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o  výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach   
 za školský rok 2012/2013  

 
 

prerokovaná v pedagogickej rade dňa  7. októbra 2013 
 

 

 

 

 

      

Vypracovali:           RNDr. Jarmila Muchová 

zástupkyňa riaditeľky  
pre výchovno-vzdelávaciu činnosť 

Ing. Ján Sivok, PhD. 
vedúci útvaru TEČ 

 

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

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

Názov školy:                 Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy Lučenec 

Adresa školy:                Haličská cesta 9, 984 03 Lučenec 

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

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

Zriaďovateľ:                   
 

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

 
 

a.1. Vedúci zamestnanci školy 
 

Meno a priezvisko Funkcie 

PaedDr. Elena Melicherová riaditeľka školy  

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

Ing. Ján Sivok, PhD. zástupca riaditeľky školy pre TEČ; od 1.7.2013 vedúci útvaru TEČ               

PhDr. Natália Lackovičová vedúca oddelenia jazykovej školy 

Mgr. Tatiana Korimová výchovný poradca 
 
 

a.2. Údaje o rade školy  
 

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

Členovia rady školy školský rok 2012/2013:  
 

 

p. č. Funkcia Zvolený /delegovaný/ za   

1. predsedníčka PaedDr. Henrieta Halušková (pedagogických zamestnancov) 

2. podpredseda Ing. Miroslav Morháč (rodičov) 

3. člen PaedDr. Arpád Šestina (pedagogických zamestnancov) 

4. člen Ing. Branislav Hámorník (zriaďovateľa)  

5. člen Ing. Milan Spodniak (zriaďovateľa)  

6. člen Mgr. Imrich Kováč (zriaďovateľa)  

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

8. člen Ing. Magdaléna Krchňáková (rodičov) 

9. člen Ing. Viera Nováková (rodičov) 

10. člen Valéria Uhrinová (nepedagogických  zamestnancov) 

11. člen Daniel Demjanovič (žiakov) 
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Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2012/2013: 
 

- počet zasadaní RŠ: 4 
 

- rada na zasadnutiach prerokovala: 
- personálne zmeny v zložení „rady“, 
- Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 

2011/2012, 
- informáciu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za prvý a druhý polrok školského roka 

2012/2013, 
- Strategický plán rozvoja školy na roky 2013-2014, 
- Koncepčné zámery rozvoja školy a rozpočet školy na školský rok 2013/2014, 
- stav materiálno-technického, didaktického a finančného zabezpečenia školy a jej chodu 

v roku 2012 a vyhliadky na ďalší rok, 
- Kritériá pre prijímacie konanie v školskom roku 2013/2014, 
- zmeny v organizačnej štruktúre školy, 
- zapojenie školy do projektov, 
- ŠkVP a jeho zmeny, 
- Plán výkonov na školské roky 2013/2014, 2014/2015, 
- Správu o hospodárení za rok 2012 

 
 

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

 
Poradné orgány riaditeľky školy 
 
1. Gremiálna rada  

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

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

gickí zamestnanci školy. 
 
3. Predmetové komisie – v školskom roku 2012/2013 na škole pracovali nasledovné predmetové       

komisie: 
1 – SJL   2 – ANJ 
3 – FRJ , NEJ, RUJ 4 – MAT, FYZ, INF, THD,  
5 – BIO – CHE  6 -  DEJ, GEO, UKL, DEU 
7 – NAS, EKN, PSY 8 – TEV + výchovy 
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b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2012/2013 (§ 2 ods. 1 písm. b)  
 

Gymnázium – 4-ročné  

Ročník 

Stav k 15. 9. 2012 Stav k 31. 8. 2013 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
integro-
vaných 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
integro-
vaných 

1. 3 69 0 3 67 0 

2. 2 59 1 2 58 1 

3 3 89 0 3 88 0 

4. 3 89 1 3 89 1 

Spolu 11 306 2 11 302 2 

 
 

Gymnázium – 8-ročné  

Ročník 

Stav k 15. 9. 2012 Stav k 31. 8. 2013 

Počet  
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
integro-
vaných 

Počet  
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
integro-
vaných 

1. 1 15 0 1 15 0 

2. 1 23 0 1 24 0 

3 1 15 0 1 15 0 

4. 0 0 0 0 0 0 

5. 1 29 0 1 29 0 

6. 1 26 0 1 27 0 

7. 1 33 0 1 33 0 

8. 1 27 0 1 26 0 

Spolu 7 168 0 7 169 0 

Škola 18 474 2 18 471 2 
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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 

Príma 21 21 21 20 0 

1. ročníka  SŠ 139 97 95 84 18 

 
 
 

d.2.  žiaci prijatí do vyšších ročníkov od 1. septembra 2012 

 

Ročník 
Počet 

prijatých 
žiakov 

Z ktorej školy 

sekunda 3 1 -  Súkromné gymnázium Lučenec - Opatová 

kvinta 1 1 -  Súkromné gymnázium Lučenec - Opatová  

sexta 1 1 - Športové gymnázium, B. Bystrica 

septima 1 1 - Spojená škola, Poltár 

I. ročník 1 1 - Prvé slov. literárne gymnázium, Revúca 

II. ročník 1 1 - Evanjelické gymnázium, Tisovec 

III. ročník 1 1 - Súkromné gymnázium Lučenec - Opatová 

IV. ročník 1 1 -  Súkromné gymnázium, Podbrezová 

 
 

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 2012/2013 boli veľmi dobré. 
Z celkového počtu 471 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. 2013 
počty 180 152 135 3 1 

v % 38,22 32,27 28,66 0,64 0,21 

k 31. 08. 2013 
počty 181 152 138 0 0 

v % 38,43 32,27 29,30 0 0 

 

         
 

e. 2. Priemery tried v porovnaní 1. a 2. polroka školského roka 

 

Trieda Príma Sekunda Tercia Kvarta Kvinta Sexta  Septima Oktáva 

1.polrok 1,31 1,43 1,49 -- 1,77 1,87 1,76 1,38 

2.polrok 1,37 1,42 1,54 -- 1,79 1,87 1,66 1,36 

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

1.polrok 1,85 2,00 1,86 1,90 1,62 1,76 1,69 2,01 

2.polrok 1,91 1,99 1,94 1,95 1,56 1,71 1,63 1,90 

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

1.polrok 1,93 1,77 1,91 1,73 1,91 1,81 1,82 1,76 

2.polrok 1,78 1,66 1,78 1,78 1,96 1,84 1,86 1,73 
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e.3. Priemery povinných predmetov v škole v porovnaní školských rokov 2011/2012   
a 2012/2013 

 

Predmet SJL ANJ FRJ NEJ DEJ NAS GEG 

2011 - 2012 1,90 1,83 1,86 2,11 1,81 1,37 1,59 

2012 - 2013 1,88 1,89 1,75 2,09 1,81 1,58 1,65 

Predmet MAT FYZ CHE BIO TEV INF - 

2011 - 2012 2,29 2,15 2,19 1,69 1,01 1,12 - 

2012 – 2013 2,30 2,15 2,19 1,73 1,01 1,13 - 
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e. 4.  Výsledky externých meraní – maturitné skúšky 
 
 

 
 

                       
 
                                                                           Externá časť MS 
 

Predmet  

Počet 
žiakov 

prihlásenýc
h na MS 

Priemerná 
úspešnosť 

žiakov  
v % SR bez 

úrovne 

Priemer 
žiakov 

školy v % 
bez 

úrovne  

Priemer  
žiakov 
v SR  

úroveň B2 

Priemer  žiakov 
školy v % 

úroveň B2 

Slovenský jazyk 
a literatúra 

115 61,80 74,76   

Anglický jazyk 89   63,20 56,96 

Nemecký jazyk 12   44,50 36,73 

Matematika 28 50,90 64,65   

 

Žiaci trieda IV.A IV.B IV.C Oktáva Spolu 

Počet žiakov prihlásených na MS 30 29 30 26 115 

Počet žiakov, ktorí neukončili posledný ročník 0 0 0 0 0 

Počet žiakov, ktorí konali ÚFIČ 30 29 30 26 115 

Počet žiakov, ktorí úspešne ukončili MS 30 26 30 26 112 

Počet žiakov, ktorí mali povolenú opravnú skúšku 0 3 0 0 3 

Počet žiakov, ktorí mali povolené opakovať celú 
MS  

0 0 0 0 0 

Priemer tried na ÚFIČ  1,66 1,78 1,91 1,22 1,66 
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Porovnanie GBST a gymnázií Slovenkej republiky 
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Výsledky písomnej formy internej časti MS 2013 po predmetoch a triedach 
 

 
 
 

e.5. Dochádzka do školy: porovnanie priemerov vymeškaných hodín na jedného žiaka v triedach 
(1. stĺpec – ospravedlnené hodiny, 2. stĺpec – neospravedlnené hodiny) 
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e. 6. Výchovné opatrenia 

 
  V školskom roku 2012/2013 žiakom školy boli udelené výchovné opatrenia: 

 

I. pochvala triednym učiteľom za výborné študijné výsledky a vzornú dochádzku  žiakov – 137 

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

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

a) napomenutie a pokarhanie triednym učiteľom – 10 
b) pokarhanie riaditeľkou školy – 5 
c) znížená známka zo správania – 4  

 

 
f) Prehľad o študijných odboroch a zameraniach školy  
 

Gymnázium 
 

 

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

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

Stredná škola Počet   

zamestnanci  SŠ 42 

Z toho PZ 33 Z toho NZ 9 

Z počtu PZ  Z počtu NZ  

- kvalifikovaní 33 - upratovačky 3 

- nekvalifikovaní 0 - THP 4 

- dopĺňajú si vzdelanie 3 - údržbár 1 

  - školníčka 1 

 
 
 
 

Študijný odbor, zameranie Triedy 

7902 5 00  gymnázium 
II. A, II. B, III. A, III. B, III. C,  IV.A, IV.B, IV.C sekunda, 

tercia, kvinta 

7902 5 10  gymnázium - biológia a chémia  sexta, septima, oktáva 

7902 J  00   gymnázium I.A, I.B, I.C, príma 
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g.1. Zoznam učiteľov a ich aprobácia  

 

Interní učitelia 

1.  Balló Martin, Mgr.                                                            ANJ – EKO  

2.  Blažek Juraj, Mgr.                                                           ANJ 

3.  Belovová Mária, Mgr. ANJ 

4.  Budáčová Mária, RNDr.                                                                     MAT – FYZ  

5.  Cepláková Kerekeš Kristína, Ing.                                   ANJ – NEJ  

6.  Dzúrová Anita, Mgr.                                                       MAT – INF  

7.  Ďugová Marta, Mgr.                                                        MAT – INF  

8.  Gmitterová Andrea, Mgr.                                                            SJL – NEJ  

9.  Gúgľava Ivan, Mgr.                                                        BIO – CHE                      

10.  Halušková Henrieta, PaedDr.                                        MAT – FYZ                    

11.  Hraško Ivan, Mgr. SJL - DEJ 

12.  Hromadová Mária, Mgr.                                        SJL – ETV                       

13.  Kanátová Hedviga, PhDr.                                             NEJ – RUJ                     

14.  Kokavcová Emília, Mgr.                                         RUJ – ANJ                     

15.  Koprdová Elena, PaedDr.                                             FYZ – THD                       

16.  Korimová Tatiana, Mgr.                                        DEJ – ETV                     

17.  Koza Rastislav, Mgr.                                                   MAT – GEG                 

18. Krnáč Ivan, Mgr.                                                            TEV – BIO                     

19. Lackovičová Natália, PhDr. NEJ-ANJ 

20. Látka Boris, Mgr.                                                             TEV            

21. Lindušková Soňa, PaedDr.                                            SJL – NAS                       

22. Macková Danka, Mgr.                                                   BIO – CHE                      

23. Maráková Helena, Mgr.                                         MAT – TEV                  

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

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

26. Ondrášiková Marta, Mgr.                                         SJL – NAS                       

27. Rapcová Viera, PhDr.                                                   FRJ – NAS                    

28. Sarvašová Tatiana, RNDr.                                             MAT – CHE                    

29. Segečová Lea, Mgr.                                                    ANJ – SJL                      

30. Ing. Sivok Ján, PhD. EKN 

31. Šestina Arpád, PaedDr.                                          CHE – BIO                     

32. Širko Ján, Mgr.                                                    TEV – GEG                      

33. Šusteková Anna, Mgr.                                                   GEG – DEJ                     

  

  

  

Externí učitelia 

1. Magdaléna Bódiová, Mgr.                                                   PSY 

2. Jozef Juriga, Mgr.                                                           NBV 
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 g.2. Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2012/2013 

 
Odbornosť vyučovania bola zabezpečená na 99,6% (neodborne boli vyučované iba predmety 

hudobná výchova a výtvarná výchova ).  
 
 

h)  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy (§ 2 ods.1 písm.  
(za školský rok 2012/2013) 

 

Forma vzdelávania 
Počet 

vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania/počet 

ukončilo pokračuje začalo 

Prípravné vzdel. pred I. atestáciou 2   2 

Modernizácia vzdel. procesu SŠ 
BIO 

1 1   

Vyhodnotenie školského testu 4  4  

Modernizácia vzdel. procesu SŠ SJL 2 2   

Modernizácia vzdel. procesu SŠ BIO 2 2   

Cabri Geometria- základný kurz 1 1   

Tvorba testov z RUJ 2 2   

Modernizácia vzdel. procesu SŠ MAT 1 1   

Nové trendy vo vyučovaní NEJ 1  1  

Humanizácia vo vyučovaní NEJ 1  1  

Interaktívna tabuľa v edukačnom 
procese 

1 1   

Integrácia 1 1   

Praktické cvičenia z RUJ 1  1  

TEV 1  1  

Adaptačné vzdelávanie 3 3   

Funkčné vzdelávanie 1  1  

Postavenie GEG v ŠkVP 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 Trh práce – ponuka ÚP (osobnostné dotaz.) 

Gymnaziáda S Tebou a o Tebe 

Gymnaziálny ples Čas premien 

Lyžiarsky kurz, kurz na ochranu života a zdravia 
Svetový deň zdravia (Úrad verejného zdravot-
níctva) 
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Imatrikulácia, rozlúčka s maturantmi Návštevy múzea, galérie, archívu 

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

Deň narcisov , Deň nezábudiek, Deň boja proti 
AIDS 

Škola v prírode Liga za duševné zdravie 

Štátne jazykové skúšky v spolupráci s JŠ Nitra Deň Zeme 

Výchovné koncerty, divadelné predstavenia Beh olympijského dňa 

Predmetové olympiády a súťaže 
Kariérne poradenstvo – testovanie žiakov   
3. ročníka a septimy; Mensa – IQ testy 

Exkurzie: 
1. domáce: Mochovce, Bratislava, Martin, Gemer 
2. zahraničné: Londýn, Budapešť 

Preventívne aktivity – riešenie prierezových 
tém, spolupráca s políciou, vyšetrovateľmi a 
colníkmi 

 
 

i.2.  Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 

 
V školskom roku 2012/2013 žiaci školy dosiahli vynikajúce výsledky v okresných, krajských , ce-

loslovenských kolách v predmetových olympiádach, v športových a umeleckých súťažiach.        

Komplexný prehľad výsledkov dosiahnutých na jednotlivých olympiádach a súťažiach je uve-
dený v Prílohe č. 1.   
     

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

P.Č. Názov projektu Donor rozpočet 
Požadovaná 

suma 

1. 
Altánok pri škole - miesto vzdela-
nia, oddychu a pohody medzi 
ľuďmi 

Centrum pre filan-
tropiu - Baumit 

3 364 € 1 188 € 

2. 
„Prevencia kriminality dnes = 
bezpečnosť školy v budúcnosti“ – 
kamerový systém pre školu 

Ministerstvo vnútra 24 993,96 19 995,17 € 

3. 
Altánok pri škole – ekoučebna  
ako miesto vzdelania, oddychu a 
pohody medzi ľuďmi 

Nadácia SPP, 
Ekofond 

7 363 € 6 500 € 

4. 
Po stopách slovenských dejín 
a slovenského jazyka naprieč 
Slovenskom 

Nadácia Orange – 
Školy pre budúcnosť 

2 384 € 1 500 € 

5. 
Altánok pri škole – miesto 
vzdelania, oddychu, pohody 
a podpory športu 

Centrum pre 
filantropiu – CBA – 

Mladí v meste 
2 290 € 1 000 € 

6. 

Moderné Timravino gymnázium – 
premena tradičnej prírodovednej 
výučby na modernú aplikáciou 
teórie do pokusov a praxe 

Ministerstvo 
školstva SR – OP 

vzdelávanie – 
Opatrenie: Premena 

tradičnej školy na 
modernú 

373 100 € 354 445 € 
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k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole 
(§ 2 ods. 1 písm. k) . 

 
Na škole bola vykonaná od 05.06.2013 finančná kontrola Útvarom hlavného kontrolóra BBSK 

a potom následná finančná kontrola 19.7.2013. Kontrolou nebolo zistené nedodržanie všeobecne 
záväzných právnych a interných predpisov. Dňa 22.05.2013 bola na škole vykonaná tematická in-
špekcia ÚF IČ MS, ktorej  závery tiež konštatovali, že MS sú plne v súlade s platnou legislatívou 
a nedostatky neboli zistené. 9.4.2013 priestory školy a telocvične kontroloval Regionálny úrad ve-
rejného zdravotníctva. Zistené nedostatky v priestoroch telocvične boli  v čase letných prázdnin 
odstránené. 
 
 

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

V školskom roku 2012/2013  v štyroch učebniach prebehla výmena okien a v piatich učebniach 
bola vymenená podlaha.  Podľa záverov kontroly RÚVZ bola vymaľovaná telocvičňa, inštalovaný 
sieťový ochranný systém na oknách telocvične a opravená pretekajúca strecha telocvične. Čias-
točne bol upravený (renovácia športovísk, natieračské práce) areál školy  a odkvapové rúry na te-
locvičnom trakte. V čase letných prázdnin prebehla rekonštrukcia termoregulačného systému ko-
tolne, ktorá je krátko pred kolaudáciou a spustením. Ďalšie zámery a ciele v zlepšovaní priestoro-
vých a materiálnych podmienok školy sa nám z dôvodu nedostatku financií nepodarilo realizovať. 
 
 

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy  
(§ 2 ods. 1 písm. m)  

 

Finančné a hmotné zabezpečenie  GBST od  1.9.2012 do 31.8.2013 

Charakteristika príjmu suma v EUR 

Charakteristika  čerpania v EUR 

Mzdy Odvody 
Bežné 

výdavky 
Kapitálové 

výdavky 

Normatívny príspevok zo 
štátneho rozpočtu 

669 093 390 199 152 825 126 069 - 

Vzdelávacie poukazy 10 382 4 020 1 530 4 832 - 

Nedaňové vlastné príjmy  
GBST 

1 716 - - 1 716 - 

Úrad prace  príjmy - - - - - 

Daňové príjmy BBSK 13 000 - - 13 000 - 

Spolu GBST 694 191 394 219 154 355 145 617 - 
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Finančné a hmotné zabezpečenie JŠ -  GBST od  1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 

Charakteristika príjmu suma v EUR 

Charakteristika  čerpania v  EUR 

Mzdy Odvody 
Bežné 

výdavky 
Kapitálové 

výdavky 

Nedaňové vlastné príjmy 
GBST 14 177 4 413 1 010 8 754 - 

Vzdelávacie poukazy 322 318 - 4 - 

Daňové príjmy BBSK 9 249 5 987 2 061 1 201 - 

Spolu  JŠ 23 748 10 718 3 071 9 959 - 

Spolu  GBST +JŠ 717 939 404 937 157 426 155 576 - 

 
 

n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok 
a vyhodnotenie jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n).  

 

1. Uplatniť ŠkVP v praxi so zreteľom na rozvoj kompetencií žiaka 

2. Vykonať analýzu plnenia ŠkVP  

3. 
Kontrolnú činnosť vo výchovno-vzdelávacom procese zamerať na plnenie ŠkVP a rozvoj kľúčových 
kompetencií žiaka 

 
Všetky ciele v minulom školskom roku súviseli s aplikáciou nového ŠkVP. Analýzou jeho uplat-

nenia v praxi, a to medzi pedagógmi, žiakmi a rodičmi žiakov školy, sme dospeli k tomu, že chybou 
bolo znížiť počet voliteľných hodín v IV. ročníku v porovnaní s alternatívnym plánom, neosvedčila 
sa povinná matematika pre všetkých žiakov v IV. ročníku vzhľadom na vysoký počet prepadajúcich 
žiakov a ukázal sa problém kontinuity voliteľných predmetov v III. a IV. ročníku. Z toho dôvodu po 
prerokovaní a schválení v pedagogickej rade a rade školy bol ŠkVPv zmysle platných pokynov pre 
tvorbu a úpravy ŠkVP  zmenený.      

 

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)  

 
Škola v školskom roku 2012/2013 dosiahla výborné výsledky v oblasti vzdelávania v niektorých 

oblastiach, a tak isto pri reprezentácii Banskobystrického samosprávneho kraja. Výborné výsledky  
dosahuje  v oblasti prírodovedných, spoločenskovedných predmetov, cudzích jazykov aj športu. 
(Uvedené v prílohách.) 
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SWOT ANALÝZA 
 

 
 
 

 

Silné stránky Slabé stránky 

Výborné výsledky v olympiádach a súťažiach 
60- ročná budova  - riziká vzniku havarijných si-
tuácií  na rôznych systémoch školy 

Vysoké percento prijatia žiakov na VŠ 
Lokalita s vysokou mierou nezamestnanosti a s tým 
súvisiacimi problémami 

Vysoká odbornosť vyučovacieho procesu Materiálne a priestorové vybavenie 

Výborná činnosť žiackej rady 
Z charakteru školy vyplývajúci malý manévrovací 
priestor na získavanie mimorozpočtových 
finančných zdrojov 

Podpora mimoškolských aktivít Zastaralá technika a PC 

Dôraz na ďalšie vzdelávanie pedagógov 
Nedostatok učebníc, pracovných listov a pomôcok 
pre  realizáciu ŠkVP 

Dôraz na výber nových pedagógov Nedostatočné normatívne financovanie 

Ponuka voliteľných predmetov  

Množstvo pozitívnych vzorov – bývalých 
absolventov 

 

Výchova študentov  na život v multikultúrnej spoloč-
nosti 

 

Rozvíjanie a podpora rôznych  aktivít študentov  

Nadregionálny charakter školy  

Veľmi dobrá poloha školy  

Príležitosti Riziká 

Zavedenie ŠkVP do praxe, dôsledné uplatnenie 
reformy vzdelávania 

Nepriaznivý demografický vývoj   

Využívanie IKT  žiakmi aj pedagógmi počas 
vyučovania 

Zmeny legislatívy v oblasti financovania  školstva 

Kvalitné gymnaziálne vzdelanie = najlepšia  
vstupenka pre  prijatie na VŠ  

Chýbajúca flexibilita  pri zmenách zákona 

Očakávanie  verejnosti - predovšetkým udržanie 
vysokého štandardu gymnázia 

Nedostatok finančných prostriedkov na re-
konštrukcie 

Zlepšenie podmienok pre vzdelávanie Nutnosť počítať so skrátením rozpočtu 

Dobré podmienky pre odborný rast a vzdelávanie 
pedagógov 

Tlak na minimalizáciu nákladov, preukazovanie ich 
účelnosti a efektivity 

Očakávania žiakov a ich rodičov -  kvalitné 
vzdelávanie vo všetkých aspektoch 

Riziko obmedzenia niektorých edukačných 
a výchovných aktivít 

 Rýchlo starnúca technika 
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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 2012/2013. 
 

V školskom roku 2012/2013 úspešnosť prijatia na vysoké školy bola vyššia ako 
v predchádzajúcom školskom roku.   

 

 

Prehľad o umiestnení maturantov 2012/2013 
na vysoké školy  

  Oktáva 4.A 4.B 4.C Spolu 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO BRATISLAVA 

Právnická fakulta   1 1   2 

Filozofická fakulta   2 1 2 5 

Lekárska fakulta, farmácia   1     1 

Pedagogická fakulta     1   1 

Prírodovedecká fakulta 1 2 3   6 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 1 1 1   3 

Ekonomická fakulta 1     1 2 

Fakulta sociálnych vied 1       1 

VŠVU   1 1   2 

FTVŠ     1   1 

EKONOMICKÁ UNIVERZITA BRATISLAVA 

Národohospodárska fakulta     1   1 

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA BRATISLAVA 

Fakulta architektúry 1       1 

Fakulta informatiky a informačných technológií 2 5 1 3 11 

Fakulta chem. a potrav. tech. 2     1 3 

TRNAVSKÁ UNIVERZITA 

Právnická fakulta 3     1 4 

Prírodovedecká fakulta 1       1 

Fakulta žurnalistiky 1 1     2 

UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE 

Fakulta humanitných vied   1     1 

UNIVERZITA VETERINÁRNEHO LEKÁRSTVA KOŠICE    1   1 2 



                Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-                      Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy 
                vzdelávacej činnosti  za školský rok 2012/2013                                     Haličská cesta 9, 984 03 Lučenec 
________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Strana 21 z 64 

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA  FILOZOFA V NITRE 

Pedagogická fakulta     1   1 

Filozofická fakulta   1 2 1 4 

UNIVERZITA MATEJA BELA BANSKÁ BYSTRICA 

Fakulta humanitných vied   1 3 6 10 

Ekonomická fakulta  1 1 1   3 

Prírodovedecká fakulta   1   1 2 

Politológia a medzinárodné vzťahy 1       1 

UNIVERZITA P. J. ŠAFÁRIKA KOŠICE 

Lekárska fakulta   1     1 

Vysoké školy v Českej republike 

PRAHA 

Humanitné štúdiá KU       1 1 

Prírodovedecká fakulta KU   1     1 

Lekárska fakulta 1 1     2 

Ekonomický inštitút 1       1 

Medzinárodné vzťahy   1     1 

BRNO  

Fakulta ekonom. podnik MU       2 2 

Právo 1       1 

Humanitná fakulta MU     2 1 3 

Filozofická fakulta 3       3 

Iné školy 

Lekárska fakulta Martin 1   2 2 5 

Technická univerzita Zvolen   1 1 1 3 

Vysoká škola Sládkovičovo (právo)     1   1 

Akadémia umení B.Bystrica 1       1 

Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra   1 1   2 

Štúdium v zahraničí   1     1 

Paneurópska VŠ Bratislava   1     1 

Trenčianska univerzita A. Dubčeka Trenčín 1       1 

VŠ medzinárodného podnikania Prešov 1       1 

ŽU F špeciálne inžinierstvo     1 2 3 

počet žiakov-   maturantov 26 30 29 30 115 

počet žiakov umiestnených na VŠ 26 28 26 26 106 

na VŠ študuje % 100,00% 93,33% 89,66% 86,67% 92,17% 
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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 školy boli priemerné. Rozvrh hodín bol postavený tak, aby v čo 
najväčšej možnej miere zodpovedal zásadám školskej psychohygieny, voľnočasové aktivity mohli 
žiaci vykonávať vo väčšine prípadov už na ôsmej hodine Pretrváva však problém – nedostatok prie-
storov na trávenie voľného času – oddychové  zóny, knižnica so študovňou...Nedostatočné je aj 
 vybavenie školy didaktickou technikou a učebnými pomôckami. 
 

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 2012/2013 pracovali žiaci v nasledujúcich krúžkoch: v biologicko-
chemickom, ruského jazyka, francúzskeho jazyka, nemeckého jazyka, školského časopisu, chemic-
kom, bedmintonovom, fitnes, programovania, tanečnom, ekonomickom, hudobno-dramatickom, 
hovoríme po anglicky, internetovom, latinčiny, matematiky, zábavnej informatiky a tlmočníckom 
cvičení. 
  

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

 

Komunikácia s Rodičovskou radou aj Rodičovským združením GBST je veľmi dobrá. Rodičovská 
rada sa podieľa na výchovných akciách školy (lyžiarsky kurz, KOŽAZ,  exkurzie, gymnaziálny ples), 
podporuje talentovaných a nadaných žiakov, a tiež sa finančne podieľa na zakúpení didaktických 
pomôcok pre vyučovací proces. 
    

d) Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými oso-
bami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú 

 

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

Veľmi dobrá je spolupráca školy s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva 
a prevencie v Lučenci. 
 

Východiská a podklady 
 

Správa je vypracovaná v zmysle nasledovných dokumentov: 

1. Vyhlášky a metodické usmernenia,  

2. Plán práce Gymnázia B. S. Timravy na školský rok 2012/2013, 

3. Vyhodnotenie plnenia plánov práce predmetových komisií a plánu práce výchovného po-
radcu, 

4. Informácie o činnosti Rady školy pri Gymnáziu B. S. Timravy v Lučenci, 

5. Správa o hospodárení za rok 2012, štvrťročná uzávierka za 4. štvrťrok kalendárneho roka 
2012 a účtovné údaje od 01.01.2013 do 31.08.2013.  
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 Príloha č. 1 
 

Predmetová komisia SJL 
 
 

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

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

Školenia 

1. Gmitterová Andrea, Mgr. SJL  - - 

2. Hraško Ivan, Mgr. SJL  - Adaptačné vzdelávanie 

3. Hromadová Mária, Mgr. SJL  - IKT – Modernizácia vzdelávania 

4. Lindušková Soňa, PaedDr. SJL, SSJ  - IKT – Modernizácia vzdelávania  

5. Melicherová Elena, PaedDr. SJL  - Funkčné vzdelávanie 

6. Ondrášiková Marta, Mgr. SJL, LSE - Tvorba didaktických testov 

7. Segečová Lea, Mgr. SJL, LSE - - 

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

čovania a vzdelávania) 
 

     Daná PK pracovala počas celého školského roka podľa plánu práce a plánu exkurzií, ktoré boli 
prerokované a schválené na zasadnutí PK 31.8.2012. 

     V tomto školskom roku  bolo zrealizovaných 6 zasadnutí PK, na ktorých sa riešili hlavne dané 
problémy: 

- kontrola a aktualizácia tematických plánov pre jednotlivé vyučovacie predmety danej komisie 
- vstupný test pre žiakov 1. ročníka a kvinty 
- objednávanie pracovných zošitov, príručiek a pravopisných cvičení 
- oboznámenie študentov s cieľovými požiadavkami pre maturantov a ich zverejnenie 
- metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu študentov 
- interné materiály pre tvorbu povinných písomností zo SJL 
- kontrola a úprava maturitných zadaní  
- príprava a realizácia recitačných súťaží, olympiád, súťaží vo vlastnej tvorbe 
- uplatňovanie ŠkVP vo vyučovacom procese, návrhy a pripomienky 
- aktualizácia a objednávanie učebníc 
- aktuálne otázky vyučovania a výchovy 
- príprava a realizácia literárnych exkurzií (Martin a Gemer) 
- príprava na PFIČ  a EČ maturitných skúšok 
- kontrola súladu maturitných zadaní s cieľovými požiadavkami pre 4-ročné i 8-ročné štúdium 
- vyhodnotenie písomných a ústnych maturitných skúšok 
- analýza úprav ŠkVP z literatúry pre 4-ročné štúdium – 1. ročník 
- aktuálne úlohy na zabezpečenie  vyučovacej a výchovnej činnosti 
- metodické otázky vyučovania SJL 

 
Súčasťou činnosti PK je aj hospitačná činnosť. Predsedníčka PK PaedDr. Lindušková zrealizo-

vala v 1. polroku 4 hospitácie u jednotlivých členov: Mgr. Gmitterovej v septime, Mgr. Hromadovej 
v príme, Mgr. Ondrášikovej v 1.A a u Mgr. Segečovej v oktáve. V 2. Polroku boli zrealizované tiež 4 
hospitácie so zameraním na plnenie tematických plánov a ich súlad so ŠkVP – u Mgr. Gmitterovej 
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v kvinte, u Mgr. Hraška v 2. A, u Mgr. Hromadovej v 2. B a u Mgr. Ondrášikovej v sekunde. Všetky 
navštívené hodiny boli rozanalyzované, rozdiskutované  s vyučujúcimi a boli spísané hospitačné zá-
znamy. Neboli skonštatované žiadne vážnejšie nedostatky. Záznamy boli odovzdané ZRŠ. 

 
3.  Súťaže, aktivity a úspechy žiakov 
 
Prehľad aktivít, ktoré členovia PK zorganizovali a ktorých sa zúčastnili:  
 
1.   Timraviným chodníkom  – účasť žiakov 1. ročníkov, kvinty a výberu z iných tried 

2.   Literárne pásmo na turistický pochod Timraviným chodníkom 

3.   Timravina studnička – súťaž v umeleckom prednese  – školské a obvodné kolo 

4.   Olympiáda zo SJL – školské, obvodné a krajské 

5.   Literárna exkurzia po Novohrade – výber žiakov – organizované Maticou slovenskou 

6.   Prednášky o J. Kráľovi – septima – organizované Maticou slovenskou 

7.   Hviezdoslavov Kubín – súťaž v umeleckom prednese – školské, obvodné, regionálne                                             
a krajské kolo – Sládkovičova Radvaň, postup na celoslovenské                                              
kolo v Dolnom Kubíne 

8.   Literárny Lučenec – súťaž v umeleckej tvorbe 

9.   Lukovišťský maják poézie – zapojenie sa do literárnej súťaže a účasť na prehliadke  
v Lukovištiach 

10. Beseda so spisovateľom Michalom Hvoreckým – výber žiakov 3. ročníkov a septimy 

11. Beseda s publicistom Jánom Jančovicom – výber žiakov 

12. Literárna exkurzia do Martina – triedy 2. ročníkov a sexta 

13. Literárna exkurzia po Gemeri – triedy 1. ročníkov a kvinta 

14. Odkaz Cyrila a Metoda – súťaž v umeleckej tvorbe žiakov – organizované Maticou slovenskou 

 
Zapojenosť a úspechy žiakov 

1. Timravina studnička – súťaž v umeleckom prednese slovenskej poézie a prózy: 

 – obvodné kolo:      René Berki (príma) 
Zuzana Morháčová (sekunda) 
Stanislav Galovič (3. B) 

 
2. Olympiáda zo SJL  

- krajské kolo:    Nikoleta Račková (4.C) – úspešný riešiteľ 
Dávid Tristan Lajtos  (kvinta)  

 
4. Hviezdoslavov Kubín - súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy: 

– regionálne kolo:     Veronika Šmírová (3.B) 
                                     Katarína Chromeková (3.B) 
                                     Stanislava Krnáčová (2. A) 
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– krajské kolo: Sládkovičova Radvaň: 
                                      Katarína Chromeková 
                                      Veronika Šmírová – 1. miesto 

– celoslovenské kolo: Veronika Šmírová 
 
5. Lukovišťský maják poézie:    Andrea Havranová (4. B) 
                                                       Daniel Szoó (3. A) 
                                                       Katarína Školiaková (kvinta) 
                                                       Peter Dóža (3. A) 
 
6. Literárny Lučenec:  Andrea Havranová ( 4. B)     
 
7.  Odkaz Cyrila a Metoda: Rút Madáčová (kvinta) 
                                                              
 
4.  Materiálne a technické zabezpečenie PK ( učebnice, zbierky, vybavenosť kabinetov atď.) 
 
- je na priemernej úrovni. Pozitívne sa javí doplnenie notebookov pre  členov pedagogického 

zboru  a postupné zabudovanie pevných dataprojektorov do tried. Vyučujúcim to uľahčilo orga-
nizáciu hodín, nakoľko sa nemusia tak často sťahovať do iných tried. 

- technicky nevyhovujúci je notebook p. Ondrášikovej – je kazivý, opotrebovaný, bolo by po-
trebné ho nahradiť  funkčne novším typom 

- situácia s učebnicami je priaznivá, nakoľko sa postupne doplnili učebnice pre osemročné štú-
dium, ale je potrebné doobjednať niektoré tituly, nakoľko bol distribuovaný nedostatočný počet 
kníh 

- vybavenosť kabinetu odbornými knihami je na dobrej úrovni, bol doplnený inventár o rôzne 
metodické materiály pre vyučujúcich. Boli dokúpené aj niektoré tituly na povinné čítanie žiakov. 
Ako dar sme obdržali ďalšie knihy z vydavateľstva Kaligram, ktoré sa sústreďuje na tvorbu slo-
venských autorov.  

- kabinet disponuje dvomi magnetofónmi, ktoré sa však využívajú pomerne málo, jeden dokonca 
vôbec nie, nakoľko je technicky už zastaralý. 

- počas roka sa zakúpili tabuľky – nástenné mapy dvoch historických období literatúry   
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Predmetová komisia OBN / NAS – EKO – PSY 
 

 
I. Stručná analýza činnosti  a výsledky v uplynulom  školskom roku 

  

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

V tomto školskom roku pracovali v predmetovej komisii OBN/NAS – EKO – PSY štyria členovia.     
Niektorí členovia komisie sa prihlásili v minulosti na vzdelávacie podujatia, ktoré sa v tomto roku 
otvorili. P. Rapcová sa zúčastnila prípravného atestačného vzdelávania na II. atestáciu na  Katolíc-
kej Univerzite v Ružomberku v mesiaci máj a jún. P. Lindušková ukončila špecializačné vzdelávanie 
„Modernizácia vzdelávacieho procesu v SLJ – ITK“ a p. Ondrášiková sa zúčastňuje práve prebieha-
júceho  kontinuálneho školenia „Príprava didaktických testov“. 
  

Prehľad o členoch predmetovej komisie: 
 

P.č. Priezvisko, meno, titul 
Vyučoval 

Školenia 
odborne neodborne 

1. Mgr. Magdaléna Bódiová PSY   

2. PaeDr. Soňa Lindušková SPS, FIL, OBN   
Špecializačné vzdelávanie 
„Modernizácia vzdelávacieho 
procesu v SLJ“ ITK – ukončené 

3.  Mgr. Marta Ondrášiková NAS, OBN  
„Príprava didaktických testov“ 
kontinuálne vzdelávanie – 
prebieha 

4. PhDr. Viera Rapcová 
NAS,SSP, 
OBN,FIL 

  
Prípravné atestačné vzdeláva-
nie na II. atestáciu –      
prebieha 

5. Ing. Ján Sivok, PhD EKO    

 
2. Údaje o zasadaniach PK (počet zasadnutí, obsah zasadnutí, riešenie významných metodic-

kých problémov vyučovania a vzdelávania) 

PK CJ sa zišla v školskom roku 2012/2013  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 vypra-
covaní tematických plánov, kritérií hodnotenia, uplatňovaní ŠkVP, o výchovno-vyučovacích 
výsledkoch, o príprave žiakov na rôzne typy súťaží a na maturitné skúšky, o stave učebníc a pomô-
cok, ktoré je potrebné doobjednať a dokúpiť, o kontrole plnenia časovo-tematických plánov. Plne-
nie jednotlivých úloh sa priebežne kontrolovalo.  Na všetkých zasadaniach predmetovej komisie 
boli členovia informovaní o záveroch zasadania gremiálnej rady a o aktuálnom dianí v škole 
a v rezorte školstva. 

Pri analýze školského vzdelávacieho programu sa ukázala ako najväčšia prekážka jeho realizá-
cie v štvrtom ročníku štvorročného gymnázia nedostatok učebníc na filozofiu. Ostatné učebnice 
pre prímu, sekundu, terciu a kvartu prišli v priebehu školského roka a prispeli k skvalitneniu 
vyučovacieho procesu. 
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3. Údaje o plnení plánu PK  
 
 Stručný prehľad aktivít, ktoré členovia PK zorganizovali a ktorých sa zúčastnili: 
 

Náuka o spoločnosti /občianska náuka, spoločenskovedný seminár, filozofia, ekonomika, 
psychológia: 

- účasť na súdnom pojednávaní – SPS 4. roč. – zodpovedná. p. Lindušková,  

- organizácia školského kola Olympiády ľudských práv – zodpovedná p. Rapcová,  

- príprava a účasť víťaza celoškolského kola OĽP  na krajskom a celoslovenskom kole  
– zodpovedná p. Rapcová,  

- účasť na seminári o aktuálnych témach EÚ – zodpovední všetci členovia, 

- diskusie na aktuálne ekonomické témy (v rámci ekonómie) – zodpovedný p. Ing. 
Sivok, 

- účasť na tvorbe esejí s názvom „Môže človek zmeniť svet?“ vyhlásenej Letnou 
univerzitou Kolégia A. Neuwirtha – Andrea Havranová 4.B – zodpovedná p. 
Lindušková, 

- účasť na okresnej súťaži „Čo vieš o Európskom parlamente“ – zodpovedná p.   
Ondrášiková, 

- beseda s psychológom – zodpovedná p. Ondrášiková, 

- beseda o trestnom práve – zodpovedná p. Ondrášiková. 

 
4. Súťaže, aktivity a úspechy 

 
Náuka o spoločnosti, občianska náuka: 
 
1. Olympiáda ľudských práv 

Krajské kolo: 
Dominik Tkáč  – 3.C. - 5. miesto na krajskom kole OĽP  

Celoslovenské kolo: 

Dominik Tkáč - úspešný účastník celoslovenského kola OĽP 

Ocenenie za esej o Európskej únii zájazdom do Európskeho parlamentu v Bruseli 

 
2. Okresná súťaž „Čo vieš o Európskom parlamente“ 

Súťažná skupina zložená zo žiakov 3.B triedy sa umiestnila na 3. mieste. 
 
3.  Okresné kolo debatnej súťaže o aktuálnych témach Európskej únie 

V debatnej súťaži zvíťazilo nad Obchodnou akadémiou súťažné družstvo a postupuje na 
krajskú súťaž: P. Dóža -3.A 

M. Chrastina – 3.B 
A. Pivka – 3.C 
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4.  Výsledky vzdelávacej činnosti: 

Žiaci v predmetoch spadajúcich do tejto predmetovej komisie dosiahli na maturitných 
skúškach dobré výsledky: 
 

TRIEDA:    PREDMET:           PRIEMERNÁ ZNÁMKA: 

Oktáva    náuka o spoločnosti    1,30 
Škola:          1,30 
 

4.A    ekonomika     1,66 
4.B    ekonomika     1,60 
4.C    ekonomika     1,42 
Oktáva    ekonomika     1,66 
Škola:          1, 58 
 

4.A    občianska náuka    1,30 
4.B    občianska náuka    1,61 
4.C    občianska náuka    1,72 
Škola:          1, 55 
 

TRIEDA:   PREDMET:           PRIEMERNÁ ZNÁMKA: 

4.A    psychológia     1,50 
4.B    psychológia     1,50 
4.C    psychológia     3,00 
oktáva    psychológia     1,00 
Škola:          1,27 

 
6.   Hospitačná činnosť 

V priebehu druhého polroka r. 2013 uskutočnila predsedníčka predmetovej komisie celkovo 
štyri hospitácie, dve u p. Sivoka, jednu u p. Linduškovej a jednu u p. Ondrášikovej. Hospitačné 
záznamy boli odovzdané p. zástupkyni J. Muchovej. Na základe hospitačných záznamov možno 
hovoriť o vysokej úrovni výchovno-vzdelávacieho procesu v týchto predmetoch. 
 
7.  Materiálno technické zabezpečenie 

Materiálno technické zabezpečenie vyučovania je na primeranej úrovni. Vyučovaniu by 
pomohlo, keby mal každý vyučujúci na budúci školský rok svoj notebook (notebook p. 
Ondrášikovej je celý rok nefunkčný) a keby sa v každej triede dal používať dataprojektor a všetky 
triedy boli vybavené aj počítačom na pripojenie. V miestnosti s interaktívnou tabuľou by bolo 
žiaduce zaviesť internet. Žiadalo by sa taktiež doplniť odbornú literatúru v predmete náuka 
o spoločnosti a občianska náuka. Vybavenie videom a televízorom vzhľadom k pomerne veľkej 
a zaujímavej databáze videokaziet nie je taktiež dostatočné.  
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Predmetová  komisia  MAT – FYZ – INF – THD 
 
 

Zloženie predmetovej komisie 

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

Mgr. Anita DZÚROVÁ, (Dzu)     MAT-INF 

Mgr. Marta ĎUGOVÁ, (Du)    MAT-INF 

PaedDr. Henrieta  HALUŠKOVÁ, (Hu)  MAT-FYZ 

PaedDr. Elena KOPRDOVÁ, (Kp)    FYZ-THD  

Mgr. Rastislav  KOZA, (Ko)     MAT-GEG 

RNDr. Tatiana  SARVAŠOVÁ, (Sr)   MAT-CHE   

Mgr. Mária HROMADOVÁ, (Hd)   SJL-FYZ 

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

 
Zasadnutie novej predmetovej komisie boli uskutočnené podľa plánu práce PK štyrikrát a to 

podľa zápisníc 30.08.2012, 29.10.2012, 20.02.2013 a 20.06.2013, kde sa pribežne riešili 
nasledovné problémy: vyhodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov za I. a II. polrok 2012/2013, 
plnenie časovo-tematických plánov, pripomienky a návrhy ŠKVP na škole (ponuka a zosúladenie 
názvov voliteľných predmetov pre terajších žiakov 3. ročníka), ústne maturitné skúšky, schválenie 
maturitných zadaní, organizačné zabezpečenie ústnych maturitných skúšok,  organizačné 
zabezpečenie prijímacích pohovorov, vyhodnotenie olympiád a súťaží ... 

Počas polroku sme okrem toho riešili pribežne všetky úlohy, ktoré sa vyskytli nad rámec našich 
povinností, napr. účasť na rôznych exkurziách a súťažiach aj mimo plánu práce PK, ktorých 
vyhodnotenie je v nasledujúcej časti. Neustále sme sledovali cieľové požiadavky pre tohoročných 
maturantov z predmetov matematika, fyzika a informatika a priebežne sme ich informovali 
o požiadavkách na maturitné skúšky. Všetky maturitné zadania boli zosúladené z cieľovými 
požiadavkami zverejnenými na stránke: 

http://www2.statpedu.sk/buxus/generate_page.php_page_id=974.html 
  

Na začiatku školského roku sme uskutočnili vstupný test pre žiakov I.A, I.B, I.C a kvinty 
s nasledovnými výsledkami:  
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I.A 9,30 62,03 39,13 73,91 65,22 78,26 78,26 56,52 82,61 47,83 91,30 43,48 65,22 56,52 52,17 26,09 73,91 

I.B 8,35 55,65 34,78 69,57 56,52 78,26 78,26 60,87 47,83 47,83 82,61 43,48 60,87 47,83 30,43 34,78 60,87 

I.C 9,43 62,86 42,86 71,43 71,43 76,19 71,43 80,95 71,43 28,57 90,48 42,86 85,71 57,14 52,38 28,57 71,43 

Kvinta 8,28 55,17 41,38 65,52 75,86 86,21 48,28 31,03 41,38 55,17 72,41 55,17 86,21 44,83 37,93 41,38 44,83 

  

http://www2.statpedu.sk/buxus/generate_page.php_page_id=974.html
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V tomto školskom roku  sa vyučujúci zúčastňovali na vzdelávaní a to konkrétne:  

Mgr. Anita Dzúrová – obhájila prácu a získala I. atestáciu. 

RNDr. Mária Budáčová – ukončila inovačné vzdelávanie „ Cabri Geometria – základný kurz“.  

PaedDr. Elena Koprdová – tvorba školských testov - prebieha. 

Mgr. Mária Hromadová –  Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách – ukončila a 
zároveň ukončila rozširujúce štúdium predmetu fyzika, na základe toho 
jej bola uznaná náhrada 1. atestácie.  

RNDr. Tatiana Sarvašová – interaktívna tabuľa v edukačnom procese a zapojili sme sa do projektu 
v rámci ktorého bolo vytvorené na našej škole jedno z 20-tich ICDŠ 
(Informačné centrum digitalizácie škôl). www.naucteviac.sk 

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

riadili nasledovnými metodickými usmerneniami:  

Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl 
www.minedu.sk/.../21_metodicky_pokyn_2011_klasifikacia%20SS.r... 

Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl 
www.minedu.sk/.../22_metodicky_pokyn_2011_hodnotenie%20ZS.r... 

 
V II. polroku 2012/13 sme uskutočňovali krátke vzájomné hospitácie nakoľko počet a rozvrh 

hodín ako aj náročná príprava na dva predmety (matematika - fyzika) mi nedovoľovali hospitovať 
na celých vyučovacích hodinách (úväzok 26 hodín).  V mesiaci január 2013 som vykonala 4 
hospitácie (viď. hospitačné záznamy), a v mesiaci jún 2013 ďalšie 3 hospitácie, pričom neboli 
zistené žiadne závažné nedostatky.  
 
Akcie, do ktorých sme sa počas školského roku 2012/2013 zapájali: 

Exkurzie, besedy a iné akcie:  

Noc výskumníkov – v spolupráci s PK BIO-CHE sa 28. septembra 2013 v Banskej Bystrici 
v obchodnom centre Európa zúčastnili žiaci 4. ročníka navštevujúci CVF (10 
žiakov). 

Exkurzia do hvezdárne v Rimavskej Sobote – sa uskutočnila 31.01.2013, zúčastnili sa žiaci oktávy 
a maturanti z fyziky (30 žiakov). 

Akadémia TROJSTENU – konala sa v Bratislave 9.11.2012, zúčastnili žiaci so záujmom študovať na 
MFFI UK  (5 žiakov). 

Krajský festival vedy a techniky – dňa 5.11.2012 sa žiaci Marek Lúč, Anna Veselková, Veronika 
Kiapešová, Soňa Pinzíková pod vedením PedDr. Eleny Koprdovej zúčastnili na Krajskom festivale 
vedy a techniky v Lučenci, kde v ťažkej konkurencii úspešne reprezentovali našu školu. So svojím 
projektom – Vlnenie získali cenu za kreativitu.  
 
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.naucteviac.sk/
http://www.minedu.sk/.../21_metodicky_pokyn_2011_klasifikacia%20SS.r
http://www.minedu.sk/.../22_metodicky_pokyn_2011_hodnotenie%20ZS.r


                Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-                      Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy 
                vzdelávacej činnosti  za školský rok 2012/2013                                     Haličská cesta 9, 984 03 Lučenec 
________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Strana 31 z 64 

Pytagoriáda – zodpovední všetci vyučujúci matematiky v nižších triedach osemročného 
gymnázia 

 ZENIT – súťaž v programovaní – zodpovední všetci vyučujúci informatiky 

Súťaže družstiev v riešení úloh z matematiky a fyziky – zodpovedná Bu 

 Matematický KLOKAN – zodpovedný Ko 

 Matematická súťaž PANGEA – zodpovedná Dzu 

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 pre prímu a prvý ročník z jednotlivých predmetov – 
zodpovední:  matematika príma – Du, 1. ročník Bu 
 fyzika príma – Hd, 1. ročník Hu 

informatika príma – Du, 1. ročník Dzu 

Vstupný test z matematiky pre žiakov kvinty a prvého ročníka – zodpovedný Ko 

Tvorba a úprava maturitných zadaní z matematiky, fyziky a informatiky – zodpovední vyučujúci 
v maturitnom ročníku  

Príprava testov na prijímacie pohovory  
Štvorročné štúdium Bu, Hu, osemročné štúdium Du, Ko 

Spolupráca s centrom EDULAB v projekte digitalizácie škôl, využívanie portálu www.naucteviac.sk 
pre učiteľov prírodovedných predmetov a www.naucsaviac.sk pre žiakov našej školy - zodpovední 
všetci vyučujúci 

Materiálno-technické zabezpečenie v tomto školskom roku sme zakúpili odbornú literatúru, 
rýchlovarnú kanvicu, stavebnicu MERKUR, zdroj striedavého napätia, výbojové trubice, v kabinete 
pribudol notebook, skener aj tlačiareň (zakúpený z vlastných zdrojov) a v učebni fyziky pribudla 
farebná tlačiareň, ktorú vyhrali žiaci tercie v súťaži o najkrajšiu nástenku, ktorú organizovala firma 
Talent Agent http://www.talentagent.sk/vyhry.php 

Výsledky a umiestnenia v olympiádach a ostatných súťažiach v školskom roku 2012/13 
 

MATEMATIKA  

62. ročník matematickej olympiády 

Okresné kolo  MO kat. Z-7 Tomáš Macháček    2. miesto 
       Adam Baláž   6. miesto  
 

                           MO kat. Z-8 Matúš Mikuláš  1. miesto 
             Peter Jaško    1. miesto 
 Barbara Mužíková  5. miesto 
 Peter Záborský  5. miesto 
 

Krajské kolo   MO kat. C         Emanuel Tesař           6.-8. miesto 
Matúš Pavlus             10. miesto 
Miroslav Adamove   11.-12. miesto 

http://www.naucteviac.sk/
http://www.naucsaviac.sk/
http://www.talentagent.sk/vyhry.php
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33. ROČNÍK PYTAGORIÁDY 

Okresné kolo   Kat. P-7:  Zuzana Vrábeľová 2. miesto 
 Lukáš Hrdina 4. miesto 
                            Kat. P-8:            Peter Jaško   4. miesto 
 
Celoštátne súťaže družstiev 
  
KOŠICKÝ MATBOJ 2012 

Seniorské družstvo v zložení: Jela Nociarová, Zuzana Magyarová, Matej Šuľan, Zuzana 
Nociarová  sa umiestnili 8. mieste zo 47 družstiev na Slovensku. 

 
Juniorské družstvo v zložení: Erik Gábor, Jaroslav Schvantner, Emanuel Tesař, František Paraj 

sa umiestnili na 27. mieste v rámci SR zo 47 družstiev na Slovensku. 
 

Medzinárodná súťaž SR-ČR 

NÁBOJ KMS 2013 SR v Košiciach a v Bratislave  (resp. v Prahe a Opave) 
 

Seniorské družstvo v zložení: Zuzana Magyarová, Ondrej Pohorelec, Kristína Sacherová, Ján 
Siviček, Erik Tisovský sa umiestnili 21. mieste zo 63 družstiev na Slovensku a na 52. mieste v ČR – 
SR z o 148 družstiev. 

 
Juniorské družstvo v zložení: Miroslav Adamove, Matúš Pavlus, Marcel Pecko, Jaroslav 

Schvantner, Erik Gábor sa umiestnili na 34. mieste v rámci SR z 56 družstiev a na 81. mieste v ČR – 
SR zo 137 družstiev. 
 

FYZIKA  

54. ročník FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY 
 
Krajské kolo FO kat. D:  Juraj Národa 5. miesto  
   
Celoštátna súťaž družstiev 
 
Náboj FKS v Bratislave 

Juniorské družstvo v zložení: Ján Báťka, Andrej Gáfrik, Matúš Pavlus, Jakub Sekula, Rastislav 
Gáfrik sa umiestnili na  27. mieste z 29 juniorských družstiev.  

 

Juniorské družstvo v zložení: Vladimír Halaj, Jaroslav Schvantner, Erik Gábor, Emanuel Tesař, 
Marcel Pecko sa umiestnili na  23. mieste z 29 juniorských  družstiev. 

 
Astronomická súťaž:  Čo vieš o hviezdach ? 

 

Okresné kolo II. kat.:   Zuzana Vrábeľová  4. miesto   
Ondrej Ziman                   7. miesto 
Samuel Fanči   9. miesto 
Tomáš Macháček  10. miesto 
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Okresné kolo III. kat.:   Jela Nociarová  1. miesto                       
     
Krajské kolo III. kat.:   Jela Nociarová  3. miesto  
   
Celoštátne kolo III. kat.:   Jela Nociarová  7. miesto (diplom účastníka) 
 
 

INFORMATIKA 
28. ročník olympiády v informatike 
  

Krajské kolo    kategória A Emanuel Tesař  3. miesto 
 

Celoštátne kolo   kategória A   Emanuel Tesař  28. miesto (diplom účastníka) 
 

ZENIT – súťaž v programovaní 
  

Krajské kolo         Kat. B                 Emanuel Tesař  1. miesto  
 

Celoštátne kolo     Kat. B               Emanuel Tesař      2. miesto 
 
Pro FIIT súťaž v programovaní stredoškolákov na Fakulte informatiky a informačných technológií 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

  Emanuel Tesař  3. miesto 
 

IMAGINE – súťaž v programovaní 

 Michal Švidraň  postúpil do celoštátneho kola  6. miesto 
 Jakub Kohút   účastník školského kola 
 

PANGEA, zúčastnilo sa ho:  138 

MATEMATICKÝ KLOKAN 2013: 
riešitelia  48 
úspešní riešitelia  8 

 
Korešpondenčné semináre:  
Matematický korešpondenčný seminár  KMS   Zuzana Magyarová 

Jela Nociarová 
Emanuel Tesaŕ 
Matúš Pavlus 
Marcel Pecko 

Korešpondenčný seminár z programovania KSP   Emanuel Tesaŕ 
 
PIKOMAT      Matúš Mikuláš – úspešný riešiteľ 

Žiaci sa zúčastnili sústredenia pre najúspešnejších riešiteľov týchto korešpondenčných seminárov. 

SHERLOCK – súťaž vo vyhľadávaní na Internete 
      Nicole Farkašová – úspešná riešiteľka 
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PANGEA Gymnázium B.S. Timravy, Haličská cesta č.9, Lučenec 

1.ročník maximum 75 bodov               2. ročník maximum 82 bodov                   3. ročník maximum 80 
bodov 

 

    
1 

bodové 
2 

bodové 
3 

bodové 
4 

bodové 
5 

bodové  

ID 
študenta 

Meno Priezvisko 

R
o

čn
ík

 

Správne 
odpovede 

Správne 
odpovede 

Správne 
odpovede 

Správne 
odpovede 

Správne 
odpovede 

C
e

lk
o

vý
 

p
o

če
t 

b
o

d
o

v 

400507 Jaroslav Schvantner 2 2 2 5 7 6 79 

009202 Vlasimir Halaj 2 1 2 5 7 6 78 

400523 Erik Brusznyai 2 1 1 4 7 6 73 

009204 Dávid Šinko 2 1 2 4 7 5 70 

400509 Vladana Melicherová 3 2 3 6 6 4 70 

009199 Nicolas Hegedüš 2 2 2 6 5 5 69 

400508 Ladislav Bari 2 2 1 5 5 6 69 

400557 Peter Tirala 3 3 2 3 7 5 69 

400623 Matej Šuľan 3 2 2 5 7 4 69 

400514 Monika Tučeková 2 1 2 5 7 4 68 

400501 Judita Magová 2 2 2 4 7 4 66 

009201 Zuzana Magyarová 3 3 2 4 7 3 62 

400615 Lenka Olšágová 1 1 2 5 5 4 60 

400635 Ján Báťka 1 2 2 6 4 4 60 

400592 František Paraj 1 1 2 6 4 4 59 

400513 Jakub Beňo 2 1 1 5 5 4 58 

400616 Kristína Pračková 1 2 3 5 2 5 56 

400581 Miroslav Adamove 1 2 2 6 3 4 56 

400569 Denis Molnár 1 1 2 5 4 4 56 

400510 Erik Gábor 2 1 2 4 6 3 56 

MATEMATICKÝ KLOKAN Gymnázium B. S. Timravy, Haličská cesta 9, Lučenec 

Kategória 
K

ó
d

  
Priezvisko a meno P

o
h

la
vi

e 

B
o

d
y Úspešnosť (počet 

% z max. počtu 
bodov 

Miesto v SR vo 
svojej kategórii 

Koľko % 
žiakov malo 

menej bodov 

Benjamín 7 82012 Ziman Ondrej C 90 75 % 416. - 448. 89,2 

Benjamín 7 82014 Baláž Adam C 98 81,7 % 213. - 230. 94,5 

Benjamín 8 81993 Škovranová Slávka D 89 74,2 % 618. - 677. 81,7 

Benjamín 8 81995 Mikuláš Matúš C 98 81,7 % 292. - 319. 91,4 

Kadet G12 81959 Pavlus Matúš C 87 72,5 % 436. - 457. 85 

Kadet G12 81963 Schvantner Jaroslav C 86 71,7 % 458. - 487. 84,1 

Kadet G12 81967 Hegedüš Nicolas Marcel C 104 86,7 % 99. - 113. 96,5 

Kadet G12 81974 Tesař Emanuel C 83 69,2 % 548. - 581. 81 
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400617 Attila Papp 1 2 3 5 3 4 55 

400538 Juraj Šprlák 3 1 2 2 6 4 55 

400611 Igor Šárkan 1 2 2 5 2 5 54 

400529 Terézia Sabóová 3 2 3 2 6 3 53 

400619 Monika Tisoňová 1 2 2 5 4 3 52 

400620 Erika Kurčíková 1 2 2 5 4 3 52 

400536 Miroslav Kolenkáš 3 3 1 4 5 3 52 

400516 Lucia Tučeková 2 2 2 3 4 4 51 

400621 Kristína Šteflovičková 1 0 1 5 2 5 50 

 
Vyhodnotenie olympiád a súťaží – štatistika 

 
Matematická olympiáda 2012/13 

 

Kat. Vyučujúci/ počet žiakov 

Zúčastnení/ 
úspešní 

 

Šk. 
kolo    

D. kolo 
Ok. 
kolo 

Kr. 
kolo 

C. 
kolo 

Príprava/ počet 
hodín 

Z-6 Ďugová 5/5 5/0 - - 2 h. 

Z-7 Sarvašová 5/5 5/2 - - 4 h. 

Z-8 Budáčová 5/5 5/4 - - 4 h. 

C Budáčová/Koza 11/11 11/5 5/3 - 4 h./4 h. 

B Halušková 1/1 1/1 1/0 - 1 h. 

A Muchová/Koza 7/7 7/4 4/0 - 0 h./4h. 

 
Pytagoriáda 2012/13 
      

P-6 Ďugová 15/3 3/0 - - 2 h. 

P-7 Sarvašová 9/5 5/2 - - 2 h. 

P-8 Budáčová 15/4 4/1 - - 2 h. 

 
Fyzikálna olympiáda 2012/13 
     

D Koprdová, Hromadová 5/2, 4/2 - 
2/1, 
0/0 

- 4 h/2h. 

C Budáčová 3/3 - 3/0 - 4 h. 

B Halušková 3/1 - 1/0 - 2 h. 

A - - - - - - 

 
ZENIT - súťaž v prodramovaní 2012/13 
     

A Dzúrová - 9/2 2/0   1 h. 

B Dzúrová - 3/2 2/1 1/1 1 h. 
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Čo vieš o hviezdach 2012/13 
      

II. Koprdová – 4/4 – – 1 h. 

III. Koprdová – 1/1 1/1 1/1 1 h. 

 
Imagine Logo Cup 
      

  Ďugová 2/1   1/1 na krúžku 

 
Olympiáda v informatike 
      

A Dzúrová 1/1 – 1/1 1/0 0 h. 

 
PROFIIT 
      

  Dzúrová 1/1 – – 1/1 0 h. 

 
PALMA 
      

  Dzúrová 1/1 – – – 0 h. 

 
PANGEA 
      

  Dzúrová – – – 138 3 h. 

 
MATEMATICKÝ KLOKAN 
      

  Koza – – – 48/8 3 h. 

 
 
 



                Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-                      Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy 
                vzdelávacej činnosti  za školský rok 2012/2013                                     Haličská cesta 9, 984 03 Lučenec 
________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Strana 37 z 64 

 

Predmetová komisia anglický jazyk 
 

 
1. Údaje o počte členov, plnení kvalifikačných predpokladov a ďalšom vzdelávaní členov PK 

 

Meno vyučuje vzdelávanie  

Mgr. Lea Segečová           odborne                     kvalifikačné – Prípravné vzdelávanie pred                                
1. atestáciou                                                                               

Mgr. Emília Kokavcová    odborne 
Mgr. Juraj Blažek              odborne 
Mgr. A.Novohradský        odborne 
Mgr. Martin Balló             neodborne 
Ing. K. Kerekeš Cepláková   neodborne 
Mgr. Mária Belovová         odborne 
Mgr. Edita Strmeňová        MD 
 
 

2.  Údaje o zasadaniach PK    

Predmetová komisia zasadala štyrikrát podľa plánu práce, ale v prípade potreby sme sa 
stretávali aj mimo týchto zasadnutí  a riešili aktuálne problémy a úlohy. 

Hlavnou témou prvého zasadnutia 31. 8. 2013 bola tvorba tematických výchovno-vzdelávacích 
plánov a úprava ŠkVP pre prvý ročník a prímu a ponuka krúžkov. Prediskutovali sme aj plán práce 
PK na tento školský rok, spoločne sme vybrali akcie, ktorých sa zúčastníme. 

Druhé zasadnutie 22.11.2012 bolo zamerané na zhodnotenie práce PK v 1. štvrťroku, 
vyhodnotili sme uskutočnené akcie a naplánovali organizáciu školských kôl OANJ. 

Predmetom tretieho zasadnutia konaného 15.2.2013 bolo vyhodnotenie účasti na olympiáde 
z anglického jazyka a polročných testov a príprava písomných maturitných skúšok. 

Štvrté zasadnutie PK sa uskutočnilo 15. 5. 2013. Pripomienkovali sme správu  p. ministra 
Čaploviča, vyhodnotili EČ a PFIČ MS a rozdelili si prípravu koncoročných ročníkových testov. 

Na poslednom zasadnutí sme vyhodnotili celoročnú činnosť PK a prerokovali hodnotiacu 
správu. 

  Spoločne môžeme konštatovať, že vedomostná úroveň žiakov prudko klesá. Je to vidieť aj na 
výsledkoch ročníkových testov a hlavne na výsledkoch EČ, kde priemerné percento školy bolo 
okolo 56%, ale percentil len 22,3. Tento výsledok je spôsobený aj tým, že žiaci povinne maturujú 
na B2 úrovni, ktorá je pre mnohých z nich príliš náročná, a aj tým, že na maturitu na tejto úrovni sa 
prihlásili aj žiaci, ktorých prvým jazykom bola nemčina, a teda na EČ neboli dostatočne pripravení. 
Takisto klesol záujem žiakov o angličtinu, ich prioritou sú iné, väčšinou prírodovedné predmety, 
ktorým sa oveľa viac venujú. Podľa ich vyjadrení ich jediným cieľom je urobiť EČ aj s čo najnižším 
počtom bodov, nesnažia sa dosiahnuť čo najlepší výsledok. Považujú za dôležité pre prax len 
hovorenie, s ktorým nemajú žiadny problém, čo je vidieť aj na výsledkoch ÚFIČ a na rozdiele 
známok z konverzácie a riadnych hodín ANJ. 14 najlepších žiakov nematurovalo vôbec, keďže im 
bola uznaná náhrada maturitnej skúšky.  
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Pozitívom je, že sa nenaplnili predpoklady, ktoré učitelia mali v súvislosti so známkami 
z angličtiny, pretože predpoklad bol, že ohrozených je 15 žiakov a EČ neurobilo len 5, z čoho iba 
jeden žiak ide opakovať EČ a PFIČ v septembri.  

Nízku úroveň vedomostí môžeme konštatovať aj v ostatných ročníkoch, hoci najviditeľnejšie je 
to u prvákov. Mnohí prichádzajú zo základných škôl s nedostatočnými základmi a nie sú ochotní na 
sebe pracovať, aby sa zlepšili. predpoklady, ktoré učitelia  

 

3. Súťaže, aktivity, úspechy 

V anglickom jazyku prebieha iba jedna celoštátna súťaž a to je Olympiáda v anglickom jazyku. 
Po úspešnom zrealizovaní školských kôl do obvodového kola postúpili Vladimír Halaj z 2.B 
v kategórii 2A, Lukáš Schmidt zo 4.B v kategórii 2B, Kristína Tuktamyševová z oktávy v kategórii 2C 
a Andrej Fridrich zo sekundy v kategórii 1A. Títo žiaci sa umiestnili nasledovne:  Tuktamyševová 
1.miesto,Halaj 2.miesto, Schmidt 3..miesto a Fridrich 4. miesto. K. Tuktamyševová postúpila do 
krajského kola, kde sa umiestnila na 7. mieste. 

3. októbra 2012 sme  v spolupráci s PK NJ a RUJ zorganizovali podujatie k Európskemu dňu 
jazykov. Žiaci vyrobili projekty, ktoré boli vystavené vo vestibule školy. V priestoroch školskej 
knižnice sa konala výstavka cudzojazyčnej literatúry a v zasadačke prebiehala beseda s Kristínou 
Tuktamyševovou na tému Môj rok v USA. O tejto úspešnej akcii sme informovali aj na webstránke 
školy. 

Od 4. októbra 2013 oficiálne funguje v školskej knižnici aj oddelenie anglickej literatúry, kde sa 
nachádza cca 150 titulov. Najväčšiu zásluhu na jeho vybudovaní majú p. Novohradský, p. Blažek 
a p. Segečová. Žiaci majú záujem hlavne o skrátené verzie kníh, ktoré sú prispôsobené úrovni ich 
angličtiny. 

29. októbra 2012 sme navštívili anglické divadelné predstavenie vo Zvolene – Vianočná 
koleda. Tohto podujatia sa zúčastnil výber školy, spolu asi 40 žiakov. 

Žiačka oktávy, Barbara Ocsovayová, pravidelne prispievala do školského časopisu článkami 
v anglickom jazyku o aktuálnych témach.  

V rámci kontrolnej činnosti vykonala vedúca PK sedem hospitácií. Žiadne závažné nedostatky 
v rámci týchto hodín nezistila. Hospitačné záznamy boli riadne vyplnené, podpísané a odovzdané 
ZRŠ. 

 

4.  Materiálno-technické zabezpečenie PK 

Materiálno-technické zabezpečenie je na dobrej úrovni, hoci by sme nutne potrebovali 

anglické mapy Veľkej Británie a Slovenska. Problémy s učebnicami, ktoré majú ostatné PK, sa nás 

netýkajú, nakoľko si ich žiaci musia zakúpiť sami. Využili sme aj možnosť objednať ich z edičného 

portálu MŠ, ale do dnešného dňa neboli dodané.  
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Predmetová komisia NEJ – FRJ –  RUJ 
 

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

P.č. Priezvisko, meno, titul 
Vyučoval 
odborne 

Vyučoval 
neodborne 

Školenia 

1. Gmitterová Andrea, Mgr. NEJ, KNJ – – 

2. 
Kanátová Hedviga, PhDr. NEJ, RUJ – 

Humanizácia vyučovania NEJ 
Tvorba didaktických testov 
 z RUJ 

3. Kerekeš Cepláková, Kristína, Ing. – NEJ – 

4. Kokavcová, Emília, Mgr . RUJ – Tvorba didaktických testov z RUJ 

5. Lackovičová Natália, PhDr. NEJ – – 

6. Matušková Mária, PhDr.. RUJ, NEJ – – 

7. Novohradský Alexander, Mgr. FRJ – – 

8. 
Rapcová Viera, PhDr. FRJ – 

Edukačná príprava PZ na vykonanie 2. 
atestácie 

  
 
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 30. 8. 2012. 

  V tomto školskom roku  zasadala  PK 5-krát a na zasadnutiach sa riešili nasledovné problémy: 

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

- objednávanie učebníc 

- prepracovanie TVVP a ŠkVP pre 1. ročník a prímu do tabuľkovej podoby 

- oboznámenie študentov 4. ročníka a oktávy s cieľovými požiadavkami na maturitné skúšky 
z jednotlivých cudzích jazykov a ich zverejnenie 

- príprava a realizácia školského kola olympiády v cudzích jazykoch 

- uplatňovanie ŠkVP vo vyučovacom procese, návrhy a pripomienky 

- aktuálne otázky vyučovania a výchovy 

- analýza výchovno-vyučovacích výsledkov za 1. polrok 

- kontrola a úprava maturitných zadaní  

- príprava na PFIČ a EČ maturitných skúšok 

- kontrola súladu maturitných zadaní s cieľovými požiadavkami pre 4-ročné i 8-ročné 
štúdium 

- príprava ÚF IČ MS 

- vyhodnotenie písomných a ústnych maturitných skúšok 

- kontrola plnenia tematických výchovno-vzdelávacích plánov 
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- aktuálne úlohy na zabezpečenie vyučovacej a výchovnej činnosti 

- analýza ŠkVP a návrh zmien 

- metodické otázky vyučovania SJL 

 
Súčasťou činnosti PK bola aj hospitačná činnosť. Predsedníčka PK Mgr. Andrea Gmitterová 

zrealizovala v 1. polroku 4 hospitácie u jednotlivých členov: PhDr. H. Kanátovej v 1. A (NEJ), PhDr. 
V.  Rapcovej v sekunde (FRJ), Mgr. E. Kokavcovej v sexte (RUJ) a u Ing. K. Kerekeš Ceplákovej 
v sekunde (NEJ).  

V 2. polroku boli zrealizované 3 hospitácie so zameraním na plnenie tematických plánov a ich 
súlad so ŠkVP – u PhDr. H. Kanátovej v 3. C (NEJ), PhDr. V. Rapcovej v 3. A (FRJ) a u Mgr. Novo-
hradského v 3. B (FRJ). Poslednú štvrtú hospitáciu v 2. polroku sa nepodarilo zrealizovať z dôvodu 
PN vyučujúcej.  

Všetky navštívené hodiny boli rozanalyzované, rozdiskutované  s vyučujúcimi a boli spísané 
hospitačné záznamy. Vyučovacie hodiny boli metodicky premyslené a boli realizované na veľmi 
dobrej odbornej úrovni. Neboli skonštatované žiadne vážnejšie nedostatky. Záznamy boli 
odovzdané ZRŠ. 

 
3.  Súťaže, aktivity a úspechy žiakov 
 
Prehľad aktivít, ktoré členovia PK zorganizovali a ktorých sa zúčastnili:  

1. Olympiáda v NEJ  - školské, obvodné a krajské kolo 
2.   Olympiáda v FRJ – školské, krajské a celoštátne kolo 
3. Olympiáda v RUJ – školské, krajské a celoštátne kolo 
4. Návšteva opery Eugen Onegin v Banskej Bystrici 
 

V školskom roku 2012 / 2013 pracovali žiaci v nasledovných záujmových krúžkoch: 

- Hovoríme po nemecky (PhDr. Hedviga Kanátová) 
- Krúžok francúzskeho jazyka (PhDr. Viera Rapcová) 
- Krúžok ruského jazyka (PhDr. Mária Matušková) 

 
Pre nedostatočný záujem žiakov sa nám v plánovanom termíne nepodarilo zrealizovať 

poznávací zájazd do Viedne. Jeho realizáciu presunieme na jeseň 2013. 
 
4. Úspechy žiakov 

 
Olympiáda v nemeckom jazyku 

- Račková Nikoleta (4. C)   9. miesto v krajskom kole ONJ  (kat. 2B) 
- Melišová Dominika (2. A)   2. miesto v obvodnom kole ONJ  (kat. 2A)  

 
Olympiáda vo francúzskom jazyku 

- Sárová Dorota – Paulína (kvinta)  účasť v celoštátnom kole OFJ  (kat. 2A) 
- Siviček Ján (oktáva)    2. miesto v krajskom kole OFJ  (kat. 2B) 

Olympiáda v ruskom jazyku 
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- Lőrinčík Tomáš (4. A)   1. miesto v celoštátnom kole ORJ  (kat. 2B) 
- Tuktamyševová Kristína (oktáva)  1. miesto v celoštátnom kole ORJ  (kat. B3) 
- Volčuková Tatiana (2. B)   3. miesto v celoštátnom kole ORJ  (kat. B3) 

 
5. Maturitné skúšky 

EČ a PFIČ MS sa na našej škole uskutočnila len z nemeckého jazyka a konalo ju 12 žiakov zo 4. C 
triedy, ktorí maturovali na úrovni B2. 7 žiaci z 12 nevyhoveli na EČ MS z NEJ. Okrem týchto žiakov 
ÚF IČ MS z nemeckého jazyka konali ešte 3 žiačky na úrovni B1, z ktorých sa 1 žiačka prihlásila na 
maturitnú skúšku dobrovoľne a v deň maturitnej skúšky sa skúšky vzdala. 

ÚF IČ MS z francúzskeho jazyka konali 3 žiaci – 1 žiak na úrovni B2 a 2 žiačky na úrovni B1. 
Z nich sa jedna žiačka, ktorá sa prihlásila na maturitnú skúšku dobrovoľne, skúšky vzdala. 

     ÚF IČ MS z ruského jazyka konal 1 žiak na úrovni B1. 
 
  

Písomná forma MS 2013  -  priemery tried 
 
Nemecký jazyk 
     

 EČ PFIČ     

IV. A – –     

IV. B – –     

IV. C 36, 73 % 61, 25 %     

oktáva – –   

Ústna forma MS 2013  -  priemery tried 
 
 
Nemecký jazyk     
       

 B1 B2         

IV. A – –     

IV. B – –     

IV. C 1, 00  (1 ž) 2, 5  (12 ž)     

oktáva 1, 00  (1 ž) –     

       
Klasifikácia úrovne B2:   stupeň 1  -  3 žiaci 

stupeň 2  -  1 žiak 
stupeň 3  -  7 žiakov 
stupeň 4  -  1 žiak 
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Francúzsky jazyk 
      

  B1 B2  

 

IV. A – –  

IV. B – –  

IV. C – –  

oktáva 1, 00  (1 ž) 1, 00  (1 ž)  

 
 
Ruský jazyk  
   

 B1 B2 

IV. A 1, 00  (1 ž) – 

IV. B – – 

IV. C – – 

oktáva – – 

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

Materiálne a technické zabezpečenie kabinetov PK NEJ – FRJ – RUJ je na priemernej úrovni. 
Vybavenosť kabinetov odbornými knihami je na dobrej úrovni, inventár bol doplnený o rôzne 
mapy, tabuľky, slovníky. V budúcnosti by však ešte bolo potrebné zakúpiť metodické príručky pre 
vyučujúcich a cvičebnice k jednotlivým učebniciam. Okrem toho je potrebné zakúpiť aj nové CD – 
prehrávače, pretože doteraz používané prehrávače sú už značne opotrebované a sú to pomôcky, 
ktoré sa veľmi často využívajú na vyučovaní i pri realizácii EČ MS.   
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Predmetová komisia biológia – chémia 

 
 
Personálne zloženie členov PK 
 

V  školskom roku 2012/2013 pracovala PK BIO-CHE  v tomto zložení: 

Poradové 
číslo 

Meno a Priezvisko Aprobácia 

1. Šestina, Arpád ,PaedDr. BIO-CHE 

2. Macková, Danka, Mgr. BIO-CHE 

3. Sarvašová ,Tatiana ,RNDr. MAT-CHE 

4. Gúgľava, Ivan, PaedDr. BIO-CHE 

5. Krnáč ,Ivan, Mgr. BIO-TSV 

 
Všetci členovia spĺňajú kvalifikačné predpoklady. 
 
1. Údaje o zasadnutiach PK 

PK BIO-CHE zasadala počas šk. roku 2012/2013 štyrikrát. Činnosť PK podlieha POP pre školy 
daný šk. rok. Doplňovali sme časovo-tematické plány pre predmety  PK a pre voliteľné predmety. 
Žiaci získavali zručnosti v kompetenciách na prezentáciách, pracovali s internetom, zúčastňovali sa 
predmetových olympiád a súťaží, ako aj tematicky zameraných exkurzií z biológie a chémie, výstav 
a besied. 

Snažili sme sa rozširovať teoretické a praktické poznatky na voliteľných predmetoch v 3. a 4. 
ročníku a oktáve podľa individuálnych potrieb študentov. Členovia PK sa zapojili do projektu 
„Premena tradičnej školy na modernú školu“, ktorý bol vyhlásený MŠ SR. V snahe modernizovať 
a skvalitniť výchovno-vzdelávací proces sa členovia našej PK zúčastňujú školenia lektorov 
Programu podpory digitalizácie školstva - PPDS v Bratislave a sami lektorujú odborné metodické 
semináre na našej škole, ktorá je jedným z centier ICDS. Spolupracujeme s CVČ Junior v Banskej 
Bystrici pri organizovaní predmetových olympiád. 

Aktivity, ktoré sme si naplánovali sú súčasťou života školy. Odovzdávanie skúseností bývalých 
žiakov našej školy je vhodnou pomocou na výber ďalšieho štúdia pre našich študentov. Formou 
besied informovali o možnostiach a podmienkach štúdia na VŠ u nás a v zahraničí najmä v Českej 
republike. Našou snahou je, aby sa aj žiaci tvorivosťou a aktivitou podieľali na vyučovaní 
a vzdelávaní.  

Výmena pedagogických skúseností sa uskutočnila aj pomocou konzultácií a vzájomných 
hospitácií zameraných na plnenie učebných osnov a ČTP, SkVP. 

 
2. Aktivity organizované členmi PK BIO-CHE v šk. roku 2012/2013  

a. Návšteva jadrovej elektrárni v Mochovciach 
b. Návšteva tropikária v Budapešti 
c. Návšteva ZOO v Budapešti 
d. Návšteva výstavy Flóra v Bratislave 



                Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-                      Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy 
                vzdelávacej činnosti  za školský rok 2012/2013                                     Haličská cesta 9, 984 03 Lučenec 
________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Strana 44 z 64 

e. Mineralogická prednáška – geologický ústav SAV, Banská Bystrica 
f. Beseda s doktorantom z STU v Bratislave  
g. Beseda „Apríl – mesiac lesov“ 
h. Beseda s vysokoškolákmi študujúcimi na lekárskych fakultách- bývalými absolventmi nášho 

gymnázia 
i. Vedenie krúžkov, chemickej a biologickej olympiády 
j. Nástenné informácie o výsledkoch olympiád z chémie a biológie 
k. Vypracovanie ponúk na voliteľné predmety pre žiakov 4. ročníka a oktávy 
l. Konzultácie v rámci predmetovej komisie 

 

Výsledky predmetových olympiád v školskom roku 2012/2013 
 

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

zapojení úspešní zapojení úspešní zapojení úspešní zapojení úspešní 

Chemická 
olympiáda 

Dg 0 0 - - 0 0 - - 

Chemická 
olympiáda 

C 7 7 - - 3 3 - - 

Chemická 
olympiáda 

B 4 4 - - 1 1 - - 

Chemická 
olympiáda 

A 2 2 - - 2 1 1 1 

Biologická 
olympiáda 

A 2 2 - - 2 2 0 0 

Biologická 
olympiáda 

B 0 0 - - 0 0 0 0 

 
 

Menovité úspechy: 
 

Priezvisko a meno 
Súťaž, 

kategória 

Umiestnenie 

OK KK Celoslov. kolo Medzinár. kolo 

Nociarová Jela Che A   1 6 - 

Magyarová Zuzana Che A   3 - - 

Hlavatá Mária Che B   5 - - 

Národa Juraj Che C   1 - - 

Puškárová Michaela Che C   2 - - 

Azizi Mina Che C   8 - - 

Melicherová Vladana BIO A proj.   4 - - 

Machava Michal BIO A teor.   5 - - 
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Výsledky maturitných skúšok v školskom roku 2012/13 
 

MATURITY BIO 2013 
 

Trieda 
Počet 
žiakov 

1 2 3 4 Priemer 

4.A 13 6 6 - 1 1,69 

4.B 8 4 2 1 1 1,87 

4.C 8 3 3 1 1 2,00 

OKT 6 5 1 - - 1,16 

škola 35 18 12 2 3 1,68 

 
 

MATURITY CHE 2013 
 

Trieda 
Počet 
žiakov 

1 2 3 4 Priemer 

4.A 9 5 3 1 - 1,55 

4.B 5 3 2 - - 1,40 

4.C 7 2 5 - - 1,71 

OKT 4 4 - - - 1,00 

škola 25 14 10 1 - 1,41 

 
 
3. Materiálne a technické zabezpečenie PK 

   Materiálne zabezpečenie je primerané. Je potrebné doplniť niektoré učebnice pre 2. a 3. 
ročník z biológie  a chémie. Učebné pomôcky ako chemické sklo , mikroskopy, preparačné súpravy, 
chemikálie, obrazy a iné je potrené dopĺňať priebežne. Pre skvalitnenie výuky by bolo vhodné nájsť 
priestory pre zriadenie a vybavenie odbornej učebne chémie. 
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Predmetová komisia DEJ – GEG – UKL 
 
 

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

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

Vyučoval 
neodborne 

Školenia 

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

2. Korimová Tatiana, Mgr. ETV - DEJ DEJ, SED _ _ 

3. Koza Rastislav, Mgr. MAT - GEG GEG _ _ 

4. Melicherová Elena, aedDr. SJL - DEJ _ _ _ 

5. Rapcová Viera, PhDr. FRJ - NAS UKL _ _ 

6. Širko Ján, Mgr. GEG - TEV GEG, SEG _ _ 

7. Šusteková Anna, Mgr. DEJ - GEG DEJ, GEG _ 
geografia všade 

okolo nás 

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

vyučovania a vzdelávania) 
 

PK DEJ – GEG – UKL   pracovala počas školského roka 2012/2013 podľa plánu  práce, ktorý bol 
prerokovaný a schválený na zasadnutí PK dňa 30.8.2012.  

V školskom roku 2012/2013 boli zrealizované 4 zasadnutia PK, kde sa riešili aktuálne problémy 
a úlohy.  

Na začiatku školského roka bola zrealizovaná kontrola a aktualizácia tematických výchovno-
vzdelávacích plánov pre jednotlivé vyučovacie predmety danej komisie. Boli prepracované  TVVP 
a ŠkVP pre 1. ročník, kvintu a prímu do tabuľkovej podoby. 

Obsahom zasadnutí boli diskusie o stave učebníc, kde bola realizovaná  objednávka učebníc 
z dejepisu, umenia a kultúry a geografie. Na začiatku školského roka sa realizovala i objednávka 
pracovných zošitov z geografie pre triedy príma a sekunda. V priebehu školského roka  bola 
zrealizovaná i objednávka interaktívnych výučbových programov.  

Študenti 4. ročníka a oktávy boli oboznámení so zverejnenými cieľovými požiadavkami 
na maturitné skúšky z jednotlivých predmetov . 

Riešili sa i aktuálne termíny jednotlivých súťaží a olympiád z dejepisu a geografie, kontrolovalo 
sa plnenie tematických výchovno-vzdelávacích plánov i uplatňovanie ŠkVP vo vyučovacom 
procese. Riešili sa aktuálne úlohy na zabezpečenie výchovno-vyučovacej činnosti. Prebehla analýza 
ŠkVP i výchovno-vyučovacích výsledkov.  

Realizovala sa príprava na ústnu formu internej časti maturitných skúšok, kontrola súladu 
maturitných zadaní s cieľovými požiadavkami, ako i priebežná kontrola plnenia jednotlivých úloh. 
Následne prebehlo vyhodnotenie  ústnych maturitných skúšok.  
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Súčasťou práce vedúcej predmetovej komisie bola aj hospitačná činnosť u jednotlivých 
vyučujúcich z PK, ktorá bola realizovaná v mesiaci január u PhDr. V. Rapcovej v 3.A (UKL), u Mgr. R. 
Kozu v 3.C a tercii (GEG) a u Mgr. T. Korimovej v sexte (DEJ) a priebežne počas 2. polroku, v 
mesiacov apríl – máj a jún, na hodinách: u Mgr. J. Širka  v 4. ročníku (GEG),  u Mgr. T. Korimovej 
v sexte (DEJ) a u Mgr. I. Hraška v príme (DEJ), u Mgr. R. Kozu  v 3.C a tercii (GEG). Vyučovacie 
hodiny boli premyslené, boli zvolené vhodné vyučovacie metódy, odborná úroveň bola veľmi 
dobrá. Všetky navštívené hodiny boli rozanalyzované, rozdiskutované  s vyučujúcimi a boli spísané 
hospitačné záznamy. Neboli skonštatované žiadne vážnejšie nedostatky.  
 
3.  Súťaže, aktivity a úspechy žiakov 
 
Stručný prehľad aktivít, ktoré členovia PK zorganizovali a ktorých sa zúčastnili: 
 

1. Exkurzia Šomoška a Fiľakovský hrad 
2. Exkurzia po Slovensku 
3. Návšteva Štátneho oblastného archívu v Lučenci 
4. Návštevy výstav v Dome MS v Lučenci 
5. Návštevy Galérie J. Szaboa v Lučenci 
6. Návšteva výstav v Novohradskej galérii a múzeu 
7. Olympiády z GEG – školské, obvodné, krajské kolo 
8. Olympiády z DEJ – školské, obvodné kolo 

 
Nesplnené úlohy:  

Neboli zrealizované exkurzie: Modrý Kameň, Pustý hrad a Zvolenský zámok, Návšteva 
hvezdárne a návšteva Múzea SNP v Banskej Bystrici. 
 
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 a na krajskej úrovni predmetové olympiády zastrešovalo CVC Junior 
v Banskej Bystrici. Študenti sa mali možnosť zapojiť sa aj do riešenia GO kategórie Z, ktorá bola 
riešená na úrovni školského celoplošne na celom Slovensku formou portálu www.mapaslovakia.sk, 
kde bol spustený jednotný test a na úrovni krajského kola sa žiaci zúčastnili písania testu v CVC 
Junior Banská Bystrica.  
 
Dejepisná olympiáda: 
 
Obvodné kolo DO  

kat. D: 

6. Michalovičová Patrícia (tercia) – úspešná riešiteľka 
kat. E: 

3. Vrábeľová Zuzana (sekunda) – úspešná riešiteľka 
4. Ziman Ondrej (sekunda) – úspešný riešiteľ 

 

http://www.mapaslovakia.sk/
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Geografická olympiáda: 
 
Obvodné kolo GO 

kat. H: 

7. Majchút Michal (príma) – úspešný riešiteľ 
7. Baranová Barbora (príma) – úspešná riešiteľka 
8. Kubinec Andrej (príma) – zúčastnil sa 
11. Belková Dominika (príma) – zúčastnila sa 

 
kat. G: 

5. Macháček  Tomáš (sekunda) – úspešný riešiteľ 
5. Vrábeľová Zuzana (sekunda) – úspešná riešiteľka 
8. Morháčová Zuzana (sekunda) – zúčastnila sa  
14. Daniš Adam (sekunda) – zúčastnil sa  

 
kat. F: 

4. Pivarčiová Lucia (tercia) – úspešná riešiteľka 
11. Jaško Peter (tercia) – zúčastnil sa 
18. Mikuláš Matúš (tercia) – zúčastnil sa 

 
 
Krajské kolo GO 

kat.A: 
3. Mitter Jakub (3.A) – úspešný riešiteľ 

 
kat. CD:  

5. Korimčáková Barbora (1.A) – úspešná riešiteľka 
 
kat.Z: 

12. Schvantner Jaroslav (2.B)  
 
 

7. Maturitné skúšky 

V období 20.5.-24.5. 2013 sa konali z predmetov  DEJ a GEG  maturitné skúšky z ÚF IČ MS 
s nasledujúcimi výsledkami:  

Maturitnú skúšku z predmetu DEJ konalo 20 žiakov z celkovým priemerom 1,50 a z predmetu 
GEG  21 žiakov z celkovým priemerom 1,86. Podrobnejšie výsledky sú zahrnuté v nasledujúcich 
štatistických tabuľkách z ÚFIČ MS.  
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Výsledky maturitných skúšok 
 

 

 
8. Materiálne a technické zabezpečenie PK 
 

Materiálne zabezpečenie kabinetov PK DEJ – GEG – UKL je na priemernej úrovni. Pretrváva 
problém s učebnicami, kde je nevyhnutné opakovane objednávať učebnice, prípadne 
doobjednávať učebnice podľa počtu žiakov.   

 
Je potrebné aktualizovať vybavenosť jednotlivých kabinetov, dokúpiť dejepisné a geografické 

mapy ako i odbornú literatúru.  

Už niekoľko rokov vyučujúci dejepisu a geografie požadujú skvalitniť výučbu zriadením 
odbornej (resp. polo odbornej učebne) so zodpovedajúcim materiálno-technickým zabezpečením 
(dataprojektor, príručná knižnica s atlasmi, prípadne i interaktívna tabuľa, televízor, DVD). 
 



                Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-                      Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy 
                vzdelávacej činnosti  za školský rok 2012/2013                                     Haličská cesta 9, 984 03 Lučenec 
________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Strana 50 z 64 

 
 

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

 
PK – TSV + VÝCHOVY zasadala 3-krát. Zasadnutia predmetovej komisie riešili aktuálne 

problémy a úlohy. Hlavné témy – výchovno-výcvikové lyžiarske kurzy - vypracovať pre prvé ročníky 
organizačné zabezpečenie, termíny a pedagogický dozor - škola v prírode pre prímu - terciu – opäť 
ich organizačné zabezpečenie, pestrý program pre žiakov, výber vhodného prostredia a ubytovania 
– plány účelových cvičení + kurzu OŽAZ pre tretiakov a septimu. Predmetom PK boli aj 
organizovanie výchovných podujatí ako návšteva kina, divadla, galérie, MDD, Deň Zeme, vlastná 
úprava športového areálu. Ďalej diskusie, doplnenie pomôcok, zariadenia do TEV, aktuálne 
termíny športových súťaží, umeleckých súťaží, priebežná kontrola plnenia jednotlivých úloh.   

Súčasťou práce vedúcej predmetovej komisie bola aj hospitačná činnosť u jednotlivých 
vyučujúcich z predmetovej komisie. Boli to hodiny z  ETV  p. Hromadovej, TSV u p. Látku, p. Širka 
a p. Krnáča, hodina ETV v sekunde u p. Korimovej. Kontrola bola zameraná na prácu s knihou 
a porozumenie textu. Prípravu na hodiny a zvládnutie výchovno-vyučovacích problémov hodnotím 
veľmi dobre. Všetky hospitácie boli vopred ohlásené. V budúcom školskom roku budú hospitácie 
pokračovať. Nedostatok z hospitačnej činnosti bol u p. Jurigu a to v zápise učiva do triednych kníh, 
aj tematické plány sú z NBV v staršej tabuľke, čo nevyhovuje požiadavkám ŠVP.  

Škola v prírode pre prímu, sekundu a terciu sa uskutočnila počas maturitných skúšok.   Škola 
v prírode bola spojená s plaveckým kurzom čo bolo finančne pre deti výhodnejšie. V budúcom 
školskom roku plánujeme  spojiť triedy sekundu a terciu pre výchovno-výcvikový lyžiarsky kurz.  

 

 
PK TEV + VÝCHOVY 

 
 

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

     

P.č.  Priezvisko, meno, titul 
 

Vyučoval 
 

Školenia 

    odb. neodb.   

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

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

3.  Krnáč Ivan, Mgr. TSV   FITUČITEĽA 

4.  Látka Boris, Mgr TSV   FITUČITEĽA 

5.  Maráková Helena, Mgr TSV   
FITUČITEĽA, BEDMINTON, MVP  
Cabri geometria, Nové trendy v lyž. 

6.  Ondrášiková Marta, Mgr.   HUV FITUČITEĽA,M2, M1, M3 

7..  Juriga Jozef , Mgr.. NBV     

8..  Širko Ján, Mgr. TSV   FITUČITEĽA,M2 
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3.  Údaje o plnení plánu PK (aktivity,  ktoré boli splnené, a ktoré nie) 
  
 Stručný prehľad aktivít, ktoré členovia PK zorganizovali, a ktorých sa zúčastnili : 

1. Človek a príroda 
2. Olympionizmus 
3. Biblická olympiáda 
4. Návšteva výchovného koncertu 
5. Návšteva divadla - tercia , kvarta 
6. Priebežné návštevy galérie a jej výstav 
7. Deň Zeme 
8. Príprava a organizácia VVLK, Plaveckého výcviku pre prvé a druhé ročníky 
9. MŠ vo futbale, volejbale, streetbaale 
10. Účasť na súťažiach organizovaných CVČ + SAŠ - cezpoľný beh, atletika, šach, plávanie, 

stolný tenis, vybíjaná, volejbal, basketbal, futbal, minifutbal, badminton 
11. Účasť na behu Matice Slovenskej 
12. Organizácia účelových cvičení + KOŽAZ 
13. Organizácia súťaží na Deň detí 
14. Turnaj vo florbale Timrava cup 

 
 Nesplnené úlohy : 

- MŠ – streetball – nezáujem žiakov 
- Jednodňové lyžovanie – pre cenovú nedostupnosť, nedostatok času 
- Plavecký výcvik – 2. ročníky, sexta – pre malý záujem, 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, 
kôli zvýšenému počtu neplavcov medzi žiakmi. 
 

 
4.   Súťaže, aktivity, výsledky PK 

   

MENO 
  

SÚŤAŽ 
  

UMIESTNENIE UMIESTNENIE 

OK KK 

ŠTOLCOVÁ Katarína A – 800m 2.  

 Beh Matice slovenskej D 1.  

NOVÁK Viktor NCS 1.  

ALAXA Martin NCS 2.  

KRUTEKOVÁ Kristína NCS 3.  

TOKAJ Oliver A – 100m  3.  

 A - štafeta 3.   

ŽINGOR Jaroslav A – 100m 4.  

 A – diaľka 4.  

 A – štafeta 3.  

GALOVIČ Samuel A – 200m 5.   

  A - výška 2.   

KAPINAI Timotej A – 3000m 2.  
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 A - štafeta 3.  

VAJS Ján A -  výška 1.  

 A - diaľka 5.  

GEMBEC Martin A - guľa 4.  

LEVČÍK Patrik A - guľa 5.  

 A - štafeta 3.  

 JANOŠTIAKOVÁ Patrícia A – 100m 3.  

 A -štafeta 2.  

VOLČUKOVÁ Tatiana A - výška 2.  

 A - diaľka 2.  

MIGÁTOVÁ Michaela 800m 1. 4. 

SEKEREŠOVÁ Zuzana A - diaľka 4.  

 A - výška 3.  

 A – štafeta 2.  

JAČMENÍKOVÁ Kristína A - štafeta 2.  

JUHÁS Peter A – 1000m 3.  

 A – 60m 6.  

 A - diaľka 6.  

CIGÁNIK Adam Plávanie-50m  7.  

MALATINEC Matej Plávanie-50m prsia 11.  

SEKULA Jakub Plávanie-50m prsia 12.  

KOPARANOVÁ Kristína Plávanie-50m 3.  

 

MENO SÚŤAŽ 
UMIESTNENIE 

OK 
UMIESTNENIE 

KK 

BRADOVÁ Laura A - kriketka 18.   

GAJDOŠOVÁ Lucia A - diaľka 14.  

 A – štafeta  8.  

HROMADOVÁ Mária A - štafeta 8.  

MUŽÍKOVÁ Barbara A - štafeta 8.  

SENKOVÁ Paulína A - štafeta 8.  

PAVLUS Matúš A – 60m 21.  

 A – 300m 15.  

 A - štafeta 10.  

NOVÁK Viktor A – guľa 9.  

BALÁŽ Pavol A – 1000m 8.  

 A – 300m 8.  

 A - štafeta 10.  

GRUY Eduard A – 300m 11.  

 A - štafeta 10.  

RUDAŠ Boris A - štafeta 10.  

 A - guľa 22.  

GÁBOR Erik Šach 3.  

PACINDA Enrik Šach 11.  

ČERVENÁK Michal Plávanie-50m voľný sp. 2.  

 Plávanie-50m prsia 2.  

KOŽIAKOVÁ Terézia Plávanie- 50m voľný sp. 1.  

MALATINCOVÁ Ria Plávanie-50m prsia 4.  
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HLAVATÁ Mária Plávanie-50m prsia 8.  

ŠEBOK Samuel Plávanie-50m voľný sp. 1.  

 Plávanie-50 prsia 1.  

ANDERLOVÁ Lucia Olympionozmus 2.  

ANTALOVÁ Nina Olympionizmus 2.  

ŠÁNDOROVÁ Kristína Olympionizmus 2.  

GAJDOŚOVÁ Lucia Olympionizmus  4. 

VRÁBEĽOVÁ Zuzana Olympionizmus . 4. 

FANČI Samuel Olympionizmus  4. 

ŠTOLCOVÁ Katarína Beh Matice 3.  

 Beh Matice D 2.  

MALATINCOVÁ Dominika Beh Matice 2.  

 Beh Matice D 1.  

BALČOKOVÁ Kristína Beh Matice 5.  

 Beh Matice D 1.  

VOLČUKOVÁ Tatiana Beh Matice D 1.  

SEKEREŠOVÁ Zuzana Beh Matice D 1.  

ADÁMEK Michal Stolný tenis D 2.  

ŠPRLÁK Juraj Stolný tenis D 2.  

DEMJANOVIČ Daniel Stolný tenis D 2.  

 

 
 

Súťaž Kategória 
školské kolo okresné kolo 

zapojení zapojení 

MŠ minifutbal P - T 50 20/10 škôl 

MŠ minifutbal SŠ 50 20/8 škôl 

MŠ volejbal SŠ 50 20/8 škôl 

MŠ basketbal SŠ 50 20/7 škôl 

MŠ atletika SŠ, OG 100 20/8 škôl 

MŠ forbal SŠ, OG 70 15/8 škôl 

Súťaže k MDD P - T 54  

VVLK 1.ročník,výber 86  

VVLK 3 OG 0  

Plavecký kurz 2.roč., sexta 0  

Florbal - TIMRAVA   CUP 1. – 4. roč. 60 60/2 školy 

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

Kurz OŽAZ 3. roč., Sept. 108  

Lyžiarsky zájazd + 1 deň  Chopok Výber 0  

Muzikál, štátna opera Banská Bystrica Sexta, výber 40  

Divadlo JGT Zvolen 
1.ročníky + 

kvinta 
40  

Škola v prírode P-T 40  
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VÝSLEDKY DRUŽSTVÁ : 
 

BASKETBAL – DIEVČATÁ –SŠ- Simona ŠKORŇOVÁ, Katarína ŠTOLCOVÁ, Anna HAZUCHOVÁ, 
Katarína CHROMEKOVÁ, Dominika PAUČOVÁ, Lenka KLEFFLEROVÁ, Veronika ŠMÍROVÁ, Judita 
MAGOVÁ, Tatiana VOLČUKOVÁ, Soňa KOVÁČOVÁ   –  3.m okres                                                                                                     
 

BASKETBAL – CHLAPCI – SŠ – Robert ČIMBORA, Marek BEŇUŠ,  Jaroslav ŽINGOR,  Timotej 
KAPINAI, Samuel GALOVIČ, Samuel ŠEBOK, Michal TAMÁŠ, Peter DÓŽA    –  2.m okres 

                              2.m región 
                                                           

VOLEJBAL – DIEVČATÁ – SŠ - Sofia ZVAROVÁ, Henrieta STAŠÁKOVÁ, Nikoleta FEKETEOVÁ, 
Adriana KUZMÁNIOVÁ, Veronika ŠMÍROVÁ, Lenka KLEFFLEROVÁ, Lucia BÁLINTOVÁ, Andrea 
ŠTRBOVÁ –1.m  Pohár riaditeľa SZŠ                               
                                                                       1.m Zmiešané družstvá 
 

VOLEJBAL – CHLAPCI – SŠ – Dominik TKÁČ, Jaroslav ŽINGNOR, Martin MORHÁČ, Timotej 
KAPINAY, Michal TAMÁŠ,  Peter KÚDEĽA, Peter DÓŽA  –  1.m Zmiešané družstvá 

 1.m Pohár riaditeľa SZŠ 
 

STOLNÝ TENIS – CHLAPCI –  SŠ – Michal ADÁMEK, Emanuel TESAŘ, Daniel DEMJANOVIČ –  
2.m okres 

                                

STOLNÝ TENIS – CHLAPCI –  ZŠ – Andrej FRIDRICH, Adam DANIŠ, Jakub KOHÚT – 4.m okres 
FUTBAL – CHLAPCI –ZŠ – Filip MÓZER, Adam MÓZER, Adam CIGÁNIK, Jakub BARAN, Ján 
MIČUDA, Tristan LAJTOŠ, Michal ČERVENÁK, Richard SLOBODNÍK, Lukáš FURÁK, Dominik 
HORÁČIK, Adam ŠKREČKO,  Timotej GAJDOŠÍK, Peter JUHÁS – 6.m okres 
     

FUTBAL  – CHLAPCI  – SŠ – Adam LELÁK, Dominik LELÁK, Adam MÓZER, Peter JUHÁS, Peter 
BABIC, Andrej MACKO, Enrik PACINDA, Filip MÓZER, Ján MIČUDA, Dominik HORÁČIK, Tristan 
LAJTOŠ, Adam CIGÁNIK, Jaroslav URÁM, Jakub BARAN, Samuel HÝRAVÝ, Boris RUDAŠ, Adam 
ŠKREČKO - 1.m okres 

                           2.m región 
       

FUTBAL MINI- CHLAPCI- SŠ- Adam MÓZER, Peter JUHÁS, Peter BABIC, Andrej  MACKO, Enrik 
PACINDA, Filip MÓZER, Ján MIČUDA, Dominik HORÁČIK, Dávid  Tristan LAJTOŠ, Adam CIGÁNIK, 
Jaroslav URÁM, Jakub BARAN, Samuel HÝRAVÝ, Boris RUDAŠ, Adam ŠKREČKO- 2.m okres 

 

FUTBAL – DIEVČATÁ –  ZŠ – Slávka ŠKOVRANOVÁ, Lucia PIVARČIOVÁ, Viktória PSOTKOVÁ, 
Barbara MUŽÍKOVÁ, Kristína ELDRINGOVÁ, Judita MAGOVÁ, Nikola HRONČEKOVÁ, Dagmar 
MURGAŠOVÁ, Mina AZIZI, Nikoleta LAUKOVÁ, Laura KRCHŇÁKOVÁ, Adela FIĽOVÁ, Katarína 
ŠKOLIAKOVÁ, Barbora BARANOVÁ  –5.m okres 
 

FUTBAL – DIEVČATÁ –  SŠ – Timea KRIŽOVÁ, Kristína ELDRINGOVÁ, Nina ANTALOVÁ, Judita 
MAGOVÁ, Tatiana VOLČUKOVÁ, Andrea FAJDOVÁ, Patrícia JANOŠTIAKOVÁ, Dominika 
BARTEKOVÁ, Barbara MUŽÍKOVÁ, Bianka JURIČEKOVÁ, Nikola HRONČEKOVÁ, Laura 
KRCHŇÁKOVÁ, Adela FIĽOVÁ, Nikoleta LAUKOVÁ - 4.m okres  
                                                                

FUTSAL- CHLAPCI- SŠ- Marek SCHVANTNER, Marek SCVANTNER, Filip KUBÍK, Andrej MARKO, 
Dominik LELÁK, Adam LELÁK, Richard SLOBODNÍK, Erik DANKO, Martin SVOREŇ – 1.m okres  

1.m región 
4.m kraj
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ATLETIKA  – DIEVČATÁ – ZŠ – Mária HROMADOVÁ, Paulína SENKOVÁ, Barbara MUŽÍKOVÁ, 
Laura BRADOVÁ, Lucia GAJDOŠOVÁ – účasť okres 

 

ATLETIKA  – CHLAPCI – ZŠ --   Pavol BALÁŽ, Matúš PAVLUS, Peter JUHÁS, Viktor NOVÁK, Boris 
RUDAŠ, Eduard GRUY – účasť okres 
 

ATLETIKA  – DIEVČATÁ – SŠ –  Patrícia JANOŠTIAKOVÁ, Katarína ŠTOLCOVÁ, Tatiana 
VOLČUKOVÁ, Zuzana SEKEREŠOVÁ – 2.m okres štafeta 
                   

ATLETIKA  – CHLAPCI – SŠ– Oliver TOKAJ, Jaroslav ŽINGOR, Samuel GALOVIČ,  Timotej KAPINAI, 
Ján VAJS, Patrik LEVČÍK, Martin GEMBEC – 3.m okres štafeta 
 

FLORBAL – CHLAPCI – SŠ- Jakub MITTER, Dominik HORÁČIK, Adam CIGÁNIK,    Henrich 
GAŠPAROVIČ, Denis BOŽÍK, Martin MORHÁČ, Juraj ŠPRLÁK, Samuel HÝRAVÝ, Igor SLOVÁK, 
Michal ČERVENÁK, Oliver FINDRA – 2.m okres 

                                                                       1.m Timrava cup 
    

BEDMINTON – ZŠ – Jakub BEŇO, Matúš PAVLUS – 2.m región 
                                                                                             1.m okres 
 

SÚŤAŽ O OLYMPIONIZME – ZŠ – Samuel FANČI, Zuzana VRÁBEĽOVÁ, Lucia GAJDOŠOVÁ –  
4.m kraj 

VYBÍJANÁ – ZŠ – Nikoleta FARKAŠOVÁ, Barbora BARANOVÁ, Dominika BELKOVÁ, Martina 
ŽUPČANOVÁ, Mirka MACHÁČKOVÁ, Terezka HLAT-GLEMBOVÁ, Martina ŠUVEGOVÁ, Dominika 
KAMENSKÁ, Martina MAJDOVÁ, Laura BRADOVÁ, Lucia GAJDOŠOVÁ, Mária HROMADOVÁ, 
Paulína SENKOVÁ -  4.m okres 
 

BEH MLÁDEŽE O POHÁR DOMU MATICE SLOVENSKEJ – družstvá: dorastenky- Katarína 
ŠTOLCOVÁ, Dominika MALATINCOVÁ, Zuzana SEKEREŠOVÁ, Tatiana VOLČUKOVÁ, Kristína 
BALČOKOVÁ – 1.m okres 
dorastenci- Peter BABIC, Matej MALATINEC, Emanuel TESAŘ, Šimon SABO 
mladšie žiačky- Dominika BELKOVÁ, Barbora BARANOVÁ, Martina MAJDOVÁ 
starší žiaci- Adam MÓZER, Filip MÓZER, Adam CIGÁNIK, Ján BÁŤKA, Dávid Tristan LAJTOS 
mladší žiaci- Roman BERKY, Andrej KUBINEC, Pavel HALÁK  
 
 

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.  
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Na hodinách etickej výchovy sme rozvíjali kompetencie ako: 

-  interpersonálne a občianske kompetencie 

-  schopnosť vnímať a interpretovať svoje myšlienky, pocity, prípadne vyjadriť aj svoju 
náladu  

-  schopnosť zapojiť sa do komunikácie v rôznych sociálnych súvislostiach a prostrediach – v 
práci, doma, v škole, pri rôznych voľno-časových aktivitách…  

-  osvojiť si schopnosť efektívne a konštruktívne sa podieľať na dianí v spoločnosti 

-  schopnosť riešiť problémy v osobnom, rodinnom aj verejnom kontexte 

-  žiaci sa zdokonalili v poznávaní a definovaní problému, plánovaní spôsobu jeho riešenia, 
kritickom myslení, využívaní vedomostí pre rôzne varianty riešenia 

-  žiak prirodzene rešpektuje presvedčenie druhých, vie prijať ich názory a chápe základné 
demokratické princípy spoločnosti, zodpovedne sa rozhoduje a koná ekologicky 

-  spolupracuje v tíme, je ohľaduplný k iným, 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. 

 

Telesná a športová výchova 

Pri celkovom hodnotení naďalej pretrváva nespokojnosť s dotáciou hodín pre prvý a druhý 
roč. SŠ čo sú len dve hodiny týždenne. Pri tvorbe rozvrhu by bolo vhodné dbať na optimálne 
vyťaženie priestorov telocvične. Je vhodné, ak to tvorba rozvrhu dovolí, aby žiaci 1- 4 ročníka OG 
mali samostatne telocvičňu a aspoň jednu hodinu v týždni ponechať ako šiestu ( poslednú 
vyučovaciu hodinu v rozvrhu ) pre splnenie štátneho vzdelávacieho programu . Tieto hodiny by 
pomohli pre sezónne cvičenia ako je korčuľovanie prípadne už aj plávanie.   

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 26 dievčat je veľmi obtiažne vyučovať v tak malých miestnostiach. Ten istý problém sa 
vynára pri dvoch skupinách v telocvični pri počte 26  žiakov pre hry či herné činnosti jednotlivca. 
Materiálne vybavenie TEV je nutné doplniť o lopty, ktoré sú opotrebované celoročným 
používaním, skokanský sektor, vybavenie posilňovne novými strojmi, prípadne rýchlejšie reagovať 
na nutnosť opravy posilňovne. TSV sa zatraktívnila vyučovaním florbalu a bedmintonu, pretože sa 
doplnilo 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 
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príprava športovísk, čím myslíme chemický postrek dráhy a úpravu umelého trávnika. Popri 
vyučovaní sa využíval aj mestský park a to hlavne bežecké aktivity spojené s pohybom v prírode čo 
oceňovali hlavne žiaci ako vhodný relax. 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 tieto kružky 
fitnes vedúci Mgr. Látka, bedminton vedúca Mgr. Maráková, volejbal vedúci Mgr. Látka. 

V príprave kurzov je potrebné, aby základné princípy ohľadom organizačného zabezpečenia 
boli v kompetencii vyučujúcich TSV. 

 

6.  Materiálne a technické zabezpečenie PK . 

Materiálne zabezpečenie PK TSV + VÝCHOVY je na pomerne slušnej úrovni. Kabinet TSV – bol 
doplnený novou florbalovou sadou ale počet 10 kusov je nevyhovujúci, doriešené bolo aj IKT pre  
malú posilňovňu. V malej posilňovni  by sa mohla v ďalšom školskom roku doplniť podlaha aby 
bola kompletná. Pre  vyučovanie bedmintonu  je potrebné doplniť bedmintonové sady, košíky, 
ktoré sa opotrebúvajú pretože sa využívajú . Vhodné by bolo doplniť chýbajúce  oplotenie areálu 
školy. Prínosom pre zlepšenie a zatraktívnenie hodín TEV by bolo vybavenie pre florbal, novými 
hokejkami a loptičkami prípadne aj bránkami. Bolo by dobré hľadať riešenie pre získanie 
mantinelov pre florbal. Finančné krytie zo školských investícií, projekty, prípadne rodičovská rada. 
Pre skvalitnenie výučby je potrebné doplniť PK o nové knižné publikácie, DVD,  zakúpiť prenosný 
prehrávač, doplniť lopty, objednať nové dresy. Vyučovanie HUV je potrebné doplniť o USB kľúč, CD 
nosiče a reproduktory. 

Kvôli bezpečnosti je nutné atletickú dráhu zbaviť buriny vhodným postrekom počas školských 
prázdnin, tento postrek je potrebné aplikovať aj na jar. Plochu s umelým trávnikom opraviť. 

Pomoc rodičov pri športových hrách je vítaná tak ako to bolo už viackrát tento školský rok. 
Poďakovanie patrí pánovi Krchňákovi, ktorý od januára do mája vo vlastnom voľne viedol osobitne 
futbal malých dievčat. 

Z estetického hľadiska by bolo vhodné aj vymeniť nevyhovujúce zariadenia v kabinetoch TEV, 
vymaľovanie vonkajšej fasády telocvične (návrh žiakov – grafiti). 
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Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy 
Haličská cesta 9, 984 03 Lučenec 

 

 

 
 

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

Gymnázia Boženy Slančíkovej-Timravy    
 za školský rok 2012/2013  

 
 

prerokovaná v pedagogickej rade dňa  7. októbra 2013, v rade školy 10. októbra 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Vypracovala:  PhDr. Natália Lackovičová 
 vedúca jazykovej školy 

 

Predkladá: PaedDr. Elena Melicherová 
riaditeľka  Gymnázia Boženy Slančíkovej-Timravy 
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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
 

V školskom roku 2012/2013 pracovalo na jazykovej škole 14 oddelení cudzích jazykov, z toho bolo:  

 8 oddelení anglického jazyka,  

 3 oddelenia nemeckého jazyka,  

 1 oddelenie konverzácie vo francúzskom jazyku,  

 1 oddelenie talianskeho jazyka a  

 1 oddelenie španielskeho jazyka. 

 

ANJ – základný kurz 1. ročník (ZK 1) – vyučovala PhDr. Natália Lackovičová, 

        – základný kurz 2. ročník (ZK 2) – vyučovala Mgr. Judita Tóthová, externá vyučujúca, 

         – stredný kurz 1. ročník (SK1) – viedol Mgr. Juraj Blažek, 

– stredný kurz 2. ročník (SK2) -  viedol Mgr. Juraj Blažek, 

– vyšší kurz 1. ročník (VK1) – viedla Mgr. Lea Segečová, 

– 2 prípravné ročníky z anglického jazyka priviedla ku základnej štátnej jazykovej skúške Mgr. Mária 
Drenková, externá vyučujúca. 

– 1 prípravný ročník z anglického jazyka pripravovala na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku Mgr. 
Mária Drenková, externá vyučujúca.  

NEJ – základný kurz 1. ročník (ZK1) – vyučovala PhDr. Natália Lackovičová, 

       - stredný kurz 1. ročník (SK1) – viedla do 31.12.2012 Mgr. Andrea Gmitterová, od 1.1.2013 PhDr. 
Natália Lackovičová 

        - prípravný kurz  k základnej štátnej jazykovej skúške viedla PhDr. Hedviga Kanátová.  

V tomto školskom roku prebiehali aj kurzy talianskeho (vyučujúca PhDr. Lucia Hriňová) a španielskeho 
jazyka (vyučujúca Mgr. Miroslava Palková), oba s 2-hodinovou týždennou dotáciou, ktoré viedli externé 
vyučujúce. Záujem o kurzy bol primeraný, dochádzka sa však v 2. polroku zhoršila. Pokiaľ nepribudnú 
záujemcovia, kurzy nebudú môcť v ďalšom roku pokračovať.  

Pre záujemcov o zdokonalenie konverzačných zručností z francúzskeho jazyka pracoval kurz konver-
zácie vo francúzskom jazyku – vyučujúca PhDr. Viera Rapcová. Hoci počet nebol vysoký, do konca roka sa 
udržal. 

  Počty poslucháčov v  jazykovej škole k 20.09. 2012 

1. A-ZK 1 – 6 A-SK 1 – 19 A- PK1,2  – 34 A VK1 – 9 

 A-ZK 2 – 8 A- SK 2  – 14 A- PK3 – 6  

2. N-ZK1 – 8 N-SK1 – 7 N-PK1 - 9  

3. FRJ –K – 7 TaJ – 5 ŠpJ - 10  
 

Celkový počet poslucháčov by podľa tohto bol 142. V priebehu školského roka sa stav neustále menil, 
niektorí vystúpili, iní zase pristúpili. 
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2. POPLATKY ZA JAZYKOVÚ ŠKOLU 
 

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

 4-hodinové jazykové kurzy pre dospelých s vlastným príjmom 180 € / školský rok 

 4-hodinové jazykové kurzy pre dospelých bez vlastného príjmu 100 € / školský rok 

 4-hodinové jazykové kurzy pre žiakov a študentov ZŠ, SŠ 94 €, resp. 84 € / školský rok   

 2-hodinové jazykov kurzy pre juniorov   42€ / školský rok 

 2- hodinové konverzačné kurzy pre dospelých s vlastným príjmom 90 € / školský rok 

 2-hodinové konverzačné kurzy pre dospelých bez vlastného príjmu 50 € / školský rok 

 2-hodinové konverzačné kurzy pre študentov SŠ, VŠ  47 € / školský rok 

 2-hodinový špeciálny kurz pre dospelých s vlastným príjmom 90 € / školský rok 

 2-hodinový špeciálny kurz pre dospelých bez vlastného príjmu 50 € / školský rok 
 

Zápisné vo výške 5 € uhradili poslucháči JŠ ako súčasť 1. splátky školného za mesiace september - december 
a platilo sa na účet spolu so školným. Druhá časť školného pokrývala mesiace január – jún príslušného 
školského roka a bola uhradená taktiež priamo na účet JŠ. 

 

3. ZÁKLADNÁ ŠTÁTNA JAZYKOVÁ SKÚŠKA 
 

Prihlášku na základnú štátnu jazykovú skúšku z ANJ si podalo 35 záujemcov, na všeobecnú štátnu 
jazykovú skúšku 6 poslucháčov jazykovej školy. Na základnú štátnu jazykovú skúšku z NEJ sa prihlásilo 8 
poslucháčov jazykovej školy.   

17. mája 2013 vykonali  písomnú časť spolu 49 poslucháčov jazykovej školy, z toho 35 ZŠJŠ - ANJ, 6 VŠJS 
– ANJ a 8 ZŠJS – NEJ. 

Na písomnej časti základnej štátnej jazykovej skúšky neuspeli 3 uchádzači z anglického jazyka. 

Na písomných i ústnych jazykových skúškach sme opätovne spolupracovali s Jazykovou školou v Nitre, 
ktorá má oprávnenie vykonávať štátne jazykové skúšky.  

15. júna 2013 v sobotu sa uskutočnila ústna časť štátnych jazykových skúšok.  

Pri hodnotení 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, 
resp. nemecky píšuceho autora na základe výberu poslucháča. Súbor otázok zahŕňal popri bežných 
konverzačných témach aj reálie anglofónnych a germanofónnych krajín – geografiu daných štátov, politický 
systém, školský systém, zvyky a obyčaje daného národa. 

Z 32 zúčastnených na základnej štátnej jazykovej skúške z angličtiny boli úspešní na ústnej skúške všetci, 
z nich 9 prospeli s vyznamenaním,  14 prospeli veľmi dobre a 9 prospeli. Taktiež všetci  6 zúčastnení 
vykonali ústnu časť všeobecnej štátnej jazykovej skúšky  z ANJ úspešne, z toho 3 s vyznamenaním, 2 veľmi 
dobre a 1 prospela. Úspešní boli aj poslucháči JŠ v nemeckom jazyku, štátnice z nemeckého jazyka 
absolvovali 8, z toho 2 s vyznamenaním, 2 veľmi dobre a 4 prospeli. 
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4.  VÝSTUPNÉ TESTY 
 

 

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

Tí, ktorí neurobili výstupný test na dostatočný počet bodov v závere školského roka, ho mohli 
v septembri opakovať.  

Vydaných bolo spolu 59 osvedčení o úspešnom absolvovaní daného ročníka kurzu s nasledovným hodnote-
ním:  

18 – výborný, 19 – veľmi dobrý, 22 – dobrý. 

 

5. PONUKY PRE NASLEDUJÚCI ŠKOLSKÝ ROK 
 

Po dohode s vedením školy bol určený termín zápisu do jednotlivých kurzov na ďalší školský rok  na 4.-
6. septembra 2013.  

Ponuka jazykov sa rámcovo zachová, teda anglický, nemecký, taliansky, španielsky a ruský jazyk. 
Otvorenie jednotlivých kurzov bude podliehať počtu zapísaných a prihlásených. Verejnosť bude 
informovaná o možnostiach štúdia jazykov v 2 mestských novinách v mesiaci august 2013. Riaditeľstvá ZŠ 
a SŠ v meste budú informované elektronicky a letákom taktiež koncom augusta 2013 o možnostiach štúdia 
jazykov, i možnosti vykonať štátnu jazykovú skúšku.  

 

6. ZHODNOTENIE PRIEBEHU VYUČOVANIA A VÝSLEDKOV JAZYKOVEJ ŠKOLY 
V ŠKOLSKOM ROKU 2012/2013  

 

Školský rok 2012/2013 prebehol v kurzoch bez väčších rušivých vplyvov. Nikto z vyučujúcich 
dlhodobejšie neochorel a výuka prebiehala podľa stabilného rozvrhu jazykovej školy v popoludňajších 
hodinách. Už tradične sa v 2. polroku počet poslucháčov mierne znížil, pretože počiatočný zápal a chuť do 
učenia ochabli, prípadne niektorí poslucháči v dôsledku nepravidelnej dochádzky požadované učivo pri 
záverečných testoch nezvládli.    

Vyučujúci mali počas celého roka k dispozícii potrebné učebné pomôcky, slovníky, papier na kopírova-
nie, mapy, potrebné množstvo prehrávačov a prístup k internetu a do audioučební.  

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

Obsadenie všetkých kurzov kvalitnými a skúsenými vyučujúcimi nie je jednoduché. Vedenie školy vyvíja 
neustálu snahu o obsadenie kurzov kvalitnými a zodpovednými vyučujúcimi, čím podporuje záujem 
študentov i verejnosti o našu jazykovú školu. 

Tak ako doteraz nás však môže hriať pocit, že naša jazyková škola pomáha zvyšovať jazykovú  gramot-
nosť nielen našich žiakov a žiakov iných základných a stredných škôl, ale aj poslucháčov z radov širokej ve-
rejnosti. Dôkazom sú úspešne absolvované štátne jazykové skúšky z anglického a nemeckého jazyka, po 
prvý raz v histórii jazykovej školy sa úspešne konala všeobecná štátna jazyková skúška z anglického jazyka 

 

 


