCI – SŠ – Miroslav HRONEC, Rastislav FRANEK, Adam CIGÁNIK, Martin 
KURČÍK,  Peter KÚDEĽA, Jakub RUTKAY, Emanuel TESAŘ, Martin NEZBEDA, David ŠINKO  – 1.m 
Zmiešané družstvá 

   2.m Pohár riaditeľa SZŠ 
   1.m okres 
   2.m región 

 
STOLNÝ TENIS – DIEVČATÁ –  SŠ – Patrícia BRABLECOVÁ, Nina PACHEROVÁ, Kristína 
ČURILOVÁ, Katarína BARKÁČOVÁ  – 2.m okres 
 
STOLNÝ TENIS – DIEVČATÁ –  ZŠ – Laura RENDEKOVÁ, Alexandra CSERIOVÁ, Andrea 
BODOROVÁ, Nicole FARKAŠOVÁ, Dominika BELKOVÁ – 4.m okres 
                                
STOLNÝ TENIS – CHLAPCI –  ZŠ – Andrej FRIDRICH, Adam DANIŠ, Jakub KOHÚT, Lukáš HRDINA 
– 5.-9.m okres 
 
STOLNÝ TENIS – CHLAPCI –  SŠ – Dávid VIKOR, Patrik ŽILÁK, Andrej TIRALA, Martin NEZBEDA, 
Marek BALÁŽ – 4.m okres  
 
VYBÍJANÁ – DIEVČATÁ – ZŠ – Nina BUDÁČOVÁ, Sarah KRUŽLIAKOVÁ, Kristína HERCEGOVÁ, 
Tatiana KRIŽOVÁ, Nikoleta SKÝPALOVÁ, Lenka SEGEČOVÁ, Laura RENDEKOVÁ, Nina 
NOVÁKOVÁ, Kristína MAGOVÁ, Tijana FEKETEOVÁ, Ema FARKAŠOVÁ, Alexandra CSERIOVÁ, 
Simona BOLČOVÁ, Andrea BODOROVÁ, Romana BERKYOVÁ – 5.m okres 
              
FUTBAL – CHLAPCI –ZŠ – Martin BIELIK, Daniel SPIŠIAK, Jakub KOZA, Marek ČERVENÁK, Tomáš 
ČERVENÁK, Peter VRETENIČKA, Marko FEHÉRPATAKY, Filip ŠKAMLA, Martin KURIC – 6.m okres 
 
     
FUTBAL  – CHLAPCI  – SŠ – Milan KALIČIAK, Dávid VIKOR, Miroslav HRONEC, Ján MIČUDA, 
Jakub BARAN, Jaroslav URAM, Adam CIGÁNIK, Filip MÓZER, Pavol BALÁŽ - účasť okres 
                 3.m memoriál Martinka Sucháča 
 

                                                               
FUTBAL – DIEVČATÁ –  ZŠ – Nina BUDÁČOVÁ, Andrea BODOROVÁ, Adriana KUČEROVÁ, 
Alexandra KUČEROVÁ, Barbora BARANOVÁ, Tereza HLAT-GLEMBOVÁ, Martina ŽUPČANOVÁ, 
Nina NOVÁKOVÁ, Slávka PAULOVIČOVÁ, Lucia ŽILKOVÁ, Kristína HERCEGOVÁ, Tijana 
FEKETEOVÁ  –    6.m okres 
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FUTBAL MINI – DIEVČATÁ –  ZŠ – Nina BUDÁČOVÁ, Kristína ŤAŽKÁ, Sarah KRUŽLIAKOVÁ, 
Kristína HERCEGOVÁ, Tatiana KRIŽOVÁ, Laura RENDEKOVÁ, Nikoleta SKYPALOVÁ, Lenka 
SEGEČOVÁ, Nina NOVÁKOVÁ, Andrea BODOROVÁ, Kristína MAGOVÁ – 6.m okres 
 
FUTBAL – DIEVČATÁ – SŠ – Judita MAGOVÁ, Laura CABANOVÁ, Petra ŠULEKOVÁ, Ľubomíra 
GROSSERTOVÁ, Barbora ĎURKOVIČOVÁ, Nika RAČÁKOVÁ, Nina PACHEROVÁ, Alexandra 
NAGYOVÁ, Mária JELEŇOVÁ, Alexandra FILIPIAKOVÁ, Patrícia BRABLECOVÁ, Viktória 
PSOTKOVÁ, Sára BUDÁČOVÁ, Barbara MUŽÍKOVÁ, Lucia PIVARČIOVÁ – 2.m okres 
                                                                
FUTSAL- CHLAPCI- SŠ- Adam CIGÁNIK, David Tristan LAJTOS, Filip MÓZER, Adam MÓZER, Ján 
MIČUDA, Jakub BARAN, Adam ŠIŠÁK, Miroslav HRONEC,Dávid VIKOR, Denis MOLNÁR, Peter 
KÚDEĽA – účasť okres  
                                                               
ATLETIKA  – DIEVČATÁ – ZŠ – Tijana FEKETEOVÁ, Lucia ŽILKOVÁ, Alexandra CSERIOVÁ, Slávka 
PAULOVIČOVÁ, Kristína ŤAŽKÁ, Andrea BODOROVÁ, Laura RENDEKOVÁ, Nina NOVÁKOVÁ– 7.m 
okres 

 
ATLETIKA  – CHLAPCI – ZŠ --  Ondrej MAKŠI, Oskar MALATINEC, Jakub KOZA, Peter 
VRETENIČKA, Kristián ANDRÁŠIK, Filip ŠKAMLA, Martin BIELIK – 10.m okres 
 
ATLETIKA  – DIEVČATÁ – SŠ –  Martina MALČEKOVÁ, Barbora KIAPEŠOVÁ, Michaela 
MIGÁTOVÁ, Laura CABANOVÁ, Michaela KRNÁČOVÁ,, Ľubomíra GROSSERTOVÁ, Alexandra 
FILIPIAKOVÁ, Nikola RAČÁKOVÁ, Michaela POŽEHNAJOVÁ, Michaela ŠÁRKANOVÁ, Lucia 
GAJDOŠOVÁ – účasť okres 
                   
ATLETIKA  – CHLAPCI – SŠ– Milan KAJBA, Samuel ŠUĽAN, František GOLČITER, Adam ŠIŠÁK, 
Lukáš KURÁK, Róbert ILLÉŠ, Marek SARVAŠ, Adam GÁFRIK, Miroslav ADAMOVE, Izmael-Róbert 
MARTINÁK – účasť okres 

      Jednotlivci účasť kraj                                                                                                                                          
      jednotlivci účasť SLOVENSKO 

 
FLORBAL – CHLAPCI – SŠ- Peter KÚDEĽA, David ŠINKO, Emanuel TESAŘ, Adam CIGÁNIK, Tristan 
LAJTOS, Dávid VIKOR, Rastislav FRANEK, Ján MIČUDA –2.m okres 

                                
BEDMINTON – SŠ – Jakub BEŇO, Matúš PAVLUS  – 1.m okres  
 
ŠACH – CHLAPCI -  ZŠ – Dominik BYSTRIANSKY, Andrej FRIDRICH, Hugo ADAMOVE, Michal 
ŠVIDRAŇ – účasť okres 
 
ŠACH – CHLAPCI -  SŠ – Ján FUJÁK, Patrik NOSÁĽ  – účasť okres 
                                               Erik GÁBOR – 2.m okres 
ŠACH – DIEVČATÁ – SŠ – Patrícia BRABLECOVÁ – 1.m okres 
                                                  Petra PEŤKOVÁ – 2.m okres 
                                                  Barbora KIAPEŠOVÁ – 3.m okres 
 
PLÁVANIE – DIEVČATÁ – ZŠ – Tijana FEKETEOVÁ – 1.m okres  
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PLÁVANIE – DIEVČATÁ – SŠ – Henrieta EIBNEROVÁ, Katarína ŠPRLÁKOVÁ, Viktória FAJČÍKOVÁ 
– účasť okres 
PLÁVANIE – CHLAPCI – SŠ – Tomáš GERÁT, Miroslav HRONEC, Ondrej PAUČO, Roman ČUPKA, 
Samuel SIHELSKÝ, Krištof-Gabriel SLOBODNÍK, Martin KRUŽLIAK – účasť okres                                                                                         
BEH MLÁDEŽE O POHÁR DOMU MATICE SLOVENSKEJ – družstvá: dorastenky- Sára 
BUDÁČOVÁ, Patrícia BRABLECOVÁ, Petra ŠULEKOVÁ, Ingrid PUPALOVÁ, Monika KORČOGOVÁ, 
Erika GUBÁNIOVÁ – 1.m okres 
dorastenci- Adam ŠIŠÁK, Tomáš GERÁT, Daniel ZDECHOVAN– 2.m okres 
juniorky – Michaela MIGÁTOVÁ, Anna VESELKOVÁ, Alexandra FILIPIAKOVÁ –1.m okres 
juniori – Patrik VESELKA – 3.m, Igor ŠARKAN – 2.m 
mladšie žiačky- Nina NOVÁKOVÁ, Alexandra CSERIOVÁ, Tatiana KRIŽOVÁ, Laura RENDEKOVÁ, 
Kristína MAGOVÁ – 3.m okres 
mladší žiaci - Martin KURIC, Peter VRETENIČKA – účasť okres 
starší žiaci – Dominik BYSTRIANSKY, Tomáš VAS, Ondrej MAKŠI – 2.m okres 
 
 
V CELKOVOM HODNOTENÍ STREDNÝCH ŠKOL V OKRESE DRUHÉ MIESTO. 
 

NAJVÝRAZNEJŠÍ ÚSPECH JEDNOTLIVCA A REPREZENTÁCIA ŠKOLY: 
 

MIROSLAV ADAMOVE – Word cup Bratislava, 16.-17.r do 82,5kg sveový rekord 
                                               v tlaku  235kg 2.m v absolútnom poradí 

2.Európa Praha, 18.-19.r do 90kg, AVPPC svetový rekord v tlaku 
250kg 1.m, 3.m v absolútnom poradí 

Európa Riga, Lotyšsko, 18.-19.r do 90kg VPC svetový rekord  
V tlaku 260kg – 1.m, 1.m v absolútnom poradí 

 

ANDREA VILHANOVÁ, MAGDALÉNA ŠPRLÁKOVÁ, ŠIMON SABO–9.MIESTO SR BIBLICKÁ 
OLYMPIÁDA 
MILAN KAJBA – účasť vo finále atletiky Slovensko 6.m -  skok do diaľky 
                                                                                      8.m – 110m prekážky 
                              MSR v atletike – 2.m trojskok 
                                                         3.m diaľka 
                             Medzištátne stretnutie 4 krajín – 6.m trojskok 
                             HMSR – dorastenci - 1.m trojskok 
                            MSR v atletike družstvá – 1.m 
 
TIJANA FEKETEOVÁ – MSR v plávaní - 3.m 100m v.s 
                                                                      2.m 50 v.s 
                                                                     2.m 200m v.s. 
 

LUKÁŠ KURÁK – MSR  judo junior 1.m 
                              Európsky pohár judo Cluj Napoca, 9.m 
                             Budapeštiansky pohár v jude 1.m 
                             Nominácia na EYOF – Europsky dorastenecký olympijský festival 
                           v jude, Tbilisi 2015 
 



                Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-                      Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy 
                vzdelávacej činnosti  za školský rok 2014/2015                                     Haličská cesta 9, 984 03 Lučenec 
________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Strana 72 z 79 

 
VÝTVARNÉ  SÚŤAŽE: 
 
B.S.Timrava - Martin GOLIAN – 1.m 
 
M.R.Štefánik – Marko FEHÉRPATAKY, Marek ČERVENÁK – účasť 
                          Nikoleta SKYPALOVÁ – 1.m cena primátorky mesta 
 
Szaboov grafický Lučenec – Hugo ADAMOVE, Samuel FANČI – čestné ocenenie 
 
Múzeum SNP Banská Bystrica – Alexandra RUBINTOVÁ, Ján KRNÁČ - účasť 
 
HUDOBNÉ SÚŤAŽE: 

 
Slávik Slovenska – Laura RENDEKOVÁ - 1.m okres, kraj 
                                                                        1.m Slovensko 
  

 

5. Materiálne a technické zabezpečenie PK 

 

     Materiálne zabezpečenie PK TSV + TEV + VÝCHOVY je na pomerne slušnej úrovni. Kabinet TSV – 
doplniť novou florbalovou sadou počet aspoň 20 kusov,  basketbalové lopty,  vhodnými činkami 
malú posilňovňu a pôvodné činky ošetriť náterom proti korózii. V malej posilňovni  by sa mohla 
v ďalšom školskom roku doplniť podlaha aby bola kompletná. Pre  vyučovanie bedmintonu  je 
potrebné doplniť bedmintonové sady, košíky, ktoré sa opotrebúvajú pretože sa využívajú . Vhodné 
by bolo doplniť chýbajúce  oplotenie areálu školy. Prínosom pre zlepšenie a zatraktívnenie hodín 
TSV by bolo vybavenie pre florbal, novými hokejkami a  loptičkami prípadne aj bránkami, novými 
učebnými pomôckami pre cvičenia žiakov s obmedzeniami fit lopty, bossu, švihadlá, elastické pásy, 
žinenky. Z projektu kde sa vyučujúci TSV zúčastnili sme dostali nové fit lopty, overbaly, pásy, 
žinenky ale to je v počte 3ks. Bolo by dobré hľadať riešenie pre získanie mantinelov pre florbal. 
Finančné krytie zo školských investícií, projekty, prípadne rodičovská rada. Pre skvalitnenie výučby 
je potrebné doplniť PK o nový notebook, USB kľúč, nové knižné publikácie, DVD, na hodiny etickej 
výchovy by bolo vhodné doplniť výučbové DVD (závislosti), pracovný materiál (papier, fixky, 
ceruzky, farbičky, lepiaca páska, lepidlo), zakúpiť prenosný prehrávač, doplniť a objednať nové 
dresy. Vyučovanie HUV je potrebné doplniť o USB kľúč, CD nosiče a reproduktory. 
     Pre kvalitné zabezpečenie ŠVP pre hudobnú výchovu je dôležité zakúpiť triangle, ozvučné 
paličky a dať naladiť klavír, ktorý má byť súčasťou výučby.  
     Kvôli bezpečnosti počas vyučovania hodín TSV je nevyhnutné atletickú dráhu zbaviť buriny 
vhodným postrekom počas školských prázdnin, tento postrek je potrebné aplikovať aj na jar aspoň 
dva krát, plochu s umelým trávnikom opraviť a vyčistiť. 
 Z estetického hľadiska by bolo vhodné aj vymeniť nevyhovujúce zariadenia v kabinetoch 
TSV, vymaľovanie vonkajšej fasády telocvične ( návrh žiakov – grafiti ). 
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i) Výchovné poradenstvo 
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j) Žiacka školská rada  
 

Činnosť Žiackej školskej rady v šk. roku 2014/15. 
 
Žiacka školská rada (ŽŠR) pracovala v školskom roku 2014/2015 v zložení 11 členov s hlasovacím 
právom a 4 ,,pozorovateľov“, z radov študentov (každá trieda mala svojho zástupcu) 
Žiacka školská rada v tomto školskom roku prešla istými inováciami. Najpodstatnejšou z nich bolo  
zavedenie  ,,pozorovateľov“ do štruktúr ŽŠR. ,,Pozorovatelia sú žiaci, ktorí nemajú hlasovacie 
právo, ale napriek tomu sa vyjadrujú k otázkam, ktoré v ŽŠR riešime, od tejto zmeny sme sledovali 
zlepšenie fungovania našej rady, nakoľko ,,viac hláv, viac nápadov“.  
Čo sa týka aktivít Žiackej školskej rady aj tu sme spravili pokrok tradičné akcie sme inovovali tiež, 
dokonca sme organizovali i nové, ako napríklad Halloween. Najväčšou akciou, čo sa týka 
náročnosti zorganizovať, ale i zapojenia študentov bola nevšedná oslava MDD počas, ktorej sa 
naša škola premenila na štáty Európy. Táto akcia s názvom ,,Európa v GBST, GBST v Európe“ zožala 
veľký úspech, za organizáciu sme boli pochválení aj pedagógmi aj vedením, ale najmä študentmi 
nášho gymnázia. 
Je pravdou, že Žiacka rada si v tomto roku prešla i náročnejšími chvíľami, ale tie sme prestáli 
a koncom šk. roka bola nálada v rade veľmi dobrá.  
V budúcom šk. roku nás čakajú isté ďalšie zmeny, ale pevne verím, že ich zvládneme. Teším sa na 
spoluprácu s novou koordinátorkou Mgr. Editou Strmeňovou a novými členmi z radov budúcich 
prvákov.  
 
 
Akcie ŽŠR: 

- September: Ustanovujúce zasadnutie  

- Október: Burza stredných škôl, Imatrikulácia prímy a prvého ročníka, Halloween 

- December: Mikuláš  

- Február: Ples GBST, Valentínska pošta 

- Marec: Deň otvorených dverí 

- Apríl: Deň učiteľov, Noc s Andersenom 

- Jún: GBST v Európe, Európa v GBST, Vedomostno-športová olympiáda, Športový deň  

Okrem plánovaných akcií sme sa zapojili i do organizovania rôznych zbierok (Deň nezábudiek, Deň 
narcisov, atd. ). 
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