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Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy 
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Vypracovala:           RNDr. Jarmila Muchová 

zástupkyňa riaditeľky  
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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 

Mgr. Helena Maráková riaditeľka školy  

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

 
 

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 20. 06. 2016. Funkčné obdobie 
tejto rady školy je 4 roky, do 19. 06. 2020.  

 

Členovia rady školy školský rok 2018/2019 od 20.6.2016 do 19.6.2020:  
 

 

p. č. Funkcia Zvolený /delegovaný/ za   

1. predsedníčka PaedDr. Soňa Lindušková (pedagogických zamestnancov) od 20.06.2016 

2. podpredseda Ing. Milan Černok (rodičov) od 20.6.2016 do 30.6.2019 

3. člen Mgr. Anita Dzúrová (pedagogických zamestnancov) od 20.6.2016 

4. člen Mgr. Attila Agócs, PhD. (zriaďovateľa) od 6.4.2018 

5. člen Mgr. Dáša Gajdošová (zriaďovateľa) od 20.6.2016 

6. člen 
Mgr. Jana Slačková (zriaďovateľa) od 31.8.2018 
Mgr. Judita Droppová (zriaďovateľa) od 01.05.2019 

7. člen Ing. Pavel Greksa (zriaďovateľa) od 6.4.2018 

8. člen Ing. Miroslava Tuktamyševová (rodičov) od 3.10.2018 

9. člen Ing. Renata Farkašová (rodičov) od 20.6.2016 

10. člen Ing. Alexander Urbančok (nepedagogických  zamestnancov) od 20.6.2016 

11. člen Terézia Tršová (žiakov) od 02.05.2017 
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Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2018/2019: 

 

Správa Rady školy 

 

Počet zasadnutí: 3 a jedno hlasovanie per rollam 

 

Rada na zasadnutiach prerokovala: 
- Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018 
- Informácia o počtoch prijatých žiakov na školský rok 2018/2019 
- Plán zasadnutí rady školy na rok 2018/2019 
- plán výkonov na školský rok 2020/2021 
- kritériá na prijímacie konanie na školský  rok 2019/2020 
- Plán práce školy na školský rok 2018/2019 a plán kontinuálneho vzdelávania učiteľov 
- Správu o hospodárení za rok 2018 a rozpočet na rok 2019 
- zapojenie školy do projektov  
- aktuálne otázky -  hydroizolácia školy, investičné plány školy, parkovanie žiakmi, zavedenie vetiev 4-

ročného štúdia a iné 

 

 

 

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,  

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 2018/2019 na škole pracovali nasledovné predmetové       

komisie: 

 

1 – SJL   2 – ANJ 

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

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

7 – OBN, EKN, PSY 8 – TEV + výchovy 

 

 



                Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-                      Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy 
                vzdelávacej činnosti  za školský rok 2018/2019                                     Haličská cesta 9, 984 03 Lučenec 
________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Strana 6 z 112 

b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2018/2019 (§ 2 ods. 1 písm. b)  
 
 

Gymnázium – 4-ročné  

Ročník 

Stav k 15. 9. 2018 Stav k 31. 8. 2019 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
integro-
vaných 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
integro-
vaných 

1. 3 78 2 3 79 2 

2. 3 77 0 3 78 0 

3. 4 109 1 4 107 1 

4. 3 84 0 3 84 0 

Spolu 13 348 3 13 348 3 

 
 
 

Gymnázium – 8-ročné  

Ročník 

Stav k 15. 9. 2018 Stav k 31. 8. 2019 

Počet  
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
integro-
vaných 

Počet  
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
integro-
vaných 

1. 1 27 2 1 27 2 

2. 1 30 0 1 30 0 

3. 1 29 0 1 29 0 

4. 1 21 2 1 21 2 

5. 1 20 0 1 20 0 

6. 1 17 1 1 16 1 

7. 0 0 0 0 0 0 

8. 1 19 0 1 19 0 

Spolu 7 163 5 7 162 5 

Škola 20 511 8 20 510 8 
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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 30.6.2019 

Príma 25 25 25 20 0 20 

1. ročníka  SŠ 141 99 99 80 14 80 

 
 

d.2.  žiaci prijatí do vyšších ročníkov od 1. septembra 2018 

 

Ročník 
Počet 

prijatých 
žiakov 

Z ktorej školy 

príma 1 1 -  Súkromné gymnázium, Lučenec 

sexta 1 1 -  Súkromné gymnázium, Lučenec 

I. ročník 4 

 
1 -  Gymnázium Ľ. Štúra, Hronská 1467/3, 960 49 Zvolen 
1 - Spojená škola, Slančíkovej 2, 949 01 Nitra 
1 - Obchodná akadémia, Lúčna 4, Lučenec 
1 -  Športové gymnázium, Trieda SNP 54, 974 01 B. Bystrica 
 

II. ročník 2 

 
1 - Gymnázium A. H. Škultétyho, Školská 21, Veľký Krtíš 
1 - Gymnázium J. G. Tajovského 325/25, 974 09 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 2018/2019 boli veľmi dobré. 

Z celkového počtu 510 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. 2019 
počty 212 145 146 3 4 

v % 41,57 28,43 28,63 0,59 0,78 

k 31. 08. 2019 
počty 212 145 148 4 1 

v % 41,57 28,43 29,02 0,78 0,20 

         
 

Prospech za II. polrok šk.r. 2018/2019 
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e. 2. Priemery tried v porovnaní 1. a 2. polroka školského roka stav k 3.7.2019 

 
 

Trieda Príma Sekunda Tercia Kvarta Kvinta Sexta  Septima Oktáva  

1.polrok 1,21 1,29 1,44 1,67 1,32 1,86 - 1,59  

2.polrok 1,32 1,37 1,38 1,57 1,38 1,79 - 1,51  

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

1.polrok 1,76 1,69 2,01 1,82 2,13 1,92 1,86 1,97 2,10 

2.polrok 1,79 1,80 2,00 1,87 2,15 1,86 1,88 1,96 1,99 

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

1.polrok 1,82 1,85 2,10 1,96 1,70 1,75 1,71 1,72 1,74 

2.polrok 1,79 1,78 2,05 1,89 1,65 1,75 1,70 1,70 1,72 
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e.3. Priemery povinných predmetov v škole v porovnaní školských rokov 2016/2017, 2017/2018 
a 2018/2019 

 

 
       

   
 
 
Priemery predmetov 2016 – 2017 (modrá farba – prvý stĺpec)  
Priemery predmetov 2017 – 2018 (žltá farba – druhý stĺpec)  
Priemery predmetov 2018 – 2019 (červená farba – tretí stĺpec) 
 
 
 

2,04 

1,86 

1,42 

2,00 

1,74 

1,99 

1,59 

1,00 

2,33 
2,41 

2,26 

1,83 

1,06 1,07 

1,68 

2,04 

1,83 

1,40 

1,94 
1,80 

1,74 

1,47 

1,02 

2,20 2,22 2,17 

1,73 

1,06 1,09 

1,75 

0,00 

0,50 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

3,50 

4,00 

SJL ANJ FRJ NEJ RUJ DEJ OBN UKL MAT FYZ CHE BIO TSV INF GEG 

Predmet SJL ANJ FRJ NEJ RUJ DEJ OBN UKL 

2016 - 2017 2,04 1,86 1,42 2,00 1,74 1,99 1,59 1,00 

2017 - 2018 1,99 1,82 1,28 2,06 1,82 1,89 1,68 1,02 

2018 - 2019 2,04 1,83 1,40 1,94 1,80 1,74 1,47 1,02 

Predmet MAT FYZ CHE BIO TSV INF GEG - 

2016 – 2017 2,33 2,41 2,26 1,83 1,06 1,07 1,68 - 

2017 – 2018 2,25 2,23 2,12 1,71 1,03 1,11 1,72 - 

2018 - 2019 2,20 2,22 2,17 1,73 1,06 1,09 1,75 - 
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e. 4.  Výsledky externých meraní – maturitné skúšky 

 
 

                                                                                             

Externá časť MS 

 
    
 
Porovnanie priemernej úspešnosti GBST (červená), národnej úspešnosti (čierna) a priemer 
gymnázií (modrá) EČ MS 2019  
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Predmet  
Počet žiakov prihlásených 

na MS 

Priemerná úspešnosť 
žiakov 
v % SR 

Priemer žiakov školy  
v % 

 

Slovenský jazyk a 
literatúra 

103 50,70 62,20 

Anglický jazyk B2 104 61,70 56,00 

Matematika 29 51,60 56,80 



                Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-                      Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy 
                vzdelávacej činnosti  za školský rok 2018/2019                                     Haličská cesta 9, 984 03 Lučenec 
________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Strana 12 z 112 

Výsledky EČ MS 2019 (po predmetoch a triedach v %) 
 

 
 
 

Výsledky PFIČ MS 2019 (po predmetoch a triedach v %) 
 

 

  
 

62,56% 61,11% 62,34% 63,16% 
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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 

 
 

 
 
 
 

e. 6. Výchovné opatrenia 

   
    V školskom roku 2018/2019 žiakom školy boli udelené výchovné opatrenia: 

 

I. pochvala triednym učiteľom za výborné študijné výsledky a vzornú dochádzku  žiakov – 212 

II. pochvala riaditeľkou školy za vzornú reprezentáciu školy v oblasti olympiád, športu 

a umeleckých súťaží a taktiež za vzornú dochádzku a výborné študijné výsledky – 71 

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

a) napomenutie a pokarhanie triednym učiteľom – 22 

b) pokarhanie riaditeľkou školy – 10 

c) podmienečné vylúčenie - 0 

d) znížená známka zo správania – 1 (na stupeň 3) 
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139,21 

0,00 0,00 0,70 0,04 0,31 0,35 0,23 0,62 0,00 0,60 0,07 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,14 0,20 0,06 0,95 

Ospravedlnená absencia na 1 žiaka  šk.r. 2018/2019 

Neospravedlnená absencia na 1 žiaka  šk.r. 2018/2019 
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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 
Prepočítaný 

počet 
Prepočítaný počet Prepočítaný počet 

zamestnanci  SŠ 46 

 toho PZ 37 Z toho NZ 9 

Z počtu PZ  Z počtu NZ  

- kvalifikovaní 37  upratovačky 3 

- nekvalifikovaní 0 - THP 4 

- dopĺňajú si vzdelanie 0 - údržbár 1 

  - školník 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Študijný odbor, zameranie Triedy 

7902 5 00  gymnázium   oktáva 

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

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

 

Interní učitelia 

1.  Aláčová Vavrincová Miroslava, Mgr.                                                           ANJ– SJL 

2.  Balkovská Slavka, Mgr.  ANJ– DEJ 

3.  Belovová Mária, Mgr.  ANJ 

4.  Blahútová Emília, Mgr. MAT - INF 

5.  Blažek Juraj, Mgr.                                                           ANJ-SJL  

6.  Budáčová Mária, RNDr.                                                                     MAT-FYZ 

7.  Csabová Frederika, Mgr. ANJ 

8.   Dzúrová Anita, Mgr. MAT - INF 

9.   Gmitterová Andrea, Mgr.                                                            SJL – NEJ  

10.  Gúgľava Ivan, PaedDr.                                                        BIO – CHE                      

11.  Halušková Henrieta, PaedDr.                                        MAT – FYZ                    

12.  Hraško Ivan, Mgr. SJL –  DEJ 

13.  Hrončeková Alica, PhDr. RUJ– DEJ 

14.  Kanátová Hedviga, PhDr.                                             NEJ – RUJ                     

15.  Karman Karol, Mgr., JUDr.                                         MAT - INF                     

16. Keľo Juraj, Mgr. BIO - CHE 

17.  Koprdová Elena, PaedDr.                                             FYZ – THD                       

18.  Korimová Tatiana, Mgr.                                        DEJ – ETV                     

19.  Koza Rastislav, Mgr.                                                   MAT – GEG                 

20. Krnáč Ivan, Mgr.                                                            TSV – BIO                     

21. Lackovičová Natália, PhDr. NEJ– ANJ 

22. Látka Boris, Mgr.                                                             TSV            

23. Lindušková Soňa, PaedDr.                                            SJL – OBN                       

24. Macková Danka, Mgr.                                                   BIO – CHE                      

25. Macková Nina, Mgr. ANJ– FRJ 

26. Maráková Helena, Mgr., riaditeľka                                         MAT – TSV                  

27. Muchová Jarmila, RNDr., ZRŠ VVČ                                         MAT – BIO                   

28. Ondrášiková Marta, Mgr.                                         SJL – OBN                       

29. Öllösová Marta, Mgr.                                                        MAT – INF  

30. Pšenicová Zuzana, Mgr. MAT – INF 

31. Rácz Róbert, Mgr.                                                   PSY                    

32. Rapcová Viera, PhDr.                                                   FRJ – OBN,UKL                    

33. Sarvašová Tatiana, RNDr.                                             MAT – CHE                    

34. Segečová Lea, Mgr.                                                    ANJ – SJL                      

35. Šestina Arpád, PaedDr.                                          CHE – BIO                     

36. Širko Ján, Mgr.                                                    TSV – GEG                      

37. Šusteková Anna, Mgr.                                                   GEG – DEJ                     

  

Externí učitelia 

1. Josifovová Monika, PaedDr.                                                   NEJ-RUJ 

2. Juriga Jozef, Mgr.                                                           NBV 

3. Tomašovičová Helena, Ing. EKO 
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 g.2. Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2018/2019 

 
Odbornosť vyučovania bola zabezpečená na cca 99% .  
 

h)  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy (§ 2 ods.1 písm.  
(za školský rok 2018/2019) 

Forma vzdelávania 
Počet 

vzdelávaných 
Priebeh vzdelávania/počet 

ukončilo pokračuje začalo 

Profesionalizácia práce vedúceho PZ 1  1  

Psychologické dni 2018  1  1  

Prípravné atestačné vzdelávanie pred 1. atestáciou 3  3  

Prípravné atestačné vzdelávanie pred 2. atestáciou 2  2  

Aktuálne otázky školskej psychológie 1  1  

Prípravné atestačné vzdelávanie na I. atestáciu 
odborný zamestnanec 

1  1  

Moderné trendy vo výučbe zjazdového lyžovania - 
carving 

1  1  

Aktivácia žiakov na hodinách biológie 1  1  

Slovenská spoločnosť v čase II. svetovej vojny 1  1  

 
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, Deň Zeme Trh práce – ponuka ÚP (osobnostné dotaz.) 

Gymnaziáda, Slávnostné vyraďovanie maturantov, 
oslava Mikuláša 

Čas premien 

 Valentín-rozdávame lásku Návštevy múzea, galérie, archívu 

Lyžiarsky kurz – pre I. ročník, 
kurz na ochranu života a zdravia pre III. ročník 

Deň narcisov , Deň nezábudiek, Deň boja proti AIDS,  
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, Európsky deň jazykov,  
 Noc výskumníkov  

Výchovné koncerty, divadelné predstavenia,  
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 
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Exkurzie: 
1. domáce: Banská Bystrica, Bratislava,   

2. zahraničné: Budapešť, Viedeň, Moskva, Berlín 
Finančná gramotnosť, ľudské práva 

Testy profesionálnej orientácie – CPPPaP Lučenec Projekt MINIERAZMUS – žiaci SŠ na VŠ (3 dni) 

Náboj Junior matematicko – fyzikálna súťaž 

štvorčlenných družstiev pre žiakov ZŠ 

a osemročných gymnázií v okrese Lučenec, 

Poltár, Veľký Krtíš a Rimavská Sobota 

Biela pastelka – zbierka Únia nevidiacich 

 Burza VŠ – v Banskej Bystrici 

 Burza stredných škôl - Lučenec 

 
Moja budúcnosť – beseda so sociálnou pracovníčkou 
z CPPPaP 

 
Testy – SCIO-VŠP-(všeobecné študijné predpoklady, 
cez počítač 3. ročník) 

 
Pravda o drogách – prednášky s preventistom pre           
1. ročníky 

 

Novohradské múzeum: besedy 
- o železnej opone 
- o holokauste 
- besedy o M. R. Štefánikovi 

 

i.2.  Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 
 

V školskom roku 2018/2019 žiaci školy dosiahli vynikajúce výsledky v okresných, krajských,              
celoslovenských kolách v predmetových olympiádach, v športových a umeleckých súťažiach.        

Komplexný prehľad výsledkov dosiahnutých na jednotlivých olympiádach a súťažiach je             
uvedený v Prílohe č. 1.   

 

 j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená ( § 2 ods. 1 písm. j) 
 

P.Č. Názov projektu Donor rozpočet 
Požadovaná 

suma 

1. 

Zvyšovanie kvality vzdelávania 
na ZŠ a SŠ s využitím 
elektronického testovania 

Národný ústav 
certifikovaných 

meraní vzdelávania 

- - 

2. 

Projekt Malá školská reforma 
(informatika – nové výukové 
metódy) 

BBSK - - 

3. 

Projekt Malá školská reforma 
(genetika – nové výukové 
metódy) 

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

 
     A/ Na základe poverenia č. 2018/12979:1-530C ministerky školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky bol vykonaný na našej škole dohľad.  Dohľadom bola v zmysle zákona č. 

597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a Školských zariadení overená správnosť použitia metód 

a postupov pri financovaní verejných škôl a správnosť vykázaných údajov o pedagogických 

zamestnancoch za kontrolované obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2017. Otvorenie výkonu dohľadu 

sa uskutočnilo 23.10.2018 na adrese školy. Vyžiadané materiály boli zo strany školy pripravené: 

 

 
Celková suma kontrolovaných finančných prostriedkov bola 345 485 €. 

Nedostatky menované Ministerstvom školstva boli odstránené, pričom sa nezistil ani jeden 

nedostatok závažného charakteru, ktorý by viedol ku finančnej pokute. 

      

     B/ Na našej škole v dňoch od 20.02.2019  do 22.02.2019 a od 25.02.2019 do 27.02.2019 bola 

vykonaná komplexná inšpekcia v súlade s poverením č. 6130/2018-2019 zo dňa 18.02.2019. 

Predmetom školskej inšpekcie bolo zistiť stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu 

a podmienok výchovy a vzdelávania na gymnáziu. V sledovaných položkách najlepšie hodnotené 

boli podmienky výchovy a vzdelávania, ktorú inšpekcia ohodnotila najlepším stupňom – veľmi 

dobrý (1). Sem patria položky: organizácia vyučovania, rozvrh hodín, plánované školské podujatia, 

vybavenie školy, školskí koordinátori... Ostatné sledované položky boli vyhodnotené na priemernej 

úrovni. Pozitívnou stránkou školy boli služby školy, personálne i materiálno-technické podmienky 

výchovy a vzdelávania. Škola vytvárala adekvátne podmienky pre štúdium a začlenenie žiakov so 

ŠVVP s rešpektovaním ich špecifík v edukácii  v spojitosti s poskytovaním odborného servisu zo 

strany výchovnej poradkyne a školského psychológa. Stanovenie cieľov v ŠkVP bolo vzhľadom na 

podmienky školy reálne. Škola prijala opatrenia na odstránenie porušení všeobecne záväzných 

právnych a interných predpisov. Zároveň sme prijali odporúčania ŠŠI. 
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     C/ 11.6.2019 bola vykonaná následná inšpekcia s poverením č. 6219/2018-2019 zo dňa 

7.6.2019. Predmetom inšpekcie bolo zistenie stavu odstránenia nedostatkov pri prijímaní žiakov 

do osemročného vzdelávacieho programu v súlade s počtom žiakov určeným príslušným orgánom 

miestnej štátnej správy v školstve. Opatrenie bolo splnené.  

 

l)  Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l)                   

     Z kapitálových výdavkov zo zdrojov BBSK z finančných prostriedkov z výsledku hospodárenia 
BBSK sme v rámci rekonštrukcie a modernizácie budovy školy realizovali dodatočnú hydroizoláciu 
suterénnych priestorov vo výške 99 548,23 eur. Ďalej z kapitálových výdavkov zo zdrojov BBSK sme 
dali vyhotoviť projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu kotolne, výmenu zdrojov tepla, rozvodov 
tepla a výmenu radiátorových ventilov v celkovej výške 3 000,00 eur.  

     Z bežných výdavkov sme museli riešiť havarijný stav vodovodnej prípojky v novembri 2018 vo 

výške 22 822,00 eur. Ďalej sa zrealizovala oprava ústredného kúrenia a výmena šupátok vo výške 

1 653,00 eur a oprava svetelných senzorov v plynovej kotolni vo výške 490,00 eur.  

     V rámci rozpočtu z bežných výdavkov sme žiakom zabezpečili nové učebné pomôcky na 

skvalitnenie výučby a športovej činnosti na našej škole: 

- dataprojektor EPSON v máji 2019 za 420,00 eur, 

- notebooky LENOVO v decembri 2018 za 2 975 € – 4 ks, 

- počítače HP COMPAQ – 10 ks a monitory DELL PROFESSIONAL  - 10 ks v decembri 2018 

v celkovej hodnote 3 480,00 eur, 

- učebnice anglického jazyka „GATEWAY TO MATURITA“ v septembri 2018 za 3 285,00 eur, 

- kopírka Canon v septembri 2018 za 1 200,00 eur, 

- nové basketbalové dosky do telocvične v celkovej hodnote 475,00 eur,  

- pre rozvoj športu sa zakúpil bežecký pás INSPORTLINE vo výške   1 181,00 eur, 

- knihy pre študentov ČAROVNÝ NOVOHRAD vo výške 990,00 eur. 
      

     Do oddychovej zóny pre žiakov boli zakúpené tulivaky v septembri 2018 za 1 091,00 eur. 

     Univerzita Komenského v Bratislave nám v septembri 2018 venovala malé laboratórne prístroje 

v nadobúdajúcej hodnote 716,80 eur a Rodičovské združenie nám darovalo v decembri 2018 

skrine do učební v hodnote 1 674,00 eur. 
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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  1.9.2018 do 31.8.2019  

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 

982 306 624 337 246 124 107 340 4 505 0 

Vzdelávacie poukazy 8 352 6 120 1 872 360 0 0 

Nedaňové vlastné príjmy  
GBST 

11 630 0 0 11 630 0 0 

Daňové príjmy BBSK 163 388 22 863 1 004 36 973 0 102 548 

Spolu GBST 1 165 676 653 320 249 000 156 303 4 505 102 548 

 
 
 
 

                  Finančné a hmotné zabezpečenie  GBST od  1.9.2018 do 31.8.2019 
 

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 

10 394 2 621 2 311 5 462 0 0 

Daňové príjmy BBSK 6 293 3 789 1 074 1 430 0 0 

Spolu JŠ 16 687 6 410 3 385 6 892 0 0 

Spolu GBST + JŠ 1 182 363 659 730 252 385 163 195 4 505 102 548 
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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).  

 

     V školskom roku 2018-2019 bolo našou strategickou úlohou a cieľom zabezpečiť vysokú úroveň 

vo všetkých predmetoch a maximálne venovať pozornosť inovovanému školskému 

vzdelávaciemu programu pre gymnáziá, čo sa nám k 30.06.2019 podarilo splniť. 

     Okrem toho zostávajú v platnosti aj tieto strategické ciele školy: 

 

1. 

UDRŽANIE A REVITALIZÁCIA JAZYKOVEJ ŠKOLY AKO SÚČASTI GBST 

A ROZŠÍRENIE JEJ KURZOVÉHO 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. 

ZAPOJIŤ SA DO VÝZVY NA POSKYTNUTIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA 

ROZVOJ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA ŽIAKOV V OBLASTI TELESNEJ 

A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY FORMOU DOSTAVBY A REKONŠTRUKCIE 

TELOCVIČNE. 

9. 

PODPORA ČINNOSTI ŽŠR A SPOLUPRÁCA S ŇOU – VYTVÁRANIE  

PODMIENOK PRE PARTICIPÁCIU MLÁDEŽE NA SAMOSPRÁVE ŠKOLY 

A VYCHOVA MLADÝCH LÍDROV A KOORDINÁTOROV.  

10. 

REAGOVAŤ NA ZÁUJMY ŽIAKOV FORMOU PROFILÁCIE TRIED 

ŠTVORROČNÉHO GYMNÁZIA: 

a) A  trieda: humanitná 

b) B  trieda: prírodovedná 

c) C  trieda: matematicko-informatická 

 

Ad 1, Na jednej strane splnenie tohto cieľa podporujú zvyšujúce sa nároky v rámci MS, na druhej 
strane ho oslabuje „presýtenosť“ vzdelávacieho trhu a pokles záujmu širokej verejnosti o jazykové 
vzdelávanie. Počet frekventantov jazykovej školy sa nám podarilo zastabilizovať na úrovni cca 80 
frekventantov.  
Ad 2, Plnenie tohto cieľa je dlhodobo silnou stránkou školy, potvrdením čoho je aj každoročne 
dosahovaná úspešnosť prijatia našich absolventov na prestížne VŠ. 
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Ad 3, Interpersonálne vzťahy, MTZ- najmä počítačové a internetové vybavenie; a tiež sa učitelia 
dožadujú rovnomernejšieho rozloženia povinností v rámci pedagogického zboru. 
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 profilových predmetov 
z pohľadu žiakov. Vracia sa nám to v podobe spokojnosti žiakov a veľmi dobrých výsledkov na MS 
i v prijímacom konaní na VŠ.  
Ad 6, V porovnaní s minulými rokmi sa zlepšila aj propagácia výsledkov školy najmä v regionálnej 
tlači a televízii. K výraznému pozitívnemu posunu prispela aj inovácia www stránky a jej pravidelná 
aktualizácia. Veľmi dobrá je v tomto smere spolupráca s Mestskými novinami, redakciou 
Novohradských novín a Tv LocAll, v ktorých pravidelne informujeme o aktivitách školy 
a propagujeme jej výsledky v rôznych oblastiach. 
Ad 7, V štádiu riešenia je získanie ďalších finančných prostriedkov na hydroizoláciu suterénu. 
Ad 8, Zapojením sa do výzvy zlepšiť podmienky na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti 
telesnej a športovej výchovy. A tým vytvoriť zlepšenie psychoklímy a motivujúceho prostredia 
nielen pre žiakov, ale aj pre všetkých zamestnancov školy.  
Ad 9, 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. Škole sa podarilo zariadiť klubovňu ŽŠR. 
Ad 10, Žiaci sa po komunikácii s rodičmi rovnomerne na základe vlastnej profesionálnej orientácie 
rozvrstvili v prvom ročníku do tried A,B,C. 
  

       
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 2018/2019 dosiahlo výborné výsledky v oblasti 
olympiád a súťaží a v oblasti prijímacieho pokračovania na vysoké školy.  
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SWOT ANALÝZA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Silné stránky Slabé stránky 

- impozantná história školy (založená v roku 1590) 
- nedostatočné vybavenie IKT a slabé internetové 
pripojenie 

- dôvera verejnosti a záujem žiakov o štúdium na 
GBST 

- dlhodobo poddimenzované financovanie 
gymnaziálneho školstva 

- odbornosť a kvalifikovanosť pedagogických 
zamestnancov 

- málo odborných učební 

- vysoká uplatniteľnosť absolventov na trhu práce - slabá možnosť kopírovania a tlače pre študentov 

- kvalita výučby a prípravy na prestížne VŠ doma i v 
zahraničí 

- pomerne vysoká absencia žiakov, liberálny spôsob 
jej ospravedlňovania 

- vysoká účasť žiakov na olympiádach a súťažiach 
a úspechy v tejto oblasti 

-nedostatočné priestorové kapacity 

- 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  

- nové vybavené laboratóriá z fyziky a chémie  

- dobrá geografická poloha školy a jej dostupnosť  
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SWOT ANALÝZA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príležitosti Riziká 

- zlepšenie autoevaluačných mechanizmov ako 
východísk pre zlepšenie pracovných výkonov 
a zlepšenie klímy školy 

- demografický vývoj a pokles psychosociálneho 
prostredia v regióne 

- získavanie mimorozpočtových finančných 
a materiálnych zdrojov 

- pokles vedomostnej základne a vôľových vlastností 
žiakov zo ZŠ 

- granty a malé projekty 
- racionalizačné opatrenia  a pripravované legislatívne 
zmeny v školstve 

- premyslený a cieľavedomý marketing školy - byrokracia a prehnaná administratíva 

- prezentovanie školy navonok 
- ľahostajnosť a laxnosť niektorých žiakov a rodičov 
v prístupe ku gymnaziálnemu vzdelávaniu 

- spolupráca so ZŠ a VŠ 
- spoločenský pokles záujmu o osemročnú formu 
gymnaziálneho štúdia  

- kariérny rast zamestnancov  

- otvorenosť školy novým trendom a výzvam  

- podpora mladých pedagógov  

- ochota pristúpiť k sebareflexii, naštartovať 
rozvoj sebahodnotenia školy  ako proces 
zlepšovania edukačných služieb školy 

 

- znovuoživenie záujmu žiakov ZŠ o osemročnú 
formu štúdia 
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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 2018/2019. 
 

V školskom roku 2018/2019 úspešnosť prijatia na vysoké školy je  96,10%.   

Prehľad o umiestnení maturantov šk. rok   2018 /2019 na vysoké školy 

 Oktáva 4. A 4.B 4.C spolu 

UNIVERZITA  KOMENSKÉHO  BRATISLAVA 

Právnická fakulta  1 1 1 3 

Filozofická fakulta 1 1 1 4 7 

Farmaceutická fakulta   2 1 3 

Lekárska fakulta   1 3 4 

Pedagogická fakulta 3 2   5 

Prírodovedecká fakulta  3 1  4 

Fakulta Mat/Fyz a informatiky    1 1 

EKONOMICKÁ  UNIVERZITA  BRATISLAVA 

Fakulta podnik. manažmentu  2 2 1 5 

Obchodná fakulta  2   2 

SLOVENSKÁ  TECHNICKÁ  UNIVERZITA BRATISLAVA 

Strojnícka fakulta  1 1 1 3 

Fakulta chem. a potravin. technológie    1 1 

Stavebná fakulta  1 1 1 3 

Fakulta informatiky a informačných 

technológii 

  1  1 

UMB  BANSKÁ BYSTRICA 

Právnická fakulta   2 3 5 

Filozofická fakulta    2 2 

Fakulta polit. vied a medzinárodných 

vzťahov 

   1 1 

Ekonomická univerzita – financie, bankov.   1  1 

UNIVERZITA P.J. ŠAFÁRIKA   KOŠICE 

Lekárska fakulta 2 1   3 

Pedagogická fakulta 1    1 

Právnická fakulta    1 1 

Filozofická fakulta   1  1 

TECHNICKÁ  UNIVERZITA   KOŠICE 

Fakulta elektrotechniky   1  1 

TECHNICKÁ UNIVERZITA  ZVOLEN 

Fakulta ekológie a environmentalistiky  1 1  2 

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA   NITRA 

Pedagogická fakulta  2  1 3 

SLOV.POĽNOHOSP. UNIVERZITA  NITRA 

Technická fakulta  1  1 2 
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TRNAVSKÁ UNIVERZITA  V TRNAVE 

Filozofická fakulta 1    1 

JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA  

MARTIN 

1 1   2 

UNIVERZITA  VETER.LEKÁRSTVA 

A FARMÁCIE V KOŠICIACH 

 1 1  2 

SLOV.ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA  

BRATISLAVA 

 2   2 

ŽILINSKÁ UNIVERZITA   1  1 

AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU  

BRATISLAVA 

  2  2 

 
VŠ v Čechách a na Morave 

 Oktáva 4. A 4.B 4.C spolu 

UNIVERZITA KARLOVA  PRAHA 

Matematicko-fyzikálna fakulta 1    1 

Lekárska fakulta  1 1  2 

ČVUT   PRAHA   1  1 

VŠ  EKONOMICKÁ   PRAHA 2 2 1  5 

MASARYKOVA UNIVERZITA  BRNO 

Fakulta informatiky 2  2 1 5 

Lekárska fakulta 2 1   3 

Právnická fakulta  1   1 

Fakulta veterin. hygieny   1  1 

VUT – Fakulta strojného inžinierstva  1   1 

MENDELOVA UNIVERZITA  BRNO 

Provozně ekonom. fakulta    1 1 

UNIVERZITA PALACKÉHO  V OLOMOUCI 

Prírodoved. fakulta- aplikovaná informatika 1    1 

HRADEC KRÁLOVE – Farmaceutická 

fakulta 

  1  1 

 

 Štúdium v zahraničí    1 1 

 

Počet žiakov- maturantov 19 29 28 27 103 

Nepokračujú na VŠ 2 1 0 1 4 

Pokračujú na VŠ 17 28 28 26 99 

Na VŠ bude študovať / % / študentov 89,5 % 96,5 

% 

100 % 96,3 % 96,1 % 
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 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 po šiestej, najneskôr po siedmej vyučovacej hodine. 

Ako prospešné a veľmi 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. 

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 2018/2019 pracovali žiaci v nasledujúcich krúžkoch: florbalovom, 

biologicko - chemickom, matematickom, flamenco, akvaristickom, fyzikálnom, chemickom, 

programovacom (JAVA), šachovom, volejbalovom, učíme sa po rusky, slovenčina hravo a krúžku 

priateľov Ruského jazyka.  

      Jazykovú školu ako súčasť Gymnázia B. S. -Timravy navštevovalo 87 žiakov, 22 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.  

 

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), podporuje 

talentovaných a nadaných žiakov, a tiež sa finančne podieľa na zakúpení didaktických pomôcok na 

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. 
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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 zlepšila svoju činnosť žiacka rada, ktorá sa aktívne podieľa na organizovaní 

spoločenského a športového života školy. Žiaci veľmi aktívne vstúpili do akcie DOD, keď pripravili 

vlastné video a prezentácie školy. Žiacka rada je aj partnerom riaditeľky školy pri prerokovávaní 

závažných dokumentov týkajúcich sa chodu školy, organizácie vyučovania, a tiež pri 

vyhodnocovaní  školského 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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Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy 
Haličská cesta č. 9, 984 03 Lučenec 

 

JAZYKOVÁ ŠKOLA 
 

 
 

 
 

S p r á v a 
o činnosti Jazykovej školy ako súčasti  

Gymnázia Boženy Slančíkovej-Timravy 
 za školský rok 2018/2019  

 
 

prerokovaná v pedagogickej rade dňa 30.09.20196. 
 

 
Vypracovala:  PhDr. Natália Lackovičová 
správca Jazykovej školy ako súčasti Gymnázia Boženy Slančíkovej-Timravy v Lučenci 
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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

 

V školskom roku 2018/2019 pracovalo v jazykovej škole 7 oddelení cudzích jazykov, z toho 
bolo:  

 6 oddelení anglického jazyka,  

 1 oddelenie nemeckého jazyka. 

 

ANJ –    základný kurz 2. ročník (ZK2) – vyučovala Mgr. Frederika Csabová, 

- stredný kurz 1. ročník (SK1) – vyučovala Mgr. Nina Macková, 

– vyšší kurz 1. ročník (VK1A) - viedla PhDr. Zuzana Štefancová, externá vyučujúca, 

– vyšší kurz 1. a 2. ročník (VK12B) - pripravovala Mgr. Renáta Vreteničková, externá 
vyučujúca, 

– prípravný kurz (PK1) na základnú štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka viedla Mgr. 
Mária Drenková, externá vyučujúca, 

– prípravný kurz (PK2) na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka viedla Mgr. 
Mária Drenková, externá vyučujúca, 

NEJ –  prípravný kurz (PK3) na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z nemeckého jazyka viedla PhDr. 
Natália 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 mierne zhoršila, najlepšia 
dochádzka bola vo všetkých prípravných kurzoch na štátne jazykové skúšky. 

  Počty poslucháčov v  jazykovej škole k 30.09.2018 

1. ZK2 ANJ   10 SK1 ANJ   10 VK1A  ANJ   17 VK12B ANJ   12 

 PK1  ANJ  13 PK2 ANJ  10   

2. PK3   NEJ  15    

 

Celkový počet prihlásených poslucháčov bol na začiatku šk. roka 87. V priebehu školského roka sa 
stav neustále menil, niektorí vystúpili, iní zase pristúpili. Stav na konci školského roka činil 87. 

 

  Počty poslucháčov v  jazykovej škole k 30.06.2019 

1. ZK2 ANJ  14 SK1 ANJ  9 VK1A ANJ    18 VK12B ANJ   12 

 PK1  ANJ  11 PK2 ANJ   9   

2. PK3   NEJ  14    
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2. POPLATKY ZA JAZYKOVÚ ŠKOLU 
 

Výška poplatkov v kurzoch 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   

 

Zápisné vo výške 5 € uhradili poslucháči JŠ pri zápise začiatkom septembra 2018 a bolo 
odvedené na účet JŠ. Školné sa platilo v 2 splátkach, prvá splátka pokrývala výučbu v mesiacoch 
september – december 2018, druhá časť školného pokrývala mesiace január – jún 2019 
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 12 záujemcovia z jazykovej školy 
a 2 záujemcovia externe (Kršiaková, T. Mičianiková) 

O základnú štátnu jazykovú skúšku z nemeckého jazyka prejavil v tomto školskom roku záujem 
1 poslucháč jazykovej školy a 1 externistka (M. Mičianiková).    

11. mája 2019 vykonalo písomnú časť spolu 24 záujemcov: 15 poslucháčov písalo ZŠJS z ANJ a 
9 písali ZŠJS z NEJ. Poslucháč Belko robil písomnú skúšku z ANJ osobitne v Nitre 6. mája 2019, 
nakoľko by nemohol robiť 2 písomné skúšky – aj z ANJ aj z NEJ paralelne v Lučenci. Spolu teda 
vykonalo písomnú skúšku 25 poslucháčov. Zo zúčastnených prihlásených neprospela 1 externistka 
z ZŠJS ANJ (Kršiaková) a 1 externistka zo ZŠJS NEJ (M. Mičianiková). 

Vyhodnotenie písomnej časti štátnic:  

Jazyk – druh 
skúšky 

Spolu Hodnotenie 1 Hodnotenie 2 Hodnotenie 3 Neprospel/a 

Anglický jazyk 
ZŠJS 

14 7 4 2 1 

Nemecký 
jazyk ZŠJS 

2 1 0 0 1 

Anglický jazyk 
VŠJS 

5 1 4 0 0 

Nemecký 
jazyk VŠJS 

4 2 1 1 0 
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Na písomných i ústnych jazykových skúškach sme spolupracovali s Jazykovou školou v Nitre, 
Golianova 68, ktorá má oprávnenie vykonávať dané typy jazykových skúšok a s ktorou máme 
uzavretú zmluvu o spolupráci.  

8. júna 2019 v sobotu sa uskutočnila ústna časť štátnych jazykových skúšok. 

Pri hodnotení základnej štátnej jazykovej skúšky sa kládol dôraz na rečové zručnosti, správnosť 
vyjadrovania, 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 konverzačných témach aj reálie anglofónnych, resp. nemecky 
hovoriacich krajín – geografiu daných štátov, hospodárstvo, politický systém, školský systém, zvyky 
a obyčaje daného národa. 

Z 13 pozvaných po písomkách na základnú štátnu jazykovú skúšku z angličtiny sa dostavili 12, 
nakoľko externistka T. Mičianiková absolvovala ústnu skúšku individuálne spolu s poslucháčmi JŠ 
v Nitre. Všetci 12 boli úspešní na ústnej skúške, z nich 11 prospeli s vyznamenaním a 1 iba 
prospela. T. Mičianiková na skúške v Nitre tiež prospela, takže celkovo absolvovalo skúšku úspešne 
13 záujemcov. 

Na základnej skúške z nemeckého jazyka na ústnej časti bol 1 poslucháč hodnotený známkou 
„výborný“ a prospel s vyznamenaním. 

Pri štátnej jazykovej skúške 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 v zmysle syláb.  

Všeobecnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka sa zúčastnili 5 poslucháči JŠ, všetci 
preukázali výborné vedomosti nielen z praktického používania jazyka, ale aj z histórie anglicky 
hovoriacich krajín a literatúry. 4 prospeli s vyznamenaním a 1 poslucháčka veľmi dobre. 

Podobne úspešne si počínali aj poslucháčky na všeobecnej štátnej jazykovej skúške 
z nemeckého jazyka. 2 prospeli s vyznamenaním, 1 veľmi dobre a 1 prospela.  

V porovnaní s predošlým šk. rokom počet záujemcov o základnú štátnu jazykovú skúšku mierne 
vzrástol.  Kladom bolo, že sme dokázali pripraviť poslucháčov aj na základnú štátnu jazykovú 
skúšku na úrovni B2 z oboch jazykov – ANJ i NEJ, ako aj na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku 
v oboch jazykoch s úrovňou C1-C2.  

 

4. VÝSTUPNÉ TESTY 
 

 

Vo vopred dohodnutých termínoch, podľa spoločných kritérií po dohode vyučujúcich 
jednotlivých kurzov vykonali výstupný test tí poslucháči, ktorí vydržali navštevovať daný ročník do 
konca školského roka, na základe tohto testu mohli postúpiť do vyššieho ročníka jazykovej školy 
priamo a obdržať osvedčenie o absolvovaní príslušného ročníka jazykovej školy. 
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Tí, ktorí neurobili výstupný test na dostatočný počet bodov v závere školského roka, ho môžu 
zopakovať koncom augusta 2019  a pri úspešnom absolvovaní môžu dostať osvedčenie 
o absolvovaní daného ročníka jazykovej školy alebo musia podstúpiť opätovne rozraďovací test 
a budú zaradení do kurzu na základe svojich vedomostí bez osvedčenia. 

Vydaných bolo spolu 57 osvedčení o úspešnom absolvovaní daného ročníka kurzu 
s nasledovným hodnotením:  

18 – výborný, 22 – veľmi dobrý, 17 – dobrý.    

  

 

5. PONUKY PRE NASLEDUJÚCI ŠKOLSKÝ ROK 
 

Po dohode s vedením školy bol určený termín zápisu do jednotlivých kurzov na ďalší školský 
rok  na 3.-4. septembra 2019.  

Ponuka jazykov sa rámcovo zachová, teda anglický, nemecký, francúzsky, španielsky a ruský 
jazyk. Otvorenie jednotlivých kurzov bude podliehať počtu zapísaných a prihlásených. Verejnosť 
bude informovaná o možnostiach štúdia jazykov v 2 vydaniach mestských novín v mesiaci august 
2019 a na internetovej stránke školy. Riaditeľstvá ZŠ a SŠ v meste budú informované elektronicky 
a letákom taktiež koncom augusta 2019 o možnostiach štúdia jazykov, i možnosti vykonať štátnu 
jazykovú skúšku.  

V záujme rozšírenia pôsobnosti jazykovej školy sa uvažuje o elokovanom pracovisku na ZŠ 
v Haliči. Zriadenie tried bude však možné iba pri dostatočnom počte prihlásených záujemcov 
a podpore vedenia miestnej školy a starostu v danej obci. 

 

6. ZHODNOTENIE PRIEBEHU VYUČOVANIA A VÝSLEDKOV JAZYKOVEJ ŠKOLY 
V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019  
 

Školský rok 2018/2019 prebehol vo väčšine kurzov bez väčších rušivých vplyvov, pravidelnosť 
výučby bola narušená až v 2. polroku školského roku maturitnými skúškami. Výučba prebiehala 
podľa stabilného rozvrhu jazykovej školy v popoludňajších hodinách. Zvláštnosťou tohto školského 
roku bol pomerne stabilný počet poslucháčov v jednotlivých kurzoch. I keď sa niekoľko 
poslucháčov v priebehu školského roka odhlásilo z kurzov, rovnaký počet záujemcov vyplnil voľné 
miesta.   

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 nie je 
funkčný v mnohých učebniach, internetové pripojenie bolo obmedzené, v dôsledku uvedeného nie 
je možné naplno využívať online materiály pre výučbu cudzích jazykov. 

Komunikácia a jednotný postup vyučujúcich v rámci jazykovej školy bol zabezpečovaný 
predovšetkým elektronickou poštou a osobným kontaktom. 
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Veľkým kladom v tomto školskom roku bola skutočnosť, že vyučujúci pravidelne dochádzali na 
vyučovanie, nebolo nutné zastupovať v dôsledku choroby alebo pracovnej zaneprázdnenosti 
vyučujúcich takmer vôbec.  

Tí, ktorí odučili hodiny v jazykovej škole v popoludňajších hodinách, vedia, že práca v kurzoch je 
náročná. Poslucháči očakávajú od vyučujúcich perfektnú prípravu, doplňujúce vedomosti, 
dostatočnú jazykovú 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. Iba pravidelné navštevovanie hodín cudzích jazykov vedie 
k požadovanému napredovaniu. 

Vleklým problémom je aj úhrada školného, ktoré sa platí v 2 splátkach. Neustále sa nájdu 
poslucháči, ktorí školné zaplatia len po výzve. Mnohí nedonesú potvrdenie o zaplatení školného. 
Taktiež sa stáva, že prestanú navštevovať kurz bez oznámenia vyučujúcemu, resp. vedeniu JŠ. 
Zlepšiť stav pomôže oboznámenie poslucháčov s vnútorným školským poriadkom na začiatku 
školského roka.  

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 verejnosti. Dôkazom sú úspešne absolvované základné a všeobecné štátne jazykové 
skúšky z anglického a nemeckého jazyka. Túto skutočnosť a pripravenosť študentov ocenili slovne 
aj predsedkyne štátnicových komisií z Jazykovej školy v Nitre, poďakovanie preto patrí Mgr. Márii 
Drenkovej (ANJ) a PhDr. Natálii Lackovičovej (NEJ), ktoré viedli prípravné kurzy na štátne jazykové 
skúšky.   

 

 

7. POŽIADAVKY NA ZLEPŠENIE MATERIÁLNEHO VYBAVENIA JAZYKOVEJ ŠKOLY 
V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020 

 

V záujme skvalitnenia výučby v jednotlivých kurzoch anglického a nemeckého jazyka by bolo 
potrebné rozšíriť materiálne vybavenie o inštruktážne videá o veľkých anglicky a nemecky 
hovoriacich mestách sveta, názorné materiály pomáhajú študentom pri osvojovaní potrebných 
faktov pre výstup na štátnej jazykovej skúške. 

Taktiež je nevyhnutné doriešiť internetové pripojenie vo všetkých triedach gymnázia. Táto 
úloha začína byť vážnym problémom pri výučbe, nakoľko neumožňuje používať online materiály, 
ktoré stimulujú poslucháčov, najmä v nižších ročníkoch jazykovej školy. 
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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– Ekonomika – Psychológia 

g) Matematika – Fyzika – Informatika  

h) Telesná výchova + Výchovy 

 

Ďalšie správy: 

 

i) Výchovné poradenstvo 

j) Žiacka školská rada 

k) Školský psychológ 
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a) Predmetová komisia Slovenský jazyk a literatúra 
 

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

 
 

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

1. Miroslava Aláčová-Vavrincová   

2. Slavka Balkovská SJL – 1.A, 1.B, 2.B 11 

3. Juraj Blažek SJL – sekunda 5 

4. Gmitterová Andrea, Mgr. SJL – 3.C, 4.A, oktáva, LSE,  13 

5. Hraško Ivan, Mgr. 
SJL – príma, kvinta, 2.C, 4.C, 3.B, 
SSJ, LSE 

23 

6. Lindušková Soňa, PaedDr. SJL – 3.A,  kvarta 8 

7. Ondrášiková Marta, Mgr. 
SJL – 1.C, 2.A, 3.D,  4.B, tercia, 
SSJ, LSE 

22 

8. Segečová Lea, Mgr. SJL – sexta 3 

 
 

1. b) Údaje o vzdelávaní  
 

P.č. Meno   SJL všeobecné 

1. Miroslava Aláčová-Vavrincová - - 

2. Slavka Balkovská - - 

3. Juraj Blažek - - 

4. Gmitterová Andrea, Mgr. - - 

5. Hraško Ivan, Mgr. - - 

6. Lindušková Soňa, PaedDr. - - 

7. Ondrášiková Marta, Mgr. - - 

8. Segečová Lea, Mgr. - - 

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

      
     PK pracovala počas celého školského roka podľa plánu práce a plánu exkurzií, ktoré boli 
prerokované a schválené na zasadnutí PK 27.8.2018.     
      V tomto školskom roku  bolo zrealizovaných 5  zasadnutí PK, na ktorých sa riešili hlavne tieto 
okruhy  problémov: 

- Plán práce PK na školský rok 2018/2019 
- schválenie TVVP pre všetky ročníky  
- oboznámenie študentov s cieľovými požiadavkami pre maturantov a ich zverejnenie 
- príprava a realizácia recitačných súťaží, olympiád, súťaží vo vlastnej tvorbe 
- uplatňovanie ŠkVP vo vyučovacom procese, návrhy a pripomienky 
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- hodnotenie predmetu podľa ISCED2 a ISCED3a a zverejnenie pokynov v triedach 
- kontrola vydaných učebníc 
- aktualizácia a objednávanie učebníc 
- objednávanie pracovných zošitov pre nižšie ročníky 8-ročného štúdia 
- aktuálne otázky vyučovania a výchovy 
- príprava na PFIČ  a EČ maturitných skúšok 
- vyhodnotenie písomných a ústnych maturitných skúšok, Testovania 9 
- úprava vzdelávacích štandardov  pre 4-ročné štúdium  – humanitná vetva 2.ročník 
- aktuálne úlohy na zabezpečenie  vyučovacej a výchovnej činnosti 
- metodické otázky vyučovania SJL 
- návrh učebných plánov s rozšíreným vyučovaním predmetov – zamerania 
- analýza výchovno-vyučovacích výsledkov v predmete 
- opatrenia vyplývajúce z analýzy inšpekcie 
- správa o činnosti PK za  školský rok 2017/2018 

 
Kontrolná činnosť 
     Kontrolná činnosť bola zameraná na zápisy preberaného učiva v triednych knihách, na plnenie 
ŠkVP a TVVP – bez závažnejších nedostatkov.  
      Hospitačná činnosť bola zrealizovaná na 3 vyučovacích hodinách -  u Mgr. Balkovskej v 1.A 
a 2.B, u Mgr. Hraška v príme. Posledné dve boli realizované po štátnej inšpekcii s dôrazom na 
sledovanie rozvíjajúcich kompetencií žiakov. 
      Vzájomnými konzultáciami, diskusiami, prípadne riešeniami aktuálnych problémov sa zaoberali 
členovia priebežne počas celého školského roka.  
 
 

3. Súťaže, aktivity a úspechy žiakov 

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

1. Timravin chodník  - účasť žiakov 1. ročníkov – Mgr. Balkovská 
2. Literárny Lučenec – zapojenie žiakov  
3. Timravina studnička –  recitačná súťaž - školské, obvodné a celoslovenské kolo 
4. Cena René Anasoft Litera gymnazistov – čítanie diel súčasných autorov a hlasovanie, účasť 

na celoštátnom stretnutí – Mgr. Hraško, PaedDr. Lindušková, Mgr. Blažek 
5. Besedy – Cena René – s pani Šikulovou 

            - so spisovateľkou M. Hajdukovou 
6. OSJL – školské, okresné a krajské kolo 
7. Výnimočné Vianoce – literárna súťaž vo vlastnej tvorbe 
8. Odhaľovanie pamätných tabúľ J. Jesenskému  J. Palkovičovi v meste Lučenec 
9. Šaliansky Maťko – školské a okresné kolo recitačnej súťaže 
10. Hviezdoslavov Kubín – školské, obvodné, regionálne a krajské kolo recitačnej súťaže 
11. Súťaž v rétorike – regionálne kolo 
12. Objednávka pracovných zošitov z jazyka a literatúry pre sekundu, terciu a kvartu  

z vydavateľstva Taktik  
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13.  Objednávka kníh Slohy pre všetkých – vybraní žiaci 1.ročníkov 
14.  Slovenčinárik – korešpondenčná súťaž – vybraní žiaci 

 
 

Výsledky Testovania 9 
Prvýkrát bolo Testovanie 9 povinné aj pre osemročné gymnáziá. U nás sa ho zúčastnili žiaci kvarty 
v počte 21. 
Úspešnosť celoslovenská: 62,3% 
                  8-ročné gymnáziá: 77,4%                 
                  GBST: 71,6% - percentil 87. 
 

    b) Zapojenosť a úspechy žiakov na súťažiach: 

Súťaž Školské kolo Okresné kolo Krajské kolo Celoslov. kolo 

Timravina 
studnička 

T. Tóthová 
(príma) 
P. Aláčová 
(sekunda) 
M.  Podhorec 
(2.A) 

T. Tóthová 
(príma) 
P. Aláčová 
(sekunda) 
M. Podhorec 
(2.A) 

 Milan Podhorec 
(2.A) – 3.miesto 

Olympiáda SJL M. R. Tóthová 
(tercia) 
V. Kubíková (1.A) 
L. Kresanová 
(4.A) 

M. R. Tóthová 
(tercia) 
 

L. Kresanová 
(4.A) – 3.miesto 

 

Šaliansky 
Maťko 

A. Vargová 
(príma) 

A. Vargová 
(príma) 

  

Hviezdoslavov 
Kubín 

J. Šuhaj (príma) 
T. Tóthová 
(príma) 
N. Póchová 
(sekunda) 
M. Podhorec 
(2.A) 
Štupák (2.A) 
M. Mikušová 
(4.C) 
 

J. Šuhaj (príma) 
T. Tóthová 
(príma) 
N. Póchová 
(sekunda) 
M. Podhorec 
(2.A) – 1.miesto 
Štupák (2.A) – 
3.miesto 
M. Mikušová 
(4.C) – 2.miesto 

M. Podhorec 
(2.A) – 3.miesto 
 

 

Súťaž v 
rétorike 

 T. Tóthová 
(príma) 
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  Externej časti a internej písomnej i ústnej časti sa zúčastnili žiaci 4.A, 4.B, 4.C triedy   a oktávy 
v počte 103 žiakov. 
 
Na PFIČ boli vyhlásené 4 témy:  

1. Základný zdravotnícky výcvik by mal byť povinný 
(Diskusný príspevok) 

2. Môj mikrosvet 
(Umelecký opis miesta, kde žijem) 

3. Je smutné, že obeťami podvodníkov sa stávajú tí najzraniteľnejší 
(Úvaha) 

4. Ten odkaz prišiel v pravej chvíli 
(Rozprávanie) 

 
Maturanti vypracovali všetky témy. 
ÚFIČ prebehla  podľa pripraveného harmonogramu v dňoch 20.5. – 23.5. 2019, boli rešpektované  
maturitné zadania pre 4-ročné štúdium schválené predsedami PMK z Gymnázia I. Kraska 
v Rimavskej Sobote - Mgr. A. Kovácsová a Mgr. E. Kuszová. Všetci žiaci na maturitných skúškach 
prospeli. 
 
Výsledky podľa tried: 

Trieda Počet žiakov EČ - % PFIČ - % ÚFIČ 

4.A 29 62,56 79,32 1,79 

4.B 28 61,11 78,32 1,57 

4.C 27 62,34 74,87 1,37 

oktáva 19 63,16 76,32 1,84 

spolu 103 62,29 77,20 1,80 

 
Úspešnosť celoslovenská: 50,7 % 
                  gymnáziá: 62,90 % 
                  BBSK: 48,3% 
                  GBST: 62,29 % 
Percentil z EČ:   GBST: 85,3 
 

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

       
- je na primeranej úrovni, všetci členovia majú pridelené osobné notebooky 
- situácia s učebnicami je priaznivá – je potrebné v priebehu nasledujúceho školského roka 

doplniť alternatívne učebnice literatúr pre 3.ročník 
- vybavenosť kabinetu odbornými knihami je na dobrej úrovni, bol doplnený inventár 

o rôzne metodické materiály pre vyučujúcich  a alternatívne učebnice SJ 
- zbierka kabinetu obsahuje aj nástenné mapy zo syntaxe, morfológie a literatúry  
- kabinet disponuje  magnetofónom, videoprehrávačom a gramofónom 

 

4. Výsledky maturitných skúšok 
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b) Anglický jazyk 
 

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

 
 
Zloženie predmetovej komisie v šk. roku 2018/2019 

P.č. Meno a priezvisko aprobácia Anj vyučuje v triedach 

1. Mgr. Lea Segečová, Predsedníčka PK SJL - ANJ kv, 3.A, 4.B, 4.C, 1.B, KAJ 

2. Mgr. Mária Belovová ANJ 
k, 2.D, 3.C, 2.A,  KAJ, 4.A, 
1.A 

3. Mgr. Juraj Blažek SJL - ANJ 3.B,  4.C,  p,  sp, s,KAJ 

4. Mgr. Frederika Csabová ANJ p, 1.A, 1.B, 1. C, 2.B 

5. Natália Lackovičová ANJ - NEJ 4.A, 3.C. 3.B, KAJ 

6. Mgr. Nina Macková ANJ - FRJ 1.C,  2.A, 2.C, 3.A, s, t 

7. Mgr. Miroslava Aláčová Vavrincová  ANJ  4.B, 2.B, ok, KAJ 

           
 
 

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 2018. Na tomto zasadnutí sme prerokovali plán 

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

     Druhé zasadnutie sa uskutočnilo v novembri 2018. Hlavným bodom programu bolo 

vyhodnotenie 1.štvrťroka, príprava školského kola Olympiády v ANJ a súťaže Best in English.  

     Na treťom zasadnutí v marci 2019 sme schválili maturitné zadania, vyhodnotili účasť 

v olympiáde a analyzovali sme závery ŠŠI. 

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

vyučovania ANJ v budúcom školskom roku, inovovanému ŠVP a príprave 

záverečnej správy. 
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Charakteristika výchovno-vzdelávacieho procesu 
     Anglický jazyk sa na škole vyučuje ako prvý cudzí jazyk s dotáciou 4 hodiny týždenne.  Žiaci 4. 
ročníka  mali možnosť zvoliť si 2 hod konverzácie v anglickom jazyku.  Pri vyučovaní sa používali 
učebnice Next Move  a  Gateway to Maturita  a rôzne iné zdroje ako časopisy, knihy, CD, filmy, 
projekty, prezentácie. Vyučovanie prebiehalo podľa schválených tematických výchovno-
vzdelávacích plánov, ktoré vychádzajú zo ŠkVP a z Európskeho referenčného jazykového rámca.  

 

Vyhodnotenie plnenia úloh 

 

Hlavné úlohy na šk. rok 2018/2019 
1. Pri vyučovaní vychádzať z POP na tento školský rok, Spoločného európskeho jazykového 

rámca a ŠkVP, dôsledne dodržiavať tematické výchovno-vzdelávacie plány. – úloha bola 

splnená 

2. Vytvárať podmienky pre záujmové aktivity študentov. /Plán práce školy/ - hoci bol krúžok 

ponúknutý, nikto sa neprihlásil 

3. Do vyučovania zaraďovať aj nové metódy – projektové vyučovanie, power-pointové 

prezentácie, zážitkové učenie atď. /4 aj 8-ročné gymnázium/ - úloha splnená čiastočne 

4. Zorganizovať školské kolo OAJ, pripravovať úspešných účastníkov na vyššie kolá. – úloha 

splnená 

5. Prezentovať úspechy žiakov na www stránke školy, sociálnych médiách a v miestnej tlači. – 

úloha splnená 

6. Navštíviť anglické divadelné predstavenia podľa aktuálnej ponuky a vhodnosti titulu.- úloha 

splnená 

7. Vo vyučovacom procese v maximálnej miere používať netradičné metódy výučby a overené 

postupy, ktoré vedú ku kvalite vzdelávania v GBST /Plán práce školy/ - splnená čiastočne 

8. Podieľať sa na príprave a realizácii maturitnej skúšky. /8 + 4-ročné gymnázium/ - splnená 

9. V spolupráci s PK NEJ-FRJ-RUJ sa podieľať na organizovaní Európskeho dňa jazykov. – 

splnená 

10. Rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov /Plán práce školy/ - splnená  

11. Realizovať aktivity zamerané na multikultúrnu výchovu /Plán práce školy/ - splnená 

12. Zapojiť sa do súťaže Best in English, Brána jazykov – splnená čiastočne, Brány jazykov sme 

sa nezúčastnili, pretože prebiehala cez maturitný týždeň. 

 
 

3. Súťaže, aktivity a úspechy žiakov 

 
Olympiáda v ANJ: Okresné kolo- Tomáš Úradník  –    kat 1B – 7. miesto 
                                                        Karolina Kováčová   kat 2A    2.miesto 
                                                         Filip Nedbal             kat 2B    1.miesto 
                                 Krajské kolo   Filip Nedbal             kat 2B     2. miesto 
The Best in English /Angličtinár roka/ - najlepšie sa umiestnil Filip Nedbal 
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Uskutočnené podujatia: 
- Európsky deň jazykov – v spolupráci s PK CJ 

- Beseda o štúdiu v zahraničí - 2.ročník 

- Návšteva divadelného predstavenia The Onlines – 1.ročník a kvinta 

- Návšteva divadelného predstavenia Rómeo a Júlia vo Zvolene – 1.A a kvinta 

 

 

4. Výsledky maturitných skúšok 

 
Maturitnej skúšky sa zúčastnilo 103 žiakov.  

Výsledky EČ: priemer školy 56,04 %    percentil 24,2 

Výsledky PFIČ:                     76,42 % 

Výsledky ÚFIČ:  priemer 1,61   úspešnosť 84,64% 

 

Výsledky tried: 

Trieda EČ - % PFIČ- % 
 

ÚFIČ – priem.zn. 

4. A 51,61 76,03 1,69 

4. B 55,80 74,46 1,82 

4. C 51,64 72,04 1,63 

oktáva 69,43 83,16 1,32 

 

     Priemerná úspešnosť v EČ je nižšia ako minulý rok a tak isto aj percentil. Keďže stále 

používame tie isté učebnice a postupy prípravy na maturitnú skúšku, pripisujeme to vyššej 

náročnosti testu. V dvoch skupinách sa počas počúvania ukázalo, že nahrávka bola chybná 

a táto skutočnosť študentov značne vystresovala a ďalej sa nedokázali na test sústrediť.  

     Zástupkyňa riaditeľky školy nám v rámci opatrení z gremiálnej rady kázala zistiť, či sú naše 

učebnice dostatočné na prípravu na MS. Po rozhovore s distribútorkou sa ukázalo, že rovnaké 

učebnice používajú aj veľké gymnáziá, ktoré dosiahli najlepšie výsledky. Ďalším opatrením 

bolo analyzovať záverečnú správu NÚCEM-u. Podľa nej bola pre študentov najľahšia časť 

Počúvanie s porozumením a najťažšia Gramatika a lexika. Naši maturanti tvrdia, že pre nich 

bolo práve počúvanie najťažšie. V rámci PK sme sa dohodli, že budeme známkované testy 

zamerané na počúvanie zaraďovať častejšie už od prvého ročníka. Takisto sme opätovne 

zaviedli ročníkové testy, ale zmenili sme ich štruktúru – je rovnaká ako v EČ. Prváci a druháci 

písali test na úrovni B1 a tretiaci na úrovni B2. Výsledky sú alarmujúce práve v treťom ročníku, 

kde bol priemer 53,58 %. V tomto ročníku bol aj priemer známok najhorší – 2,17. Vyučujúci 

skonštatovali, že žiakom úplne chýba motivácia dosiahnuť čo najlepší výsledok, stačí im len 

prejsť. So stavom, keď nároky a očakávania pedagógov sú vyššie ako ciele žiakov, sa dá len 
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veľmi ťažko bojovať. Napriek tomu sa neustále snažíme žiakov motivovať využívaním rôznych 

metód a poukazovaním na dôležitosť anglického jazyka v dnešnej dobe.  

     Rovnaké testy budú žiaci písať aj na konci polroka a budeme sledovať ich vývoj a vyvodíme 

následné opatrenia. 

 

Kontrolná činnosť       
     Vedúca PK bola na troch hospitáciách – Mgr. Blažek, Mgr. Macková a Mgr. Csabová. 

S ostatnými vyučujúcimi sme riešili plnenie TVVP, písanie a opravovanie slohových prác 

a testov, využívanie interaktívnych softvérov a rôznych pomôcok formou osobných pohovorov.  

 

 

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

            
     Materiálno-technické zabezpečenie je na dobrej úrovni, len by sme potrebovali anglické mapy.  
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c) Predmetová komisia Nemecký jazyk – Francúzsky jazyk – Ruský jazyk 
 

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

 
 

P.
č. 

Priezvisko, meno, titul Vyučoval 
odborne 

Vyučoval 
neodborne 

Triedy 

1. Gmitterová Andrea, Mgr. NEJ ----- 
NEJ – I. C, kvinta; II.A, B, sexta;                 
III. A, B, C, D; IV. A, B, C 

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

NEJ - príma; sekunda; tercia, kvarta; 
oktáva; I. A, B; I. C, kvinta;  
III. A, B, C, D; IV. A, B, C 
RUJ – II. A, B,sexta 

3. Hrončeková Alica, PhDr. NEJ, RUJ ----- 
NEJ – tercia; II. C 
RUJ – I. A, B; I. C, kvinta; II. A, B, 
sexta; III. A, B, C, D; IV. A, B, C  

4. Josifovová Monika, PaedDr. RUJ ----- III. A, B, C, D; IV. A, B, C 

5. Lackovičová Natália, PhDr. NEJ ----- II. A, B, sexta; III. A, B, C, D  

6. Macková Nina, Mgr. FRJ ----- FRJ - sekunda 

7. Rapcová Viera, PhDr. FRJ ----- 
oktáva; I. A, B; II. A, B, sexta;  
III. A, B, C, D; IV. A, B, C 

8. Strmeňová Edita, Mgr. FRJ ----- Materská dovolenka 

 
           
 

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 28. 8. 2018. 
      V tomto školskom roku  zasadala  PK 6-krát a na zasadnutiach sa riešili nasledovné 
problémy: 
 

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

- 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 
-    oboznámenie všetkých žiakov s metodickým pokynom na hodnotenie a klasifikáciu   
      žiakov 
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- príprava a realizácia školského kola olympiády v cudzích jazykoch – NEJ, FRJ a RUJ 
- uplatňovanie ŠkVP a inovatívneho ŠVP pre gymnáziá vo vyučovacom procese, návrhy 

a pripomienky 
- aktuálne otázky vyučovania a výchovy 
- analýza výchovno-vyučovacích výsledkov za 1. a 2. polrok školského roka 2018/2019 
- príprava EČ a PFIČ maturitných skúšok 
- učebné plány pre 4-ročné štúdium – zamerania jednotlivých tried  
- kontrola, úprava a schválenie maturitných zadaní pre ÚF IČ MS 
- implementácia finančnej gramotnosti do učebných osnov v jednotlivých jazykoch 
- analýza záverov ŠŠI 
- príprava ÚF IČ MS 
- rozvíjanie kompetencií žiakov vo vyučovacom procese 
- vyhodnotenie písomných a ústnych maturitných skúšok 
- kontrola plnenia tematických výchovno-vzdelávacích plánov 
- aktuálne úlohy na zabezpečenie vyučovacej a výchovnej činnosti 
- metodické otázky vyučovania cudzích jazykov – NEJ, FRJ, RUJ 

 
 

Súčasťou činnosti PK bola aj kontrolná činnosť. Predsedníčka PK vykonala kontrolu plnenia 
tematických výchovno-vzdelávacích plánov ku koncu 1. i 2. polroka a s jednotlivými členmi PK 
uskutočnila pohovory, na ktorých si vyučujúci vymenili skúsenosti, pripomienky a návrhy týkajúce 
sa pri vyučovania cudzích jazykov. Predsedníčka PK vykonala v obidvoch polrokoch po 2 hospitácie. 
V 1. polroku bola hospitačná činnosť zameraná na uplatňovanie ŠkVP vo vyučovacom procese a na 
plnenie TVVP. V 2. polroku bola hospitačná činnosť zameraná na rozvíjanie kompetencií i žiakov 
a na učenie sa žiakov. Hodiny boli rozanalyzované a prediskutované  s vyučujúcimi, boli metodicky 
premyslené, pripravené a realizované na veľmi dobrej odbornej úrovni. Neboli zistené žiadne 
vážnejšie nedostatky. Preberané učivo a zápisy v TK boli v súlade s ŠkVP a TVVP.  

 
V školskom roku 2018/2019 sa členovia PK nezúčastňovali žiadneho kontinuálneho 

vzdelávania. PhDr. Hedviga Kanátová sa zúčastnila Konferencie ruského jazyka v Prešove. 
V školskom roku 2018/2019 žiaci pracovali v záujmovom Krúžku ruského jazyka, ktorý viedla 

PhDr. Alica Hrončeková. 
V školskom roku 2018/2019 externe vyučovala ruský jazyk PaedDr. Monika Josifovová a na 

našej škole pôsobili aj dve lektorky francúzskeho jazyka, ktoré spolupracovali s vyučujúcimi FRJ 
a zúčastňovali sa hodín francúzskeho jazyka. 
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3. Súťaže, aktivity a úspechy žiakov 

 
Prehľad aktivít, ktoré členovia PK zorganizovali a ktorých sa zúčastnili:  
 
1. Európsky deň jazykov  
2. Nemčinár roka  (Best in Deutsch)  -  súťaž v nemeckom jazyku 
3. Olympiáda v NEJ  - školské, okresné, krajské a celoslovenské kolo 
4. Olympiáda v FRJ - školské a krajské kolo 
5. Olympiáda v RUJ - školské, krajské a celoslovenské kolo 
6. Puškinov pamätník  - recitačná súťaž v ruskom jazyku 
7. Zájazd do Berlína 
8. Zájazd do Viedne (v spolupráci s PK BIO – CHE) 
9. Zájazd do Moskvy 

 
Olympiáda v nemeckom jazyku 
 
Vargová Alexandra  (I. B)   5. miesto v krajskom kole ONJ (kat. 2A) 
 
Maurer Dominik (II. C)   2. miesto v krajskom kole ONJ (kat. 2A)  
 
Belko Marek (III. D)   7. miesto v celoslovenskom kole ONJ (kat. 2B) 
 
Karman Daniel (IV. C)   11. miesto v krajskom kole ONJ  (kat. 2B) 
  
Horstmann Daniel (tercia)   3. miesto v krajskom kole ONJ (kat. 1C) 
 
 
Olympiáda v ruskom jazyku 
 
Ličko Adam (II. B)    5. miesto v celoslovenskom kole ORJ (kat. B1) 
 
Ravlo Jaroslav (III. C)   3. miesto v krajskom kole ORJ  (kat. B3) 
 
 
Olympiáda vo francúzskom jazyku 
 
Kovácsová Terézia (IV. C)   5. miesto v krajskom kole OFJ (kat. 2B) 
 
Aj v školskom roku 2018/2019 sa naša škola zúčastnila súťaže Best in Deutsch, kde sme sa 
umiestnili na 51. mieste spomedzi všetkých zúčastnených škôl na celom svete, v rámci Slovenskej 
republiky sme obsadili 9. miesto. Zo žiakov najlepšie umiestnenie získal žiak II. C tried  Dominik 
Maurer. 
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4. Výsledky maturitných skúšok 

 
 
     V školskom roku 2018/2019 sa maturitné skúšky z 2. cudzieho jazyka (NEJ, FRJ, RUJ) konali 
len na úrovni B1. Žiaci teda nepísali EČ a PFIČ MS . 
     Z nemeckého jazyka konali ÚF IČ MS 3 žiaci, z francúzskeho jazyka 2 žiaci a z ruského 
jazyka 3 žiaci.  
     Všetci žiaci úspešne vykonali ÚF IČ MS z cudzích jazykov s nasledovným celkovým 
priemerom  -  NEJ – 1, 00;  FRJ – 1, 00;  RUJ – 1, 67. 

 

Ústna forma MS z cudzích jazykov v šk. roku 2018/2019  -  priemery tried 
 
Nemecký jazyk:     

  B1 B2     

IV. A 1, 00 (1 ž) -----     

IV. B ----- -----     

IV. C 1, 00 (1 ž) -----     

ok 1, 00 (1 ž) -----     

       

Ruský jazyk:  

  
 

 B1 B2    

IV. A 2, 00 (1 ž) -----    

IV. B ----- -----    

IV. C 1, 50 (2 ž) -----    

 
 
Francúzsky jazyk: 

 B1 B2 

IV. A 1, 00 (1 ž) ----- 

IV. B ----- ----- 

IV. C 1, 00 (1 ž) ----- 
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5. Materiálne a technické zabezpečenie PK ( učebnice, zbierky, vybavenosť kabinetov atď.) 

 
     Materiálne a technické zabezpečenie kabinetov PK NEJ – FRJ – RUJ je na dobrej úrovni. Každý 
vyučujúci má k dispozícii CD prehrávač a notebook. Jazykové učebne sú vybavené dataprojektormi 
a k dispozícii je i internetové pripojenie, takže na hodinách sa môže využívať IKT technika a žiaci 
môžu pracovať s interaktívnymi cvičeniami . Vybavenosť kabinetov odbornými knihami je rovnako 
na dobrej úrovni.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-                      Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy 
                vzdelávacej činnosti  za školský rok 2018/2019                                     Haličská cesta 9, 984 03 Lučenec 
________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Strana 50 z 112 

d) Predmetová komisia Biológia 
 

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

 
V  školskom roku 2018/2019 pracovala PK BIO-CHE  v tomto zložení: 

Poradové číslo Priezvisko, meno, titul 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 

6. Keľo, Juraj, Mgr. BIO-CHE 

 
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 2018/2019 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.  Spolupracujeme s CVČ Junior v Banskej 
Bystrici pri organizovaní predmetových olympiád – člen PK PaedDr. Ivan Gúgľava je zároveň 
členom krajskej komisie CHO.  
   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 TVVP, ŠkVP. 
V školskom roku 2018/2019 prebehla plánovaná školská inšpekcia ŠŠI v termíne 20. – 27. 02. 2019, 
ktorej závery sú zverejnené v zápisnici u vedenia školy. Pre PK BIO – CHE vyplynula potreba: 
1. implementácie finančnej gramotnosti do UO a TVVP jednotlivých ročníkov a predmetov, 
2. väčšia potreba analyzovania výsledkov a navrhovania opatrení, 
3. vyučovací proces zameriavať viac na činnosť žiakov, 
4. nutnosť realizácie vybraných praktických cvičení v každom ročníku – podľa odporúčania ŠŠI 
realizovať v trvaní jednej vyučovacej hodiny. 
Členovia PK sa na zasadnutí PK dohodli na prepracovaní maturitných zadaní z predmetu biológia, 
ako aj z predmetu chémia. 
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3. Súťaže, aktivity a úspechy žiakov 

 

Aktivity organizované členmi PK BIO-CHE v šk. roku 2018/2019  
 
a. Návšteva tropikária v Budapešti 
b. Návšteva ZOO v Budapešti 
c. Návšteva výstavy Flóra v Bratislave 
d. Besedy:    Prednášky ku Dňu Zeme, Dňu vody, Dňu lesov 
e. Vedenie krúžkov, chemickej a biologickej olympiády 
f. Vypracovanie ponúk na voliteľné predmety pre žiakov 4. ročníka a oktávy 
g. Konzultácie v rámci predmetovej komisie 
h. Exkurzia - „Noc výskumníkov“ v B. Bystrici organizovanou UMB v B. Bystrici - účasť 
i. Homo Chermicus – klub riešiteľov chemickej olympiády 
j. Digiškola – tabletová trieda 
k. Príprava a realizácia DOD GBST v laboratóriách che a bio  

 
 
Výsledky predmetových olympiád v šk. r. 2018/2019 
 

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

zapojení úspešní zapojení úspešní zapojení úspešní zapojení úspešní 

Chemická olymp. Dg 1 1 1 1 - - - - 

Chemická olymp. C 10 10 - - 2 2 - - 

Chemická olymp. B 3 3 - - 3 2 - - 

Chemická olymp. A - - - - - - - - 

Biologická olymp. A - - - - - - - - 

Biologická olymp. B - - - - - - - - 

Biologická olymp. E - - - - - - - - 

 

 
Menovité úspechy: 
 

Priezvisko a meno Súťaž, kategória 
Umiestnenie 

OK KK Celoslov. kolo Medzinár. kolo 

Beľa Adrián, kvinta CHO kat. C - 1. - - 

Detvan Marian, 1.B CHO kat. C - 3. - - 

Trnavský Pavol, 2.B CHO kat. B - 2. - - 

Bozóová Veronika, 2.C CHO kat. B - 7. - 
- 
- 

Markovič Richard, 
kvarta 

CHO kat. D - 9. - 
- 
- 
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4. Výsledky maturitných skúšok 

 
 
MATURITY BIO 2019  

Trieda Počet žiakov 1 2 3 4 Priemer 

4.A 12 8 - 4 - 1,67 

4.B 9 5 4 - - 1,44 

4.C 8 6 1 1 - 1,38 

Oktáva 5 5 - - - 1,00 

škola 34 24 5 5 - 1,44 

 
MATURITY CHE 2019 

Trieda Počet žiakov 1 2 3 4 Priemer 

4.A 7 6 - - 1 1,42 

4.B 9 3 4 2 - 1,88 

4.C 6 4 2 - - 1,33 

Oktáva 5 5 - - - 1,00 

škola 27 18 6 2 1 1,48 

 
 

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

       
      Materiálne zabezpečenie je primerané. Učebné pomôcky ako chemické sklo, mikroskopy – 
nutné čo najskôr doplniť – funkčné sú už len štyri kusy!, preparačné súpravy, chemikálie, obrazy 
a iné je potrebné dopĺňať priebežne – niektoré pomôcky a chemikálie už boli priebežne doplnené.  
Pre skvalitnenie výuky by bolo vhodné nájsť priestory pre zriadenie a vybavenie odbornej učebne 
chémie, za pozitívum považuje to, že už je sfunkčnené chemické laboratórium a mohli sme 
realizovať predpísané praktické cvičenia – delenia v prvom ročníku vzhľadom na stav vedomostí 
študentov z predmetu chémia sa reálne využívajú predovšetkým na precvičovanie výpočtov 
a názvoslovia, resp. opakovanie učiva základnej školy. V súčasnosti sa ešte upravuje učebňa malej 
biológie za účelom skvalitnenia tabletového vzdelávania. 
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e) Predmetová komisia Dejepis – Geografia – Umenie a kultúra – Dejiny 
umenia 
 

 

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

 

P.č. Priezvisko, meno, titul Aprobácia Vyučoval/a v triedach 

1. Balkovská Slávka, Mgr. SJL - DEJ DEJ – p, s, sx, 1.A, 1.B, 2.B, 3.B 

2.  Hraško Ivan, Mgr. SJL – DEJ DEJ – 3.D 

3.  Hrončeková Alica, Mgr. NEJ – RUJ – DEJ DEJ – kv,  3.C 

4. Korimová Tatiana, Mgr. ETV – DEJ 
DEJ – k, 2.A, 3.A, 4. ročník 
SED – 4. ročník 

5. Koza Rastislav, Mgr. MAT – GEG GEG – 1.C 

6. Rapcová Viera, PhDr. FRJ – NAS UKL – 1.A, 3.C 

7.  Rácz Róbert, Mgr. PSY UKL – 3.A, 3.B, 3.D 

8. Širko Ján, Mgr. GEG – TEV GEG – p, k 

9. Šusteková Anna, Mgr. DEJ – GEG 

GEG –  s, t,  kv, sx, 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 
2.C, 3.A, 3.B, 3.C, 3.D,  
SEG – 4. ročník 
DEJ – t, 1.C, 2.C 
SED – 4. ročník 

      
     V tomto školskom roku absolvoval školenie Mgr. Ivan Hraško z dejepisu na tému Slovenská 
spoločnosť v čase Druhej svetovej vojny. 
 
 

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

    
     PK pracovala počas školského roka 2018/2019 podľa plánu  práce, ktorý bol prerokovaný a 
schválený na zasadnutí PK dňa 30.8.2018.  
     Na začiatku školského roka pribudli dvaja pedagógovia: Slávka Balkovská (DEJ) a Robert Sýkora 
(GEG). Po mesiaci kolega Sýkora podal výpoveď a jeho úväzok bol rozdelený medzi vyučujúcich 
GEG.  
     V tomto školskom roku zasadala PK 4-krát a na zasadnutiach sa riešili nasledovné problémy 
a úlohy:  

- kontrola a aktualizácia tematických výchovno-vzdelávacích plánov pre jednotlivé 
vyučovacie predmety 

- prepracovanie výchovno-vzdelávacích plánov a učebných osnov pre GEG –  terciu podľa 
inovovaného štátneho vzdelávacieho programu 

- objednávka učebníc  z geografie 
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- objednávka pracovných zošitov Taktik z geografie a z dejepisu pre triedy 
príma, sekunda, tercia a kvarta 

- oboznámenie študentov 4. ročníka s cieľovými požiadavkami na maturitné skúšky 
z jednotlivých predmetov 

- oboznámenie všetkých žiakov s metodickým pokynom na hodnotenie a klasifikáciu 
žiakov  

- príprava materiálov a programu na prezentáciu školy na Gymnaziáde (Prvá svetová 
vojna a vznik ČSR) 

- príprava a realizácia jednotlivých súťaží a olympiád z dejepisu a geografie 
- kontrola plnenia tematických výchovno-vzdelávacích plánov a  uplatňovanie iŠkVP vo 

vyučovacom procese 
- riešenie aktuálnych otázok, úloh a problémov vyučovania a výchovy   
- analýza výchovno-vyučovacích výsledkov 
- realizácia prípravy na ústnu formu internej časti maturitných skúšok, kontrola súladu 

maturitných zadaní s cieľovými požiadavkami a ich úprava 
- vyhodnotenie  ústnych maturitných skúšok 
- správa o činnosti PK za školský rok 2018/2019 

 
Členovia PK analyzovali výsledky výchovno-vyučovacieho procesu.  
Vyučujúci UKL uviedli že UKL je skôr výchovný predmet, kde v istých častiach sú obsiahnuté 

aj DEU. V HUM vetve v tomto školskom roku sa začal vyučovať ako 1 hodina v 1. ročníku. Po 
predchádzajúcich skúsenostiach, keď sa predmet vyučoval len v 3. ročníku ako dvojhodinovka sa 
osvedčil presun do 1. ročníka, kde to žiaci ešte nepociťujú ako stratu času. Pozitívne bolo 
hodnotené zaradenie hodiny na koniec vyučovania, a v 3. ročníku so zaradením dvojhodinovky 
keďže im dalo väčší priestor na návštevu Múzea či Galérie.  Študenti mali väčší priestor na tvorbu 
projektov ktorými pomohli pri propagácií školy. Do budúcnosti vidia vyučujúci väčší priestor 
v takýchto aktivitách žiakov.  

Vyučujúci DEJ  na hodinách dejepisu sa snažili u žiakov vzbudiť pocit národnej hrdosti a 
spolupatričnosti, lásku k vlasti, pripomenuli si významné výročia i osobnosti národných dejín. Na 
exkurziách a vychádzkach sa žiaci oboznámili s miestami, ktoré úzko súvisia s našou históriou. 
Treba skonštatovať že mnohí žiaci nemajú dejepis veľmi v obľube pre faktografický spôsob jeho 
vyučovania. Vyučujúci sa snažia cibriť aj  kritické myslenie žiakov a rozvíjať dialóg medzi 
minulosťou a súčasnosťou. Problémom je aj nedostatočná ponuka alternatívnych  učebníc 
dejepisu. Absentujú učebné pomôcky, čítanky s úryvkami z dobových prameňov, filmové ukážky.... 
Ako vyučujúci ich vyhľadávame na internete, vytvárame vlastné pracovné listy či iné pomôcky.  Na 
hodinách sa snažíme vytvoriť priestor na samostatné premýšľanie študentov a spoločnú diskusiu. 
V 1. ročníku ukázalo rozdelenie žiakov do tried podľa zamerania orientáciu jednotlivých žiakov 
a rozdiely v záujme o štúdium dejepisu. V HUM vetve vidieť ich nastavenie a záujem o predmet, 
históriu i región. Netreba ich nútiť, realizujú sa i v mimoškolských dejepisných aktivitách. Úplne 
inak je nastavená MAT – INF vetva, kde pre nich DEJ nemá logiku a je pre nich zaťažujúci. 
Problémom sa javí práca s textom, čítanie s porozumením. Svetové dejiny sa ukázali byť pre žiakov 
vzdialenejšie, nezaujímavejšie než národné dejiny, ktoré sú im bližšie z dôvodu priestoru v ktorom 
žijú. Do budúcnosti vyvstala otázka väčšej motivácie týchto žiakov, ich zapojením do vyučovacieho 
procesu vyhľadávaním zdrojov a doplňujúcich materiálov z internetu čím by sa vytvorila aj pre 
pedagógov databáza odkazov na internetové stránky.  
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Vyučujúci GEG hodnotia negatívne časovú dotáciu predmetu. V ISCED 2 sú okrem sekundy 
kde je 1 hodina, vydotované ostatné ročníky 2 hodinami týždenne čo je pre žiakov veľkým 
prínosom, pretože obsahovo, metodicky ľahšie zvládajú stanovený ŠVP. Vďaka tomu žiaci v ISCED 2 
nadobudnú lepšie zručnosti pri práci s mapou, tabuľkami i čítaním grafov. Orientácia je pre nich 
jednoduchšia, je viac priestoru na zaujímavé hry, projekty. Osvedčilo sa používanie pracovných 
zošitov Taktik. Žiaci majú viditeľne lepšie výsledky pri prestupe do ISCED 3A než žiaci prichádzajúci 
zo ZŠ. V ISCED 3A je nedostatočný počet hodín určených na GEG. Žiaci zo základných škôl majú 
väčší problém s prácou s mapou, prispôsobovaním sa štúdiu na SŠ. Majú problém s čítaním 
s porozumením, pri práci s mapou, čítaním legendy, prepočtom mierky mapy.  Tu vidíme priestor  
pre žiakov 1. ročníka aby sa naučili správne sa učiť. V HUM vetve, kde bola GEG posilnená o jednu 
vyučovaciu hodinu na 2 hodiny týždenne, sa vytvoril priestor na hlbšie precvičenie daných tém 
s využitím rôznych metód, hier, praktických zručností. Študenti sa naučili viac pracovať v skupinách 
a riešiť problémové úlohy. V 3.ročníku mal dobrý ohlas ročníkový projekt itineráru týždenného 
výletu po Slovensku, kde študenti mohli prejaviť svoje vedomosti a zručnosti z iných predmetov 
ako i svoju kreativitu a schopnosti plánovania.  Pri vyučovaní GEG to bolo prínosom, študenti to 
uvítali, ako i tímovú spoluprácu, takže v takomto druhu projektov budeme pokračovať aj naďalej. 

Výmena pedagogických skúseností sa uskutočnila aj pomocou konzultácií, na ktorých si 
vyučujúci vymenili skúsenosti, pripomienky a návrhy týkajúce sa vyučovania DEJ, GEG a UKL na 
plnenie učebných osnov a TVVP, iŠkVP.  

Súčasťou práce vedúcej predmetovej komisie bola aj hospitačná činnosť u vyučujúcich v PK 
(Mgr. S. Balkovskej, Mgr. T. Korimovej, Mgr. J. Širkovi a Mgr. R. Kozovi), ako i hospitácie 
z výstupovej pedagogickej praxe dvoch študentov  (z geografie a dejepisu). 
 
 

3. Súťaže, aktivity a úspechy žiakov 

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

1. Návšteva Štátneho oblastného archívu v Lučenci 
2. Návštevy Galérie J. Szabóa v Lučenci 
3. Návšteva výstav v Novohradskej galérii a múzeu 
4. Návšteva Mestského múzea  
5. Návštevy Novohradskej knižnice v Lučenci 
6. Účasť na pochode Timraviným chodníkom 
7. Návšteva Židovskej synagógy v Lučenci 
8. Olympiády z GEG – školské, obvodné, krajské kolo, celoslovenské kolo 
9. Olympiády z DEJ – školské, obvodné kolo, krajské a celoslovenské kolo 
10. Medzinárodná dejepisná súťaž študentov gymnázií: Dejiny Československa 1968-1977 

(celoštátne kolo v Chebe), Dejiny Československa 1978-1993 
11. Súťaž Novohrad – regionálna historická súťaž 
12. Exkurzia Lučenec – Vlak legionárov 
13. Exkurzia Banská Bystrica – Múzeum SNP 
14. Beseda s Jozefom Banášom o M. R. Štefánikovi 
15. Beseda s Ivanom Kamencom k židovskej otázke a Jozefovi Tisovi 
16. Beseda s Natáliou Čengelovou Solčanskou o M. R. Štefánikovi 
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17. Beseda s regionálnou historičkou Máriou Adamovou – Požiar Lučenca v roku 1849 
18. Prednáška s historikom Pavlom Mičianikom o M.R. Štefánikovi a Lučenci pri vzniku ČSR 
19. Prednáška o eurofondoch spojená so zážitkovým učením 
20. Deň Zeme – „Jarná gruntovačka v BB kraji“ – Po stopách bitky pri Lučenci, prednáška p. 

Klindu 
 
 

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 

kategória C 
Michal Mochnacký (kvarta)   7. miesto - úspešný riešiteľ 

Krištof Varga (kvarta)   8. miesto – úspešný riešiteľ 

 

kategória D 

Bronislava Koristeková (tercia) – zúčastnila sa 

 Martin Svorad (tercia) – zúčastnil sa 

  

Krajské kolo 

kategória B 

Ivan Nociar (3.C)   1. miesto - úspešný riešiteľ 

 

Celoslovenské kolo 

kategória B 

Ivan Nociar (3.C)   2. miesto - úspešný riešiteľ, postup na CK 

 
Geografická olympiáda: 
 
Obvodné kolo 

kategória E 
Martina Žigová (kvarta)   7. miesto - úspešná riešiteľka 

Simona Fehérová (tercia) – zúčastnila sa 

http://www.mapaslovakia.sk/
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Obvodné kolo 
kategória F 
Martin Dzúr (sekunda)   4. miesto - úspešný riešiteľ 

Matúš Kružliak (sekunda)  9. miesto - úspešný riešiteľ 

Jerguš Kamenský (sekunda)  10. miesto - úspešný riešiteľ  

Krajské kolo 
 kategória Z 

Jozef Ševčík (2.C)   1. miesto - úspešný riešiteľ, postup na CK 

Adrián Beľa (kvinta)    2. miesto - úspešný riešiteľ, postup na CK 
 

Celoslovenské kolo 

kategória Z 

 Adrián Beľa (kvinta)               21. miesto - úspešný riešiteľ 

Jozef Ševčík (2.C)              25. miesto - úspešný riešiteľ 
 

     Medzinárodná dejepisná súťaž študentov gymnázií – Dejiny Československa 1968 – 1977 

(celoštátne kolo ČR a SR): Ivan Nociar (3.C), Adrián Beľa (kvinta), Jozef Ševčík (2.C) - 11.-13. 

miesto, v rámci slovenských družstiev skončili na 3. mieste.  

     Medzinárodná dejepisná súťaž študentov gymnázií – Dejiny Československa 1978– 1993  
(krajské kolo): Ivan Nociar (3.C), Adrián Beľa (kvinta), Nikoleta Skypalová - 1. miesto - postup na 
československé kolo do Chebu. 

 

     Súťaž Novohrad – regionálna historická súťaž, ktorú organizuje Spolok priateľov histórie 
Novohradu – práce štyroch žiakov boli uverejnené v zborníku: Dominika Šuľanová (4.A), Mirka 
Macháčková (3.D), Adam Spodniak (3.B), Jozef Ševčík (2.C). 
 

4. Výsledky maturitných skúšok 

 
     V období 20.5.-24.5.2019  sa konali z predmetov  DEJ, GEG maturitné skúšky z ÚF IČ MS 
s nasledujúcimi výsledkami:  
     Maturitnú skúšku z predmetu DEJ konalo 20 žiakov z celkovým priemerom 1,55 a z predmetu 
GEG 10 žiakov z celkovým priemerom 1,50. Podrobnejšie výsledky sú zahrnuté v nasledujúcich 
štatistických tabuľkách z ÚFIČ MS.  
     Úroveň vedomostí študentov bola dobrá. V tomto školskom roku bolo otvorené jedno 
oddelenie DEJ pre 4. ročník a oktávu a 2 skupiny oddelenia SED. Príprava žiakov na tieto hodiny 
bola dobrá, študenti sa pripravovali pravidelne a dôsledne. V porovnaní s predchádzajúcim šk. 
rokom záujem o maturitu z dejepisu bol rovnaký. Študenti v tomto školskom roku dosiahli lepšie 
výsledky.  
     Čo sa týka maturity z geografie záujem o maturitu z geografie poklesol. Študenti dosiahli horší 
priemer ako predchádzajúci školský rok. Úroveň vedomostí študentov bola dobrá. Najlepšie sa na 
hodiny geografie pripravovali študenti, ktorí si zvolili GEG ako predmet ďalšieho štúdia na vysokej 
škole. V tomto školskom roku bolo otvorené jedno oddelenie SEG pre študentov 4. ročníka a 
oktávy.  
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Maturitné skúšky – štatistika výsledkov ÚFIČ po predmetoch a triedach v školskom roku 
2018/2019: 
 

Predmet Trieda 1-počet 2-počet 3-počet 4-počet 5-počet Priemer 

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

DEJ IV.B 4 0 2 0 0 1,67 

DEJ IV.C 6 1 1 0 0 1,38 

DEJ oktáva 1 2 1 0 0 2,00 

GEG IV.A 2 1 0 0 0 1,33 

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

GEG oktáva 0 2 0 0 0 2,00 

 
 
Maturitné skúšky – štatistika výsledkov ÚFIČ po predmetoch v školskom roku 2018/2019 
 

Predmet 1-počet 2-počet 3-počet 4-počet 5-počet Priemer 

DEJ 13 3 4 0 0 1,55 

GEG 5 5 0 0 0 1,50 

 
 

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

       
     Materiálne zabezpečenie kabinetov PK DEJ – GEG – UKL – DEU  je na priemernej úrovni. 
Pretrváva problém s učebnicami v niektorých ročníkoch, kde je nevyhnutné  opakovane 
objednávať učebnice (Geografia pre 1. ročník), prípadne doobjednávať učebnice podľa počtu 
žiakov.  Pravidelne sa objednávajú pracovné zošity z geografie pre nižší stupeň gymnáziá a v tomto 
školskom roku sa objednávali aj pracovné zošity z dejepisu. 
     Je potrebné aktualizovať vybavenosť kabinetov, dokúpiť dejepisné a geografické mapy 
i odbornú literatúru. V tomto školskom roku boli zakúpené učebnice Geografie pre 1. ročník 
gymnázia pre jednu triedu. 
     Už niekoľko rokov vyučujúci dejepisu a geografie požadujú skvalitniť výučbu zriadením odbornej 
(resp. polo odbornej učebne) so zodpovedajúcim materiálno-technickým zabezpečením. Od 
vyučujúcich UKL prišla požiadavka na nákup kamery pre tvorbu žiackych videí. 
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f) Predmetová komisia Občianska náuka – Ekonomika – Psychológia 
 

 

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

 
        V tomto školskom roku pracovali v predmetovej komisii OBN – EKO - PSY piati členovia, podľa 
nižšie uvedenej tabuľky. 
      
Prehľad o členoch predmetovej komisie: 
 
Tabuľka č. 1 

P.č. Priezvisko, meno, titul Vyučoval Školenia 

    odborne  neodborne   

   1. Mgr. Róbert Rácz PSY UKL - 

2. PaeDr. Soňa Lindušková SPS, OBN,SLJ   - 

3.  Mgr. Marta Ondrášiková  OBN, SLJ, HU  - 

   4. PhDr. Viera Rapcová 
SPS,OBN, FIL, FRJ, 

UKL, ETV   
- 

5.  Ing. Helena Tomašovičová EKO   - 

 
 

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

  
  PK sa zišla v školskom roku 2018/2019 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 zlepšení kvality 
vyučovacieho procesu a jeho aktualizácii vzhľadom k celospoločenskému dianiu, uplatňovanie 
ŠkVP, o výchovno-vyučovacích výsledkoch, o príprave žiakov na  súťaže a na maturitné skúšky, 
o aktuálnych výchovných a metodických otázkach, o kontrole plnenia časovo-tematických plánov 
a o inovácii maturitných zadaní a o záveroch krajskej školskej inšpekcie. 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 neustále javí ako najväčší problém pri jeho 
realizácii v štvrtom ročníku štvorročného gymnázia nedostatok učebníc na filozofiu, tento 
nedostatok pretrváva už roky. Pri príprave žiakov na rôzne súťaže a olympiády nám v  
ľudskoprávnej problematike pomáha periodikum Týždeň, ktorý odporučila  aj inšpekcia zameraná 
na ľudské práva. Najväčšia výhrada pri novom rámcovom učebnom pláne sa týka nedostatočnej 
hodinovej dotácie pri vyučovaní filozofie, pretože rozsah preberaného učiva zodpovedá skôr 
dvojhodinovej dotácii. K posilneniu hodinovej dotácie spoločenskovedných predmetov dôjde 
v humanitnej vetve a tomu sa prispôsobia aj TTVP a osnovy. Vytvorí sa tým priestor aj na diskusie 
o pálčivých spoločenských témach. 
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Údaje o plnení plánu PK : 
 

Stručný prehľad aktivít, ktoré členovia PK zorganizovali a ktorých sa zúčastnili:         
 
1.   Organizácia školského kola Olympiády ľudských práv – zodpovedná p. Rapcová – november. 
2. Príprava a účasť víťazky celoškolského kola OĽP  na krajskom a celoštátnom kole Lucie  

Kresanovej zo IV.A   – zodpovedná p. Rapcová – február – apríl. 
3.  Účasť na súdnom pojednávaní – p. Lindušková, p. Ondrášiková  – apríl - seminaristi 4. ročník . 
4.  Darcovstvo krvi – vybraní žiaci –  p. Lindušková. 
5.  Účasť na besede o histórii lučenského židovstva  s Mgr. Becániovou, vedúcou okresného archívu 

v Lučenci– október – seminaristi SPS, FIL, DEJ – p. Rapcová. 
6.  Namaľuj si ľudské práva – aktivita na výtvarnej výchove – p. Ondrášiková . 
7. „Jedna polovica ľudstva“ – premietanie filmu s ľudskoprávnou problematikou o boji za práva 

žien –III.C, SPS – p. Rapcová. 
8.  Mgr. Róbert Rácz poskytoval pomoc pri riešení ťažkostí a výchovných problémov žiakov GBST 

ako školský psychológ (individuálne i skupinové sedenia so žiakmi, poradenstvo zákonným 
zástupcom, orientačná diagnostika profesijnej orientácie, záujmov a pod.). 

9.  Mgr. Róbert Rácz vytvoril „Pracovné listy a poznámky z psychológie“ 1. a 2. časť ako učebný 
materiál k voliteľnému maturitnému predmetu psychológia. 

10. Mgr. Róbert Rácz vypracoval učebné osnovy a TVVP k novému predmetu Cvičenia 
z psychológie. 

11. Uskutočnenie besied o EÚ s M. Olšiakom pre III. C triedu, o finančnej gramotnosti s finančným 
poradcom v III. A triede, pre tretí ročník beseda o eurovoľbách a EÚ s odborníkom z Bratislavy 
a na Mestskej radnici beseda s p. poslankyňou Smolkovou o EÚ a beseda s p. Rusnákovou 
z úradu vlády o eurofondoch. 

 
 

3. Súťaže, aktivity a úspechy žiakov 

 
A/ Súťaže 
 

1.Olympiáda ľudských práv 
Krajské kolo: 
Lucia Kresanová, IV. A – 5. miesto na krajskom kole OĽP  a úspešná riešiteľka na celoslovenskom 
kole OĽP - p. Rapcová 
 

2. Súťaž „ Mladý Európan“   
Žiaci 3.A a 3.C triedy  vyhrali regionálnu súťaž Mladý Európan a postúpili do celoštátneho kola tejto 
súťaže, kde obsadili pekné 4. miesto – p. Lindušková 
 

3. Súťaž v tvorbe esejí  - nadácia Neuwirtha 

Žiak J. Štupák sa zúčastnil súťaže v tvorbe esejí na aktuálnu spoločenskú tému nadácie Neuwirtha. 
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4. Výsledky maturitných skúšok 

 

Predmet Počet žiakov Priemer 

Psychológia 19 1,84 

Občianska náuka 19 1,84 

Ekonomika 14 1,64 

 

     Priemer v jednotlivých predmetoch na maturitách sa v porovnaní s minulým rokom o pár 
desatín zhoršil, pretože sa z týchto predmetov rozhodli maturovať niektorí žiaci so slabším 
prospechom.  

 

Priemery v štvrtom ročníku na konci druhého polroku školského roku 2018/19 
 

Psychológia: 
Trieda Priemer 
IV. A       1, 38 
IV. B    3,00 
IV. C   1,78 
Oktáva  2,00 
Celkový priemer 1,74 

 

SPS: 
Trieda Priemer 
IV. A       2,00 
IV. B    2,00 
IV. C   2,08 
Oktáva  2,14 
Celkový priemer 2,05 

 

Filozofia: 
Trieda Priemer 
IV. A       1,60 
IV. B    2,00 
IV. C   2,00 
Oktáva  1,00 
Celkový priemer 1,74 

 

Ekonomika: 
Trieda Priemer 
IV. A       2,50 
IV. B    2,25 
IV. C   1,50 
Oktáva  1,00 
Celkový priemer 2,07 

Opatrenia na zlepšenie študijných výsledkov v štvrtom ročníku:      
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     Priemer na maturitných skúškach sa v porovnaní s priemerom v štvrtom ročníku mierne zhoršil 
v psychológii, k výraznejšiemu zlepšeniu došlo v ekonomike. Priemer z OBN na maturite bol 
približne rovnaký ako spoločný priemer v predmetoch filozofia a spoločenskovedný seminár (spolu 
1,90).  
     Vzhľadom k rozsahu požiadaviek a k slabšiemu priemeru na konci štvrtého ročníka navrhujeme, 
aby bol spoločenskovedný seminár  od budúceho školského roku  štvorhodinovým voliteľným 
predmetom, čo prispeje k hlbšiemu zosystematizovaniu poznatkov piatich spoločenskovedných 
predmetov a vytvorí priestor pre diskusie o naliehavých spoločenských a ľudskoprávnych otázkach 
vrátane hrozby extrémizmu v Európe. 

 
Priemery OBN v ostatných ročníkoch: 

 
Trieda    Priemer 
Príma    1,00 
Sekunda  1,07 
Tercia   1,43 
Kvarta   1,48 
II.A   2,00 
II.B   1,48 
II.C   1,35 
III.A   1,66 
III.B   1,67 
III.C   1,61 
III.D   1,70 

 
 
Opatrenia na zlepšenie študijných výsledkov vo všetkých ročníkoch: 
     Na zlepšenie študijných výsledkov vo všetkých ročníkoch je potrebné motivovať žiakov 
prostredníctvom rôznorodých moderných učebných metód. Je nevyhnutné aktualizovať učivo 
v súlade so spoločenským dianím, využívať rôzne krátke referáty o spoločenských udalostiach 
a umožniť žiakom, aby vyjadrili svoj názor na aktuálne témy. V súlade s modernými vyučovacími 
metódami je potrebné využívať viac skupinovú prácu a prácu vo dvojiciach a podnecovať tým 
žiakov ku kreativite a aktívnemu prístupu k danej téme. V triedach sekunda až kvarta je možné na 
aktivizáciu žiakov využívať kvalitné učebnice, vhodné učebnice sú aj v štvorročnej vetve gymnázia 
s výnimkou filozofie. Posledné učebnice filozofie vydali pred dvadsiatimi piatimi rokmi, odvtedy sa 
však neaktualizovali v súlade s novými učebnými osnovami. Vo vyučovacom procese v treťom 
ročníku sa využívajú pracovné zošity, ktorými disponujú len vyučujúci a žiaci by si ich mali každý 
rok kupovať, čo je neúnosné. K zlepšeniu vyučovacieho procesu by prispel  kvalitný učebný 
materiál. 
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5. Materiálne a technické zabezpečenie PK ( učebnice, zbierky, vybavenosť kabinetov atď.) 

       
    Materiálno technické zabezpečenie vyučovania  sa  výrazne zlepšilo. Uvítali by sme vybavenie  
všetkých tried počítačom s pripojením na internet a dostatočným zatienením okien závesmi v 
triedach, vyučovaniu a zvlášť premietaniu by to významne pomohlo. Ak svieti totiž slnko, cez 
žalúzie preniká svetlo a obraz vôbec nevidno. Periodikum Týždeň výrazne napomáha aktualizovať 
učivo vzhľadom na súčasné ľudskoprávne trendy.  
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g) Predmetová  komisia  Matematika – Fyzika – Informatika  
 

 

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

 
Zloženie predmetovej komisie  

Mgr. Anita DZÚROVÁ, predseda PK (Dzu)  MAT-INF 

Mgr. Marta ÖLLÖSOVÁ, zastupujúci predseda PK (Ol) MAT-INF 

RNDr. Mária BUDÁČOVÁ, (Bu) MAT-FYZ 

PaedDr. Henrieta HALUŠKOVÁ (Hu) MAT-FYZ 

PaedDr.Elena KOPRDOVÁ, (Kp)  FYZ-ZT 

Mgr. Rastislav KOZA (Ko)  MAT-GEG 

Mgr. Zuzana PŠENICOVÁ (Pš) MAT-INF 

RNDr. Tatiana SARVAŠOVÁ (Sr) MAT-CHE 

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

Mgr. Helena MARÁKOVÁ, riaditeľka školy (Mv) MAT-TEV 

Mgr. Karol KARMAN (Kk) MAT-INF 

Mgr. Emília BLAHÚTOVÁ (Bl), dôchodkyňa  MAT-INF 

 

 

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

    
     V tomto školskom roku zasadala naša predmetová komisia celkom 4-krát (31.08.2018, 
03.09.2018,  18.03.2019, 01.07.2019, kde sa riešili nasledovné témy a problémy: úprava inŠKVP, 
školský vzdelávací program, učebné osnovy, plány využívanie IKT na hodinách, ponuka krúžkov, 
olympiád a súťaží, exkurzie, “Národný štandard finančnej gramotnosti“, 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, zapisovanie do TK, aktuálne 
problémy vo vyučovaní matematiky, fyziky a informatiky, spätná reakcia od bývalých žiakov, 
analýzu výsledkov externej maturitnej skúšky z matematiky, ponuku voliteľných predmetov,... (viď. 
zápisnice z príslušných zasadnutí).  
 Počas polroku sme okrem toho riešili pribežne všetky úlohy, ktoré sa vyskytli nad rámec 
našich povinností, napr. účasť na 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 
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maturitné skúšky. Všetky maturitné zadania boli od školského roka 2018/2019 zosúladené s 
cieľovými požiadavkami podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu zverejnenými na 
stránkach: 
 
www.statpedu.sk/files/sk/svp/maturitne-skusky/platne-od-sk-r-

2018/2019/cp_matematika_2019.pdf 

www.statpedu.sk/files/sk/svp/maturitne-skusky/platne-od-sk-r-2018/2019/cp_fyzika_2019.pdf 

www.statpedu.sk/files/sk/svp/maturitne-skusky/platne-od-sk-r-

2018/2019/cp_informatika_2019.pdf 

 

Hodnotenie a klasifikácia žiakov v I. a II. polroku prebiehalo priebežne, pričom vyučujúci sa 

riadili nasledovnými metodickými usmerneniami:  

Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl 

www.minedu.sk/metodicky-pokyn-c-212011-na-hodnotenie-a-klasifikaciu-ziakov-strednych-skol/ 

Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl 

www.minedu.sk/metodicky-pokyn-c-222011-na-hodnotenie-ziakov-zakladnej-skoly/ 

Akcie, do ktorých sme sa počas školského roku 2018/2019 zapájali: 

 

Exkurzie, besedy a iné akcie: 

Noc výskumníkov v Banskej Bystrici v nákupnom centre Európa 28.09.2018, zúčastnili žiaci prímy 

až kvarty, doprovod triedni učitelia. 

 

Prezentácie VŠ spojené s besedou: 

Ladislav Bari (bývalý žiak) STU Bratislava FIIT 

Tomáš Kurák (bývalý žiak) STU Bratislava FCHPT 

Romana Sarvašová (bývalá žiačka) Masarykova univerzita Brno, PF 

Eva Hašková (bývalá žiačka) Palackého univerzia Olomouc, LF 

 

Olympiády a iné súťaže: 

 Matematická olympiáda – zodpovední všetci vyučujúci matematiky 

 Fyzikálna olympiáda – zodpovední všetci vyučujúci fyziky 

 Olympiáda v informatike– zodpovední všetci vyučujúci informatiky 

http://www.statpedu.sk/files/sk/svp/maturitne-skusky/platne-od-sk-r-2018/2019/cp_matematika_2019.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/svp/maturitne-skusky/platne-od-sk-r-2018/2019/cp_matematika_2019.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/svp/maturitne-skusky/platne-od-sk-r-2018/2019/cp_fyzika_2019.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/svp/maturitne-skusky/platne-od-sk-r-2018/2019/cp_informatika_2019.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/svp/maturitne-skusky/platne-od-sk-r-2018/2019/cp_informatika_2019.pdf
http://www.minedu.sk/metodicky-pokyn-c-212011-na-hodnotenie-a-klasifikaciu-ziakov-strednych-skol/
http://www.minedu.sk/metodicky-pokyn-c-222011-na-hodnotenie-ziakov-zakladnej-skoly/
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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 Ol 

 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 

 

Tvorba a úprava tematických plánov z jednotlivých predmetov – zodpovední:  

Matematika  a voliteľné predmety vo 4. ročníku 

1. ročník, kvinta, 2.ročník,sexta, 3. ročník, septima  4. ročník, oktáva Bu, Ko, 
Príma, sekunda, tercia, kvarta Dzu, Ol 
Fyzika a voliteľné prednety vo 4. ročníku    

1. ročník, kvinta, 2.ročník,sexta, 3. ročník, septima  4. ročník, oktáva Hu, Kp  
Príma, sekunda, tercia, kvarta Kp, Hu 
Informatika a voliteľné predmety vo 4. ročníku  

1. ročník, kvinta, 2.ročník,sexta, 3. ročník, septima  4. ročník, oktáva Ol, Dzu  
Príma, sekunda, tercia, kvarta Ol, Dzu 
Tvorba a úprava maturitných zadaní z matematiky, fyziky a informatiky – zodpovední vyučujúci 

v maturitnom ročníku  

Príprava testov na prijímacie pohovory  

Štvorročné štúdium Bu, Ko, osemročné štúdium Ol, Pš 

Krúžky – Internetový Dzu, Matematický I Mu, Matematický II Hu, Matematický III Sr, Fyzikálny Kp,  

Stránka školy – Bl, Dzu-fotky 

Facebook – Dzu, Ra 

Zrealizované vzdelávania: 

Mgr. Anita Dzúrová: Edukačná príprava učiteľov stredných škôl na vykonanie druhej atestácie. 
Mgr. Rastislav Koza: Prípravné atestačné vzdelávanie pred prvou atestáciou. 
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3. Súťaže, aktivity a úspechy žiakov 

 
MATEMATIKA 68. ročník  
Okresné kolo MO kat. Z-6 Lenka Kalamárová 1. miesto (úspešná) 
  Martin Kelement 7. miesto (úspešný) 
  Ján Kubaščík 22. miesto 
 
 MO kat. Z-7 Danielle Nicolette Malčeková 1. miesto (úspešná) 
  Nina Kováčová 1. miesto (úspešná) 
  Martin Dzúr 1. miesto (úspešný) 
  Tamara Borošová 10. miesto 
 
 MO kat. Z-8 Martin Svorad 6. miesto 
  Zina Dobrocká 7. miesto 
  Bronislava Koristeková 7. miesto 
 
 MO kat. Z-9 Ondrej Láska 1. miesto (úspešný) 
  Richard Markovič 6. miesto 
  Filip Nagy 7. miesto 
 
  
 
Krajské kolo MO kat. B Jozef Mikuláš 9. miesto 
  Lukáš Štupák 11.-12. miesto 
  Pavol Hric 13.-17. miesto 
  David Joachim 13.-17. miesto 
  Miroslav Krnáč 18.-19. miesto 
 
 MO kat. C Simona Sarvašová 5. miesto (úspešná) 
  Samuel Márton 16. miesto 
 
 MO kat. Z-9 Ondrej Láska 2. miesto (úspešný) 
 
 

PYTAGORIÁDA 40. ročník 
Okresné kolo Kat. P-6 Martin Kelement 8. miesto 
  Karolína Lauková 9. miesto 
  Lenka Kalamárová 9. miesto 
  Richard Márton 10. miesto 
  Sára Ďurišková 13. miesto 
  Tamara Tóthová 14. miesto 
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Okresné kolo Kat. P-7 Martin Dzúr 1. miesto (víťaz) 
  Nina Kováčová 5. miesto 
  Nicolette Danielle Malčeková 6. miesto 
  Tomáš Biblyák 8. miesto 
  Nina Póchová 9. miesto 

 
 
 Kat. P-8 Martin Svorad 1. miesto (víťaz) 
  Martin Dzúr (7.roč) 2. miesto (úspešný) 
  Stella Sophia Vargová 11. miesto 

 
 
FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA 60. ročník 
 
Obvodné kolo FO kat. E Ondrej Láska 1. miesto (víťaz) 
 
 
Krajské kolo FO kat. A Jakub Štupák 4. miesto 
 FO kat. C Jozef Mikuláš 5.-6. miesto (úspešný) 
  Lukáš Štupák 8. miesto 
 FO kat. D Jakub Kováč riešiteľ 
 FO kat. E Ondrej Láska 8. miesto (úspešný) 
 

 
 
Olympiáda v informatike 34. ročník 
 
Krajské kolo kat. A Martin Beľa 2. miesto (úspešný) 
 Postúpil na celoštátne kolo 
 
 
ZENIT – súťaž v programovaní 
 
Krajské kolo Kat. A Martin Beľa 4. miesto 
  Hugo Adamove 5. miesto  
 
 Kat. B Matej Zoltán Šuvert 4. miesto 
  Samuel Márton 11. miesto 
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Výsledky súťaže iBobor v školskom roku 2018/2019 

     Benjamín 
    Celkové poradie Meno a priezvisko Trieda Dosiahnutý výsledok 

 1. - 508. Dzúr Martin sekunda 80,00 bodov, 100. percentil diplom 

710. - 1125. Malčeková Nicolette Danielle sekunda 74,67 bodov, 96. percentil diplom 

1767. - 2160. Dobrocká Nela prima 69,34 bodov, 90. percentil diplom 

2171. - 2619. Kalamárová Lenka prima 68,01 bodov, 88. percentil diplom 

4720. - 5162. Haban Samuel sekunda 58,68 bodov, 74. percentil diplom 

5227. - 5678. Biblyák Tomáš sekunda 57,35 bodov, 71. percentil diplom 

7060. - 7607. Kamenský Jerguš sekunda 52,02 bodov, 61. percentil diplom 

7060. - 7607. Čipka Lukáš prima 52,02 bodov, 61. percentil diplom 

9019. - 9067. Kružliak Matúš sekunda 47,02 bodov, 51. percentil 
 9719. - 10234. Mede Dominik prima 45,36 bodov, 47. percentil 
 13263. - 13695. Kubicová Eva prima 36,03 bodov, 28. percentil 
 15019. - 15300. Márton Richard prima 30,70 bodov, 18. percentil 
 15365. - 15630. Kováčová Nina sekunda 29,37 bodov, 16. percentil 
 

     Kadet 
    Celkové poradie Meno a priezvisko Trieda Dosiahnutý výsledok 

 533. - 627. Láska Ondrej kvarta 76,00 bodov, 97. percentil diplom 

768. - 1582. Svorad Martin tercia 73,34 bodov, 95. percentil diplom 

1601. - 1611. Horstmann Daniel tercia 71,00 bodov, 90. percentil diplom 

1981. - 2379. Švidraň Ján tercia 68,01 bodov, 88. percentil diplom 

2385. - 3231. Koristeková Bronislava tercia 66,68 bodov, 85. percentil diplom 

2385. - 3231. Markovič Richard kvarta 66,68 bodov, 85. percentil diplom 

3530. - 3949. Nagy Filip kvarta 62,68 bodov, 78. percentil diplom 

4006. - 4561. Varga Krištof kvarta 61,35 bodov, 75. percentil diplom 

4006. - 4561. Dobrocká Zina tercia 61,35 bodov, 75. percentil diplom 

6957. - 7198. Majoroš Bruno Leonard tercia 53,36 bodov, 57. percentil diplom 

8205. - 8722. Vargová Sophia Stella tercia 49,36 bodov, 49. percentil 
 8205. - 8722. Úradník Tomáš tercia 49,36 bodov, 49. percentil 
 8205. - 8722. Fehérová Simona tercia 49,36 bodov, 49. percentil 
 9519. - 9942. Guláš Andrej tercia 45,36 bodov, 41. percentil 
 10879. - 10904. Mochnacký Michal kvarta 41,69 bodov, 33. percentil 
 

     Junior 
    Celkové poradie Meno a priezvisko Trieda Dosiahnutý výsledok 

 105. - 149. Joachim David 2. C 76,00 bodov, 99. percentil diplom 

158. - 186. Márton Samuel 1. C 74,67 bodov, 98. percentil diplom 

187. - 314. Mikuláš Jozef 2. A 73,34 bodov, 97. percentil diplom 

368. - 371. Halajová Alexandra 2. C 70,00 bodov, 95. percentil diplom 

374. - 463. Kantorák Ján 1. A 69,34 bodov, 95. percentil diplom 

644. - 649. Hric Pavol 2. A 66,34 bodov, 91. percentil diplom 
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724. - 836. Šule Peter 2. A 64,01 bodov, 90. percentil diplom 

724. - 836. Jakubišin Marek 2. A 64,01 bodov, 90. percentil diplom 

724. - 836. Skrutek Marek 2. C 64,01 bodov, 90. percentil diplom 

862. - 961. Kuric Martin sexta 62,68 bodov, 88. percentil diplom 

862. - 961. Skypalová Nikoleta kvinta 62,68 bodov, 88. percentil diplom 

1367. - 1491. Matúška Tomáš sexta 57,35 bodov, 81. percentil diplom 

1538. - 1600. Sarvašová Simona 1. B 56,02 bodov, 79. percentil diplom 

1538. - 1600. Fulajtárová Laura 1. C 56,02 bodov, 79. percentil diplom 

1635. - 1645. Krnáč Miroslav 2. C 55,01 bodov, 77. percentil diplom 

1948. - 2082. Bolla Erik 1. C 52,02 bodov, 73. percentil diplom 

2095. - 2100. Michalík Michal 1. B 51,68 bodov, 71. percentil diplom 

2105. - 2111. Lauko Michal 2. C 51,34 bodov, 71. percentil diplom 

2139. - 2271. Čomaj Marek 2. A 50,69 bodov, 70. percentil diplom 

2341. - 2391. Babiak Štefan 1. C 49,36 bodov, 67. percentil 
 3179. - 3181. Kortiš Filip 1. C 44,36 bodov, 56. percentil 
 3203. - 3278. Jánov Tomáš 1. C 44,03 bodov, 55. percentil 
 3879. - 4019. Podhorec Milan 2. A 40,03 bodov, 46. percentil 
 4283. - 4288. Popovič Dávid 1. C 38,01 bodov, 40. percentil 
 4722. - 4724. Kolimár Peter sexta 36,01 bodov, 34. percentil 
 5045. - 5120. Šprláková Mária 1. C 33,36 bodov, 30. percentil 
 

     Senior 
    Celkové poradie Meno a priezvisko Trieda Dosiahnutý výsledok 

 139. - 182. Belovec Michal 3. D 69,34 bodov, 97. percentil diplom 

216. - 219. Moravčíková Viktória 3. A 67,00 bodov, 95. percentil diplom 

304. - 333. Macháček Tomáš oktáva 64,01 bodov, 93. percentil diplom 

334. Matuška Marko 3. A 64,00 bodov, 92. percentil diplom 

446. - 458. Rusnák Filip 3. B 61,34 bodov, 89. percentil diplom 

446. - 458. Halaj Martin 4. C 61,34 bodov, 89. percentil diplom 

524. - 528. Adamove Hugo oktáva 60,00 bodov, 87. percentil diplom 

677. - 717. Sásiková Kristína 3. D 56,02 bodov, 83. percentil diplom 

740. - 746. Zivák Maximilián 3. C 55,67 bodov, 82. percentil diplom 

747. - 752. Kristl Daniel 3. C 55,34 bodov, 82. percentil diplom 

839. - 871. Adamove Marek 3. D 53,35 bodov, 79. percentil diplom 

839. - 871. Paučo Michal 3. C 53,35 bodov, 79. percentil diplom 

951. - 953. Ziman Ondrej oktáva 52,00 bodov, 77. percentil diplom 

1041. - 1047. Lukáč Samuel 3. A 50,34 bodov, 75. percentil diplom 

1041. - 1047. Drábik Jakub 3. C 50,34 bodov, 75. percentil diplom 

1229. - 1232. Kanát Adrián 4. C 47,67 bodov, 70. percentil 
 1261. - 1317. Padúch Denis 3. D 46,69 bodov, 69. percentil 
 1345. - 1350. Kleffler Adrián 3. B 45,68 bodov, 67. percentil 
 1434. - 1444. Baranová Barbora 3. D 44,35 bodov, 65. percentil 
 1538. - 1547. Gonos Andrej 4. C 43,02 bodov, 62. percentil 
 1622. - 1623. Urbančok Michal 3. C 42,67 bodov, 60. percentil 
 1741. - 1749. Táčik Tomáš 3. D 41,01 bodov, 57. percentil 
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1770. - 1801. Jeleňová Veronika 3. B 40,03 bodov, 57. percentil 
 2172. - 2173. Daniš Adam oktáva 35,36 bodov, 47. percentil 
 2177. - 2179. Mócová Martina 3. B 35,34 bodov, 47. percentil 
 2617. - 2620. Macháčková Mirka 3. D 30,02 bodov, 36. percentil 
 2733. - 2744. Zlochová Marianna 4. C 28,04 bodov, 33. percentil 
 2977. Šoóšová Vladimíra 3. A 25,69 bodov, 27. percentil 
 2980. - 3070. Fridrich Andrej oktáva 25,37 bodov, 27. percentil 
    

Astronomická súťaž:  Čo vieš o hviezdach ? 
Okresné kolo  I. kategória:  Milan Pupala 1. miesto 

  Nela Dobrocká 4. miesto  
 II. kategória:  Martin Svorad 3. miesto  

Martin Dzúr 4. miesto 
 III. kategória:  Marko Fehérpataky 1. miesto 
  Jozef Ševčík 2. miesto 
 
 

Krajské kolo I. kategória:  Milan Pupala 15. miesto 
 II. kategória:  Martin Svorad 6. miesto 
 III. kategória:  Marko Fehérpataky 4. miesto 
  Jozef Ševčík 8. miesto 

IQ olympiáda 
Naša škola sa už druhýkrát zapojila do celoslovenskej súťaže IQ olympiáda. Do súťaže sa zapojilo 
23 žiakov z nižších tried osemročného gymnázia. Najlepšie sa umiestnili Martin Dzúr zo sekundy a 
Ondrej Láska z kvarty. Na regionálnom kole v Žiline nás reprezentoval Martin Dzúr. V konkurencii 
najlepších 80 žiakov z Banskobystrického, Trenčianskeho a Žilinského kraja sa umiestnil na peknom 
26. mieste. Do regionálneho kola Stred sa zapojilo 5 471 detí, z ktorých 20 najlepších postupuje do 
finále. 

 
Súťaže družstiev 

 
Náboj Junior 2018 matematicko-fyzikálna súťaž družstiev (súťaž prebiehala súčasne 

v niekoľkých mestách v Čechách a na Slovensku) 
 Dňa 24. 11. 2017 sa tím organizátorov z nášho gymnázia pod vedením pani učiteľky Marty 
Öllösovej podieľal na usporadúvaní medzinárodnej súťaže NÁBOJ JUNIOR. Ide o matematicko-
fyzikálnu súťaž určenú pre žiakov 8.-9. ročníka (tercie a kvarty), prebieha v štvorčlenných tímoch 
a cieľom je vyriešiť čo najviac úloh, ktorých náročnosť sa postupne zvyšuje.  
        V Lučenci sa juniorský NÁBOJ už šiesty krát konal v CVČ Magnet a zúčastnili sa ho tímy aj 
z poltárskeho a rimavsko-sobotského okresu. 

 
Naši žiaci sa umiestnili nasledovne: členovia tímu GBST (žiaci kvarty): Ondrej Láska, 

Richard Markovič, Filip Nagy, Krištof Varga sa umiestnili na 1. mieste a členovia druhého tímu 
GBST (žiaci tercie a sekundy): Martin Svorad, Bronislava Koristeková, Marko Tokár, Martin Dzúr 
sa umiestnili na 7. mieste z 15 tímov, ktoré súťažili  v Lučenci. 
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Celoštátne súťaže družstiev 

 
Medzinárodná súťaž MATEMATICKÝ NÁBOJ 2018 SR v Bratislave, 
na ktorej sa zúčastnili školy zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, Ruska, Nemecka, Rakúska, 
Švajčiarska, Rumunska a Spojeného Kráľovstva. 

 
Seniorské družstvo v zložení: Hugo Adamove, Samuel Fanči, Veronika Jeleňová, Tomáš 

Macháček, Jakub Štupák sa umiestnili 36. mieste zo 111 družstiev na Slovensku a na 194. mieste 
v medzinárodnom vyhodnotení z 486 družstiev. 
 Juniorské družstvo 1 v zložení: Pavel Hric, Jozef Mikuláš, Lukáš Štupák, Matej Zoltán 
Šuvert, Pavol Trnavský sa umiestnili na 82. mieste v rámci SR zo 120 družstiev a na 391. mieste 
v medzinárodnom vyhodnotení z 495 družstiev. 

Juniorské družstvo 2 v zložení: v zložení: Bruno Kristián, Martin Kuric, Patrik Póczoš, 
Simona Sarvašová, Jakub Kocúr sa umiestnili na 107. mieste v rámci SR zo 465 družstiev a na 330. 
mieste v medzinárodnom vyhodnotení z 495 družstiev 

 
 
Medzinárodná súťaž FYZIKÁLNY NÁBOJ 2018 SR v Bratislave, 
na ktorej sa zúčastnili školy zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska a Ruska. 

Seniorské družstvo v zložení: Hugo Adamove, Samuel Fanči, Veronika Jeleňová, Tomáš 
Macháček, Jakub Štupák sa umiestnili 14. mieste zo 48 družstiev na Slovensku a na 46. mieste 
v medzinárodnom vyhodnotení z 122 družstiev. 
 Juniorské družstvo v zložení: Marek Červenák, Tomáš Červenák, Lukáš Štupák, Jozef 
Mikuláš, Jakub Kocúr sa umiestnili na 19. mieste v rámci SR z 52 družstiev a na 40. mieste 
v medzinárodnom vyhodnotení z 91 družstiev. 

 
 
Korešpondenčné matematické semináre:  
PIKOMAT   Martin Dzúr – úspešný riešiteľ 
KMS   Matej Zoltán Šuvert – úspešný riešiteľ  
 
MAKS  Martin Svorad – MaksiHviezda  
   Martin Dzúr – MaksiFrajer 
   Matúš Kružliak – MaksiDiplom 
   Martin Kelement – MaksiDiplom 
   Jaroslav Kovalančík, Ján Kubaščík – MaksiDiplom 
   Lenka Kalamárová, Karolína Lauková – MaksiDiplom 
   Nela Dobrocká, Amália Vargová – MaksiDiplom 
    
Letná škola fyziky v Bratislave zúčastnili sa:  

Ján Kršiak (matematika a fyzika), David Dokupil (matematika a informatika) 
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MATEMATICKÝ KLOKAN 
Dňa 21. marca 2019 sa na našej škole uskutočnila súťaž Matematický klokan. Vo všetkých 

kategóriách súťažilo spolu 60 súťažiacich, z ktorých bolo 24 úspešných riešiteľov, t.j. zaradilo sa 

medzi 20% najúspešnejších riešiteľov na Slovensku. Školským šampiónom sa stal žiak sekundy 

Martin Dzúr, ktorý získal 95,8% bodov (115 zo 120 možných) a s percentilom 98,6 % vo svojej 

kategórii  bol najúspešnejším žiakom našej školy. Pozoruhodným výkonom sa tiež prezentovali 

žiaci Simona Sarvašová, žiačka 1.B triedy, ktorá tiež získala  95,8% bodov a jej percentil bol 98,3% 

vo svojej kategórii a Martin Svorad, žiak tercie, ktorý tiež získal  95,8% bodov a jeho percentil bol 

97,1% vo svojej kategórii. 

 

Kategória Trieda Meno Pohlavie Body 

Úspešnosť 
(počet % z 

max. 
počtu 
bodov 

Miesto v SR vo 
svojej kategórii 

Koľko % 
žiakov 
malo 

menej 
bodov 

Školák 6 PRÍMA.OG Saša Ilkovičová D 94 78,3 % 1288. - 1371. 72 

Školák 6 PRÍMA.OG Matej Rigó  C 90 75 % 1743. - 1803. 62,7 

Školák 6 PRÍMA.OG Ján Kubaščík  C 85 70,8 % 2226. - 2275. 52,6 

Školák 6 PRÍMA.OG Amália Vargová D 76 63,3 % 2987. - 3101. 35,9 

Školák 6 PRÍMA.OG Nela Dobrocká D 103 85,8 % 622. - 756. 85,5 

Školák 6 PRÍMA.OG Lenka Kalamárová  D 102 85 % 757. - 823. 83,4 

Školák 6 PRÍMA.OG Clarissa Molnárová  D 58 48,3 % 4147. - 4182. 12,3 

Školák 6 PRÍMA.OG Karolína Lauková  D 91 75,8 % 1643. - 1742. 64,4 

Školák 6 PRÍMA.OG Jakub Šuhaj  C 57 47,5 % 4183. - 4220. 11,5 

Školák 6 PRÍMA.OG Dominik Mede  C 50 41,7 % 4416. - 4442. 6,7 

Školák 6 PRÍMA.OG Tamara Fohlová  D 62 51,7 % 3950. - 3997. 16,3 

Školák 6 PRÍMA.OG EmaSebestyén D 69 57,5 % 3553. - 3617. 24,5 

Školák 6 PRÍMA.OG Jaroslav Kovalančík C 102 85 % 757. - 823. 83,4 

Školák 6 PRÍMA.OG Eva Kubicová  D 89 74,2 % 1804. - 1871. 61,3 

Benjamín 7 SEKUNDA.0G Nina Póchová D 84 70 % 882. - 919. 75,7 

Benjamín 7 SEKUNDA.0G Matúš Kružliak C 92 76,7 % 558. - 602. 84,4 

Benjamín 7 SEKUNDA.0G Marek Gúgľava C 38 31,7 % 3312. - 3348. 10,2 

Benjamín 7 SEKUNDA.0G Michaela Arvaiová D 67 55,8 % 1789. - 1850. 51 

Benjamín 7 SEKUNDA.0G Martin Dzúr C 115 95,8 % 34. - 73. 98,6 

Benjamín 7 SEKUNDA.0G Tomáš Biblyák C 57 47,5 % 2362. - 2440. 35,3 

Benjamín 7 SEKUNDA.0G Samuel Haban C 87 72,5 % 765. - 816. 78,7 

Benjamín 8 TERCIA.OG Daniel Horstman C 85 70,8 % 991. - 1030. 68,2 

Benjamín 8 TERCIA.0G Samuel Fačka C 80 66,7 % 1244. - 1290. 60,1 

Benjamín 8 TERCIA.0G Martin Svorad C 115 95,8 % 68. - 117. 97,1 

Benjamín 8 TERCIA.0G Lea Cseriová D 61 50,8 % 2186. - 2234. 30,3 

Benjamín 8 TERCIA.0G Lara Vargová D 99 82,5 % 467. - 499. 84,8 

Benjamín 8 TERCIA.0G Bronislava Koristeková D 102 85 % 401. - 410. 87,2 
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Benjamín 8 TERCIA.0G Zina Dobrocká D 96 80 % 562. - 588. 81,9 

Benjamín 8 TERCIA.0G Simona Feherová D 78 65 % 1335. - 1376. 57,3 

Benjamín 8 TERCIA.0G Andrej Guláš C 62 51,7 % 2120. - 2185. 32,2 

Benjamín 8 TERCIA.0G Hana Zimanová D 59 49,2 % 2280. - 2314. 27,6 

Kadet G12 2.B NikolajMatisko C 73 60,8 % 1017. - 1061. 48,6 

Kadet G12 2.C Miroslav Krnáč C 82 68,3 % 691. - 737. 64,7 

Kadet G12 1.C Jakub Kocúr C 98 81,7 % 254. - 280. 86,8 

Kadet G12 1.C Samuel Márton  C 94 78,3 % 330. - 351. 83,2 

Kadet G12 1.C Dávid Popovič  C 40 33,3 % 1969. - 1976. 2,4 

Kadet G12 1.C Martin Biblyák  C 65 54,2 % 1335. - 1390. 32,6 

Kadet G12 2.B Pavol Trnavský  C 110 91,7 % 72. - 88. 96,1 

Kadet G12 1.B Michal Michalik  C 98 81,7 % 254. - 280. 86,8 

Kadet G12 1.A Ján Kantorák  C 80 66,7 % 772. - 799. 61,2 

Kadet G12 1.C Bruno Kristián  C 74 61,7 % 974. - 1016. 50,8 

Kadet G12 1.B Dorota Školiaková  D 92 76,7 % 378. - 415. 80,4 

Kadet G12 1.C Patrik Póczoš  C 80 66,7 % 772. - 799. 61,2 

Kadet G12 2.B Samuel Riečica  C 102 85 % 201. - 208. 89,9 

Kadet G12 SEXTA Martin Bielik  C 51 42,5 % 1805. - 1823. 10,3 

Kadet G12 1.C Ľubomír Varchol  C 70 58,3 % 1141. - 1182. 42,6 

Kadet G12 1.B Simona Sarvašová  D 115 95,8 % 28. - 44. 98,3 

Kadet G12 1.C Adam Kubaliak  C 94 78,3 % 330. - 351. 83,2 

Kadet G12 2.B Erik Paraj  C 96 80 % 298. - 314. 84,9 

Junior G34 OKTÁVA Hugo Adamove  C 109 90,8 % 54. - 70. 94,7 

Junior G34 OKTÁVA Tomáš Macháček  C 103 85,8 % 92. - 98. 91,8 

Junior G34 OKTÁVA Samuel Fanči  C 84 70 % 256. - 271. 77,1 

Junior G34 3.D Miroslava Macháčková  D 52 43,3 % 803. - 825. 28,9 

Junior G34 3.D Kristína Sásiková  D 90 75 % 191. - 200. 83 

Junior G34 3.B Filip Rusnák  C 96 80 % 142. - 144. 87,6 

Junior G34 3.A Viktória Moravčíková  D 98 81,7 % 126. - 133. 88,8 

Junior G34 3.D Ján Kršiak  C 104 86,7 % 79. - 91. 92,7 

Junior G34 3.C David Dokoupil  C 83 69,2 % 272. - 279. 76 

Junior G34 OKTÁVA Ondrej Ziman  C 79 65,8 % 325. - 337. 71,2 

Junior G34 3.A Karin Sarvašová  D 55 45,8 % 743. - 762. 34,3 

 
riešitelia:  60 
úspešní riešitelia: 24 
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4. Výsledky maturitných skúšok 

 

Vyhodnotenie externej časti maturitnej skúšky z matematiky 2018/2019 
     

Trieda Počet žiakov Počet bodov 
Priemerný počet 

bodov 
Priemerný počet 

percent 

IV. A 7 110 15,71 52,39 

IV. B 12 184 15,33 51,09 

IV. C 4 73 18,25 60,85 

OKTÁVA 6 127 21,17 70,55 

SPOLU 29 494 17,03 56,78 

 V tomto školskom roku len 8 žiakov z 30 vykazuje percentil. Zároveň skonštatovala, že 
z matematiky na školách maturuje veľmi málo žiakov, no naša škola je na druhom mieste v BBSK. 
Počet hodín povinného predmetu matematika máme oproti štátnemu vzdelávaciemu programu 
pre gymnáziá posilnený len jednou disponibilnou vyučovacou hodinou, no ako náhle bude prijatá 
povinná maturita z matematiky, budeme musieť zväčšiť počet týchto hodín. Z ministerstva to 
musia žiakom oznámiť už pri nástupe do školy, nie v priebehu štúdia, teda terajších študentov ešte 
nemá zasiahnuť povinná maturita z matematiky. 

 Výsledky maturity 2019 podrobnejšie na stránke:  
http://dataportal.nucem.sk/Dataportal-web/web/vysledky/2019/maturita/index.xhtml 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://dataportal.nucem.sk/Dataportal-web/web/vysledky/2019/maturita/index.xhtml
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Vyhodnotenie internej časti maturitnej skúšky z matematiky 2018/2019 

Trieda 1 2 3 4 5 Počet ž. Ar. pr. 

IV. A 3 3 1 0 0 7 1,71 

IV. B 4 5 2 1 0 12 2,00 

IV.C 4 0 0 0 0 4 1,00 

OKTÁVA 5 1 0 0 0 6 1,17 

SPOLU 16 9 3 1 0 29 1,62 

        

Vyhodnotenie internej maturitnej skúšky z fyziky 2018/2019  

Trieda 1 2 3 4 5 Počet ž. Ar. pr. 

IV. A 2 3 0 0 0 5 1,60 

IV. B 1 3 0 0 0 4 1,75 

IV.C 0 1 1 0 0 2 2,50 

OKTÁVA 1 0 0 0 0 1 1,00 

SPOLU 4 7 1 0 0 12 1,75 

        

Vyhodnotenie internej maturitnej skúšky z informatiky 2018/2019   

Trieda 1 2 3 4 5 Počet ž. Ar. pr. 

IV. A 0 0 0 2 0 2 4,00 

IV. B 4 1 0 0 0 5 1,20 

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

OKTÁVA 6 0 0 0 0 6 1,00 

SPOLU 13 3 0 2 0 18 1,50 

  

 

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

      
     Priebežne sa nakupovali učebné pomôcky pre fyziku, odbornú literatúra pre matematiku a fyziku.  
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h) Predmetová komisia Telesná výchova + Výchovy 

 

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

 

P.č.  Priezvisko, meno, titul 
Vyučoval 

Školenia 
odb. neodb. 

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

2.  LÁTKA Boris, Mgr. TSV   FITUČITEĽA 

3.  MARÁKOVÁ Helena, Mgr. TSV   

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

4.  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 

5.  JURIGA Jozef , Mgr.. NBV     

6.  ŠIRKO Ján, Mgr. TSV   FITUČITEĽA,M2 

7. RÁCZ Róbert Mgr. PSY,ETV     

8. KEĽO Juraj , Mgr. HUV, VYV     

9. MACKOVÁ Nina , Mgr. HUV, VYV     

 

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 tretie ročníky. Predmetom PK bolo aj organizovanie 
výchovných podujatí ako návšteva kina, divadla, galérie, MDD, Deň Zeme, vlastná úprava 
športového areálu a gymnaziáda. 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   VYV u p. Keľa a  hodina ETV v sekunde u p. 
Rácza,  hospitácie počas hodín TSV u p. Krnáča a p. Látku. 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 dobre. Všetky hospitácie boli 
vopred ohlásené. V budúcom školskom roku budú hospitácie pokračovať. 
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Údaje o plnení plánu PK ( aktivity,  ktoré boli splnené, a ktoré nie ) 
Stručný prehľad aktivít, ktoré členovia PK zorganizovali, a ktorých sa zúčastnili : 

 
- Olympijsky trojboj 
- Biblická olympiáda 
- B.S.Timrava 
- M.R.Štefánik 
- Múzeum SNP 
- Szabóov grafický Lučenec 
- Zlatý slávik 
- Návšteva výchovného koncertu 
- Priebežné návštevy galérie a jej výstav 
- Deň Zeme 
- Príprava a organizácia VVLaSK 
- MŠ vo futbale, volejbale, florbale 
- Účasť na súťažiach organizovaných CVČ + SAŠ - cezpoľný beh, atletika, šach, plávanie, 

stolný tenis,  volejbal, basketbal, futbal, minifutbal, bedminton, florbal 
- Beh Matice Slovenskej 
- Župná kalokagatia 
- Jednota cup futbal 
- Organizácia účelových cvičení + KOŽaZ 
- Organizácia súťaží na Deň detí 

 
 Nesplnené úlohy : 

- Jednodňové lyžovanie – pre zlé snehové podmienky 
- Plavecký výcvik–2.ročníky, sexta– problémy s plavárňou. 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. 

 

3. Súťaže, aktivity a úspechy žiakov 

 
Športové aktivity a dosiahnuté výsledky : 
 

1. miesto – okresné kolo v bedmintone žiakov SŠ 
 

3.miesto –Erik Vanzal turnaj mladých nádejí v jude 
 
Plávanie- Tomáš Matejka 3. miesto 50 metrov prsia  
                  Dávid Vaňo       3. miesto 50 metrov voľný spôsob 
                  Ema Konigová  2. miesto 50 metrov voľný spôsob 
                  Lea Konigová    2. miesto 50 metrov voľný spôsob žiačky 
                  Sára Bolcsóová  2. miesto 50 metrov prsia 
Šach  -      Láska Ondrej     2. miesto okresné kolo ZŠ 
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Atletika – Dávid Dokoupil     1. miesto okresné kolo 100 metrov SŠ 
                  Filip Žilka              1. miesto okresné kolo skok do diaľky 
                  Ján Kršiak             2. miesto okresné kolo 400 metrov SŠ 
                  Filip Žilka              3. miesto okresné kolo skok do výšky SŠ 
                  Štafeta 4 krát 100 metrov  1. miesto okresné kolo žiaci SŠ 
                  Wanda Vilhanová  1. miesto okresné kolo skok do výšky 
                  Štafeta 4 krát 100 metrov  2. miesto obvodné kolo dievčatá SŠ 
 
 
Novohradské Hry 
Izmail Martinák 1. miesto vrh guľou 
Štafeta   1. miesto štafeta 4 krát 100 metrov 
Daniel Sabo    1. miesto 1000 metrov 
Matisko Michal    3. miesto 100 metrov 
Marek Sarvaš   1. miesto skok do diaľky 
Ján Kršiak   2. miesto 400 metrov   
Adam Šišák 3. miesto 1000 metrov 
Samuel Šuľan    1. miesto 400 metrov 
Dávid Dokoupil  1. miesto 100 metrov 
Dávid Dokoupil  1. miesto  200 metrov 
Adrián Bakaljar 3. miesto skok do diaľky 
Adrián Bakaljar  3. miesto 200 metrov 
Michaela Krnáčová 2. miesto 200 metrov 
Michaela Krnáčová 1. miesto 100 metrov 
Wanda Vilhanová   2. miesto skok do výšky 
Laura Valachová   3. miesto vrh guľou 
 
Družstvá žiaci SŠ  1. miesto 
 
Horehronské hry 1. miesto David Dokoupil 100 metrov 
 
Krajsé kolo atletika 
Šimová Juliana   3. miesto 100 metrov 
Wanda Vilhanová  1. miesto skok do výšky 
Dávid Dokoupil   1. miesto  100 metrov 
Kršiak Ján   3. miesto  200 metrov 
Kršiak Ján  2. miesto  400 metrov 
 
Beh Matice slovenskej 
Dorastenky    2. miesto  
Juniory    1. miesto 
Dorastenci   3. miesto 
Staršie žiačky  3. miesto 
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ŠPORTOVÉ VÝSLEDKY DRUŽSTVÁ : 
 
Stolný tenis 
Žiačky SŠ  okresné kolo      3. miesto 
Žiaci SŠ     okresné kolo      3. miesto 
Žiačky ZŠ okresné kolo        2. miesto 
 
Volejbal 
Žiaci SŠ     okresné kolo        2. miesto 
Žiačky SŠ  okresné kolo        1. miesto 
Žiačky SŠ  regionálne kolo    2 miesto 
 
Basketbal 
Žiačky SŠ  okresné kolo         1. miesto 
 
Futsal 
Žiaci SŠ    okresné kolo         3. miesto 
 
Florbal 
Žiaci SŠ    okresné kolo         1. miesto 
Žiaci SŠ    regionálne kolo     2. miesto 
 
Vybíjaná  
Žiačky ZŠ  3. miesto v skupine 
 
Timrava CUP 
GBST A družstvo        1.miesto 
GBST B družstvo         3. miesto 
 
Župná Kalokagatia 
Žiaci a žiačky SŠ krajské kolo    12. miesto  
Sofia Tušimová, Veronika Chrienová, Tomáš Matejka, Adrián Bakaljar, Dominik Kanda 
 
Zúčastnili sme sa 
Branné preteky krajské kolo  
Európsky týždeň mobility 
Lučenec v pohybe 
Divínsky Boyard –Bianka Karmanová,Matej Kubinec, Šimon Mochnacký, Ján Švidraň 
Adam Kučera, Ondrej Láska, Ema Urbančoková, Krištof Varga, Alexandra Cseriová, 
Tatiana Krížová, Nikoleta Skypalová 
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NAJVÝRAZNEJŠÍ ÚSPECH JEDNOTLIVCA A REPREZENTÁCIA ŠKOLY: 

 

Póczoš Patrik 1. miesto Majstrovstvá Slovenskej republiky 

 v streľbe z malokalibrových zbraní mapu 60 – družstvá dorastenci 

- Držiteľ slovenského rekordu v športovej streľbe malokalibrovka 60 

- 3. miesto národná liga mládeže 

 
 
5. 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.  

                      
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, respektuje 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. 
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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 dobré, 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 
otvorenom mestskom kúpalisku. Pre lepšie zabezpečenie vyučovania navrhujeme rozdelenie 
terajšej kvarty a sexty na chlapcov a dievčatá.     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 (takáto situácia nastáva 
keď v rozvrhu hodín sú dve triedy). 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 strechy telocvične a podlahy 
posilňovne. TSV sa zatraktívnila vyučovaním florbalu a bedmintonu, ale treba dopĺniť 
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 úpravu umelého trávnika, doriešiť bežecký ovál a odrazovú 
dosku pre diaľku čo je v záujme bezpečnosti žiakov počas hodín TSV. 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 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  kružok 
bedmintonu vedúca Mgr. Maráková. Žiaci nižších tried navštevovali veľmi obľúbený florbalový 
krúžok pod vedením Mgr. Krnáča a volejbalový krúžok Mgr. Látku. 
   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.  

 
 

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

       
    Materiálne zabezpečenie PK TSV + TEV + VÝCHOVY je na pomerne slušnej úrovni. Kabinet 
TSV – treba doplniť loptami pre basketbal,  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.  Vhodné by bolo doplniť chýbajúce  oplotenie areálu 
školy. Pre bezpečnosť pri atletike je potrebné doriešiť atletický ovál (vyrovnať cestu za školou 
aj telocvičňou a vhodne ju spevniť). Prínosom pre zlepšenie a zatraktívnenie hodín TSV by bolo 
vybavenie, 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 
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mantinelov pre florbal kôli bezpečnosti žiakov. Potrebná je výmena aj volejbalovej siete. 
Finančné krytie zo školských investícií, projekty, prípadne rodičovská rada. Pre skvalitnenie 
výučby je potrebné doplniť PK o nový notebok, 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 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 opäť  zbaviť 
buriny vhodným postrekom počas školských prázdnin, tento postrek je potrebné aplikovať aj 
na jar, plochu s umelým trávnikom opraviť a vyčistiť. Naďalej je nevyhnutné vypracovať 
a zrealizovať prechod z budovy školy do telocvične a doriešiť povrch druhého ihriska. 
 Z estetického hľadiska by bolo vhodné aj vymeniť nevyhovujúce zariadenia v kabinetoch 
TSV, doplniť vymaľovanie vonkajšej fasády telocvične ( návrh žiakov – grafiti dokončiť ). 
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i) Výchovné poradenstvo 
 

Správa o činnosti výchovného poradcu   v školskom roku 2018/2019 
 

September 
  Nadviazanie spolupráce s CPPPaP v Lučenci, Poltári a s CŠPP v Poltári – dohoda o plánovaných 
aktivitách. 
Školská integrácia: v tomto školskom roku sme mali deväť integrovaných žiakov a to dvaja v príme 
/ Aspergerov syndróm/ , v 1.C – traja žiaci, kvarta – dvaja / VPU/, Sx – jeden, 3.C – 1. 
Žiaci mali vypracovaný IVP, prebiehala pravidelná spolupráca s rodičmi a s pracovníkmi CPPPaP. 
K problematika integrovaných žiakov sa na pedagogickej rade vyjadria výchovná poradkyňa 
a školský psychológ  mal odborný výklad  prejavov žiaka s Aspergerovým syndrómom. Žiaci boli 
písomne hodnotení v každom štvrťroku. V naliehavých prípadoch sme pozývali na rozhovory 
rodičov. 
 

Október 
    Pre žiakov 4. ročníkov bol aktuálne pripravovaný informačný panel o možnostiach výberu VŠ, 
prípravných kurzoch a testoch SCIO. 
    V triedach 1. ročníkov  bol urobený anonymný dotazník zameraný na ich adaptáciu na nové 
školské prostredie, predmety, vyučujúcich. Výsledky boli analyzované výchovnou poradkyňou na 
pracovnej porade. 
    Pre dievčatá 3. ročníkov bol pripravený projekt „Medici za zdravie žien“ organizovaný študentmi 
medicíny v Martine/ naši bývalí žiaci/. Venoval sa problematike prvej gynekologickej prehliadke, 
preventívnym prehliadkam. Prednáška bola spojená s voľnou diskusiou. Hlavným partnerom 
projektu je Liga proti rakovine. 
 
November 
   Beseda s MuDr. Igorom Bukovským – Ako zdravo žiť. Študenti besedovali o otázkach výživy, 
o trendoch v oblasti zdraviu prospešnej životosprávy, dostali rady a odporúčania ako byť zdravšími 
ako sa orientovať v potravinách a v súčasných trendoch. 
    Mini Erasmus – ponuka pre štvrtákov byť jeden týždeň študentom VŠ podľa vlastného výberu 
a zažiť si štúdium – prednášky, aktivity. Dobrú skúsenosť pre správny výber školy  využilo 11 našich 
študentov. 
 
December 
    V spolupráci s CPPPaP pravidelne uskutočňujeme pre tretiakov testy profesionálnej orientácie  
robené psychológmi poradne, ktoré majú študentom pomôcť pri správnom výbere voliteľných 
predmetom a zameranie na štúdium na VŠ.  
    Gymnaziáda – tradičná akcia školy, na ktorej vyhodnocujeme a oceňujeme úspechy našich 
študentov dosiahnuté v súťažiach, olympiádach. Gymnaziáda je doplnená hodnotným kultúrnym 
programom, ktorý si nacvičili naši študenti s pedagógmi.  
 
Január 
   Polročné hodnotenie integrovaných žiakov – analýza a ďalšie postupy. 
Anonymné dotazníky zamerané na prevenciu šikanovania. Uskutočnili sa v triedach : p ,s, t, k  
1.A,B,C, 2.A,B,C – analýza , rozhovor so študentmi, informácie pre tried. profesorov. 
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Február 
  Rozbor testov profesionálnej orientácie. Študenti mali možnosť individuálneho rozhovoru so 
psychológom, ktorý im objasnil dosiahnuté výsledky a ich využitie pre možný výber školy. 
  Prezentácie VŠ –školu navštívili  s prezentáciou  štúdia : UK-STU, EU, Trnavská univerzita, UMB 
plus ponuka DOD. 
   Eurofondy – beseda a zážitkové aktivity pre výber 4. roč. – fakty, mýty, kritika, realita 
  
Marec 
  Návšteva kultúrno-výchovných podujatí: divadlo Na skle maľované, Proti rasizmu 
  DOD našej školy- organizačne sa podieľali s profesormi aj študenti Žiackej rady. Zaujímavým 
a pestrým obsahom vyučovacích hodín a informáciami o štúdiu sme sa snažili priblížiť obsah 
gymnaziálneho štúdia žiakom ZŠ. 
  Čas premien -  program pre dievčatá sekundy, s lektorkou besedovali o otázkach dospievania. 
  Les – beseda s pracovníkmi- environmentalistami z Kriváňa pre 1. ročník. 
  Cerová vrchovina – prednáška  
Beseda v 3.A – Mať kontrolu nad sebou – beseda s aktivistom zo Švédska v anglickom jazyku 
o závislostiach mladých ľudí  doplnená množstvom skutočných príbehov. 
 
Apríl 
  Spoločná krajina – prednáška a beseda o extrémizme mladých ľudí, lektorka z UK z Fakulty 
politológie  pre 3. ročník – výber. 
   Deň Zeme – školské aktivity / brigáda v priestoroch školy, nižšie ročníky v parku mohli súťažiť 
v aktivitách, ktoré pripravilo CVČ/. 
  Európa na stredných školách – akcia z BBSK pre tretiakov – prednáška, beseda 
Máj 
   Záchrana pľúc sveta – prednáška o záchrane dažďových pralesov Indonézie 
   Kariérové  poradenstvo – zážitkové učenie s pracovníčkou CPPPaP pre 2. roč. – sebapoznanie, 
sebahodnotenie, záujmy... 
   Výchovné bloky: závislosti, obchod s ľuďmi, vzťahy – v spolupráci s CPPPaP, s Políciou v LC 
   Lekárske fakulty – ponuka a predstavenie obsahu kurzov na všetky LF na Slovensku i v Čechách – 
3. roč. 
Absolventi gymnázia – Slávnostné vyraďovanie našich maturantov za prítomnosti rodičov spojené 
s odovzdávaním maturitných vysvedčení. 
 
    Aktuálne boli riešené výchovné problémy spojené s dochádzkou, správaním, s prospechom, 
s poškodzovaním školského majetku, s nespokojnosťou rodičov. 
   V spolupráci s triednymi profesormi sa darilo nedostatky riešiť aktuálne, aj s pomocou  rodičov. 
Náročnejšia práca s výchovnými problémami bola v triedach prímy, 1.C, 2.B, C, 3.D. 
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j) Žiacka školská rada  
 

 Predkladá: Terézia Tršová, predsedníčka Žiackej školskej rady 

 

          Na úvod školského roka 2018/2019 sme s koordinátorkou ŽŠR, p. prof. Belovovou a taktiež 
s predsedami jednotlivých tried na zasadnutí rady schválili štatút. V priebehu septembra sme 
medzi seba prijali nových zástupcov tried 1.ročníka.  
    Na nasledujúcich zasadnutiach sme si za najbližší cieľ stanovili imatrikulácie prímy, ktoré 
organizovali predovšetkým študenti kvarty s pomocou členov ŽŠR. V novembri sme pokračovali 
v podobnom duchu, pretože sa uskutočnili imatrikulácie študentov 1.ročníka v Hoteli Pelikán v  
téme – „Retro“.  
  V decembri sme tradične spolu so žiakmi prímy až kvarty oslávili Sviatok sv. Mikuláša. 14. 
februára boli do jednotlivých tried rozdávané pozdravy a odkazy Valentínskej pošty, ktorá bola 
k dispozícií žiakom celej školy.  
  Marcový Deň otvorených dverí bol jedinečnou príležitosťou pre záujemcov, nádejných budúcich 
gymnazistov, prezrieť si priestory školy, informovať sa o jej chode či zúčastniť sa priamo na 
vyučovaní. V tomto školskom roku sme ako ŽŠR prvýkrát uskutočnili projekt „Simulované voľby do 
Európskeho parlamentu“, ktorý zaznamenal pomerne vysokú účasť a zanechal pozitívne ohlasy.  
  Júnový sviatok – Medzinárodný deň detí sa niesol v tematike európskych štátov. Spojili sme 
príjemné s užitočným a okrem zábavy mali študenti prímy až 2. ročníka možnosť obohatiť svoje 
vedomosti o zaujímavé fakty. Počas celého roka prebiehala v pravidelných intervaloch aj 
medzitriedna súťaž „Farebné dni“, kedy mali študenti za úlohy prísť kolektívne rovnako oblečení 
v danej, vopred stanovenej farbe.  
    Na poslednom zasadnutí Žiackej školskej rady v šk. roku 2018/2019 boli prekonzultované akcie 
na budúci školský rok, a taktiež sme zhrnuli celkovú organizáciu ŽŠR, ktorá najmä vďaka veľkej 
pomoci p. prof. Belovovej prebiehala efektívnejšie ako posledné roky.  
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k) Školský psychológ  
 

1 Legislatívne ukotvenie psychológa / školského psychológa  

Podľa § 20 Zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch je úlohou psychológa alebo školského psychológa vykonávanie odborných 
činností, spojených so psychologickou, resp. orientačnou psychologickou diagnostikou, 
poskytovaním individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, 
psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitým zreteľom na výchovno-
vzdelávací proces v školách a školských zariadeniach.1 
  

 V práci školského psychológa sa môžeme stretnúť so štyrmi väčšími oblasťami jeho 
pôsobenia (činnosti):  
• diagnostika, resp. orientačná diagnostika – zahŕňa napr. realizáciu depistážnych screeningov, či 
školskej zrelosti, diagnostiku sociálnej klímy, zisťovanie záujmov, osobnostných charakteristík, 
rozumových potencialít, motivácie a mnoho iných konkrétnych oblastí,  
• konzultačná činnosť – (individuálne alebo skupinové) poskytovanie poradenstva žiakom, ich 
zákonným zástupcom, ako aj učiteľom, napr. v otázkach výchovy a vzdelávania, v otázkach 
problémov žiakov v učení a správaní, prežívania ťažkostí v osobnom, rodinnom či partnerskom 
vzťahu, v oblasti voľby povolania (kariérové poradenstvo/profesijná orientácia) a pod., 
• intervenčná činnosť – práca so žiakmi nachádzajúcimi sa v kríze, riešenie a zabraňovanie vzniku 
ďalších nežiaducich psychologických (sociálno-psychologických) dôsledkov krízového stavu, 
riešenie otázky psychickej záťaže, stresu, únavy alebo nadmerného preťaženia v školskom 
prostredí, 
• preventívna činnosť – práve táto oblasť predstavuje významný rámec činnosti v práci školského 
psychológa. Podľa Gajdošovej, Herényiovej a Valihorovej2 cieľom preventívne činnosti je 
„vytváranie takých podmienok v systéme školy, ktoré zabraňujú vzniku rôznych druhov problémov 
a ťažkostí pri fungovaní jej podsystémov.“ Inak povedané, je potrebné vytvárať optimálne 
podmienky pre zdravý fyzický (telesný), duševný (psychický) a sociálny (spoločenský) vývin žiakov, 
a to formou optimalizovania podmienok v oblasti výchovy a vzdelávania, personálnom, technicko-
materiálnom a priestorovom zabezpečení školy. 
• Mnohokrát prehliadanou, avšak dôležitou oblasťou činnosti školského psychológa je výskumná 
oblasť – realizácia monitoringu, mapovania, prieskumu alebo výskumu v jeho odbornej praxi, 
spojená s publikovaním výskumných zistení v rôznych časopisoch, na odborných konferenciách.  
 
2 Školský psychológ v Gymnáziu Boženy Slančíkovej-Timravy v Lučenci 
 Inštitút školského psychológa pôsobí v našej škole štvrtý rok (od šk. roku 2015/2016). 
Rozsah jeho úväzku sa v priebehu uvedených rokov menil v závislosti od jeho úväzku ako 
pedagogického zamestnanca. V školskom roku 2018/2019 sa rozsah jeho úväzku stabilizoval na 6 
hodinách (60-minútových) – viď. obrázok nižšie (konzultačné hodiny).  
 

                                                 
1
 Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, s. 12-13 

2
 GAJDOŠOVÁ, E. – HERÉNYIOVÁ, G. – VALIHOROVÁ, M. Školská psychológia. Bratislava : 2010, s. 151 



                Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-                      Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy 
                vzdelávacej činnosti  za školský rok 2018/2019                                     Haličská cesta 9, 984 03 Lučenec 
________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Strana 88 z 112 

 

2.1 Konzultačno-poradenská činnosť školského psychológa 

 V školskom roku 2018/2019 požiadalo o individuálne konzultácie 15 žiakov GBST. 
Z uvedeného počtu bolo 10 takých, ktorým stačila jednorazová konzultácia (spravidla rozhovor 
spojený s poradenstvom), zvyšní 5 žiaci sa na pravidelných sedeniach striedali podľa dohody 
v rôznych časových rozostupoch (1x týždenne, 1x za dva / tri týždne). Medzi najčastejšie 
diskutované témy v priebehu individuálnych konzultácií patrili: 

 ťažkosti v psychickom prežívaní žiaka v dôsledku rodinných problémov (dysfunkčná rodina, 
nejednotnosť rodičov vo výchovnom štýle, zlá finančná, resp. socio-ekonomická situácia 
rodiny, nedocenenie dieťaťa rodičmi a pod.), 

 ťažkosti v psychickom prežívaní žiaka v dôsledku pomalšej adaptácie do kolektívu 
spolužiakov, 

 ťažkosti v psychickom prežívaní žiaka v dôsledku problémov v kamarátskych 
a partnerských vzťahov žiaka, 

 kumulácia nevyriešených kríz, problémov alebo tráum žiaka z minulosti a ich dopad na 
súčasné psychické prežívanie  
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2.2 Preventívna a intervenčná činnosť školského psychológa 

 V školskom roku 2018/2019 si negatívna situácia v triede príma vyžiadala po prerokovaní so 
zákonnými zástupcami žiakov na triednom ZRPŠ zavedenie tzv. sociálno-psychologických výcvikov 
(ďalej len „SPV“). Žiaci v priebehu II. polroka absolvovali dovedna 8 modulov SPV za účasti 
školského psychológa a triednej učiteľky prímy spravidla každý druhý týždeň vo štvrtok. Jednotlivé 
moduly a aktivity boli tematicky zamerané na: 
 sebapoznávanie 
 poznávanie iných 
 schopnosť vnímať svoje silné a slabé stránky, schopnosť vnímať a akceptovať silné a slabé 

stránky ostatných spolužiakov 
 akceptácia, rešpekt a úcta k sebe samému a k spolužiakom (k inakosti) 
 podpora vzájomnej spolupráce, podpora tímového / kolektívneho ducha triedy 

a budovanie pozitívnej triednej klímy 
 dodržiavanie pravidiel 
 orientácia uvedených prvkov na budúcnosť  

 

2.3 Kariérové poradenstvo 

 Do oblasti a otázok kariérového poradenstva sa v školskom roku 2018/2019 zapojilo 
z vlastnej iniciatívy dovedna 14 žiakov. V prevažnej miere išlo o žiakov 2. ročníka SŠ (konkrétne ich 
bolo najviac zastúpených z 2.C triedy). S týmito žiakmi boli vopred dohodnuté stretnutia v podobe 
individuálnych konzultácií, spravidla v časovom intervale 1x za 2-3 týždne v čase konzultačných 
hodín školského psychológa, prípadne počas voľných hodín. Jednotlivé konzultácie a počas nich 
realizované aktivity boli tematicky zamerané na: 
 sebapoznávanie (autoregulačné činitele osobnosti), 
 orientačnú diagnostiku osobnostných činiteľov (IQ, EQ, záujmy, hodnoty a iné), 
 rodinné prostredie (rodinné mapy, očakávania rodiny vs. moje očakávania, vzory 

v primárnej a širšej rodine a pod.), 
 projektívne techniky (rozprávanie o svojom JA cez niekoho / niečo iné), 
 predstavu o budúcnosti, 
 hodnoty, hodnotovú orientáciu a rebríček hodnôt 

Problematiku kariérového poradenstva sme sa snažili zakomponovať aj do edukačného 
procesu Etickej výchovy, kde sú záverečné týždne (apríl – jún) venované práve témam ako 
zamestnanie, profesia, profesijná etika či spolupráca v pracovnom kolektíve.  

Ku kariérovému poradenstvu v kontexte našej školy sa viaže aj jeden z troch zrealizovaných 
výskumov v šk. roku 2018/2019, ktorú bližšie aj s výsledkami analyzujeme v podkapitole 2.4, 
a ktorá je zameraná mapovanie záujmov dotazníkovou metódou RIASEC.   
 

2.4 Výskumná a publikačná činnosť školského psychológa 
 V školskom roku 2018/2019 sme zrealizovali tri výskumy (prieskumy, monitoringy), 
z ktorých dva boli odpublikované odbornej verejnosti. Všetky výskumy vznikli v spolupráci 
s Katedrou psychológie na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Prvým 
publikovaným výskumom bola výskumná štúdia z predošlého školského roka (2017/2018) 
s názvom Študijné zameranie žiakov verzus ich emocionálna inteligencia, odprezentovaná na 
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medzinárodnej vedeckej konferencii s názvom „Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie“ 
dňa 21. novembra 2018.3 
 Druhým výskumom v poradí bola už spomenutá analýza štruktúry záujmov hexagonálneho 
modelu RIASEC u žiakov 2. ročníkov. Nášho výskumu sa zúčastnilo celkovo 82 žiakov druhých 
ročníkov (N=82), ich priemerný vek bol 16,74 rokov. Zvyšné deskriptívne ukazovatele výskumného 
súboru ponúkame v tabuľkách 1 až 5. 
 

Tabuľka 1: Deskriptívne štatistiky veku – počet, percentuálne zastúpenie, priemer 

Vek (n) Percent (%) AM(rokov) 

16 rokov 21 25.6  

17 rokov 61 74.4  

Celkom (N) 82 100 16.74 

Legenda: (N) = populácia; (n) = výber; (AM) = priemer; zdroj: výsledky vlastného výskumu 

 

Tabuľka 2: Deskriptívne štatistiky jednotlivých tried – počet, percentuálne zastúpenie 

Trieda (n) Percent (%) 

2.A 18 22.0 

2.B 27 32.9 

2.C 21 25.6 

Sexta  16 19.5 

Celkom (N) 82 100 

Legenda: (N) = populácia; (n) = výber; zdroj: výsledky vlastného výskumu 

 

Tabuľka 3: Deskriptívne štatistiky pohlavia – počet, percentuálne rodu vo výskume  

Pokračovanie na VŠ (n) Percent (%) 

Ženy 45 54.9 

Muži 37 45.1 

Celkom (N) 82 100 

Legenda: (N) = populácia; (n) = výber; zdroj: výsledky vlastného výskumu 

 

                                                 
3
 Dostupné v zborníku z konferencie na webe: virtualnageneracia.sk/?fbclid=IwAR2qUS-S6M7S2ZQ-

B56hjuAqhRbuUwnnDoTsXkDYj9keOWAF5SkhTCe6dNo  
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Tabuľka 4: Deskriptívne štatistiky predprofesijnej prípravy – počet, percentuálne zastúpenie žiakov 

a ich ďalšieho študijného pokračovania na VŠ 

Pokračovanie na VŠ (n) Percent (%) 

Žiak uvádza školu 46 56.1 

Žiak neuvádza školu 36 43.9 

Celkom (N) 82 100 

Legenda: (N) = populácia; (n) = výber; zdroj: výsledky vlastného výskumu 

 

Tabuľka 5: Deskriptívne štatistiky predprofesijnej prípravy – počet, percentuálne zastúpenie žiakov 

a ich predstave o ďalšom povolaní 

Pokračovanie na VŠ (n) Percent (%) 

Žiak uvádza povolanie 43 52.4 

Žiak neuvádza povolanie 39 47.6 

Celkom (N) 82 100 

Legenda: (N) = populácia; (n) = výber; zdroj: výsledky vlastného výskumu 

 

Na nasledujúcich stranách ponúkame spracované výskumné výsledky spolu s grafickými 
a tabuľkovými vyjadreniami nameraných výsledkov nášho výskumu. Zisťovali sme predovšetkým: 
 výskyt dominantných záujmových oblastí hexagonálu RIASEC (početnosť a percentuálne 

vyjadrenie) v jednotlivých triedach a v celom výskumnom súbore 
 analýzu priemerných hodnôt záujmových oblastí hexagonálneho modelu RIASEC 

v jednotlivých triedach a v celom výskumnom súbore 
 komparáciu výsledkov medzi triedami 
 komparáciu výsledkov medzi pohlaviami 

 

Tabuľka 6: Výskyt dominantných záujmových oblastí RIASEC v triede sexta 

Trieda sexta (N=16 žiakov) 
 

 

Dominantná záujmová oblasť Výskyt v triede V percentách (%) 
R realistické / praktické záujmy 3 18.75 
I intelektuálne / investigatívne záujmy 2 12.50 
A umelecké záujmy 3 18.75 
S sociálne / spoločenské záujmy 4 25.00 
E ekonomické / podnikateľské záujmy 2 12.50 
C konvenčné / konformné záujmy  1 6.25 
-- kombinácia viacerých záujmových oblastí 1 6.25 
Zdroj: výsledky vlastného výskumu 
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Graf 1: Grafické znázornenie dominantných záujmových oblastí RIASEC v triede sexta 

 
Zdroj: výsledky vlastného výskumu  

 
 
 
 
Tabuľka 7: Priemerné hodnoty jednotlivých záujmových oblastí RIASEC a koeficient vyhranenosti 
záujmov v triede sexta 

Trieda sexta (N=16 žiakov) 
 

Záujmová oblasť RIASEC AM triedy SD triedy ME triedy MAX 
hodnota 

R Praktické 12.38 17.13 8.00 80 
I Investigatívne  19.75 9.17 18.50 80 
A Umelecké  13.94 12.48 11.50 80 
S Sociálne 16.69 9.58 14.00 80 
E Ekonomické  18.56 15.83 13.00 80 
C Konvenčné  14.63 10.06 13.00 80 
DifHS 21.8 12.9 23.00 --- 
Legenda: AM = priemerná hodnota záujmových oblastí triedy; SD = smerodajná odchýlka záujmových oblastí triedy; 
ME = medián záujmových oblastí triedy; MAX = maximálna možná hodnota záujmových oblastí; DifHS = priemerná 
hodnota koeficientu vyhranenosti záujmov v tried; zdroj: výsledky vlastného výskumu 
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Tabuľka 8: Výskyt dominantných záujmových oblastí RIASEC v triede 2.A 

Trieda 2.A (N=18 žiakov) 
 

 

Dominantná záujmová oblasť Výskyt v triede V percentách (%) 
R realistické / praktické záujmy 2 11.11 
I intelektuálne / investigatívne záujmy 3 16.66 
A umelecké záujmy 2 11.11 
S sociálne / spoločenské záujmy 4 22.22 
E ekonomické / podnikateľské záujmy 6 33.33 
C konvenčné / konformné záujmy  0 0.00 
-- kombinácia viacerých záujmových oblastí 1 5.55 
Zdroj: výsledky vlastného výskumu 

 
 
 
 
Graf 2: Grafické znázornenie dominantných záujmových oblastí RIASEC v triede 2.A 

 
Zdroj: výsledky vlastného výskumu  
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Tabuľka 9: Priemerné hodnoty jednotlivých záujmových oblastí RIASEC a koeficient vyhranenosti 
záujmov v triede 2.A 

Trieda 2.A (N=18 žiakov) 
 

Záujmová oblasť RIASEC AM triedy SD triedy ME triedy MAX 
hodnota 

R Praktické 14.17 12.98 12.00 80 
I Investigatívne  20.94 9.97 19.00 80 
A Umelecké  14.17 10.24 10.5 80 
S Sociálne 19.44 12.02 15.50 80 
E Ekonomické  26.17 20.83 16.50 80 
C Konvenčné  18.39 10.07 16.00 80 
DifHS 29.4 11.7 30.50 --- 
Legenda: AM = priemerná hodnota záujmových oblastí triedy; SD = smerodajná odchýlka záujmových oblastí triedy; 
ME = medián záujmových oblastí triedy; MAX = maximálna možná hodnota záujmových oblastí; DifHS = priemerná 
hodnota koeficientu vyhranenosti záujmov v tried; zdroj: výsledky vlastného výskumu  
 

Tabuľka 10: Výskyt dominantných záujmových oblastí RIASEC v triede 2.B 

Trieda 2.B (N=27 žiakov) 
 

 

Dominantná záujmová oblasť Výskyt v triede V percentách (%) 
R realistické / praktické záujmy 1 3.70 
I intelektuálne / investigatívne záujmy 7 25.93 
A umelecké záujmy 2 7.40 
S sociálne / spoločenské záujmy 12 44.44 
E ekonomické / podnikateľské záujmy 3 11.11 
C konvenčné / konformné záujmy  0 0.00 
-- kombinácia viacerých záujmových oblastí 2 7.40 
Zdroj: výsledky vlastného výskumu 

 
Graf 3: Grafické znázornenie dominantných záujmových oblastí RIASEC v triede 2.B 

 
Zdroj: výsledky vlastného výskumu 

4% 

26% 

7% 
45% 

11% 

0% 

7% 

2.B - výsledky dominantných záujmových 
oblastí RIASEC (N=27)  

R (praktické záujmy) I (investigatívne záujmy) A (umelecké záujmy) 

S (sociálne záujmy) E (ekonomické záujmy) C (konvenčné záujmy) 

viac komb. Záujmov 



                Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-                      Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy 
                vzdelávacej činnosti  za školský rok 2018/2019                                     Haličská cesta 9, 984 03 Lučenec 
________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Strana 95 z 112 

Tabuľka 11: Priemerné hodnoty jednotlivých záujmových oblastí RIASEC a koeficient vyhranenosti 
záujmov v triede 2.B 

Trieda 2.B (N=27 žiakov) 
 

Záujmová oblasť RIASEC AM triedy SD triedy ME triedy MAX 
hodnota 

R Praktické 11.74 7.99 11.00 80 
I Investigatívne  23.44 8.02 24.00 80 
A Umelecké  16.74 13.83 15.00 80 
S Sociálne 25.15 12.31 23.00 80 
E Ekonomické  19.07 16.23 13.00 80 
C Konvenčné  13.93 7.42 13.00 80 
DifHS 28.0 11.5 26.00 --- 
Legenda: AM = priemerná hodnota záujmových oblastí triedy; SD = smerodajná odchýlka záujmových oblastí triedy; 
ME = medián záujmových oblastí triedy; MAX = maximálna možná hodnota záujmových oblastí; DifHS = priemerná 
hodnota koeficientu vyhranenosti záujmov v tried; zdroj: výsledky vlastného výskumu  

 
Tabuľka 12: Výskyt dominantných záujmových oblastí RIASEC v triede 2.C 

Trieda 2.C (N=21 žiakov) 
 

 

Dominantná záujmová oblasť Výskyt v triede V percentách (%) 
R realistické / praktické záujmy 0 0.00 
I intelektuálne / investigatívne záujmy 5 23.81 
A umelecké záujmy 2 9.52 
S sociálne / spoločenské záujmy 6 28.57 
E ekonomické / podnikateľské záujmy 7 33.33 
C konvenčné / konformné záujmy  0 0.00 
-- kombinácia viacerých záujmových oblastí 1 4.76 
Zdroj: výsledky vlastného výskumu 

 
Graf 4: Grafické znázornenie dominantných záujmových oblastí RIASEC v triede 2.C 

 
Zdroj: výsledky vlastného výskumu 
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Tabuľka 13: Priemerné hodnoty jednotlivých záujmových oblastí RIASEC a koeficient vyhranenosti 
záujmov v triede 2.C 

Trieda 2.C (N=21 žiakov) 
 

Záujmová oblasť RIASEC AM triedy SD triedy ME triedy MAX 
hodnota 

R Praktické 9.57 7.55 9.00 80 
I Investigatívne  27.05 13.91 24.00 80 
A Umelecké  15.29 11.19 11.00 80 
S Sociálne 24.71 14.33 17.00 80 
E Ekonomické  26.76 17.22 27.00 80 
C Konvenčné  17.57 7.41 17.00 80 
DifHS 31.0 12.6 31.0 --- 
Legenda: AM = priemerná hodnota záujmových oblastí triedy; SD = smerodajná odchýlka záujmových oblastí triedy; 
ME = medián záujmových oblastí triedy; MAX = maximálna možná hodnota záujmových oblastí; DifHS = priemerná 
hodnota koeficientu vyhranenosti záujmov v tried; zdroj: výsledky vlastného výskumu  
 
Tabuľka 14: Výskyt dominantných záujmových oblastí RIASEC v celom 2. ročníku  

2. ročník GBST (N=82 žiakov) 
 

 

Dominantná záujmová oblasť Výskyt v triede V percentách (%) 
R realistické / praktické záujmy 6 7.32 
I intelektuálne / investigatívne záujmy 17 20.73 
A umelecké záujmy 9 10.98 
S sociálne / spoločenské záujmy 26 31.71 
E ekonomické / podnikateľské záujmy 18 21.95 
C konvenčné / konformné záujmy  1 1.22 
-- kombinácia viacerých záujmových oblastí 5 6.09 
Zdroj: výsledky vlastného výskumu 
 

Graf 5: Grafické znázornenie dominantných záujmových oblastí RIASEC v 2. ročníku 

 
Zdroj: výsledky vlastného výskumu 
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Tabuľka 15: Priemerné hodnoty jednotlivých záujmových oblastí RIASEC a koeficient vyhranenosti 
záujmov pre 2. ročník 

2. ročník GBST (N=82 žiakov) 
 

Záujmová oblasť RIASEC AM ročníka SD ročníka ME 
ročníka 

MAX 
hodnota 

R Praktické 11.84 11.26 9.00 80 
I Investigatívne  23.10 10.59 23.00 80 
A Umelecké  15.26 12.02 11.50 80 
S Sociálne 22.13 12.60 20.00 80 
E Ekonomické  22.50 17.60 15.50 80 
C Konvenčné  15.98 8.66 15.00 80 
DifHS 28.5 12.1 27.00 --- 
Legenda: AM = priemerná hodnota záujmových oblastí ročníka; SD = smerodajná odchýlka záujmových oblastí ročníka; 
ME = medián záujmových oblastí ročníka; MAX = maximálna možná hodnota záujmových oblastí; DifHS = priemerná 
hodnota koeficientu vyhranenosti záujmov v triedach 2. roč.; zdroj: výsledky vlastného výskumu  

 
 
 

V nasledujúcich tabuľkách ponúkame porovnanie výskumných zistení v oblasti záujmov 
RIASEC z hľadiska jednotlivých tried a z hľadiska rodových rozdielov. Pre komparáciu štyroch tried 
2. ročníka sme využili metódu analýzy rozptylu ANOVA, ktorá porovnáva viac ako dva nezvislé 
výbery z populácie. 

 
 

Tabuľka 16: Deskriptívne údaje pre jednotlivé triedy vzhľadom k záujmovým oblastiam dotazníka 
RIASEC 
 

 R I A S E C 

 AM SD AM SD AM SD AM SD AM SD AM SD 

2.A 14.17 12.98 20.95 9.97 14.17 10.24 19.44 12.02 26.17 20.83 18.39 10.07 

2.B 11.74 7.99 23.44 8.02 16.74 13.83 25.15 12.31 19.07 16.23 13.93 7.42 

2.C 9.57 7.55 27.05 13.91 15.29 11.19 24.71 14.33 26.76 17.22 17.57 7.41 

Sx 12.38 17.13 19.75 9.17 13.94 12.48 16.69 9.58 18.56 15.83 14.63 10.06 

Legenda: R = praktické záujmy; I = investigatívne záujmy; A = umelecké záujmy; S = sociálne záujmy; E = ekonomické 
záujmy; C = konvenčné záujmy; AM = priemerná hodnota záujmových oblastí triedy; SD = smerodajná odchýlka 
záujmových oblastí triedy; zdroj: výsledky vlastného výskumu 
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Tabuľka 17: Výsledky jednovchodovej ANOVA pre jednotlivé triedy ako nezávislej premennej 
a záujmových oblastí RIASEC ako závislej premennej (N=82) 
 
  Ʃ2 Df F p 

R medzi skupinami 210.36 3 .543 .654 
 vnútri skupiny 10064.58 78   
 (N) 10274.94 81   
I medzi skupinami 593.66 3 1.819 .151 
 vnútri skupiny 8487.56 78   
 (N) 9081.22 81   
A medzi skupinami 108.71 3 .244 .865 
 vnútri skupiny 11590.91 78   
 (N) 11.699.62 81   
S medzi skupinami 989.95 3 2.167 .099 
 vnútri skupiny 11877.58 78   
 (N) 12867.52 81   
E medzi skupinami 1188.40 3 1.292 .238 
 vnútri skupiny 23910.10 78   
 (N) 25098.50 81   
C medzi skupinami 300.93 3 1.356 .262 
 vnútri skupiny 5769.02 78   
 (N) 6069.95 81   

 
 
Legenda: F je hodnota F-testu;  df sú stupne voľnosti; Ʃ

2
 znamená suma štvorcov; (N) je celkový počet; p = hladina 

štatistickej významnosti; zdroj: výsledky vlastného výskumu 
 

 
Analýza výsledkov nepreukázala žiadne štatisticky významné rozdiely v záujmových 

oblastiach hexagonálneho modelu RIASEC z pohľadu porovnania priemerných hodnôt 
a smerodajných odchýlok naprieč jednotlivými triedami 2. ročníka.  
 Naopak, signifikantné rozdiely v troch zo šiestich záujmových oblastí modelu RIASEC boli 
preukázané z hľadiska interpohlavných rozdielov (Tabuľky 18). Pre výpočet sme najskôr použili 
komparáciu priemerných hodnôt pre dva nezávislé výbery (Indipendent-Samples T-test), avšak 
hodnoty signifikancie v Levenovom teste rovností variácie (Levene´s Test for Equality of Variances) 
v oblasti praktických (R) a ekonomických (E) záujmov zamietli nulovú hypotézu o rovnosti 
porovnávaných populácií. Rozhodli sme sa preto použiť neparametrickú štatistiku, konkrétne 
Mann-Whitney U-test. 
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Tabuľka 18: Rozdiely v jednotlivých záujmových oblastiach modelu RIASEC medzi mužmi (n=37) 
a ženami (n=45) 

Záujmová oblasť muži 
(AMM) 

SDM ženy 
(AMŽ) 

SDŽ p 

R Praktické 16.95 13.93 7.64 5.89 .000*** 
I Investigatívne 24.73 12.25 21.76 8.92 .247 
A Umelecké 9.87 9.96 19.69 11.84 .000*** 
S Sociálne 18.95 13.10 24.76 11.68 .019* 
E Podnikateľské 27.57 20.94 18.33 13.13 .057 
C Konvenčné 17.51 10.39 14.71 6.78 .401 

 
 
Legenda: (AMM) znamená priemerné hodnoty záujmových oblastí u mužov; (AMŽ) znamená priemerné hodnoty 
záujmových oblastí u žien; SDM znamená smerodajnú odchýlku u mužov; SDŽ znamená smerodajnú odchýlku u žien; p 
znamená signifikancia, kde: * je p<.05; **je p<.01; *** je p<.001 
Zdroj: Výsledky vlastného výskumu 

 
Tabuľka 18 poukazuje na štatisticky významné rozdiely v priemernom skóre troch 

záujmových druhov – praktických, umeleckých (pri p < .000) a sociálnych (pri p < .05) z hľadiska 
rodu. Konkrétne vyplýva, že muži skórujú v priemere signifikantne vyššie v praktických záujmoch, 
zatiaľ čo ženy skórujú v priemere štatisticky významne vyššie v umeleckých a sociálnych záujmoch. 
Z hľadiska investigatívnych, konvenčných a podnikateľských druhov záujmov neboli zistené žiadne 
štatisticky významné rozdiely naprieč pohlaviami, a to napriek tomu, že priemerné hodnoty u 
mužov a žien v ekonomických záujmoch boli značné, nie však signifikantné.  
 Uvedený výskum záujmov bol publikovaný v odbornom periodiku Školský psychológ – 
časopise Asociácie školskej psychológie v júli 2019.4 
 

 V poradí tretím zrealizovaným výskumom v školskom roku 2018/2019 bola analýza triednej 
klímy prostredníctvom Dotazníka MCI (My Class Inventory). Dotazník MCI zachytáva päť faktorov 
formujúcich celkovú triednu klímu. Týmito faktormi sú: 
 Spokojnosť žiaka v triede: v tomto faktore sa zisťuje vzťah žiakov k svojej triede, miera 

uspokojenia z pobytu v škole, miera pohody v triede, 
 Nezhody (konflikty) v triede: faktor mapuje komplikácie vo vzťahoch medzi žiakmi, mieru 

alebo častosť napätie či sporov, konfliktov, bitiek a nevhodného sociálneho správania sa, 
 Súťaživosť v triede: v tomto faktore sa zisťujú konkurenčné vzťahy medzi žiakmi, miera snáh 

po ich individuálnom vyniknutí, alebo prežívania ich školských neúspechov,  
 Náročnosť (obtiažnosť) učenia: zisťuje sa, ako žiaci vnímajú nároky školy, nakoľko sa im 

školské učenie zdá náročné, obtiažne, namáhavé,  
 Súdržnosť triedy: faktor zisťuje mieru priateľských alebo, naopak, nepriateľských vzťahov 

medzi žiakmi, mieru pospolitosti medzi žiakmi.5 

 

 

                                                 
4
 Dostupné na webe AŠP SR: journals.muni.cz/skolnipsycholog/article/view/12320  

5
 ČAPEK, R. Třídní klima a školní klima. Praha : 2010, s. 110 
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Podľa povahy jednotlivých faktorov, ktoré nám signalizujú triednu klímu, nám vypočítaná hodnota 
signalizuje, či je klíma skôr priaznivá alebo nepriaznivá. Vo všeobecnosti však platí, že: 

 Čím vyššia je hodnota (resp. bližšia k max. hodnote 15) pri faktoroch Spokojnosť žiaka 
v triede a Súdržnosť triedy, tým lepšie, 

 Čím vyššia je hodnota pri faktoroch Nezhody v triede, Súťaživosť v triede a Náročnosť 
(obtiažnosť) učenia, tým horšie, resp. inak povedané – čím je v týchto zložkách nižšia 
hodnota (bližšia k min. hodnote 5), tým lepšie.  

 
Nášho výskumu sa zúčastnilo celkovo 262 žiakov (Nž=82), ich priemerný vek bol 15,69 rokov. Vek 
triednych učiteľov sme nezisťovali. Zvyšné deskriptívne ukazovatele výskumného súboru 
ponúkame v tabuľkách. 
 
 
Tabuľka 19: Deskriptívne štatistiky veku žiakov – počet, percentuálne zastúpenie, priemer 
Vek (nž) Percent (%) AM(rokov) 

11 rokov 18 6.87  
12 rokov 15 5.73  
13 rokov 16 6.11  
14 rokov 4 1.53  
15 rokov  30 11.45  
16 rokov 55 20.99  
17 rokov 93 35.49  
18 rokov 31 11.83  
Celkom (Nž) 262 100 15.69 
Legenda: (Nž) = celý súbor; (nž) = výber; (AM) = priemer; zdroj: výsledky vlastného výskumu 

 
 
Tabuľka 20: Deskriptívne štatistiky pohlavia – počet, percentuálne rodu vo výskume  
Pohlavie (nž) Percent (%) (nu) Percent (%) 

Ženy 144 54.96 9 69.23 
Muži 118 45.04 4 30.77 
Celkom (N) 262 100 13 100 
 
Legenda: (N) = celý súbor; (nž) = výber žiakov; (nu) = výber učiteľov; zdroj: výsledky vlastného výskumu 

 
 
Na nasledujúcich stranách ponúkame spracované výskumné výsledky spolu s tabuľkovými 
vyjadreniami nameraných výsledkov nášho výskumu. Zisťovali sme predovšetkým: 
 priemerné hodnoty jednotlivých faktorov Dotazníka MCI v triedach 4G a 8G 
 porovnanie výsledkov jednotlivých tried s výsledkami triednych učiteľov 
 komparáciu výsledkov medzi pohlaviami 
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Tabuľka 21: Faktory MCI triedy príma a triednej učiteľky triedy príma 
Trieda príma (N=26 žiakov) 
 

Faktor MCI AM triedy SD triedy ME triedy Tr. uč. 

Spokojnosť v triede 10.92 2.28 11.00 13.00 
Nezhody v triede 9.62 2.77 9.50 15.00 
Súťaživosť  10.89 3.25 11.00 11.00 
Náročnosť učenia 9.27 1.04 9.00 5.00 
Súdržnosť triedy 9.89 2.49 10.50 7.00 
 
Legenda: AM = priemerná hodnota jednotlivých faktorov MCI v triede; SD = smerodajná odchýlka faktorov MCI v 
triede; ME = medián jednotlivých faktorov MCI v triede; Tr. uč. = dosiahnutá hodnota jednotlivých faktorov MCI 
triednej učiteľky / triedneho učiteľa danej triedy; zdroj: výsledky vlastného výskumu  

 
 
 
Tabuľka 22: Faktory MCI triedy sekunda a triedneho učiteľa triedy sekunda 
Trieda sekunda (N=24 žiakov) 
 

Faktor MCI AM triedy SD triedy ME triedy Tr. uč. 

Spokojnosť v triede 10.88 2.80 10.50 11.00 
Nezhody v triede 10.13 2.37 11.00 9.00 
Súťaživosť  12.21 2.28 13.00 13.00 
Náročnosť učenia 7.63 2.02 7.50 7.00 
Súdržnosť triedy 7.29 2.10 7.00 7.00 
 
Legenda: AM = priemerná hodnota jednotlivých faktorov MCI v triede; SD = smerodajná odchýlka faktorov MCI v 
triede; ME = medián jednotlivých faktorov MCI v triede; Tr. uč. = dosiahnutá hodnota jednotlivých faktorov MCI 
triednej učiteľky / triedneho učiteľa danej triedy; zdroj: výsledky vlastného výskumu  

 
 
 
Tabuľka 23: Faktory MCI triedy kvarta a triednej učiteľky triedy kvarta 
Trieda kvarta (N=13 žiakov) 
 

Faktor MCI AM triedy SD triedy ME triedy Tr. uč. 

Spokojnosť v triede 11.54 2.47 11.00 15.00 
Nezhody v triede 8.23 1.74 9.00 7.00 
Súťaživosť  10.92 2.25 11.00 10.00 
Náročnosť učenia 7.15 2.19 7.00 5.00 
Súdržnosť triedy 10.23 2.24 9.00 9.00 
 
Legenda: AM = priemerná hodnota jednotlivých faktorov MCI v triede; SD = smerodajná odchýlka faktorov MCI v 
triede; ME = medián jednotlivých faktorov MCI v triede; Tr. uč. = dosiahnutá hodnota jednotlivých faktorov MCI 
triednej učiteľky / triedneho učiteľa danej triedy; zdroj: výsledky vlastného výskumu  
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Tabuľka 24: Faktory MCI triedy sexta a triednej učiteľky triedy sexta 
Trieda sexta (N=13 žiakov) 
 

Faktor MCI AM triedy SD triedy ME triedy Tr. uč. 

Spokojnosť v triede 10.54 1.71 11.00 15.00 
Nezhody v triede 7.15 2.51 7.00 7.00 
Súťaživosť  10.00 2.58 9.00 7.00 
Náročnosť učenia 8.62 3.02 9.00 5.00 
Súdržnosť triedy 11.69 2.75 12.00 12.00 
 
Legenda: AM = priemerná hodnota jednotlivých faktorov MCI v triede; SD = smerodajná odchýlka faktorov MCI v 
triede; ME = medián jednotlivých faktorov MCI v triede; Tr. uč. = dosiahnutá hodnota jednotlivých faktorov MCI 
triednej učiteľky / triedneho učiteľa danej triedy; zdroj: výsledky vlastného výskumu 

 
 
Tabuľka 25: Faktory MCI triedy 1.A a triednej učiteľky triedy 1.A 
Trieda 1.A (N=27 žiakov) 
 

Faktor MCI AM triedy SD triedy ME triedy Tr. uč. 

Spokojnosť v triede 11.04 2.90 11.00 13.00 
Nezhody v triede 8.15 2.28 9.00 5.00 
Súťaživosť  10.63 2.73 11.00 11.00 
Náročnosť učenia 8.11 2.08 9.00 11.00 
Súdržnosť triedy 8.48 2.89 8.00 11.00 
 
Legenda: AM = priemerná hodnota jednotlivých faktorov MCI v triede; SD = smerodajná odchýlka faktorov MCI v 
triede; ME = medián jednotlivých faktorov MCI v triede; Tr. uč. = dosiahnutá hodnota jednotlivých faktorov MCI 
triednej učiteľky / triedneho učiteľa danej triedy; zdroj: výsledky vlastného výskumu 

 
 
 
Tabuľka 26: Faktory MCI triedy 1.B a triednej učiteľky triedy 1.B 
Trieda 1.B (N=22 žiakov) 
 

Faktor MCI AM triedy SD triedy ME triedy Tr. uč. 

Spokojnosť v triede 14.00 1.57 15.00 15.00 
Nezhody v triede 8.41 2.38 9.00 5.00 
Súťaživosť  10.68 3.17 11.00 11.00 
Náročnosť učenia 7.59 1.76 9.00 5.00 
Súdržnosť triedy 12.59 .73 13.00 13.00 
 
Legenda: AM = priemerná hodnota jednotlivých faktorov MCI v triede; SD = smerodajná odchýlka faktorov MCI v 
triede; ME = medián jednotlivých faktorov MCI v triede; Tr. uč. = dosiahnutá hodnota jednotlivých faktorov MCI 
triednej učiteľky / triedneho učiteľa danej triedy; zdroj: výsledky vlastného výskumu 
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Tabuľka 27: Faktory MCI triedy 2.A a triedneho učiteľa triedy 2.A 
Trieda 2.A (N=24 žiakov) 
 

Faktor MCI AM triedy SD triedy ME triedy Tr. uč. 

Spokojnosť v triede 12.29 2.10 13.00 13.00 
Nezhody v triede 7.46 2.64 7.00 5.00 
Súťaživosť  9.96 3.06 9.50 7.00 
Náročnosť učenia 9.63 2.43 9.00 13.00 
Súdržnosť triedy 11.88 2.47 13.00 9.00 
 
Legenda: AM = priemerná hodnota jednotlivých faktorov MCI v triede; SD = smerodajná odchýlka faktorov MCI v 
triede; ME = medián jednotlivých faktorov MCI v triede; Tr. uč. = dosiahnutá hodnota jednotlivých faktorov MCI 
triednej učiteľky / triedneho učiteľa danej triedy; zdroj: výsledky vlastného výskumu 

 
 
Tabuľka 28: Faktory MCI triedy 2.B a triedneho učiteľa triedy 2.B 
Trieda 2.B (N=22 žiakov) 
 

Faktor MCI AM triedy SD triedy ME triedy Tr. uč. 

Spokojnosť v triede 9.82 2.58 10.50 13.00 
Nezhody v triede 8.36 1.89 9.00 7.00 
Súťaživosť  10.96 3.44 12.00 9.00 
Náročnosť učenia 8.50 1.99 9.00 7.00 
Súdržnosť triedy 8.96 3.05 9.00 9.00 
 
Legenda: AM = priemerná hodnota jednotlivých faktorov MCI v triede; SD = smerodajná odchýlka faktorov MCI v 
triede; ME = medián jednotlivých faktorov MCI v triede; Tr. uč. = dosiahnutá hodnota jednotlivých faktorov MCI 
triednej učiteľky / triedneho učiteľa danej triedy; zdroj: výsledky vlastného výskumu 

 
 
Tabuľka 29: Faktory MCI triedy 2.C a triednej učiteľky triedy 2.C 
Trieda 2.C (N=17 žiakov) 
 

Faktor MCI AM triedy SD triedy ME triedy Tr. uč. 

Spokojnosť v triede 8.41 2.74 9.00 9.00 
Nezhody v triede 8.77 2.11 9.00 7.00 
Súťaživosť  11.06 2.79 11.00 13.00 
Náročnosť učenia 8.88 1.93 9.00 15.00 
Súdržnosť triedy 7.71 2.73 7.00 5.00 
 
Legenda: AM = priemerná hodnota jednotlivých faktorov MCI v triede; SD = smerodajná odchýlka faktorov MCI v 
triede; ME = medián jednotlivých faktorov MCI v triede; Tr. uč. = dosiahnutá hodnota jednotlivých faktorov MCI 
triednej učiteľky / triedneho učiteľa danej triedy; zdroj: výsledky vlastného výskumu 
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Tabuľka 30: Faktory MCI triedy 3.A a triednej učiteľky triedy 3.A 
Trieda 3.A (N=20 žiakov) 
 

Faktor MCI AM triedy SD triedy ME triedy Tr. uč. 

Spokojnosť v triede 8.95 3.09 9.00 7.00 
Nezhody v triede 8.90 2.32 9.00 10.00 
Súťaživosť  10.65 3.41 11.50 8.00 
Náročnosť učenia 8.75 2.40 9.00 15.00 
Súdržnosť triedy 6.95 2.42 6.50 6.00 
 
Legenda: AM = priemerná hodnota jednotlivých faktorov MCI v triede; SD = smerodajná odchýlka faktorov MCI v 
triede; ME = medián jednotlivých faktorov MCI v triede; Tr. uč. = dosiahnutá hodnota jednotlivých faktorov MCI 
triednej učiteľky / triedneho učiteľa danej triedy; zdroj: výsledky vlastného výskumu 
 

 
Tabuľka 31: Faktory MCI triedy 3.B a triedneho učiteľa triedy 3.B 
Trieda 3.B (N=17 žiakov) 
 

Faktor MCI AM triedy SD triedy ME triedy Tr. uč. 

Spokojnosť v triede 9.24 1.75 9.00 7.00 
Nezhody v triede 9.53 2.07 9.00 7.00 
Súťaživosť  11.88 2.18 11.00 9.00 
Náročnosť učenia 7.24 2.20 7.00 11.00 
Súdržnosť triedy 8.12 2.50 8.00 7.00 
 
Legenda: AM = priemerná hodnota jednotlivých faktorov MCI v triede; SD = smerodajná odchýlka faktorov MCI v 
triede; ME = medián jednotlivých faktorov MCI v triede; Tr. uč. = dosiahnutá hodnota jednotlivých faktorov MCI 
triednej učiteľky / triedneho učiteľa danej triedy; zdroj: výsledky vlastného výskumu 

 
 
Tabuľka 32: Faktory MCI triedy 3.C a triednej učiteľky triedy 3.C 
Trieda 3.C (N=22 žiakov) 
 

Faktor MCI AM triedy SD triedy ME triedy Tr. uč. 

Spokojnosť v triede 12.46 2.04 13.00 14.00 
Nezhody v triede 6.64 1.81 6.50 5.00 
Súťaživosť  9.68 2.46 10.00 11.00 
Náročnosť učenia 7.68 2.21 8.00 5.00 
Súdržnosť triedy 10.09 2.52 9.00 13.00 
 
Legenda: AM = priemerná hodnota jednotlivých faktorov MCI v triede; SD = smerodajná odchýlka faktorov MCI v 
triede; ME = medián jednotlivých faktorov MCI v triede; Tr. uč. = dosiahnutá hodnota jednotlivých faktorov MCI 
triednej učiteľky / triedneho učiteľa danej triedy; zdroj: výsledky vlastného výskumu 
 

 
 
 
 



                Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-                      Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy 
                vzdelávacej činnosti  za školský rok 2018/2019                                     Haličská cesta 9, 984 03 Lučenec 
________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Strana 105 z 112 

Tabuľka 33: Faktory MCI triedy 3.D a triednej učiteľky triedy 3.D 
Trieda 3.D (N=15 žiakov) 
 

Faktor MCI AM triedy SD triedy ME triedy Tr. uč. 

Spokojnosť v triede 6.93 2.28 7.00 5.00 
Nezhody v triede 10.93 2.15 11.00 11.00 
Súťaživosť  11.53 3.74 13.00 11.00 
Náročnosť učenia 9.60 3.66 9.00 9.00 
Súdržnosť triedy 5.67 1.23 5.00 5.00 
Legenda: AM = priemerná hodnota jednotlivých faktorov MCI v triede; SD = smerodajná odchýlka faktorov MCI v 
triede; ME = medián jednotlivých faktorov MCI v triede; Tr. uč. = dosiahnutá hodnota jednotlivých faktorov MCI 
triednej učiteľky / triedneho učiteľa danej triedy; zdroj: výsledky vlastného výskumu 
 

 

V horeuvedených tabuľkách (21 – 33) sme interpretovali deskriptívne štatistiky faktorov 
MCI z hľadiska jednotlivých tried a ich triednych učiteľov. V nasledujúcej tabuľke ponúkame 
porovnanie výskumných zistení v oblasti triednej a školskej klímy MCI z pohľadu všetkých tried (už 
bez zahrnutia pedagógov) zapojených do nášho monitoringu. Pre komparáciu 13 tried sme využili 
metódu analýzy rozptylu ANOVA, ktorá porovnáva viac ako dva nezvislé výbery z populácie. 
 

Tabuľka 34: Výsledky jednovchodovej ANOVA pre jednotlivé triedy ako nezávislej premennej 
a faktorov MCI ako závislej premennej (N=262) 
  Ʃ2 Df F P 

Spokojnosť medzi skupinami 799.31 12 11.513 .000*** 
 vnútri skupiny 1440.64 249   
 (N) 2239.95 261   
Nezhody medzi skupinami 333.67 12 5.335 .000*** 
 vnútri skupiny 1297.67 249   
 (N) 1631.34 261   
Súťaživosť medzi skupinami 131.66 12 1.278 .232 
 vnútri skupiny 2138.28 249   
 (N) 2269.94 261   
Náročnosť uč. medzi skupinami 170.03 12 2.888 .001** 
 vnútri skupiny 1221.57 249   
 (N) 1391.59 261   
Súdržnosť medzi skupinami 997.61 12 14.220 .000*** 
 vnútri skupiny 1455.72 249   
 (N) 2453.33 261   

 
Legenda: F je hodnota F-testu;  df sú stupne voľnosti; Ʃ

2
 znamená suma štvorcov; (N) je celkový počet; p = hladina 

štatistickej významnosti, kde: * je p<.05; **je p<.01; *** je p<.001; zdroj: výsledky vlastného výskumu 

 

Analýza výsledkov preukázala štatisticky významné rozdiely v štyroch z celkovo piatich 
faktorov Dotazníka MCI z pohľadu porovnania priemerných hodnôt a smerodajných odchýlok 
naprieč jednotlivými triedami gymnázia.  
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Naše výsledky sme komparovali aj z pohľadu do výskumu zapojených žiakov (n=262) 
a triednych učiteľov (n=13). V tomto prípade sme však nezistili žiadne signifikantné rozdiely 
v porovnávaných skupinách, čo však pripisujeme výrazne neproporcionálnemu rozloženiu 
komparovaných výberov (Tabuľka 17). 
 

Tabuľka 17: Rozdiely v jednotlivých faktoroch Dotazníka MCI medzi žiakmi (n=262) a triednymi 
učiteľmi (n=13) 
Faktor MCI žiaci 

AM 
žiaci 
SD 

Žiaci 
ME 

učitelia 
AM 

Učitelia 
SD 

učitelia 
ME 

Spokojnosť v triede 10.71 2.93 11.00 11.54 3.43 13.00 
Nezhody v triede 8.63 2.50 9.00 7.69 2.93 7.00 
Súťaživosť v triede 10.84 2.95 11.00 10.08 1.98 11.00 
Náročnosť učenia 8.38 2.31 9.00 8.69 3.90 7.00 
Súdržnosť triedy 9.24 3.07 9.00 8.69 2.84 9.00 
Legenda: AM = priemerná hodnota faktorov MCI; SD = smerodajná odchýlka faktorov MCI; ME = medián faktorov MCI; 
zdroj: výsledky vlastného výskumu 

 
 

Pre výpočet sme najskôr použili komparáciu priemerných hodnôt pre dva nezávislé výbery 
(Indipendent-Samples T-test), avšak hodnota signifikancie v Levenovom teste rovností variácie 
(Levene´s Test for Equality of Variances) vo faktore Náročnosť (obtiažnosť) učenia zamietla nulovú 
hypotézu o rovnosti porovnávaných populácií. Rozhodli sme sa preto použiť neparametrickú 
štatistiku, konkrétne Mann-Whitney U-test. Po výpočte sme dosiahli nasledovné hodnoty 
signifikancie: Spokojnosť žiaka v triede p=.253, Nezhody v triede p=.127, Súťaživosť v triede 
p=.222, Náročnosť (obtiažnosť) učenia p=.884, Súdržnosť triedy p=.547. 

Rovnakým spôsobom sme postupovali aj v prípade zisťovania interpohlavných rozdielov 
v jednotlivých faktoroch MCI. V tomto prípade sme však porovnávali len výbery žiakov – mužov 
a žien (n=262). Výsledky porovnania oboch pohlaví ponúkame čitateľom n nasledujúcej strane 
v Tabuľke 18. Ani v tomto prípade sme však nezaznamenali žiadne štatisticky významné rozdiely. 
 
Tabuľka 18: Rozdiely v jednotlivých faktoroch MCI medzi mužmi (n=118) a ženami (n=144) 
z hľadiska porovnania žiakov  
Faktor MCI muži 

(AMM) 

SDM ženy 
(AMŽ) 

SDŽ p 

Spokojnosť v triede  10.86 2.59 10.58 3.19 .505 
Nezhody v triede  8.74 2.53 8.54 2.48 .503 
Súťaživosť v triede  10.74 3.05 10.92 2.87 .658 
Náročnosť učenia  8.39 2.51 8.37 2.14 .702 
Súdržnosť triedy  9.62 3.04 8.92 3.06 .064 

 
Legenda: AMM = priemerné hodnoty faktorov MCI u mužov; AMŽ = priemerné hodnoty faktorov MCI u žien; SDM = 
smerodajná odchýlka u mužov; SDŽ = smerodajná odchýlka u žien; p = signifikancia, kde: * je p<.05; **je p<.01; *** je 
p<.001; Zdroj: výsledky vlastného výskumu 

2.5 Vývoj aplikácie (programu) Minitest profilácie štúdia  
 Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy v Lučenci v školskom roku 2018/2019 vôbec po 
prvýkrát v histórii umožnilo žiakom už od 1. ročníka SŠ (4G) zvoliť si jednu z troch ponúknutých 
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variant profilácie štúdia: matematicko-informatickú profiláciu, prírodovednú profiláciu 
a humanitnú profiláciu. 
 Uvedomujúc si v prípade mnohých deviatakov náročnosť voľby, sme sa rozhodli pomôcť 
nasledujúcemu ročníku gymnazistov-prvákov (od šk. roka 2019/2020) vytvorením počítačového 
programu Minitest profilácie štúdia, resp. Minitest – na ktorú profiláciu GBST sa najviac hodíš? 
Ide o jednoduchý 9-položkový dotazník, kde úlohou respondenta je v každej položke zvoliť si jednu 
z troch ponúkaných možností. Program pracuje s niekoľkými variáciami odpovedí – pri 2/3 
odpovedí z jednej konkrétnej profilácie odkáže respondenta na danú profiláciu, pri 
nerozhodnejších žiakoch ponúkne kombináciu dvoch alternatívnych profilácií. V prípade 
naskórovania presne jednej tretiny z každej profilácie odkáže program na tzv. nevyhraneného / 
nerozhodného žiaka.  
 Program je dostupný na webe (linku) http://test.rpconsulting.sk/  a bol propagovaný 
prostredníctvom facebookovej stránky GBST, školského psychológa GBST a na jeho súkromnom 
profile, zároveň bol vytlačený a vystrihnutý link vkladaný do bulletinov dostupných záujemcom 
o štúdium počas Dňa otvorených dverí GBST dňa 15. marca 2019.  
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3 Vzdelávanie školského psychológa v školskom roku 2018/2019 

 V školskom roku 2018/2019 sa školský psychológ GBST zúčastnil niekoľkých vzdelávacích 
podujatí. Patrili k nim: 
 Psychologické dny 2018 (12. – 14. septembra 2018), nesúce sa v duchu hlavnej témy 

Hodnoty a psychologie: reflexe procesu proměny hodnot v současné společnosti. Išlo 
o dvojdňovú konferenciu organizovanú Českomoravskou psychologickou společnostou 
a Slovenskou psychologickou spoločnosťou na Katedre psychológie Filozofickej fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci 

 workshop Familienbrett – rodinná doska (26. januára 2019): diagnostický a terapeutický 
materiál na prácu s deťmi a mládežou, rodinami a dospelými. Išlo o jednodňový seminár 
organizovaný Inštitútom rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby v Žiline 

 kurz Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami (30. marca 2019), realizovaný 
Inštitútom zdravého vývinu v Žiline 

 odborný seminár Aktuálne otázky školskej psychológie XIII (24. apríla 2019), organizovaný 
Asociáciou školskej psychológie SR (AŠP) v spolupráci s Pedagogickou fakultou UMB 
v Banskej Bystrici 
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