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Gymnázium, Ulica Ladislava Sáru č. 1, Bratislava 

 

 

 

 

 

 

SPRÁVA 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 
školský rok 2015/2016 

(podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z. z.) 

 

1. Základné identifikačné údaje (§ 2. ods. 1a) 

Názov školy Gymnázium 

Adresa školy Ulica Ladislava Sáru č.1, 841 04 Bratislava 4 

Telefón/Fax +421 2 69307703/+421 2 69307704 

E-mail tajomnik@gymls.edu.sk 

WWW stránka www.gymlsba.edupage.org 

Zriaďovateľ 
Okresný úrad Bratislava 
Odbor školstva, Tomášikova 46 , 832 05 Bratislava 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail 

Riaditeľ RNDr. Pavel Sadloň 69307701 --------------------- riaditel@gymls.edu.sk 

ZRŠ RNDr. Gabriela Štroffeková 69307700 --------------------- zastupca@gymls.edu.sk 

ZRŠ RNDr. Zuzana Piknová 69307702 --------------------- piknova@gymls.edu.sk 

          

Za THZ Zlatica Srnková 69307708 --------------------- srnkova@gymls.edu.sk 
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Rada školy 

Rada školy pri Gymnáziu na Ulici Ladislava Sáru v Bratislave 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. V školskom roku 2015/2016 
zasadala Rada školy štyri krát. Prvé zasadnutie sa uskutočnilo dňa 23. 10. 2015. Na tomto 
zasadnutí Rada školy prerokovala Školským vzdelávacím programom a organizáciou 
školského roku 2015/2016. Zároveň bola podrobne oboznámená so Správou o výchovno-
vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2014/2015, ktorú zobrala plne na vedomie. Druhé 
zasadnutie Rady školy sa konalo dňa 30. 03. 2016, kde boli jej členovia oboznámení 
s priebehom prijímacieho konania na bilingválne štúdium. V ďalších bodoch bola Rada školy 
informovaná o priebehu písomných maturitných skúšok a o výmenných pobytoch žiakov. 
Tretie zasadnutie Rady školy sa uskutočnilo dňa 05. 05. 2016 a jej členovia boli oboznámení 
s priebehom prijímacieho konania,  s priebehom písomných maturitných skúšok a ich 
výsledkoch, počtoch prihlásených záujemcov na jednotlivé typy štúdií. Dňa 14. 06. 2016 sa 
konalo štvrté zasadnutie Rady školy, kde bol jednohlasne odsúhlasený návrh počtu tried pre 
školský rok 2017/2018. Ďalším bodom zasadnutia bola informácia o priebehu prijímacích 
skúšok do jednotlivých typov štúdií, informácia o priebehu a výsledkoch maturitných skúšok. 

Zoznam členov  Rady školy 

  Titl., priezvisko, meno Kontakt 

predseda 
(delegovaný zástupca za 
zriaďovateľa) 

Doc. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD. 0905211017 

pedagogickí zamestnanci Mgr. Viera Drahňovská 69307718 

  Mgr. Sylvia Pabst 69307724 

ostatní zamestnanci Zlatica Srnková 69307708 

zástupcovia rodičov Andrea Grancová 0905966002 

  Marián Macko 0908656061 

 Karin Urbanová 0918427427 

zástupca zriaďovateľa PaedDr. Igor Mariančík 0903770386 

 PaedDr. Jozef Šimko 65425722 

delegovaný zástupca za 
zriaďovateľa 

Ing. Gabriel Kosnáč 0911479225 

zástupca žiakov Albert Vrzgula 0917449496 
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Poradné orgány školy 

Poradný zbor riaditeľa školy  

Poradný zbor riaditeľa školy bol v zložený  zo zástupcov riaditeľa školy, vedúcich 
predmetových komisií a sekcií, vedúcej bilingválnej sekcie, výchovného poradcu a zástupcu 
Rady školy.  Ako významný poradný orgán, sa vyjadroval k najzávažnejším otázkam a 
koncepciám rozvoja školy. Analyzoval východiskové smery zamerania školy a činnosti 
predmetových komisií a sekcií. Navrhoval opatrenia na odstraňovanie negatívnych javov a 
koordinoval činnosť jednotlivých sekcií a komisií. Vyjadroval sa k ekonomickým a technickým 
riešeniam chodu školy vo vzťahu k efektívnemu využívaniu finančných prostriedkov.  

V školskom roku 2015/2016 sa uskutočnilo 5 zasadnutí poradného zboru riaditeľa školy s 
cieľom riešiť implementáciu inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu, efektívne 
využívanie existujúcich informačných a komunikačných technológií vo vzdelávacom procese, 
reálne aplikovanie projektu „Škola na dotyk” s cieľom zvyšovania kvality výučby, koordináciu 
tematicko-časových plánov jednotlivých predmetov v príslušných ročníkoch a typoch štúdia a 
vyhodnocovania stavu učebných didaktických pomôcok v jednotlivých predmetoch. Úlohou 
poradného zboru bolo aj rozhodnutie o využití disponibilných hodín učebného plánu školy, so 
zachovaním priority posilnenia výučby cudzích jazykov a informačných technológií v súlade 
s dlhodobou koncepciou školy s ohľadom na vývoj profesijnej orientácie žiakov školy. 
Významným momentom bolo aj zavedenie elektronickej triednej knihy, čo umožnilo 
dôslednejšiu evidenciu absencie žiakov a systematickú prácu s časovo-tematickými plánmi.  

Metodické združenie triednych učiteľov  

Metodické združenie triednych učiteľov bolo významným realizačným, konzultačným 
a poradným orgánom vedenia školy. Združovalo triednych učiteľov v jednotlivých typoch 
štúdia za cieľom implementácie zásad výchovy a vzdelávania v súlade s platnou legislatívou v 
podmienkach školy. Jeho činnosť bola zameraná na aktualizáciu a vyhodnocovanie školského 
poriadku školy, triednej pedagogickej  dokumentácie, na aktuálne témy prosociálneho 
správania sa žiakov, psychohygienu a posilnenie spolupráce so školským psychológom.  

Prostredníctvom metodického združenia triednych učiteľov sa riešili vzdelávacie a kultúrne 
poukazy, dôsledné  využívanie elektronickej triednej knihy a elektronickej žiackej knižky a 
podpora jednotného pôsobenia školy a rodiny. Frekvencia zasadnutí bola operatívne 
doplnená vo vzťahu k plánu zasadnutí spravidla jedenkrát do mesiaca. Významnú úlohu 
naďalej zohráva prevencia v boji proti drogám a všetkým formám násilia, xenofóbii a 
šikanovaniu. Účinnou spoluprácou s Radou rodičov sa vytvorilo prostredie spolupráce a  
koordinácie činnosti vo vzťahu k znižovaniu absencie žiakov, k zdravému životnému štýlu 
a prechádzaniu negatívnych javov v správaní sa žiakov. Ako jeden z výrazných prvkov 
spolupráce triednych učiteľov, vedenia školy, rodičov a žiakov bolo naďalej zachovanie 
v minulosti zrekonštruovaných priestorov školy a vynovenie niektorých  vyučovacích 
priestorov doplnením bezprašných tabúľ s cieľom vyššieho komfortu vzdelávania a výchovy. 
Intenzívna spolupráca triednych učiteľov, Rady rodičov, žiakov a  všetkých ostatných 
zamestnancov boli základom pozitívnej klímy v prostredí školy. 

 

 

 

 



4 

 

Metodické združenie učiteľov bilingválnej sekcie  

Napriek tomu, že v školskom roku 2015/2016 už tretí krát pop sebe boli otvorené dve 
paralelné triedy slovensko-talianskej bilingválnej sekcie bolo potrebné prehodnotenie kvality 
prijímaných žiakov. Metodické združenie učiteľov slovensko-talianskej sekcie spoločne 
s vedením školy prehodnotilo program rozšírenia sekcie tak po pedagogicko-organizačnej 
stránky, ako aj po materiálno-technickej podpory. Výsledkom komplexného hodnotenia 
kvality bol návrh na návrat k pôvodnej koncepcii otvárania jednej triedy s vyšším počtom 
žiakov a dôsledného sledovania ich priebežných študijných predpokladov. Spoločné 
pôsobenie slovenských učiteľov vyučujúcich v talianskom jazyku a lektorov Talianskej 
republiky pôsobiacich na škole kládlo vysoké nároky na ich vzájomnú komunikáciu 
a koordináciu pedagogickej práce.  

Pod vedením vedúcej slovensko-talianskej bilingválnej sekcie p. Ing. Marty Markošovej  sa 
operatívne stretávali učitelia bilingválnej sekcie kvôli vyhodnocovaniu úspešnosti výučby 
talianskeho jazyka a literatúry, matematiky, fyziky, chémie, biológie a geografie realizovanej 
v talianskom jazyku. Pravidelne hodnotili používané zahraničné učebnice a didaktické 
pomôcky. Vyučujúci koordinovali  výchovno-vzdelávací proces vo vzťahu k realizácii 
výmenných pobytov žiakov. Plánovali a vyhodnocovali  medzinárodnú spoluprácu a 
spoluprácu s Talianskym veľvyslanectvom a Talianskym kultúrnym inštitútom. Sekcia naďalej 
zabezpečovala spoluprácu s Honorárnym konzulátom vo Forlì, Talianskym úradom pre 
zahraničný obchod, Taliansko - slovenskou obchodnou komorou, Veľvyslanectvom Slovenskej 
republiky v Ríme, Obchodnou komorou v Bergame a so spoločnosťou ENEL – Slovenské 
elektrárne. Úspešne pokračovala spolupráca s firmou EDAS, ktorá udelila dvom žiakom školy 
mesačné štipendium v Taliansku. 

V uplynulom školskom roku v spolupráci s Veľvyslanectvom Talianskej republiky v Bratislave , 
Neinvestičným fondom Italia-Slovacchia a občianskym združením ALLEGRA oslávila škola  25 
výročie založenia slovensko-talianskej bilingválnej sekcie. Na Gala Italia vyzdvihol p. Roberto 
Martini - veľvyslanec Talianskej republiky v Bratislave, význam nadštandardného vzdelávania  
za 25 rokov jeho existencie, úspechy jeho absolventov a a enormné úsilie všetkých učiteľov 
podieľajúcich sa na výchovno-vzdelávacom procese. Zároveň odovzdal pozdravný list 
splnomocneného ministra p. Massima Ricardo – ústredného riaditeľa k podpore talianskej 
kultúry a jazyka Ministerstva zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce. Pri tejto 
príležitosti pp. Ing. Markošová, Mgr. Jánková a Mgr. Pabst pripravili spolu s bývalým 
absolventom, študentom Fakulty informatiky Masarykovej univerzity v Brne, Pavlom 
Ulbrichom 20 panelov, ktoré mapujú 25 rokov činnosti sekcie. Tieto panely budú natrvalo 
osadené v priestoroch školy. 

Škola na základe ponuky sprostredkovanej Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Ríme 
úspešne realizovala projekt vyslania piatich žiakov na študijný pobyt  v Istituto di 
Istruzione Superiore “ Delfico - Montauti” Teramo v Talianskej republike. Na základe 
dosiahnutých výsledkov dosiahnutých vybranými žiakmi predĺžila táto škola spoluprácu aj na 
nasledujúci školský rok  a ponúkla ďalším žiakom slovensko-talianskej bilingválnej sekcie 
možnosť absolvovať časť štúdia na ich škole v sekcii Liceo Europeo. 

Plánovaného vzdelávania učiteľov bilingválnej sekcie prostredníctvom štipendijných pobytov 
sa zúčastnili štyria učitelia. Nakoľko išlo o jeden trojmesačný a tri mesačné štipendijné 
pobyty v rámci programu medzivládnej kultúrnej dohody medzi Talianskou republikou 
a Slovenskou republikou, bolo potrebné upraviť úväzky učiteľov tak, aby sa zachovala kvalita 
výchovno-vzdelávacieho procesu. Bilingválna sekcia v spolupráci s p. Matteom Vergom 
pripravila realizovala pre záujemcov jazykový kurz talianskeho jazyka.  
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Prijímacia komisia  

Komisia, ako poradný orgán riaditeľa školy, sa vyjadrovala k príprave prijímacieho konania a 
realizácii prijímacích skúšok a odvolacieho konania. Jej členmi boli zástupcovia vedenia školy, 
vedúci predmetových komisií slovenského jazyka a literatúry, matematiky, výchovný poradca 
školy a zástupca bilingválnej sekcie. V školskom roku 2015/2016 zasadala v súlade s 
harmonogramom organizácie školského roka 2015/2016 v prípravnej fáze prijímacieho 
konania do jednotlivých typov štúdia 3-krát a 5-krát v realizačnej fáze a fáze prípravy 
podkladov na odvolacie konanie v druhom stupni riadenia školy. Významnou zmenou 
v prijímacom konaní do slovensko-talianskej bilingválnej sekcie bolo rozšírené testovanie 
všeobecných predpokladov externou formou  s akcentáciou na čitateľskú gramotnosť. Tak, 
ako v predchádzajúcich rokoch, aj v tomto školskom roku musela prijímacia komisia 
objektívne vyhodnotiť záujem o jednotlivé typy štúdia a navrhnúť spôsob a kritériá prijímania 
žiakov zohľadňujúc populačný vývoj príslušných vekových kategórií základných škôl vo 
vzťahu k Školskému vzdelávaciemu programu. Prijímacie skúšky museli vykonať všetci 
uchádzači, pokiaľ Školský zákon neurčoval možnosť prijatia bez prijímacích skúšok. Prijímacie 
skúšky akceptovali všetky indikované požiadavky žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími 
potrebami.  

Pre špecializované činnosti boli vymenovaní ich koordinátori v súlade 
s Pedagogicko-organizačnými pokynmi Ministerstva školstva Slovenskej 
republiky.  

Pre špecializované činnosti boli vymenovaní koordinátori jednotlivých činností, ktorí majú 
nezastupiteľné miesto v rozvíjaní osobnosti mladých ľudí našej školy.  

Koordinátor environmentálnej výchovy – Mgr. Eva Kubasáková  

Environmentálna výchova je dlhodobo zameraná na podporu a rozvíjanie citlivého vzťahu 

k životnému prostrediu. Je organickou súčasťou obsahu najmä biológie, chémie, geografie 

ale aj  ďalších všeobecnovzdelávacích predmetov. Jej realizáciu zabezpečujeme podľa 

stanovených časových a tematických plánov pre jednotlivé ročníky.  

Okrem toho priebežne zabezpečujeme pre našich žiakov rôzne aktivity so zameraním na 

prírody a životného prostredia. 

 

I. POLROK 2015/2016 

 

1. ENVIRONMENTÁLNE AKTIVITY V RÁMCI ŠKOLSKÉHO PROJEKTU – SRDCE PRE 

ŽIVOT  (13.11.2015) 

 Aby škola bola zelená 

- úprava zelene a ošetrovanie drevín v okolí školy 

- úprava ružového sadu v školskom átriu 

- zber a následná separácia nahromadeného odpadu 

- premietanie filmu "Divoké Slovensko"  a beseda s autorom Tomášom Hulíkom 
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2. PROJEKT ZELENÁ ŠKOLA 

Prípravná fáza 

- voľba prioritnej témy – Zeleň a ochrana prírody 

- stanovenie všeobecných cieľov a návrh aktivít 

- voľba členov kolégia 

- účasť na seminároch s koordinátorom 

 

Realizačná fáza 

 environmentálny audit školy (30. 9. 2015) 

- oboznámenie sa s aktuálnou situáciou školy vzhľadom k vybranej téme, 

- vypracovanie pracovných listov (spolupráca s triedami 1.A, kvinta A) 

 diagnostika a fotodokumentácia školského interiéru a exteriéru (2. 10. 

2015) 

 celoškolská akcia Srdce pre život (13. 11. 2015)  

 úprava zelene v areáli školy  

- 13. november 2015 - likvidácia starého inventáru v átriu, zastrihávanie zelene 

- 19. november 2015 – ošetrenie sadu ruží, drvenie konárov 

- 28. január 2016 – čistenie prístupovej cesty k átriu školy (učitelia)  

 

      II.  POLROK 2015/2016 

 

1. DEŇ ZEME   (22.04.2016) realizácia formou žiackych Workshopov: 

 Ako si príroda poradí s odpadkami ? 

- informovanie študentov o dĺžke rozkladu jednotlivých odpadkov  

 Spoznaj horniny a minerály vo svojom okolí. 

- výstava najznámejších ale aj vzácnych geologických útvarov 

 Ako môžeme chrániť Zem ? 

- prezentácia žiackych výtvarných prác 

                                                                  

2. PROJEKT ZELENÁ ŠKOLA - v 2. polroku sme realizovali: 

- priebežný environmentálny audit školy (24.2. 2016) 

 úprava zelene v areáli školy  (15.3 – 17.3. 2016) – účasť 1., 2. a 3. ročníkov, 

sexty, septimy. 

- úprava zelene a ošetrovanie drevín v okolí školy 

- úprava ružového sadu v školskom átriu 

- zber a následná separácia nahromadeného odpadu 

 diskusia s členom Zelenej hliadky (17.3.2016) 

- získavanie informácií o ekonomickom a ekologickom budovaní oddychovej zóny pre 

študentov, úprave exteriéru a interiéru školy, 

 vypracovanie environmentálneho akčného plánu Zelenej školy 

(13.6.2016) 

- diskusia s konzultantkou Zelenej školy a školským architektom 

- návrh konkrétnych aktivít smerujúcich k dosiahnutiu stanovených cieľov 



7 

 

- výber jednotlivých osôb z členov kolégia zodpovedných za splnenie čiastkových 

cieľov 

- vypracovanie presného časového harmonogramu pre realizáciu jednotlivých 

aktivít 

- stanovenie limitujúcich hodnôt pre vyhodnotenie úspešnosti práce 

 

Environmentálny akčný plán bol vypracovaný členmi kolégia Zelenej školy na GLS a 
odkonzultovaný s našim koordinátorom. 

 

Koordinátor zdravotnej výchovy, výchovy k rodičovstvu a prevencie závislostí –  

Mgr. Katarína Kubinová  

Zdravotná výchova, výchova k rodičovstvu a prevencie závislostí  bola zameraná na 

podporu zdravého životného štýlu našich žiakov. Zdravotná výchova  a výchova 

k rodičovstvu, ako aj prevencia závislostí je súčasťou najmä obsahu predmetu biológia.  

Realizáciu výchovy a prevencie zabezpečujeme celoročne podľa stanovených časových a 

tematických plánov pre jednotlivé ročníky.  

 

Okrem toho priebežne zabezpečujeme pre našich žiakov rôzne aktivity so zameraním na 

ochranu zdravia a podporu zdravého životného štýlu. 

 

I. POLROK 2015/2016 

V 1. polroku sme realizovali rôzne aktivity najmä v rámci celoškolskej enviromentálno-

zdravotnej akcie Srdce pre život.  

Prednášky pre maturitné ročníky:  

 Prečo je krv nenahraditeľná? (Národná transfúzna stanica) 

 Význam výživy pre zdravie človeka.  (Prírodovedecká fakulta UK) 

Workshopy: 

 nácvik prvej pomoci  (SČK) - SxA, SpA, 3.A, 3.B a 3.F, 

 sexuálna výchova (Klub medikov LFUK) - 2.A, 2.B, 2.E, 2.F,  

Ďalšie aktivity: 

 Predstavenie s protidrogovou tematikou – Trinásta komnata (spoločnosť LETART) - 

KvA, KvB, 1.A, 1.B.,1.E, 1.F 

 Prevencia AIDS - prednáška/beseda organizovaná  SČK v rámci  Svetového dňa boja 

proti AIDS – 2.E a 5.E. 

 Učiteľská kvapka krvi – 19.11. – (8 učiteľov) 

 V  spolupráci so školskou psychologičkou a CPPP aktivity zamerané na psychohygienu 

a duševné zdravie (1. roč. 4-ročného štúdia).  Tento program pokračoval aktivitami aj 

v II. polroku. 

 

II. POLROK 2015/2016 

 V spolupráci  s MP Education s.r.o. – prebehli prednášky zamerané na výchovu k 

rodičovstvu v Príme A a Príme B:  

„Čas premien″ – pre dievčatá 
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„ Na ceste k mužnosti″ – pre chlapcov.  

 V oblasti drogovej prevencie sa uskutočnila návšteva Centra pre liečbu drogovo 

závislých (3.E a 3.F).   

 

Prevencii užívania psychotropných látok sa venujeme v rámci zodpovedajúcich tém najmä na 

predmetoch biológia, chémia, etika. Pripravujeme pre žiakov rôzne akcie týkajúce sa 

protidrogovej tematiky. Napriek tomu musíme konštatovať, že sa aj u nás objavujú prípady 

žiakov užívajúcich a prechovávajúcich omamné a psychotropné látky.  Tejto oblasti je preto 

potrebné naďalej venovať zvýšenú pozornosť. 

Koordinátor výchovy k ľudským právam – Mgr. Slavomír Drahoš 

Ako súčasť vyučovania občianskej náuky a náuky o spoločnosti v priebehu školského roka 
boli zorganizované nasledovné podujatia:  

 Členovia predmetovej komisie aktívne spolupracovali s kanceláriou NR SR – 
uskutočnili sa návštevy NR SR s dvoma triedami. Zvlášť dobrá spolupráca bola 
nadviazaná s podpredsedníčkou NR SR pani Jurinovou. 

 Členovia predmetovej komisie aktívne spolupracovali s poslancom EP Petrom 
Šťastným resp. jeho kanceláriou.   

 Členovia PK spolupracovali s Vysokou školou práva, uskutočnili sa tri prednášky 
(témy: základy ekonómie, základy psychológie a trestné právo). Prednášajúcimi boli 
profesori z Vysokej školy práva. 

 PK prostredníctvom kolegyne Komorovej spolupracuje s kanceláriou Ombudsmana SR. 
Kanceláriu Verejného ochrancu práv SR navštívili dve triedy.  

 Nelegálne prechody hraníc počas komunistického režimu a ich trestanie 
 

Výchovný poradca – Mgr. Katarína Jánková 

V spolupráci so školskou psychologičkou Mgr. Erikou Hačárovou,  riešila typické problémy pre 
školské prostredie, ako sú problémy v správaní alebo neistota pri voľbe ďalšieho štúdia                   
a povolania.  
Na základe aktualizovanej ponuky sprístupnila študentom informácie týkajúce sa možností 
poradenstva, ďalšieho štúdia na VŠ ( Veľtrh vzdelávania v Brne a VAPAC v Bratislave ), ako 
aj štúdia v zahraničí. Nadviazali sme kontakty s inštitúciami a organizáciami poskytujúcimi 
študijné pobyty v zahraničí. Zorganizovali sme niekoľko stretnutí so zástupcami organizácií, 
ktoré sa zaoberajú možnosťami štúdia v zahraničí, ako aj so zástupcami Národných 
porovnávacích skúšok (Scio), ktoré nahrádzajú alebo dopĺňajú prijímacie skúšky na desiatky 
fakúlt vysokých škôl. 
V dňoch 22.11. -26.11.2015 sa vybraní žiaci tried KvA, 2.E, 5.E, 4.B a OA zúčastnili na 
projekte Mini-Erasmus, ktorý umožnil študentom našej školy navštíviť partnerské univerzity 
a absolvovať skutočné prednášky a semináre vysokej školy. Projekt bol organizovaný 
občianskym združením Budúca Generácia Európy a jeho cieľom bolo ukázať skutočné 
možnosti, ktoré dnes mladí ľudia v Európskej únii majú. 
 
Študenti tretích ročníkov, septimy a štvrtého ročníka talianskej sekcie sa mali možnosť 
zúčastniť psychologických testov  o profesijnej orientácii zameranej na výber vysokej školy.  
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Prehľad záujmu študentov končiacich ročníkov o jednotlivé typy vysokoškolského 
štúdia: 
 

VŠ Počet prihlášok Percento 

Filozofia 39 20,0% 

Prírodné vedy 17 8,7% 

Medicína 17 8,7% 

Technika 16 8,2% 

Matematika a informatika 16 8,2% 

Ekonómia 15 7,6 

Právo 13 6,6% 

Sociálne vedy 12 6,1% 

Pedagogika 10 5,1% 

Management 8 4,1% 

Umelecké školy 8 4,1% 

Architektúra 6 3,0% 

Farmácia 5 2,5% 

Psychológia 5 2,5% 

Veterina 4 2,0% 

Telocvik 3 1,5% 

Poľnohospodárstvo 1 0,5% 

 
V uplynulom školskom roku na tunajšej škole študovalo spolu 9  integrovaných žiakov. 5 
žiakov štvorročného štúdia a 4 žiaci bilingválnej sekcie. 
Pre  týchto žiakov boli pripravené osobné študijné programy. 
 
Počas celého školského roka spolupracovala s Centrom pedagogicko – psychologického 
poradenstva a prevencie a zúčastňovala  sa na seminároch a prednáškach organizovaných 
CPPaP. 
Výchovný poradca je zároveň menovaným členom  prijímacej komisie.  
 

Školský psychológ – Mgr. Erika Hačárová 

 
Individuálna poradensko-psychologická starostlivosť 
  
V školskom roku 2015/2016  uskutočnila 289 individuálnych poradenských rozhovorov 
a v rámci kariérového poradenstva 105 individuálnych rozhovorov. Popri 
starostlivosti o žiakov som sa venovala konzultačnej činnosti pre učiteľov v rozsahu 92 
zaznamenaných konzultácii a zároveň niekoľko neplánovaných konzultácií. S rodičmi 
bolo vykonaných 47 osobných alebo telefonických poradenských a konzultačných 
rozhovorov zameraných na skvalitňovanie výchovných postupov, študijných návykov ako aj 
vzťahu rodič – dieťa.   
 
Integrovaným žiakom (celkom 9) skontrolovala a podľa potreby niektorým upravila 
individuálny študijný program. Počas školského roku priebežne sledovala adaptáciu a prácu 
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integrovaných žiakov (celkom 8, jedna v zahraničí), ale aj žiakov so špeciálnymi potrebami 
neintegrovaných (6), podľa potreby s nimi a aj s učiteľmi konzultovala vzniknuté problémy. 
Zároveň ocenila a vyzdvihla  snahu a spoluprácu učiteľov v práci s integrovanými žiakmi, 
väčšina to výborne zvládla, napriek tomu, že nie vždy to bolo pre nich jednoduché. Aj 
integrovaní žiaci, hlavne so zrakovým postihom, ale aj s poruchami učenia, si pochvaľovali 
prístup a ústretovosť učiteľov.  
 
Programy realizované školskou psychologičkou  
 
Program adaptácie nových žiakov: PATRÍM SEM – zameraný na vzájomné spoznávanie sa 
a formovanie kolektívu. Prebiehal postupne od októbra do decembra. Súčasťou programu 
boli hospitácie na niektorých hodinách, zamerané na sledovanie činností a správania sa 
žiakov. 
Triedy: Príma A, Príma B, 1.A, 1.B, 1.E, 1.F, 2.A 
 
Program PROFORIENTÁCIA: konzultácie a poradenstvo pri voľbe profesijného smerovania 
študentov. 
Úvodné stretnutie bolo zamerané na motiváciu k premýšľaniu študentov o otázkach svojho 
budúceho života, zamyslenie sa nad tým, čo chcú v živote robiť a čo chcú v živote dokázať. 
Súčasťou ďalšieho stretnutia programu bola skupinová psychologická diagnostika zameraná 
na zistenie štruktúry inteligencie a špeciálnych schopností, osobnostných vlastností, 
motivácie, profesijných záujmov. Triedy boli zvyčajne rozdelené na dve polovice, diagnostika 
trvá 3 hodiny a pri jej realizácii použila testy všeobecných rozumových schopností, 
osobnostný dotazník, test profesiového typu alebo záujmového zamerania. Následne 
prebiehala približne 30 minútová individuálna konzultácia s každým žiakom. 
Triedy: 5.E – 25 žiakov,  4.E – 26 žiakov,3. A – 16 žiakov, 3. B – 17 žiakov, Septima A – 
21 žiakov , spolu 105 žiakov 
Termín: 5. E – september, október 2015, 4.E – január, február 2016, 3.A, 3.B – marec, 
apríl, Septima A – máj 2016 
 
Práce s triedami boli zamerané predovšetkým na prieskum atmosféry a v prípade potreby 
následnú optimalizáciu vzťahov, nácvik komunikačných schopností (Príma A, Príma B, 
Sekunda A, 1.E ) 
Na účely psychosociálnej diagnostiky školských tried využila sociometrickú ratingovú 
metódu  SORAD, ktorá meria emocionálnu klímu, atmosféru a vzťahy v triede a dotazník 
Naša trieda. Počas školského roku prebehol prieskum merania atmosféry pomocou tejto 
metódy v 2 triedach. 
Triedy: Príma A, Sekunda A  
Termín: február, marec 
 
Vzťahy v triede a šikanovanie - pokračovanie stretnutí Sekunda A - 6 hodín s odborníkmi 
z CPPPaP Fedákova s cieľom zobjektivizovania situácie v triede a harmonizovania vzťahov 
(25.1., 2.2., 18.2.2016) 
V 1. ročníkoch na konci šk. roku žiaci pomocou dotazníka stručne hodnotili spokojnosť so 
štúdiom a s kolektívom v triede.  
 
Preventívny protidrogový program – Centrum pre liečbu drogových závislostí, Bratislava, 
Hraničná 1 
2.B a 3.E – 1.6. 2016 
 
Iné aktivity, preventívne programy realizované CPPPaP Fedákova 1, Bratislava: 
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MED – mediálna výchova – spolu 6 hodín v každej triede 
Sekunda A – 13.11., 18.12. 2015 
Sekunda B – 12.2., 15.2., 19.2. 2016 
Duševné zdravie – 3. E – 13.11.2015 
Inakosť – tolerantné súžitie – Tercia A – 30.5.2016 
Čo so smútkom? – 4.E – 30.5.2016 
 
Program pre učiteľov „Povedz to priamo″ – zameraný na sebapoznanie a skvalitnenie 
komunikácie, od 4.11.2015 – 6 stretnutí po 1,5 hodiny. Pre veľký úspech učitelia žiadali 
pokračovanie, ktoré sa z rôznych dôvodov z oboch strán nakoniec neuskutočnilo. 
 
Najčastejšie sa vyskytujúce problémy u žiakov – vzťahy s rodičmi, problémy s učením,  
osobnostné (úzkostné a depresívne stavy), znížená sebadôvera, hľadanie motivácie, vzťahy 
v triede, stres, únava, preťaženosť, výber seminárov a vysokej školy. 
V spolupráci s CVPP na Fedákovej ulici v Bratislave sa školská psychologička zúčastňovala 
pravidelných spoločných stretnutí a odborných intervízií školských psychológov (15.10., 3.12., 
10.3., 23.6.). 
19.4. 2016  - CPPPaP I, Brnianska – prednáška na tému Aspergerov syndróm. 
Školská psychologička vypracovala návrh vnútornej smernice k prevencii šikanovania na škole 
pre nasledujúci školský rok. 

 
Bilingválna slovensko-talianska sekcia 
 
Medzi významné aktivity slovensko-talianskej sekcie patria výmenné pobyty žiakov, 
poznávacie a vzdelávacie exkurzie, štipendijné pobyty, besedy a  workshopy, návštevy 
kultúrnych podujatí a medzinárodná spolupráca. 
Z najvýznamnejších podujatí uvádzame:  
Výmenné pobyty 
Výmenné pobyty sa stali neoddeliteľnou a veľmi dôležitou súčasťou práce bilingválnej sekcie, 
nakoľko predstavujú pre žiakov i učiteľov skúšku nadobudnutých vedomostí v praxi. Ich 
organizácia je náročná nielen na prípravu a aj samotný pobyt v Taliansku. Recipročné pobyty 
talianskych žiakov kládli vysoké nároky na organizáciu nielen talianskych kolegov ale aj 
učiteľov poverených zabezpečením pobytu partnerskej školy v Bratislave.   Zvýšením počtu 
tried bilingválnej sekcie sa zvýšil aj počet výmenných pobytov, čo znamenalo zvýšenú záťaž 
učiteľov slovensko-talianskej bilingválnej sekcie, ktorí ich organizujú. Všetkým kolegom, ktorí 
sa tejto činnosti napriek všetkým úskaliam venovali patrí obrovské uznanie a veľká  vďaka.  
V školskom roku 2015/16 sa uskutočnilo 6 výmenných pobytov, ktorých sa zúčastnili žiaci 
1.E, 1.F, 2.E, 2.F, 3.E a 3.F triedy. Jedna z výmen skončí až v jeseni, kedy žiaci z Terstu prídu 
do Bratislavy. 
 
 

Trieda Mesto Dátum  Pedagogický dozor 

1.E Treviglio 
 

4. – 11.apríl 2016 Treviglio 
25.apríl – 2.máj 2016 Bratislava 

Zuzana Korenčiaková 
Bianca Fialová 

1.F Olevano Romano 2.- 9.máj 2016 Olevano Romano 
16. – 23.máj 2016 Bratislava 

Elena Krčmárová 
Katarína Kubinová 

2.E Padova 
 

5.– 12.marec 2016 Padova 
2.– 9.apríl 2016 Bratislava 

Eva Ihringová 
Dagmar Lehotská 

2.F Macerata 
 

30.apríl – 7.máj 2016 Macerata 
30.máj – 5.jún 2016 Bratislava 

Ermina Meli, Tiziano Vita 
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3.E Terst 10. – 16.apríl 2016 Iveta Holubcová, Katarína 
Jánková 

3.F Bologna 5. – 10.apríl 2016 Bologna 
15. – 21.apríl 2016 Bratislava 

Matteo Verga 
Letizia Pallone 

 
Výmeny sa uskutočnili s nasledovnými školami:  
Treviglio - Il Centro salesiano “Don Bosco” di Treviglio, Liceo scientifico 
Olevano Romano - Istituto d'Istruzione Superiore Renato Cartesio  
Padova - Liceo scientifico „E.Curiel“  
Trieste  - Liceo classico linguistico Petrarca  
Macerata – Liceo scientifico Galileo Galilei 
Bologna - Liceo scientifico statale E. Fermi 
 
Všetky výmeny boli dobre zorganizované a  žiaci mali možnosť využívať naučený jazyk 
v praxi, spoznať lepšie taliansku kultúru, umenie, a tiež sa oboznámiť so životom 
v talianskych rodinách.  
 
Iné akcie uskutočnené v rámci talianskej sekcie 
 

1. Štipendiá pre žiakov 
V tomto školskom roku získal štipendium firmy EDAS štyria žiaci – Anna Bobulová, 
Tereza Burianková a Natália Michajlovová zo 4.E triedy a bývalý žiak Pavol Ulbrich za 
vypracovanie panelov pri príležitosti osláv 25 rokov bilingválnej sekcie. Štipendium vo 
výške 600 Euro využijú na zdokonaľovanie taliančiny v letných mesiacoch 
v ľubovoľnom talianskom meste.  
Okrem štipendií od EDAS-u sme získali na oslave 25 rokov sekcie aj tri štipendiá od 
talianskych firiem na Slovensku žiačky 4.E triedy Kristína Slezáková od SKG Consulting 
Service Group, s.r.o., Barbora Václavíková od Asepa SK, s.r.o. a Kristína Kúdelová od 
Slovakia Group, s.r.o. 
Už tradične štipendium od Magistrátu mesta Perugia putovalo na našu školu, tentoraz 
ho získala Lucia Demková zo 4.E triedy. 
 

2. Oslavy 25 rokov bilingválnej sekcie 
25 rokov trvania bilingválnej sekcie sme oslávili na slávnostnom večeri Gala Italia, 
ktorý sa konal dňa 20.februára 2016 v Moyzesovej sieni. Organizátorom bola 
spoločnosť Allegra, ktorá nám dala priestor na prezentáciu a ocenenie učiteľov, ktorí 
sa významnou mierou podieľali na fungovaní bilingválnej sekcie. Pri tejto príležitosti 
sme pripravili spolu s naším bývalým absolventom, študentom Fakulty informatiky 
Masarykovej univerzity v Brne, Pavlom Ulbrichom 20 panelov, ktoré mapujú 25 rokov 
činnosti sekcie. Tieto panely budú natrvalo osadené v priestoroch školy. 

 
3. Exkurzie 

Žiaci 3.E triedy s vyučujúcou Martou Markošovou navštívili v máji 2016  Fakultu 
chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej  technickej univerzity v Bratislave 
pri príležitosti Dňa otvorených dverí. Akcia bola zameraná na prezentáciu fakulty a 
možnosti štúdia na nej. Tak ako po minulé roky, aj teraz sa akcia stretla u žiakov 
s veľkým ohlasom.  
 

4. Stránka bilingválnej sekcie 
Počas školského roku 2015/16 sme prostredníctvom stránky, ktorá je sponzorovaná 
bývalým žiakom, Andrejom Lüttmerdingom, informovali o najdôležitejších udalostiach 
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v slovensko-talianskej bilingválnej sekcii. Boli na nej uverejnené príspevky týkajúce sa 
kultúrnych výmen, čím dávame našim žiakom aj možnosť vyskúšať si preklady zo 
slovenského do talianskeho jazyka, nakoľko príspevky sú uverejňované v oboch 
jazykoch.  
 

5. Projekt: Zvyšovanie funkčnej gramotnosti v práci učiteľa s informačnými a 
komunikačnými technológiami. 
V školskom roku 2015/16 sme sa zapojili do projektu Zvyšovanie funkčnej gramotnosti 
v práci učiteľa s informačnými a komunikačnými technológiami, ktorého sa zúčastní 13 
učiteľov bilingválnej sekcie. Prvá skupina šiestich učiteľov  absolvuje týždenný kurz 
v Ríme v septembri 2016 a druhá skupina rovnaký kurz v budúcom roku. 

 
Študijné pobyty učiteľov 
 
V školskom roku 2015/16 sa študijných pobytov v Taliansku zúčastnili: 

1. Mgr. Iveta Holubcová, mesiac september 2015 v meste Perugia na Univerzite pre 
cudzincov, 

2. Mgr. Bianca Fialová, september, október  a november 2015 v Perugii na Univerzite pre 
cudzincov, 

3. Mgr. Eva Ihringová, mesiac júl 2016 v Siene na Univerzite pre cudzincov, 
4. Mgr. Katarína Kubinová, mesiac júl 2016 v Siene na Univerzite pre cudzincov.  

 
Vzhľadom na obmedzujúce podmienky pridelenia štipendia iba učiteľom pod vekovou 
hranicou 45 rokov, väčšina našich učiteľov bilingválnej sekcie už nemá na štipendijný pobyt 
v Taliansku nárok, čo škola vníma ako diskriminujúce. Vedenie školy opätovne požiadalo 
prostredníctvom Veľvyslanectva Talianskej republiky na Slovensku a Ministerstva školstva 
Slovenskej republiky prehodnotiť kritéria prideľovania štipendií pre učiteľov bilingválnych 
sekcií a obnoviť tak možnosti kontinuálneho vzdelávania  sa učiteľov. 
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ORGANIZAČNÁ  ŠTRUKTÚRA – ŠK. ROK 2015/2016 
 

riaditeľ školy 
RNDr. Pavel Sadloň 

 

1. zástupca riaditeľa školy  2. zástupca riaditeľa školy 
RNDr. Gabriela Štroffeková    RNDr. Zuzana Piknová 

 

výchovný poradca 
Mgr. Katarína Jánková 

 
školský psychológ 

Mgr. Erika Hačárová 
 

vedúci predmetových komisií členovia 
 

Slovenský jazyk a literatúra 
Mgr. Jana Komorová 

Mgr. Michal Bohuš 
PhDr. Anna Bošňáková 
Mgr. Denisa Bednárová 

PaedDr. Vieroslava Otrubová, CSc. 
Mgr. Jana Roháčiková 

 

Cudzie jazyky 
Mgr. Dagmar Ostrovská - sekcia Fj 

Mgr. Katarína Chaloupková 
Mgr. Iveta Dinžíková 
Mgr. Natália Salaiová  

 

Ing. Andrea Molčányiová – sekcia Aj 
Mgr. Marián Dudák 
Ing. Diana Ghaniová  
Mgr. Ľuboš Masaryk 
Mgr. Natália Salaiová 

Mgr. Martina Volaufová 
Mgr. Mihaela Zetocha, PhD. 

Mgr. Renáta Žáková 
 

Mgr. Zuzana Dérerová - sekcia Nj 
Mgr. Viera Drahňovská 
Mgr. Miroslav Fekete 

Mgr. Eva Miňová 
 

Mgr. Jana Roháčiková – sekcia Tj a Šj 
Mgr. Zuzana Korenčiaková 

Dr. Matteo Verga 
Dr. Tiziano Vita 
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Bilingválna sekcia 
Ing. Marta Markošová 

Mgr. Bohumil Vžentek  
Mgr. Iveta Holubcová 

Mgr. Zuzana Korenčiaková 
Mgr. Jana Roháčiková 

Dr. Matteo Verga 
Dr. Tiziano Vita 

Mgr. Bianca Fialová 
Mgr. Eva Ihringová  

Mgr. Katarína Jánková 
Mgr. Elena Krčmárová 
Mgr. Katarína Kubinová 
RNDr. Dagmar Lehotská 

RNDr. Danica Schumacherová 
 

Spoločenskovedné predmety 
Mgr. Jozef Polák – sekcia geografie 

Mgr. Katarína Kubinová 
RNDr. Július Petráš 
RNDr. Pavel Sadloň 

 
Mgr. Slavomír Drahoš – sekcia dejepisu 

PhDr. Anna Bošňáková 
Mgr. Slavomír Drahoš 
Mgr. Iveta Dinžíková 

Mgr. Katarína Chaloupková 
Mgr. Branislav Rusňák 
Mgr. Branislav Kočan 

 
Mgr. Slavomír Drahoš - sekcia občianskej náuky 

Mgr. Jana Komorová 
Mgr. Miroslav Fekete 

 

Matematika 
RNDr. Eleonóra Chovanová 

Mgr. Bianca Fialová 
RNDr. Ľudmila Čerevková – do 31.12.2015 

RNDr. Dagmar Lehotská 
Mgr. Zora Michaličková 

Mgr. Veronika Némethová 
RNDr. Július Petráš 

RNDr. Gabriela Štroffeková 
Mgr. Ján Varga 

 
Fyzika 

Mgr. Bohuslava Doležálková 
Mgr. Elena Krčmárová 

Mgr. Veronika Némethová 
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Chémia 

RNDr. Viera Lisá 
Mgr. Eva Ihringová 

Mgr. Katarína Jánková 
Mgr. Eva Kubasáková 
Ing. Marta Markošová 
RNDr. Zuzana Piknová 

 

Biológia 
PhDr. Jana Višňovská 

Mgr. Eva Ihringová 
Mgr. Katarína Kubinová 
Mgr. Eva Kubasáková 
RNDr. Zuzana Piknová 
Mgr. Lenka Praženková 

PaedDr. Monika Ružeková, PhD. 
RNDr. Danica Schumacherová 

 

Informatika 
Mgr. Ján Varga 

Mgr. Alexandra Bátoryová 
Mgr. Daniela Hudáková 

 

Výchovné predmety 
Mgr. Sylvia Pabst 

Mgr. Denisa Bednárová 
Mgr. Bianca Fialová 

Mgr. Katarína Chaloupková 
Mgr. Jana Komorová 

PaedDr. Vieroslava Otrubová, CSc. 
Mgr. Branislav Rusňák 

ThDr. Renáta Sedmáková, PhD. 
Mgr. Terézia Haščičová  

 

Telesná výchova 
Miroslav Tkáč 
Mgr. Milan Brišš 

 PaedDr. Dana Sedláčková 
Mgr. Jozef Polák 

Mgr. Pavol Polóny 
Mgr. Lenka Praženková 
Mgr. Dagmar Uríčková 

 

Lektori 
Dr. Serena Buccarella – M 

Dr. Ermina Meli – Tj 
Dr. Maria Letizia Pallone – Tjl 
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Názov MZ a PK Vedúci 
Zastúpenie 
predmetov 

Poradný zbor riaditeľa školy 

Zástupca RŠ RNDr. Gabriela Štroffeková   

Zástupca RŠ RNDr. Zuzana Piknová   

Vedúci predmetových komisií a sekcií 

PK slovenského jazyka 
a literatúry 

Mgr. Jana Komorová Sj a lit. 

PK cudzích jazykov PaedDr. Dagmar Ostrovská Fj, Aj, Nj, Tj, Šj 

Sekcia francúzskeho jazyka PaedDr. Dagmar Ostrovská Fj 

Sekcia anglického jazyka Ing. Andrea Molčányiová Aj 

Sekcia nemeckého jazyka Mgr. Zuzana Dérerová Nj 

Sekcia talianskeho jazyka Mgr. Jana Roháčiková Tj, Šj 

Bilingválna sekcia Ing. Marta Markošová Tjl, M, F, CH, Bi, G 

PK geografie Mgr. Jozef Polák G 

PK dejepisu Mgr. Branislav Rusňák D 

PK občianskej náuky Mgr. Slavomír Drahoš ON 

PK matematiky  RNDr. Eleonóra Chovanová M 

PK informatiky Mgr. Ján Varga Inf 

PK fyziky Mgr. Bohuslava Doležálková F 

PK chémie RNDr. Viera Lisá CH 

PK biológie PhDr. Jana Višňovská Bi 

PK výchovných predmetov Mgr. Sylvia Pabst UMK, Etv, Hv, Vv, DU 

PK telesnej výchovy Mgr. Miroslav Tkáč Tv, Tšv 

Výchovný poradca Mgr. Katarína Jánková   

Metodické združenie triednych učiteľov 

Zástupca RŠ RNDr. Zuzana Piknová   

Triedni učitelia Mgr. Ľuboš Masaryk Príma A 

  Mgr. Branislav Kočan Príma B 

  Mgr. Natália Salaiová Sekunda A 

 Mgr. Michal Bohuš Sekunda B 

 PhDr. Anna Bošňáková Tercia A 

  Mgr. Sylvia Pabst Tercia B 

  PaedDr. Dana Sedláčková Kvarta A 

 PaedDr. Vieroslava Otrubová, CSc. Kvarta B 

  Mgr. Bianca Fialová Kvinta A 

 PaedDr. Dagmar Ostrovská Kvinta B 

  PhDr. Jana Višňovská Sexta A 

  Mgr. Branislav Rusňák Septima A 

 Mgr. Bohuslava Doležálková Oktáva A 

 Mgr. Veronika Némethová Prvá A 

 RNDr. Július Petráš Prvá B 
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  Mgr. Jozef Polák Druhá A 

 Mgr. Slavomír Drahoš Druhá B 

  Mgr. Eva Miňová Tretia A 

  Mgr. Jana Komorová Tretia B 

  Mgr. Ján Varga Štvrtá A 

  Mgr. Jana Roháčiková Štvrtá B 

  Mgr. Zuzana Korenčiaková Prvá E 

 Mgr. Elena Krčmárová Prvá F 

 Mgr. Eva Ihringová Druhá E 

 RNDr. Danica Schumacherová Druhá F 

  Mgr. Iveta Holubcová Tretia E 

  Dr. Matteo Verga Tretia F 

 Mgr. Katarína Jánková Štvrtá E 

  Mgr. Katarína Kubinová Piata E 

Metodické združenie učiteľov bilingválnej sekcie 

Zástupca RŠ RNDr. Gabriela Štroffeková   

Vedúca bilingválnej sekcie Ing. Marta Markošová CH 

Učitelia Mgr. Bianca Fialová M 

 Mgr. Eva Ihringová Bi, CH 

 Mgr. Katarína Jánková F, CH 

  Mgr. Elena Krčmárová F 

 Mgr. Katarína Kubinová G, Bi 

  RNDr. Dagmar Lehotská M 

  Mgr. Jana Roháčiková Tj, Tj a lit. 

  RNDr. Danica Schumacherová Bi 

  Mgr. Bohumil Vžentek Tj, Tj a lit. 

 Dr. Matteo Verga Tj, Tj a lit. 

 Mgr. Iveta Holubcová  Tj 

 Mgr. Zuzana Korenčiaková Tj 

 Dr. Tiziano Vita Tj 

Lektori Dr. Serena Bucarella M, F 

  Dr. Ermina Meli Tj 

  Dr. Maria Letizia Pallone Tj a lit. 

 

Prijímacia komisia 

Zástupca RŠ RNDr. Gabriela Štroffeková   

Zástupca RŠ RNDr. Zuzana Piknová   

PK slovenského jazyka 
a literatúry 

Mgr. Jana Komorová   

PK matematiky RNDr. Eleonóra Chovanová   

Výchovný poradca Mgr. Katarína Jánková   

Bilingválna sekcia RNDr. Dagmar Lehotská   
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2. Údaje o počte žiakov (§ 2. ods. 1 b) 

Počet žiakov školy k 15. 9. 2015 - 775 

Počet žiakov školy k 31. 8. 2016 - 771 

Počet tried: 29 

Podrobnejšie informácie: 

Trieda 
Počet žiakov 
15. 9. 2015 

Počet žiakov 
31. 8. 2016 

z toho ŠVVP 

Príma A 30 31  

Príma B 30 30  

Sekunda A 30 30  

Sekunda B 29 29  

Tercia A 29 29  

Tercia B 30 30  

Kvarta A 28 28  

Kvarta B 29 29  

Kvinta A 22 23  

Kvinta B 20 20  

Sexta A 23 23  

Septima A 23 23  

Oktáva A 30 30  

Prvá A 27 27  

Prvá B 29 28  

Druhá A 33 31 1 

Druhá B 32 32 2 

Tretia A 20 20  

Tretia B 19 19  

Štvrtá A 24 24  

Štvrtá B 22 22 2 

Prvá E 25 25  

Prvá F 26 25  

Druhá E 28 27  

Druhá F 30 29 2 

Tretia E 24 24 1 

Tretia F 26 26  

Štvrtá E 30 30  

Piata E 27 27 1 
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3. Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ (§ 2. ods. 1 d) 

Štúdium  8-ročné bilingválne 4-ročné Spolu 

Prihlásení 240 86 93 419 

Prijatí 56 36 45 137 

% úspešnosti 75,42% 93% 84,21% x 

 

Vplyv poklesu populácie príslušných populačných ročníkov v prijímacom konaní čiastočne 
ovplyvnil spôsob prijímania žiakov a kritéria ich hodnotenia. Napriek skutočnosti, že počet 
prihlásených žiakov prevyšoval možnosti gymnázia vo všetkých typoch štúdia, prijímanie 
žiakov nielen do štvorročného štúdia, ale aj do ostatných typov štúdia je naďalej skreslené 
dvomi  a mnohokrát aj viacerými prihláškami žiakov, čo sa negatívne odráža v procese 
stabilizovania počtu prijatých žiakov. Práve z uvedeného dôvodu sa stáva, že žiaci 
s dominantným záujmom o štúdium na tunajšej škole z dôvodu rýchleho zabezpečenia si 
prijatia sa mnohokrát zapíšu na inú školu, čím sa stráca reálny obraz o skutočnom záujme 
o štúdium na jeho zvolenom type. 

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: spolu 419 z toho 260 dievčat, a to:  

4-ročné štúdium: 93/54d  

Záujem o štvorročné štúdium oproti predchádzajúcemu roku bol napriek nízkemu počtu 
absolventov deviateho ročníka základných škôl a nízkou motiváciou žiakov z dôvodu 
vysokého počtu ponúkaných miest  na prijatie v rámci Bratislavského kraja vyhodnotený ako 
zvyšujúci sa záujem žiakov s lepšími študijnými výsledkami. Vzhľadom na nejednotný systém 
prijímania žiakov do štvorročného gymnaziálneho štúdia už viac rokov pretrváva problém 
rýchleho zistenia dvojitého prijatia uchádzačov, čo naďalej negatívne vplýva na celý proces 
prijímacieho konania. Pre prijatie do štvorročného štúdia boli stanovené Podmienky a 
kritériá v súlade s platnou legislatívou s cieľom využiť v maximálnej miere ich 
predchádzajúce výchovno-vzdelávacie výsledky v posledných dvoch ročníkoch štúdia na 
základnej škole s adekvátnym pomerom k výsledkom dosiahnutým v Celoštátnom testovaní 
žiakov deviateho ročníka. Napriek problémom uvedeným v úvodnom texte sa dá konštatovať, 
že úroveň prijatých žiakov má rastúcu tendenciu a zvyšujúcu sa kvalitu. Okrem žiakov 
spĺňajúcich kritéria pre prijatie bez prijímacej skúšky v súlade so Školským zákonom, museli 
všetci uchádzači o štúdium vykonať prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúra 
a matematiky. 

5 – ročné bilingválne štúdium: 86/69d 

Do bilingválnej sekcie v zmysle platných Podmienok a kritérií musel každý uchádzač vykonať 
prijímaciu skúšku vo forme  testu na overenie všeobecných študijných predpokladov 
a predpokladov  štúdia v cudzom jazyku. Na základe sledovania vývojových ukazovateľov sa 
dá predpokladať naďalej zvyšovanie seriózneho záujmu uchádzačov z ôsmeho ročníka 
základnej školy. Počet žiakov prijatých do bilingválneho štúdia je v súlade s medzivládnou 
dohodou medzi Slovenskou republikou a Talianskou republikou. 
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8-ročné štúdium: 240/137d  

V osemročnom štúdiu s orientáciou na cudzie jazyky realizovaného prostredníctvom 
Školského vzdelávacieho programu pretrváva naďalej záujem o rozšírenú výučbu 
francúzskeho jazyka a posilnil sa záujem o rozšírenú výučbu  nemeckého jazyka. 
Z uvedených počtov sa dá konštatovať pretrvávajúci až rastúci záujem o osemročné štúdium 
na tunajšej škole zo strany žiakov piateho ročníka ZŠ. Do osemročného štúdia bol povinný 
každý uchádzač vykonať prijímacie skúšky v predpísanom rozsahu v súlade s Kritériami a 
podmienkami prijímania na štúdium v školskom roku 2016/2017. Pre uchádzačov 
o osemročné gymnaziálne štúdiu pripravila škola už tradične možnosť overiť si pripravenosť 
na prijímacie skúšky formou simulovaných prijímacích testov týždeň pred konaním prijímacích 
skúšok. Ako jedna z mála škôl Bratislavského kraja sme zaznamenali celkový nárast počtu 
uchádzačov o štúdium. 

 

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky do 4-ročného štúdia: 5/4d 

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 132/89d, a to:  

4-ročné štúdium: 40/27d 

bilingválne štúdium: 36/29d  

8-ročné štúdium: 56/33d  

Počet zapísaných prvákov k 30.6. 2016: 121/ 84d, a to:  

4-ročné štúdium: 30/22d  

bilingválne štúdium: 35/28d  

8-ročné štúdium: 56/34d 

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2016: 129/87d, a to:  

4-ročné štúdium: 34/24d 

bilingválne štúdium: 35/28d  

8-ročné štúdium: 60/35d 
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4. Klasifikácia tried (§ 2. ods. 1 e) 

Trieda ANJ BIO DEJ DEU EFJ ETV FIG FRJ FYZ GEG HUV CHE INF KAJ KNJ KFJ MAT NBV NEJ OBN PRO SEB SBC SED SEG SEC SEN 

Príma A 1,32 1,23 1     1,13         1,1           

Príma B 1,27 1,1 1              1,03  1,23         

Sekunda A 1,4 1,47 1,1     1,27 1,67 1,17   1    1,03           

Sekunda B 1,31 1,24 1,1      1,41 1,34   1    1,1  1,48         

Tercia A 1,38 1,1 1,24     1,38 1,45 1,24  1,03 1,03  1,19  1,17  1,13 1,28        

Tercia B 1,31 1,17 1,17     1,83 1,66 1,24  1,03 1  1,29  1,62  1,29 1,45        

Kvarta A 1,32 1,36 1,18     1,5 1,54 1,29  1 1,11  1,39  1,32  1,44 1,14        

Kvarta B 1,07 1,31 1,31     1,44 1,34 1,45  1,21 1  1,4  1,59  1,5 1,14        

Kvinta A 1,26 1,26 1,17    1,26 1,71 1,48 1,35  1,09 1,04  1,44  1,17  1,31         

Kvinta B 1,65 1,75 1,6    1,55 1,6 2 1,7  1,65 1,35  1,4  2,2  1,8         

Sexta A 1,36 1,32 1,18     2,11 1,73 1,23  1,5 1,05  1,23  1,86  1,85 1,36        

Septima A 1,9 2,1 1,57     1,6 1,62 1,86  2,1 1,19  2,91  2,43  2,45 1,76        

Oktáva A 2,17 1,75 1,5 1,5    2,27  2,14  1,4  1,62 2,06  2,25  2,17 2,3 1,88 1,5  1 2,5 1,4 1,5 

Prvá A 1,63 1,07 1,59      1,22 1,81  1,48 1,07    1,93  1,89         

Prvá B 1,79 1,61 2     2,5 1,32 1,75  1,96 1,14    2,5           

Druhá A 2,17 1,83 1,17      2,21 1,86  2,28 1,07    2,17  2,38 1,41        

Druhá B 2,03 1,87 1,87     1,38 1,33 2,13  2,63 1,1    2,87   2        

Tretia A 2,63 2,53 1,58      2,26 2,42  2,26 1,26    2,32  2,32 2,63        

Tretia B 2,11 2,11 1,44      1,56 2,06  2,22 1,17    2,39   2,5        

Štvrtá A 2,38 2,17 2,13 1,42      2,2  1,75  2,38 2  2,4  2,1 2,91 2,6 2  1 2,75 1,33 1,5 

Štvrtá B 2,32 2,67 2,13 1,67    1,67  3  1,8  2,14 2  1,89  2 2,67 2,33 2,17  1,17  1 1,5 

Prvá E  1,4       2   1,68     1,72           

Prvá F  1,6       1,64   2,12     1,68           

Druhá E 1,54 1,96 1,92      2,77   2,31 1,15    2,58           

Druhá F 1,84 1,84 1,72      2,52   2,56 1,24    2           

Tretia E 1,46 2 1,04      1,88 1,5  1,58 1,08    2,42           

Tretia F 1,6 2,32 1,6      2,24 1,84  2,24 1    2,6           

Štvrtá E 2,07 1,63 1,67      1,4 1,9  1,93     2,53   1,63     1,67   

Piata E 1,48 1,37  1,4     1,48 1,78  1,63  1,44   2,11   1,41  2  2 1,87 1,83  
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Trieda SEM SM1 SM2 SNj Tjls SSJ SJL SPS SPR ŠPJ TAJ Tj -č 
Tj - 

h 
Tj -p 

Tj-

po 
Tjl TEC TŠV UMK UDS VYU VYV 

Príma A       1,32  1         1     

Príma B       1,13  1         1     

Sekunda A       1,4  1        1 1,03     

Sekunda B       1,31  1        1 1     

Tercia A       1,17  1        1 1,07     

Tercia B       1,59  1        1 1,04     

Kvarta A       1,39  1        1 1,07   1,29  

Kvarta B       1,34  1        1 1   1,1  

Kvinta A       1,52  1         1,05     

Kvinta B       2  1         1,11     

Sexta A       1,5  1         1 1,23    

Septima A       2,1  1,1         1,24 1,33    

Oktáva A  2,25 1,69 1,33  2,26 2,21 2,5 1,34         1     

Prvá A       1,78  1         1,04  1,52   

Prvá B       2,07  1 1,81        1  1,68   

Druhá A       1,97  1         1 2,21 1   

Druhá B       2  1,17  2,76       1,31 2,07 1   

Tretia A       2,53  1,05         1,35 1,26    

Tretia B       2,39  1  2,33       1,28 1,56    

Štvrtá A  2,75 2   2,57 2,46 2,5 1  1,14       1,04     

Štvrtá B  2,33 2,44   2,71 2,95 2,38 1,05         1,05     

Prvá E       1,92  1   2,24 1,8 2,28 2,2   1,04     

Prvá F       2,16  1   2,64 2,08 2,4 2,4   1,04     

Druhá E       2,04  1,08       2,38  1,13 1,62    

Druhá F       1,56  1       2,12  1,1 1,96    

Tretia E       1,63  1       1,79  1,13 1,29    

Tretia F       1,56  1       2,28  1,04 1,44    

Štvrtá E      1,83 1,83  1,03       1,9  1,07     

Piata E        3 1,07       1,7  1     
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Prospech žiakov 

Trieda Počet Vyznamenaní 
Veľmi 

dobre 
Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

Správanie 

2 

Správanie 

3 

Správanie 

4 

Príma A 31 27 4 0 0 0 0 0 0 

Príma B 30 28 2 0 0 0 0 0 0 

Sekunda A 30 27 3 0 0 0 0 0 0 

Sekunda B 29 25 4 0 0 0 0 0 0 

Tercia A 29 25 3 1 0 0 0 0 0 

Tercia B 30 21 6 3 0 0 0 0 0 

Kvarta A 28 22 6 0 0 0 0 0 0 

Kvarta B 29 24 5 0 0 0 0 0 0 

Kvinta A 23 17 6 0 0 0 0 0 0 

Kvinta B 20 10 3 7 0 0 0 0 0 

Sexta A 23 13 6 4 0 0 0 0 0 

Septima A 23 7 6 2 0 0 0 1 0 

Oktáva A 30 10 5 15 0 0 2 4 0 

Prvá A 27 15 9 3 0 0 0 0 0 

Prvá B 28 10 9 8 1 0 0 0 0 

Druhá A 31 7 14 10 0 0 0 0 0 

Druhá B 32 2 15 13 0 2 1 2 0 

Tretia A 20 1 10 9 0 0 1 0 0 

Tretia B 19 6 5 7 0 1 0 0 0 

Štvrtá A 24 2 12 10 0 0 0 0 0 

Štvrtá B 22 4 7 11 0 0 1 0 0 

Prvá E 25 0 0 24 1 0 0 0 0 

Prvá F 25 0 0 23 2 0 0 0 0 

Druhá E 27 7 7 10 3 0 0 1 0 

Druhá F 29 8 8 11 2 0 0 0 0 

Tretia E 24 10 9 5 0 0 0 0 0 

Tretia F 26 7 8 11 0 0 0 0 0 

Štvrtá E 30 10 10 10 0 0 1 0 0 

Piata E 27 12 10 5 0 0 0 1 0 
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Dochádzka žiakov 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 
Zam. na 

žiaka 
Ospravedlnené 

Ospr. na 
žiaka 

Neospravedlnené 
Neosp. na 

žiaka 

Príma A 31 2201 71 2199 70,94 2 0,06 

Príma B 30 1723 57,43 1723 57,43 0 0 

Sekunda A 30 2396 79,87 2396 79,87 0 0 

Sekunda B 29 2876 99,17 2870 98,97 6 0,21 

Tercia A 29 2336 80,55 2336 80,55 0 0 

Tercia B 30 2362 79,89 2362 79,89 0 0 

Kvarta A 28 3300 117,86 3279 117,11 21 0,75 

Kvarta B 29 3301 113,83 3300 113,79 1 0,03 

Kvinta A 23 3389 150,23 3389 150,23 0 0 

Kvinta B 20 2098 104,9 2098 104,9 0 0 

Sexta A 23 2447 108,5 2432 107,83 15 0,67 

Septima A 23 2279 108,52 2256 107,43 23 1,1 

Oktáva A 30 4483 152,03 4335 147,05 148 4,98 

Prvá A 27 3161 117,07 3154 116,81 7 0,26 

Prvá B 28 3120 105,5 3106 105,04 14 0,46 

Druhá A 31 2895 96,4 2853 94,98 42 1,42 

Druhá B 32 3404 113,47 3174 105,8 230 7,67 

Tretia A 20 2608 136,69 2556 133,89 52 2,8 

Tretia B 19 2058 114,33 2037 113,17 21 1,17 

Štvrtá A 24 3723 155,13 3721 155,04 2 0,08 

Štvrtá B 22 2323 105,59 2293 104,23 30 1,36 

Prvá E 25 2304 92,16 2304 92,16 0 0 

Prvá F 25 2320 92,8 2320 92,8 0 0 

Druhá E 27 2774 100,42 2766 100,12 8 0,3 

Druhá F 29 3249 119,24 3231 118,54 18 0,7 

Tretia E 24 2182 90,92 2180 90,83 2 0,08 

Tretia F 26 3458 133 3427 131,81 31 1,19 

Štvrtá E 30 4353 145,1 4329 144,3 24 0,8 

Piata E 27 4150 153,7 4059 150,33 91 3,37 



- 26 - 

Výsledky externých meraní 

Externé merania v šk. roku 2015/2016 

V rámci národného projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných 
školách s využitím elektronického testovania″ boli v šk. roku 2015/2016 testovaní: 

 Žiaci druhých a tretích ročníkov absolvovali elektronické predpilotné testovanie – 9 
žiakov. 

 Žiaci maturitných ročníkov v predmetoch matematika – 15 žiakov  a slovenský jazyk a 
literatúra - 15  žiakov absolvovali certifikačné elektronické testovanie  v rámci 
generálnej skúšky  pred riadnym termínom externej časti maturitnej skúšky (EČ MS), 
takže maturanti mohli zistiť, ako sú pripravení na riadny termín EČ MS.  
 

V marci 2016 na našej škole po prvýkrát prebehli skúšky so získaním jazykového diplomu 
DSDI.10. Prihlásení žiaci úspešne vykonali túto skúšku – vo všetkých častiach : počúvanie, 
čítanie s porozumením, písanie a ústna časť a získali úroveň B1. 2 žiaci v časti písanie a 1 žiak 
v časti počúvanie získali úroveň A2, ale v ostatných častiach dosiahli úroveň B1. 
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Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky 

Predmet Úroveň Počet (M/Ž) 
PFEČ 

priemer 
PFEČ 
počet 

PFIČ 
priemer 

PFIČ 
počet 

1 
Ústna 

2 
Ústna 

3 
Ústna 

4 
Ústna 

5 
Ústna 

Ústna 
priemer 

Ústna 
počet 

Anglický 

jazyk 
B2 91 (35/56) 65,76% 82 78,73% 83 52 21 16 2  1,65 91 

Biológia  17 (5/12)     8 3 6   1,88 17 

Dejepis  15 (5/10)     7 4 2 2  1,93 15 

Dejiny 

umenia 
 24 (4/20)     16 6 1 1  1,46 24 

Francúzsky 

jazyk 
B1 3 (2/1)     1 1 1   2,00 3 

Francúzsky 

jazyk 
B2 3 (0/3) 66,70% 2 77,50% 2 2 1    1,33 3 

Geografia  7 (2/5)     1 4 1 1  2,29 7 

Geografia v 

talianskom 

jazyku 

 15 (4/11)   72,83% 15 10 2 3   1,53 15 

Chémia  16 (8/8)     9 5 2   1,56 16 

Chémia v 

talianskom 

jazyku 

 6 (0/6)   75,33% 6 4 1 1   1,50 6 

Informatika  15 (11/4)     8 4 2 1  1,73 15 

Matematika  25 (14/11) 44,67% 25   15 2 6   1,61 23 

Matematika 

v talianskom 

jazyku 

 6 (1/5)   69,17% 6 4  2   1,67 6 

Nemecký 

jazyk 
B1 7 (1/6)     4 2 1   1,57 7 

Nemecký 

jazyk 
B2 4 (2/2) 48,30% 2 75,00% 2 2 2    1,50 4 

Občianska 

náuka 
 23 (11/12)     4 3 11 5  2,74 23 

Slovenský 

jazyk a 

literatúra 

 105 (36/69) 61,6% 105 72,1% 105 42 33 22 7  1,72 105 

Taliansky 

jazyk 
B1 2 (0/2)     2     1,00 2 

Taliansky 

jazyk a 

literatúra 

 27 (5/22)   86,33% 27 19 3 3 2  1,56 27 
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5. Odbory a učebné plány  (§ 2. ods. 1 f) 

Trieda Študijný (učebný) odbor Zameranie 

Príma A 7902J ŠkVP 

Príma B 7902J ŠkVP 

Sekunda A 7902J ŠkVP 

Sekunda B 7902J ŠkVP 

Tercia A 7902J ŠkVP 

Tercia B 7902J ŠkVP 

Kvarta A 7902J ŠkVP 

Kvarta B 7902J ŠkVP 

Kvinta A 79025 ŠkVP 

Kvinta B 79025 ŠkVP 

Sexta A 79025 ŠkVP 

Septima A 79025 ŠkVP 

Oktáva A 79025 ŠkVP 

Prvá A 7902J ŠkVP 

Prvá B 7902J ŠkVP 

Druhá A 7902J ŠkVP 

Druhá B 7902J ŠkVP 

Tretia A 7902J ŠkVP 

Tretia B 7902J ŠkVP 

Štvrtá A 7902J ŠkVP 

Štvrtá B 7902J ŠkVP 

Prvá E 7902J 74 bilingválne štúdium 

Prvá F 7902J 74 bilingválne štúdium 

Druhá E 7902J 74 bilingválne štúdium 

Druhá F 7902J 74 bilingválne štúdium 

Tretia E 7902J 74 bilingválne štúdium 

Tretia F 7902J 74 bilingválne štúdium 

Štvrtá E 7902J 74 bilingválne štúdium 

Piata E 79025 74 bilingválne štúdium 

6. Zamestnanci  (§ 2. ods. 1 g) 

Pracovný pomer 

Pracovný 
pomer 

Počet pedag.  
prac. 

Počet nepedag.  
prac. 

Počet odborných  
prac. 

TPP 48 6   

DPP 13 5 1 

Znížený úväzok 12 2 1 

ZPS 2 1  

Na dohodu 0 1   
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Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

Počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

Učiteľov 0 61 61 

Vychovávateľov 0 0 0 

asistentov učiteľa 0 0 0 

     

Spolu 0 61 61 

 

 

Vzdelávanie zamestnancov (§ 2. ods. 1 h) 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1.kvalifikačná skúška   

2.kvalifikačná skúška  1  

štúdium školského manažmentu   

špecializačné inovačné štúdium   

Aktualizačné vzdelávanie 2  

špecializačné kvalifikačné   

Postgraduálne   

doplňujúce pedagogické   

vysokoškolské pedagogické   

vysokoškolské nepedagogické   

 

7. Prehľad výsledkov súťaží a olympiád  (§ 2. ods. 1 i) 

Úspechy školy v súťažiach :  

Každoročne najvyšším počtom zapojených žiakov dominujú predmetové olympiády a súťaže 
v slovenskom jazyku a literatúre, v cudzích  jazykoch,  matematike, fyzike, biológii, informatike 
a v rôznych športových súťažiach. 

Slovenský jazyk a literatúra  
Hviezdoslavov Kubín:  
Andrijana Jaroslavivna Andrijaško(1.A) – mimoriadne ocenenie za umelecký prejav, 
Medzinárodná súťaž Tvoríme vlastnú knihu: 
Sofia Ontkovičová(SA)  – mimoriadne ocenenie za tvorbu vlastnej knihy. 
 
Anglický jazyk 
12.11.2015 PK zorganizovala školské kolo súťaže v prednese prózy a poézie Shakespeare´s 
Memorial, kde sa zúčastnilo 20 žiakov z rôznych tried. Víťazi školského kola v 7 kategóriách 
reprezentovali školu v celoslovenskom kole 2.12.2015, kde druhé  miesto v prednese vlastnej 
tvorby  získala Janka Ftáčniková(1.B) , tretie miesto v prednese prózy získala Barbora 
Bečková(SA) a tretie miesto vo vlastnej tvorbe – poézia získala Sofia Ontkovičová(SA). 
4.12. 2015 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku v 4 kategóriách pre 
101 žiakov. Víťazi 4 kategórií postúpili do okresného kola, kde Glória Grófová(KA) postúpila do 
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krajského kola a Tamara Gašparová(SxA) a Martin Drgoň(3.A) sa umiestnili na druhom 
mieste. 
Do prekladateľskej súťaže sa zapojili dve žiačky. V rámci Slovenska získala Tamara 
Gašparová(SxA) prvé miesto a Ivana Štecková(4.E) druhé miesto. 
 
Nemecký jazyk 
Na škole sa uskutočnilo školské kolo olympiády NJ  - 2.12.2015 a obvodné kolo 12.1.2016.  
Z obvodného kola do krajského kola  postúpili dve žiačky  našej školy: Lucia Kosečková(OA) 
a Tamara Gašparová(SxA) 
 
Francúzsky jazyk 
Krajské kolo : žiačka Sarah Pavelková sa umiestnila na 6. mieste v Krajskom kole 
olympiády vo francúzskom jazyku v bilingválnej sekcii. 
 
Biológia 
V okresnom kole Biologickej olympiády súťažili štyria žiaci našej školy. Všetci sa stali 
úspešnými riešiteľmi a M. Csiberei(PB) získal 2. miesto a S. Petrášová(SB) získala 3. miesto 
v projektovej časti, K. Krištofová(PA) získala 3. miesto v teoretickej časti. 
 
Geografia 
Do obvodného kola Geografickej olympiády postúpilo 6 žiakov. Úspešným riešiteľom sa 
stal v kat. F  M. Labant(SB) – 4. miesto. 
Naša škola bola najúspešnejšou školou z hľadiska počtu zapojených žiakov do Geografickej 
olympiády kat. Z 
 
Matematika 
PYTAGORIÁDA  - 9. decembra  2015 sa  zúčastnili všetci žiaci od prímy po terciu školského 
kola Pytagoriády – 160 žiakov. Obvodného kola, ktoré bolo 9. marca 2016 sa zúčastnilo 6 žiakov 
(po dvaja z prímy, sekundy a tercie).  
Matematická olympiáda – 3 žiaci z tried kvarta A,B sa zúčastnili na  okresnom kole            
19. januára 2016 – Školník(KB), Vrablec(KA), Sihlovec(KA) všetci získali úspešného 
riešiteľa.      
V okresnom kole kategórie Z6, Z7 a Z8 dňa 5. apríla si všetci zúčastnení vybojovali úspešného 
riešiteľa. Kat. Z6 M. Csiberei – 6. miesto, I Trenčanský – 10. miesto, kat. Z7 M. Labant – 7. 
miesto a v kat. Z8 L. Rippová 14. miesto. 
V tomto školskom roku sa zúčastnli žiaci školy MO PANGEA. Pangea je celoeurópska 
matematická olympiáda pre žiakov základných a stredných škôl.  Hlavným cieľom súťaže 
Pangea je, aby sa jej zúčastnili všetci žiaci a prekonali tak odpor či strach voči matematike a 
precvičili si logické myslenie. Úspešnými riešiteľmi (teda takí, čo získali 80% a  viac ) našej 
školy boli tri žiačky: Šupoliková a Lipčáková zo SB (88%)  a Neveselá z TA (80%). Všetky 
tri sa zúčastnili celoslovenského kola, ktoré bolo 2.júna 2016 na Stavebnej fakulte STU 
v Bratislave. 
MAKS -  je celoročná korešpondenčná súťaž, do ktorej sa zapojilo 50 žiakov z celej školy         
(najmä z nižších ročníkov) a je taktiež platená žiakmi. 
 
Informatika 
V roku 2004 vznikla v Litve informatická súťaž Bebras - Informatický bobor. Úspešná súťaž sa 
odvtedy rozšírila do ďalších európskych krajín.  
Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u 
všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a 
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kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Symbolom súťaže sa stal usilovný, 
inteligentný a čulý bobor. 
V školskom roku 2015/2016 sa súťaži na Slovensku zúčastnilo 66 843 súťažiacich z 982 škôl.   
Na našej škole sa súťaže zúčastnilo 294 žiakov, z nich  106 je úspešných riešiteľov. 
Naši študenti súťažili v 4 súťažných kategóriách:  
V kategórií Benjamín súťažilo 37 žiakov a 24 z nich sú úspešní riešitelia. 
V kategórií Kadeti súťažilo 98 žiakov a 43 je úspešných riešiteľov. 
V kategórií Junior súťažilo 114 žiakov a 22 sú úspešní riešitelia. 
V kategórií Senior súťažilo 45 študentov a z nich  17 je úspešných riešiteľov.  
 
Najúspešnejšou riešiteľkou bola Julia Pabst, zo Sekundy A. V kategórii Benjamín 
získala plný počet bodov a percentil 100. 
 
 
Súťaže v tabuľkovom prehľade 
 

Názov súťaže 
Počet 
žiakov 

obv. kolo kraj. kolo národ. kolo medzinár. kolo 

Olympiáda vo 
francúzskom jazyku 

9 - 2 - - 

Olympiáda v anglickom 
jazyku 

101 8 1 - - 

Prekladateľská súťaž 
AJ 

   2  

Olympiáda v nemeckom 
jazyku 

8 3 2 - - 

Geografická olympiáda 
SŠ 

54 54 19 - - 

Geografická olympiáda 
OGY 

8 6 - - - 

Biologická olympiáda 15 4 - - - 

Shakespeare´s 
memorial 

20                    7  

Hviezdoslavov Kubín  1    

Tvoríme vlastnú knihu    1  

BEBRAS 294/106 – úspešný riešiteľ 

MAKS 50 

MO Pangea 538/3v celoslovenskom kole 

Pytagoriáda 160 17 

Expert GENIALITY 117 8 Top Expert 

Matematická olympiáda 8 8 
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Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Prezentácia formou publikačnej činnosti  

Škola sa naďalej prezentuje prostredníctvom školského časopisu „Prečo nie″, ktorý si udržuje 
vysoký štandard a je reprezentatívnym fórom žiakov a učiteľov školy. Garantom projektu je pani      
PhDr. V. Otrubová, CSc.. Školský časopis odráža aktuálny život školy a prezentuje ju v prostredí 
žiakov a rodičov. Vďaka vedúcej projektu, ktorá dokázala zapáliť  a získať pre prácu redaktora 
úspešnú skupinu žiakov, realizovala s redakčnou radou tento významný projekt Aj v tomto 
školskom roku boli vydané štyri čísla časopisu. Poďakovanie patrí Rade rodičov GLS    za ich 
finančnú podporu, bez ktorej by školský časopis nemohol byť úspešný a medzi žiakmi tak 
obľúbený.  

V uplynulom školskom roku predmetová komisia nemeckého jazyka vytvorila vlastný portrét na 
webovej stránke www.pasch-net.de na ktorom je možné kontaktovať všetky školy zapojené do 
projektu PASCH. 

Zriadenie a prevádzkovanie vlastnej webovej stránky slovensko-talianskej bilingválnej sekcie, 
zvýšilo informovanosť verejnosti o jej činnosti. Po roku činnosti sme na spoločnom stretnutí s p. 
Lüttmerdingom – iniciátorom a sponzorom stránky, zhodnotili rok jej fungovania. Novinkou 
bude vytvorenie skupiny na Facebooku pre súčasných aj bývalých žiakov našej bilingválnej 
sekcie. 
 
Prezentácia školy formou návštev významných osobností 
 
K prezentácii školy patria aj návštevy reprezentantov partnerských krajín. K takýmto návštevám 
určite patrilo aj prijatie riaditeľky Talianskeho kultúrneho inštitútu v Bratislave pani Dr. Antonie 
Grande a honorárneho konzula Slovenskej republiky vo Forlì pána Alvara Ravaglioliho a prvého 
radcu Veľvyslanectva Talianskej republiky v Bratislave p. Raffaele Calluso. 
Medzi významné osobnosti sa zaradil aj bývalý prezident Európskej únie pán Herman Van 
Rompuy, ktorý našu školu navštívil v súvislosti s projektom E-TWINNING. 
 
Exkurzie v rámci  umenia a kultúry, výchovy umením a dejín umenia: 
 

 Pamiatky Bratislavy, galérie a paláce – S. Pabst, K. Chaloupková,  T.Haščičová pre 
seminaristov DU a vybrané triedy, 

 Exkurzia Viedeň, Albertina a Technické múzeum – S .Pabst, T. Haščičová a J. 
Komorová, pre triedy 2.A, 3.B, 3.F, Sp.A, seminaristi DU, TB, SA, 

 Pravidelné návštevy divadelných predstavení- S. Pabst  pre triedy, v ktorých sa 
vyučuje VU, UK a seminár DU. 

 Exkurzia Carnuntum Rakúsko S. Pabst, pre triedy SA, TB 
 

Významné aktivity zamerané na podporu výchovnovzdelávacieho procesu: 
 

 Geografická a telovýchovná exkurzia Rakúsko Švajčiarsko, Francúzsko pre triedy 

2A, KA a TA. Organizačne zabezpečili PaedDr. D. Sedláčková a Mgr. J. Polák. 

 Exkurzia Moravský kras pre riešiteľov projektu GEOVEDY. Organizačne zabezpečili 

RNDr. Z. Piknová a PhDr. J. Višňovská. 
 
 

http://www.pasch-net.de/
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 Jazyková výmena do St. Pol de Léon 2016, N. Salaiová, I.  Dinžíková 
 Osvienčim, Krakov – PK – D, SJaL (2x) 

 Predvianočná Viedeň, Belvedére – PK výchov + PK NJ (2x) 
 Literárna exkurzia – Oponice – Nitra  
 Život pri vode a vo vode  - Železná studnička – Vydrica (pozorovanie, meranie, 

vyhodnocovanie), účasť: 2.A, 2.B (E. Ihringová) 

 Ekotopfilm – návšteva vybraných predstavení, účasť: maturanti z BiO (E. Ihringová) 
 Svetový deň boja proti HIV, účasť: 2E (E. Ihringová) 

 Deň otvorených dverí Prír.F UK – účasť: 4. a 3. ročníky – vybraní žiaci so záujmom 
o štúdium na PrírF UK. (J. Višňovská) 

 Návšteva mediatéky francúzskeho inštitútu počas mesiaca frankofónie (SA, TB) 
organizované pod gesciou predmetovej komisie francúzskeho jazyka. 

 Filmové projekcie organizované francúzkym inštitútom počas mesiaca frankofónie v Kino 
Film Europe (PA, SA, TB) organizované pod gesciou predmetovej komisie francúzskeho 
jazyka. 

 Žiaci 3.E triedy s vyučujúcou Ing. Martou Markošovou navštívili v máji 2016  Fakultu 
chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej  technickej univerzity pri príležitosti 
Dňa otvorených dverí. Akcia bola zameraná na prezentáciu fakulty a možnosti štúdia na 
nej. Tak ako po minulé roky, aj teraz sa akcia stretla u žiakov s veľkým ohlasom.  

 Žiačky triedy SxA P. Horváthová a E. Kubovská sa zúčastnili simulácie zasadnutia 
Európskeho parlamentu v Banskej Bystrici, v sprievode p. profesorky N. Salaiovej. 

Prezentácia formou projektov a zapájania sa do humanitárnych akcií  

Účasť na zbierkach  

Žiaci školy sa zapojili už tradične do viacerých humanitárnych podujatí. Z najúspešnejších 
uvádzame: 

 Úsmev ako dar - Jeden deň úsmevu 
 Vianočný bazár 
 Srdce pre život 
 Liga pre duševné zdravie – Deň nezábudiek 
 Liga proti rakovine – Deň narcisov 

V rámci PK výchov sa začala spolupráca s centrom pre ľudí s duševným znevýhodnením Lepší 
svet. S vybranými žiakmi sme sa zúčastnili vernisáže a módnej prehliadky priamo v centre 
a klienti centra sa na pozvanie školy zapojili do Vianočného bazára, kde vo vlastnom stánku 
ponúkali svoje výrobky – VEĽKÁ ODOZVA. 

Prezentácia formou organizovania kultúrnych a športových podujatí  

 Beseda a workshop s maliarom M. Kellenbergerom – S. Pabst. V. Otrubová  
 10. charitatívny vianočný bazár – S. Pabst, B. Fialová, V. Otrubová 
 Noc s Andersenom – 8. ročník, pre triedy PA, PB – S. Pabst, (v spolupráci s PK SJL) 

 Čajovňa  a čokoládovňa GLS – počas projektu Srdce pre život a Vianočného bazáru 
 Estetizácia interiéru školy  –  Galéria GLS - S. Pabst 
 Deň dobrovoľníctva – estetizácia exteriéru školy – B. Fialová, S. Pabst 
 Myšlienková nástenka – myšlienka roka, mesiaca – V. Otrubová 
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 PhDr. Viera Otrubová CSc.  aj v tomto školskom roku viedla redakčný krúžok časopisu 
„Prečo nie?“. S finančnou podporou Rodičovského združenia školy boli vydané štyri 
čísla. 

 Edukačný program Národného osvetového centra Nelátkové závislosti, 
náboženský extrémizmus a sekty určený pre triedy 3.A, 3.B, SpA, SxA, a TB  (Pabst)  
bol súčasťou výchovy prevencie závislostí. 

Prezentácia školy formou medzinárodných certifikovaných skúšok a prezentačných 
aktivít 

Výsledkom dlhodobej spolupráce s Veľvyslanectvom Francúzskej republiky v Bratislave a 
Francúzskym kultúrnym inštitútom je možnosť školy organizovať medzinárodné certifikované 
skúšky DELF A1, DELF B1 s cieľom posilnenia  účinnosti projektu rozšíreného vyučovania 
francúzskeho jazyka v osemročnom gymnaziálnom štúdiu.  
 
Výsledky DELF: 
A1 - úspešne získalo 25 žiakov 
A2 - úspešne získalo 19 žiakov 
B1 - úspešne získalo 10 žiakov   

Prezentácia školy formou študijných pobytov žiakov na školách obdobného typu 
v zahraničí 

Na základe jazykovej výmeny v šk. roku 2015/2016 absolvovali 3 žiačky polročný/ročný pobyt 
na Lýceu Le Kreisker (Diana Puškarevová SpA, Natália Prochácová SpA, Renáta Koutenská 
SxA).  

V uplynulom školskom roku 5 žiakov druhého ročníka slovensko-talianskej bilingválnej sekcie 

využilo ponuku talianskej strednej školy Convitto Melchiorre Delfico v Terame – Liceo 
europeo  študovať na ich škole. Boli to žiaci: Ladislav Krechňák (2.E), Sára Čupecová (2.F), 
Sarah Dobrovodská (2.F), Viliam Sloboda (2.F) a Alexandra Šebeňová (2.F). Žiaci po návrate 
z Talianska vysoko hodnotili túto skúsenosť a traja z nich boli zaradení medzi najlepších 
študentov školy. 

Na základe pozitívneho hodnotenia žiakov našej školy aj tento rok ponúkli možnosť zaradenia 
do štipendijných programov školy v Taliansku – pre 4 žiakov Convitto Melchiorre Delfico 
v Terame – Liceo europeo  a 2 žiakov Convitto Maria Luigia v Parme. 

V uplynulom školskom roku získali štipendium firmy EDAS štyria žiaci – Anna Bobulová, Tereza 
Burianková a Natália Michajlovová zo 4.E triedy a bývalý žiak Pavol Ulbrich za vypracovanie 
panelov pri príležitosti osláv 25 rokov bilingválnej sekcie. Štipendium vo výške 600 Euro využijú 
na zdokonaľovanie taliančiny v letných mesiacoch v ľubovoľnom talianskom meste. Okrem 
štipendií od EDAS-u sme získali na oslave 25 rokov sekcie aj tri štipendiá od talianskych firiem 
na Slovensku žiačky 4.E triedy Kristína Slezáková od SKG Consulting Service Group, s.r.o., 
Barbora Václavíková od Asepa SK, s.r.o. a Kristína Kúdelová od Slovakia Group, s.r.o.Už 
tradične štipendium od Magistrátu mesta Perugia putovalo na našu školu, tentoraz ho 
získala Lucia Demková zo 4.E triedy. 
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Prezentácia školy formou výmenných pobytov žiakov na družobných školách 

V čase od 18.4. do 29.4. sa vybraní študenti rôznych ročníkov (KvA, KvB, SxA, 2B) zúčastnili už 

druhého ročníka jazykovej výmeny so školou Le Kreisker v St. Pol de Léon vo Francúzskom 

Bretónsku.  

Pre väčšinu študentov bola jazykom výmeny francúzština, no zúčastnili sa aj nemčinári, ktorí 

používali angličtinu. Cieľom výmeny bolo okrem zdokonalenia sa v používaní cudzieho jazyka aj 

spoznávanie inej kultúry a schopnosť naučiť sa adaptovať a rešpektovať tradície inej krajiny 

a samotných rodín, v ktorých boli žiaci umiestnení.  

Výmena dopadla, tak ako minulý rok nad očakávania dobre, čo dokazuje aj fakt, že ďalší 

študenti našej školy vážne zvažujú polročný študijný pobyt na lýceu Le Kreisker, ktorý sme 

prerokovali ešte pred odchodom zo St. Pol de Léon s riaditeľom lýcea Maellom Saillourom.  

Ako ďalšie pozitívum sa dá považovať fakt, že tento rok sme sa výmeny zúčastnili spolu 

s Gymnáziom Metodova, čo prispelo k zlepšeniu vzťahov ako medzi pedagógmi tak aj žiakmi 

týchto dvoch gymnázií. 

Výmenné pobyty sú dôležitou súčasťou práce aj bilingválnej sekcie, nakoľko predstavujú pre 
žiakov i učiteľov skúšku nadobudnutých vedomostí v praxi. Ich organizácia je však z roka na rok 
náročnejšia na prípravu a aj samotný pobyt v Taliansku, prípadne týždeň, kedy hostíme 
talianskych žiakov v Bratislave, je veľmi náročný. Tým, že sa zvýšil počet tried bilingválnej 
sekcie sa zvýšil aj počet výmenných pobytov, čo znamená zvýšenú záťaž na kolegov, ktorí ich 
organizujú. Všetkým kolegom, ktorí sa tejto činnosti napriek všetkým úskaliam naďalej venujú 
patrí obrovské uznanie a veľká  vďaka. Zo skúseností z posledných výmen vyplynulo, že treba 
jasne definovať podmienky účasti na výmene a oboznámiť s nimi žiakov aj rodičov. Takto sa 
vyhneme tomu, že žiaci na poslednú chvíľu bez udania relevantného dôvodu odrieknu účasť na 
výmene, čo vedie k často stresovým situáciám. 
V školskom roku 2015/16 sa uskutočnilo 6 výmenných pobytov, ktorých sa zúčastnili žiaci 1.E, 
1.F, 2.E, 2.F, 3.E a 3.F triedy. Jedna z výmen skončí až v jeseni, kedy žiaci z Terstu prídu do 
Bratislavy. 
Výmeny sa uskutočnili s nasledovnými školami:  
Treviglio - Il Centro salesiano “Don Bosco” di Treviglio, Liceo scientifico, trieda 1. E,  
Mgr. Zuzana Korenčiaková a Mgr. Bianca Fialová. 
Olevano Romano - Istituto d'Istruzione Superiore Renato Cartesio, trieda 1. F,  
Mgr. Elena krčmárová a Mgr. Katarína Kubínová. 
Padova - Liceo scientifico „E.Curiel“, trieda 2. E, Mgr. Eva Ihringová a RNDr. Dagmar Lehotská, 
Trieste  - Liceo classico linguistico Petrarca,trieda 3. E, Mgr. Iveta Holubcová a Mgr. Katarína 
Jánková  
Macerata – Liceo scientifico Galileo Galilei, trieda 2. E, Dr. Ermina Meli a Dr. Tiziano Vita 
Bologna - Liceo scientifico statale E. Fermi, trieda 3. F, Dr. Matteo Verga a Dr. Maria Letizia 
Pallone 
Všetky výmeny boli dobre zorganizované a poväčšine splnili svoj zámer – žiaci mali možnosť 

využívať naučený jazyk v praxi, spoznať lepšie taliansku kultúru, umenie, a tiež sa oboznámiť 

so životom v talianskych rodinách.  
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8. Projekty (§ 2. ods. 1 j) 

A) Dlhodobé  

 Elektronické testovanie – V rámci národného projektu „Zvyšovanie kvality 
vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického 
testovania″  boli v šk. roku 2015/2016 testovaní: 
Žiaci druhých a tretích ročníkov absolvovali elektronické predpilotné testovanie – 9 
žiakov. 
Žiaci maturitných ročníkov v predmetoch matematika – 15 žiakov  a slovenský jazyk a 
literatúra - 15  žiakov absolvovali certifikačné elektronické testovanie  v rámci 
generálnej skúšky  pred riadnym termínom externej časti maturitnej skúšky (EČ MS), 
takže maturanti mohli zistiť, ako sú pripravení na riadny termín EČ MS.  

 Prehĺbila sa spolupráca s Veľvyslanectvom Nemeckej republiky a naše gymnázium sa 
stalo súčasťou projektu PASCH SCHULEN a žiaci našej školy môžu po úspešnom 
absolvovaní skúšok získať certifikovaný nemecký jazykový diplom DSD I. Pokračovala 
spolupráca medzi Francúzskym inštitútom v Bratislave a Francúzskou alianciou v 
Košiciach a Gymnáziom, Ul. L. Sáru 1 v Bratislave v rámci dlhodobého projektu 
rozšíreného vyučovania francúzskeho jazyka.  

 Projekt E-TWINNING:  medzinárodný projekt v anglickom jazyku  „ Europe? 
Eureka!“  v spolupráci s Terciou A, Gymnázium L. Sáru, Bratislava a strednou školou 
Broederschool  - Humaniora v Sint Niklaas, Belgicko. Záujem o projekt prejavil aj bývalý 
prezident Európskej únie pán Herman Van Rompuy. Dňa 20.11.2015 navštívil našu 
partnerskú  školu v Sint Niklaas a stretol sa so študentmi, ktorí s nami spolupracujú na 
projekte o školstve v EÚ a environmentálnej problematike v krajinách EÚ. Tercia 
A natočila krátke video s otázkami pre pána Herman Van Rompuya  a video sme poslali 
do Belgicka. Počas jeho návštevy som mala možnosť  porozprávať  sa s ním 
prostredníctvom  skype konferencie a predstavila som mu  našu školu a žiakov a hlavnú 
myšlienku projektu. Pán Herman Van Rompuy vyjadril hlbokú podporu nášmu projektu, 
páčila sa mu medzinárodná spolupráca, ktorú považoval za veľmi dôležitú pre 
nadväzovanie nových priateľstiev a vzájomné porozumenie a získavanie nových 
vedomostí prostredníctvom osobných kontaktov a spolupráce. Z Tercie A sa do projektu 
zapojili  Belayová Viki, Bednárová Rebeka, Bolfová Rebecca, Cisárová Klaudia, Hollá Lili, 
Jaseňák Sebastián, Klečák Filip, Korenačková Evka, Kubičková Victoria, Kurillová 
Martinka, Totková Tami, Tóthová Beba, Vaňo Matouš a Vnuk Michal. 
Za projekt sme získali európske ocenenie a naša škola je uverejnená na zozname 
ocenených škôl na internetovej stránke eTwinning, konkrétne terajšia Tercia A a 
Certifikát za projekt našej Tercie B a školou v Dánsku.  Projekt "Young in 
Europe" bol úspešne ukončený a ocenený certifikátom. 
Šiesti žiaci z TA vyhrali v rámci projektu Eureka pobyt v Bruseli, zastrešený bývalým 
prezidentom EÚ, kde sa stretnú s projektovými partnermi z Belgicka, navštívia európsky 
parlament, budú mať s ním besedu a hlavne reprezentovať našu školu. Vedúcou 
projektu bola Mgr. Bučáková.  

 Bezpečná škola – projekt spolupráce s CKM SYTS a EMtestom s cieľom zvýšenia 
pasívnej bezpečnosti školy vytvorením zón s povoleným a nepovoleným vstupom, pričom 
kľúčom je platný autorizovaný preukaz žiaka, učiteľa a zamestnanca školy – VI. 
realizačná fáza.  

  Škola na dotyk - testovanie tabletov a dotykových displejov v spolupráci s neziskovou 
organizáciou EDULAB a  spoločnosťou SAMSUNG (D. Lehotská, M. Ružeková, E. 
Ihringová). 



- 37 - 

 Moja prvá škola – moderné metódy vo vyučovaní s využitím DVO (D. Lehotská, M. 
Ružeková, E. Ihringová). 

 Planéta vedomostí – plnenie úloh vzorovej školy - využívanie digitálneho prostredia na 
vyučovaní – všetci členovia PK. 

 Moderná škola – základ života - projekt ESF - výzva premena Tradičnej školy na 
modernú. Zabezpečujeme realizáciu prierezových predmetov: Úvod do štúdia (J. 
Višňovská),  Modrá planéta (E. Ihringová).  Predmet Modrá planéta sme zabezpečovali v 
spolupráci s Katedrou didaktiky prírodných vied PrírF UK. Ťažiskom spolupráce bolo 
využívanie moderných didaktických meracích prístrojov pri prácach v teréne 
a laboratóriu. 

 Srdce pre život – 16. ročník celoškolskej akcie - všetci členovia Pk Bi, CH, G a PK 
výchov.  

 Zelená škola –realizácia projektu na podporu environmentálnej výchovy (E. 
Kubasáková, E. Ihringová, J. Višňovská, Z. Piknová).  

 Školský projekt – Literárne ozveny – autorská súťaž naďalej realizovaná s podporou 
projektu Moderná škola. 

B)  Krátkodobé - periodicky sa opakujúce 

Predmetová komisia  SJL vyvíjala aj v tomto školskom roku aktivity v oblasti propagácie čítania, 
literatúry, kultúrnych hodnôt a tvorivej činnosti žiakov. Uskutočnili sa nasledovné aktivity a 
projekty: 
Literárne defilé – v rámci projektu Moderná škola: Tento rok sme naše aktivity sústredili na 
literárno-historické exkurzie zamerané na  návštevy miest, ktoré úzko súvisia s vývinom nášho 
spisovného jazyka, formovaním našej literárnej histórie a utváraním svojbytného slovenského 
národa, 
Literárna exkurzia Oponice-Nitra (16. 3. 2016) – 2.E a 1.A trieda pod vedením A. Bošňákovej 
a V. Némethovej, 
Literárno-historická exkurzia Orava-Osvienčim-Krakov – (8.11. – 10.11.2015) 3A,  3B, 4E 
pod vedením J.Komorovej, I.Dinžíkovej a E.Miňovej. 
Literárno-historická exkurzia Osvienčim-Krakov-Vielička – (16.6. – 18.6.2016) KB,  1B      
pod vedením V.Otrubovej a B.Rusňáka. 
Literárna exkurzia Martin-Orava – (16.6. – 18.6.2016) pod vedením A. Bošňákovej a    
B. Fialovej. 
Univerzitná knižnica – (22.12.2015)  1.A A. Bošňáková, (16.3.2016) 3.B, 3.A  J.Komorová     
a E.Miňová. 
Staromestská knižnica – (16.3.2016) SB M.Bohuš 

 
Už druhý rok sme sa aktívne zapojili do aktivít knižného festivalu Dni slovenskej literatúry, 
v rámci ktorého našu školu navštívil spisovateľ Peter Juščák, ktorý si v súvislosti so svojou 
knižnou tvorbou  pripravil pre našich študentov prednášku o ženách násilne odvlečených v 
povojnových rokoch z územia vtedajšieho Československa a internovaných v pracovných 
táboroch v bývalom Sovietskom zväze. 
Hviezdoslavov Kubín – súťaž v umeleckom prednese – členovia PMK SJL organizácia 
školského kola. 
Účasť v medzinárodnej súťaži Tvoríme vlastnú knihu –žiačka SA Sofia Ontkovičová pod 
vedením A.Bošňákovej. 
Literárne ozveny GLS – autorská literárna súťaž – na organizácii a realizácii aktivít sa 
podieľali všetci členovia PMK SJL.  
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Noc s Andersenom – 8. ročník, za organizáciu bola zodpovedná J. Komorová. Na realizácii sa 
podieľali kolegovia z iných predmetových komisií Ľ. Masaryk, M.Fekete, V.Némethová, 
L.Praženková. Výtvarné aktivity zabezpečila S. Pabst. K organizácii dobrovoľne prispeli aj starší 
študenti, čo je príkladom pozitívneho rozvíjania kooperácie a klímy školy.  
Návšteva knižného veľtrhu Bibliotéka 2015 (5.11 – 6.11.2015) a sprievodných literárnych 
podujatí s triedami PA a SB. Zabezpečili J. Komorová a M.Bohuš. 
Školský časopis Prečo nie? – garant projektu V. Otrubová. Školský časopis odráža aktuálny 
život školy a prezentuje ju, preto patrí vďaka vedúcej projektu, ktorá zrealizovala s redakčnou 
radou žiakov aj v tomto školskom roku štyri čísla časopisu a ktorá sa nemalou mierou podieľa 
na udržaní jeho kultúrnej úrovne a dohliada na kvalitu príspevkov 
Na celoslovenskej súťaži stredoškolských časopisov Štúrovo pero získal náš časopis cenu           
televízie Markíza. 
 
Úspešne sme tento rok realizovali debatný krúžok, ktorý viedol Michal Bohuš. V aktivitách 
debatného krúžku chceme naďalej pokračovať, keďže ide o krúžok, ktorý rozvíja mnohé 
schopnosti, ako napr. komunikačné, argumentačné, rečnícke, schopnosť rozlišovať medzi 
kvalitnými a nekvalitnými zdrojmi informácií, pracovať v tíme a tiež nemalou mierou prispieva 
k zvyšovaniu citlivosti žiakov na prejavy netolerancie.  
Tento rok pribudli členovia a náš tím sa zúčastnil regionálnych turnajov slovenskej    debatnej 
ligy. 
Celoročnú divadelnú osvetu zabezpečuje J. Komorová. Do návštevy divadiel zahŕňame okrem 
bratislavských divadiel aj divadlo v Trnave, kam sa uskutočnil v marci divadelný zájazd. 
 
 

C) V školskom roku 2015/2016 boli školou vypracované resp. ďalej realizované 
projekty a podujatia s významným dopadom na profesijnú orientáciu. 

 Projekt APVV – Geovedy pre každého, ukončenie projektu a záverečná exkurzia pre 
zapojených žiakov. 

 Serverový workshop a študentky GLS  

Študentky 3.B, 3.A, Sp.A a Sx.A zažili zážitkové vyučovanie 24.11.2015 v IT firme 
BitStudio. Priamo vo firme im IT pracovníci pomohli premeniť ich teoretické vedomosti 
získané v škole  na praktické znalosti a zručnosti! Naše žiačky boli veľmi šikovné 
a snaživé. Bola to pre nich nová skúsenosť a reálny život v IT firme.  
Toto všetko si vyskúšali: Praktická práca s káblami a sieťovými koncovkami, Práca 
s krimpovacími kliešťami, Správne používanie meračov, Zásady pred a počas inštalácie 
počítačových komponentov (uzemnenie sa pred inštaláciou, statická elektrina...), Prehľad 
funkčnosti jednotlivých komponentov servera – praktická ukážka, Inštalácia 
komponentov servera (Možnosť vyskúšať si inštaláciu hdd, ram,...), Softvérová inštalácia 
servera, ktorý sa na mieste zloží.Podgesciou vyučujúcej Mgr. A. Bátoryovej 

 GirlzDay vo firme Microsoft 
16.12.2015 – Úžasné strávené dopoludnie pre 15 študentiek GLS priamo vo firme 
Microsoft. Pútavo pripravený program: kvíz o firme, produkty firmy, prostredie firmy, 
pracovné pozície a osobné stretnutia s „machmi″-študentami a študentkami VŠ, ktorí vo 
firme stážujú.  Diskusia bola plná otázok a humoru. Veľmi podnetné podujatie pre 
študentky 3. a 4. ročníkov, Sexty A, ktoré sa rozhodujú o svojom ďalšom štúdiu. 
Zúčastnili sa s vyučujúcou p. Mgr. A. Bátoryovou. 
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 Multimediálny worshop s ATOSom 
Alexandra Kremničanová, študentka Sexty.A úspešne ukončila celoročný 
multimediálny workshop v spoločnosti Atos Slovakia, zameraný na grafiku a animáciu 
videa. Workshop bol organizovaný neziskovou organizáciou „Aj ty v IT“, pravidelne, 
celoročne, v poobedňajších hodinách, v šk.roku 2015/2016. Študentka úžasnou 
snahou, znalosťami a zručnosťami reprezentovala GLS! (za výbornú prácu jej bola 
ponúknutá aj možnosť brigády vo firme). Pedagogický dozor a komunikácia s 
organizáciou: Mgr. Alexandra Bátoryová. 

 DRONY-„AJ Ty v IT″+„firma Launcher″+„študenti GLS″ 
Programátorský event sa každoročne koná vo všetkých významných startupových 
mestách po celom svete. Bratislava tento rok medzi organizátorskými mestami opäť 
nechýbala. A my sme si túto skvelú zážitkovú akciu nemohli nechať ujsť.  
Žiaci školy sa zúčastnili  samostatného workshopu 18.10.2015, ktorý účastníkov zasvätil 
do sveta dronov a virtuálnej reality. Úžasný program, aj praktické využitie veľmi zaujalo. 
Miesto podujatia – FIIT STU  pre maturantov z Informatiky (4.A, 4.B, OA) a vyučujúca 
Mgr. A. Bátoryová. 

 Deň otvorených dverí FIIT STU 
11.12.2015 - 30 študentov - maturanti z Informatiky a študenti 3. ročníka, ktorí majú 
záujem o danú VŠ sa zúčastnili dopoludňajšieho programu na Fakulte informatiky 
a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity. Informácie o možnostiach 
štúdia, správnom vypĺňaní elektronických prihlášok na VŠ, zaujímavé produkty študentov 
fakulty, prezentácie laboratórií a ďalšie podnetné informácie sa študenti dozvedeli priamo 
v priestoroch tejto VŠ. Spolu s nimi sa zúčastnili Mgr. A. Bátoryová a Mgr. J. Varga.  

 Predvianočná tradícia PK INFORMATIKY 
21.12.2015 bol dlho plánovaný deň nášho stretnutia, na ktoré  sa všetci veľmi tešili 
a organizovali sme ho už štvrtý krát. Miestnosť 329 „rozvoniavala vianočnou 
atmosférou″, vôňou ihličia, saloniek, vianočného pečiva a čajíka. 
Naši bývalí maturanti z Informatiky, ktorí dnes pracujú, alebo študujú na VŠ prijali opäť 
naše pozvanie na GLS. Stretnutie organizujeme v čase vianočných trhov, aby si aj naši 
hostia pripomenuli „milé, študentské časy na strednej škole“.  V čase vhodnom aj pre 
našich súčasných maturantov, aby mali dosť času na premyslenie výberu VŠ. Naši hostia 
im s výberom každoročne pomáhajú.  
Tento rok boli naši hostia z FMFI_UK (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity 
Komenského), FIIT_STU (Fakulta Informatiky Slovenskej technickej univerzity) 
a FEI_STU (Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity) 
v Bratislave. 
Diskutovali sme o jednotlivých odboroch, predmetoch, možnostiach kreditového systému 
na VŠ, aktivitách, hodnoteniach, spolužiakoch, pedagógoch, športe na VŠ... 
FMFI_UK 1. Bc. Ondrej Ritomský – 1.ročník Magisterského štúdia Informatika, 2. Martin 
Heinz -3.ročník Aplikovaná informatika, 3. Michal Oláh- 3.ročník , 4. Peter Tomášek- 
3.ročník, 5. Júlia Račková-3.ročník, 6. Pavel Mikloš-1.ročník, 
FIIT_STU 7. Ing. Róbert Móro–doktorand, 8. Ivana Sklárová-2.ročník, 9. Dominika 
Dolhá -1.ročník, 10. Karol Marso-3.ročník, 11. Patrik Bagar-1.ročník, 12. Daniel Novák- 
2.ročník, 
FEI_STU 13. Jakub Jahič-3.ročník Aplikovaná informatika, 14. Gabriel Kerekeš- 3.ročník 
Aplikovaná Informatika. Stretnutie viedla Mgr. Alexandra Bátoryová. 

 Ďen otvorených dverí FEI STU 
Pre maturantov z informatiky a fyziky (vyber cca 25 študentov). Celodenný program -  
možnosti štúdia, pokyny k prihláškam a hlavne odborne prehliadky priestorov po 
jednotlivých odboroch.... Návšteva FEI STU pod gesciou vyučujúcej A. Bátoryovej. 

https://www.facebook.com/atos.slovakia/
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 Girl’s Day 2015 
Vo štvrtok 28. apríla 2016 sa Slovensko, aj študentky GLS  opätovne pridali k 
celosvetovej iniciatíve na podporu žien v IT pod názvom Girl´s Day. Deň žien v 
informačno-komunikačných technológiách si pripomínajú ľudia vo viac ako 16 krajinách 
na celom svete. Slovensko sa k celosvetovej iniciatíve pridalo prvýkrát v roku 2014. 
Pravidlom je, že Girl´s Day sa koná vždy vo štvrtý štvrtok štvrtého mesiaca v roku. 

Tretí ročník Girl´s Day na Slovensku tak ako po ostatné roky organizovalo občianske 
združenie Aj TY v IT v spolupráci s vedeckými inštitúciami, firmami a organizáciami od 
Bratislavy až po Košice.  
Cieľom AJ Ty v IT, ako aj samotného projektu Girl´s Day, je, prezentovať 
informatiku ako zaujímavý študijný program, ukázať dievčatám perspektívny 
životný smer a atraktívne povolanie. 
Tento rok sa do Girl´s Day zapojilo 108 škôl z takmer 60 miest Slovenska, celkovo, viac 
ako 910 dievčat. Všetky čakal vo vopred prihlásených spoločnostiach, inštitúciách a 
firmách zaujímavý a inšpirujúci program. Medzi strednými školami „zvíťazilo″ 
Gymnázium na Ul. Ladislava Sáru v Bratislave, ktoré vyslalo do podnikov 110 
dievčat. Girl´s Day 2016 sa uskutočňuje pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky 
Andreja Kisku. (projekt pod gesciou Mgr. Alexandry Bátoryovej) 
 

V rámci učebných plánov PK Tv sa žiaci 3. a 5. ročníka osemročného štúdia a prvých ročníkov 
štvorročného a päťročného štúdia zúčastnili zimných lyžiarskych a snowboardových kurzov. Boli 
zorganizované dva kurzy po dvoch  triedach v rekreačnom stredisku Chopok – juh, hotel 
Srdiečko a jeden s dvomi triedami v Bystrej s výcvikom na Mýte pod Ďumbierom a jeden deň na 
Chopku - juh. Lyžiarske podmienky boli výborné. Žiaci si mohli vybrať medzi absolvovaním 
kurzu na lyžiach alebo snowboarde. 
 
Učitelia PK Tv a žiaci školy v rámci aktivít Školského športového klubu pri našej  škole aktívne 
spolupracovali pri zabezpečovaní športových aktivít v mimovyučovacom čase aj na komunálnej 
úrovni. Zabezpečili pokračovanie tradície Kaktusbike Bratislavskej MTB ligy – celoslovenskej 
súťaže v crosscountry na horských bicykloch – tento krát ako jednokolovej súťaže Kaktus bike 
Cross 2015 v rámci Župného pohára. 

 9. Výsledky inšpekčnej činnosti (§ 2. ods. 1 k) 

V školskom roku 2015/16 nebola v škole vykonaná žiadna inšpekcia. 

10. Materiálno-technické podmienky (§ 2. ods. 1 l) 

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)  

učebne - 25, odborné učebne - 20, laboratória – 3, telocvične - 2, posilňovňa – 1, aerobiková 
sála – 1, ihrisko - 1, školská jedáleň - kapacita 160 miest  

Zabezpečenie výučby učebnými pomôckami  

Škola je vybavená  

 3 učebňami informatiky  
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 laboratóriami  
- fyziky  
- chémie  
- biológie  

 

 odbornými učebňami  
- geografie  
- slovenského jazyka  a literatúry 
- biológie 
- chémie  
- cudzích jazykov (anglický jazyk 2x, francúzsky jazyk, nemecký jazyk) 
- výchovných predmetov 
- dejepisu 
- matematiky 

 13 multimediálnymi učebňami 

 1 multimediálnou tabletovou učebňou 

 žiackou knižnicou  

 bibliotékou talianskeho jazyka a literatúry  

 posilňovňou  

 aerobikovou sálou  

 malou a veľkou telocvičňou 

 galériou umeleckých prezentácií 

Stručná analýza súčasného stavu  

Budova školy bola daná do užívania v roku 1975.  Súčasný stav väčšiny priestorov budovy 
naďalej zostáva značne poškodený: podlahové krytiny -  boli opravené najviac rizikové podlahy. 
Na základe vypracovaného posudku  zostáva havarijný stav niektorých podzemných rozvodov 
ústredného vykurovania, omietok plafónov a elektrických rozvodov. Napriek skutočnosti, že na 
škole bola zrekonštruovaná  OST/výmenníková stanica/, havárie v rozvodoch vody a ústredného 
kúrenia sú slabou stránkou ekonomického využívania pridelených financií. Na základe posudku 
efektívneho využívania  OTS sa podarilo prijať také opatrenia vo využívaní TÚV, ktoré viedli 
k efektívnejšiemu využívaniu finančných zdrojov. Mimorozpočtové zdroje škola naďalej 
zabezpečuje prostredníctvom spolupráce s Rodičovským združením, Neinvestičným fondom 
Italia-Slovacchia, Školským športovým klubom a sponzormi. Aj vďaka nezištnej pomoci 
niektorých rodičov boli odstránené nedostatky vnútorného zariadenia školy, ohrozujúce 
bezpečnosť a prevádzku školy. 

PK TŠV v spolupráci so školským športovým klubom  operatívne zabezpečovala potrebný 
športový materiál pre vytváranie optimálnych podmienok pre riadne vyučovanie Tv a vedenie 
krúžkovej činnosti. Počas letných prázdnin boli ošetrené novým lakom obidve telocvične. 
Rekonštrukciu v hodnote viac ako 10 000 € finančne aj organizačne zabezpečil školský športový 
klub zo svojich vlastných zdrojov. 
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Potreby a pripravované plány  

 výmena podlahovej krytiny – postupné pokračovanie  
 rekonštrukcia elektrických rozvodov – nevyhnutný stav 
 rekonštrukcia rozvodu tepla a vody – nevyhnutný stav 
 oprava nezabezpečených opadávajúcich omietok stropov – nevyhnutný stav 

11. Finančné a hmotné zabezpečenie  (§ 2. ods. 1 m) 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov   
 
Vzhľadom na to, že školský rok nie je totožný s kalendárnym rokom a finančný rozpočet je 
prideľovaný na kalendárny rok a nie na školský rok, nie je možné vyšpecifikovať dotácie zo 
štátneho rozpočtu na žiakov.  
V roku 2015 bol pôvodný finančný rozpočet našej školy 1 005 042.- EUR (pozri tabuľku)  
 

  rozpočet 610 620 630 640 

  1 005 042.-  688 238.-  242 247.-    74 557.-  

Rozpočt. opatrenie          

11 .  2. 2015     8 046.- (vzdel.pouk.)      3 833.-     1 340.-       2 873.-  

18.   2. 2015 163 027.- (dofinancov.)    42 000.-     12 971.-  108 056.-      

11.   5. 2015     1 173.- (súťaže)        1 173.-   

22.   5. 2015        229.-(deň  učiteľov)          170.-         59.-   

22.   7. 2015     2 838.-(ext.maturity)      2 103.-       735.-   

29. 10. 2015   18 785.-(dofinancov.)    13 920.-   4 865.-   

28. 10. 2015     4 920.- (vzdel.pouk.)      2 555.-      893.-      1 472.-  

28. 10. 2015        475.-(ext.maturity)         352.-     123.-       

11. 11. 2015     8 928.-(dofinancov.)      6 616.-  2 312.-   

20. 11. 2015  35 762.-(osob.výdav.)    26 500.-    9 262.-   

  2. 12. 2015    1 409.-( dofinancov.)      1 044.-       365.-          

16. 12. 2015  10 877.-( osob.výdav.)      8 060.-    2 817.-   

16. 12. 2015    1 259.-(odchodné)      1 259.-            1 259.- 

29. 12. 2015    1 197.-(presun medzi    

                      620 a 630)     -1 197.-      1 197.-  

 
Koncoročný upravený rozpočet  v roku 2015 predstavoval: 1 262 770.- EUR, v tom 

nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy vo výške 12 966.- EUR a na 

odchodné 1 259.- EUR.  

Mimorozpočtové príjmy v roku 2015 boli prijaté vo výške 2 090,49 EUR (boli použité na odmenu 

učiteľom za testovanie žiakov a nákup materiálu). Tieto finančné prostriedky boli z NÚCEM-u 

a EDULAB-u.  

Výkaz k správe o hospodárení za rok 2015 je priložený ako samostatná príloha. 
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2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od 
rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť  

Priebežné čerpanie finančných prostriedkov Rodičovského združenia    
    šk. r.: 2015 / 2016 

Názov položky   Suma čerpania v €      

Hygienický program      1999,87     

Informatizácia školy      6629,96   

Príspevky PK                                       1 200,-        

Maturity         200,-     

Odmeny pre študentov       448,10      

Srdce pre život                400,- 

Súťaže - Olympiáda AJ                              80,- 

Školský časopis                            1 340,- 

Časopisy pre PK AJ a IVT       201,10 

Prednášky a diskusie                               106,- 

E-kniha programujeme                            198,- 

Plagáty pri 25. Výročí ST bil. sekcie          216,- 

Reklamné predmety – perá s nápisom      294,98 

Noc s Andersenom                                 700,- 

Študentské voľby                                   154,40 

Výmenný pobyt PK NJ                            335,80 

Učebnice PK M                                        28,78 

SPOLU            14 532,99 
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1. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy  

Krúžky v šk. roku 2015/2016           

P.č. Názov krúžku za 60 hodín Spolu 

1. Autdórové športy 477,125 €  

 

 

 

 

 

3817 € 

(na materiál) 

2. Florbal starší žiaci 477,125 € 

3. Florbal Hurikan Sarka 477,125 € 

4. Florbal mladší žiaci 477,125 € 

5. Posilňovanie I. 477,125 € 

6. Volejbal starší žiaci 477,125 € 

7. Stolný tenis 477,125 € 

8. Čínsky jazyk  477,125 € 

9. Florbal dievčatá  359,32 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 468 € 

(na mzdy) 

10. Posilňovanie II. 359,32 € 

11. Geograficko-turistický krúžok 359,32 € 

12. Posilňovanie III. 359,32 € 

13. Posilňovanie IV. 359,32 € 

14. Volejbal mladší žiaci 359,32 € 

15. Posilňovanie V. 359,32 € 

16. Cvičenie z matematiky pre 2.roč. 359,32 € 

17. Dejepisný krúžok 359,32 € 

18. Debatný krúžok 359,32 € 

19. Komunitná záhrada 359,32 € 

20. Školský časopis 359,56 

21. Taliansky jazyk pre začiatočníkov 359,32 € 

22. Riešenie príkladov z fyziky pre terciu 359,32 € 

23. Riešenie príkladov z fyziky pre kvartu 359,32 € 

24. Krúžok programovania mladší žiaci 359,32 € 

25. Krúžok programovania starší žiaci 359,32 € 

26. Matematika prevažne vážne 359,32 € 

 Mzda: 6 468 € 

 Materiál: 3 817 € 

 Spolu: 10 285 € 
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5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov  

14532,99€ - mimorozpočtové prostriedky v roku 2015/16 z Rady rodičov 

10 000,-€ - Športový klub školy pri obnove palubovky vo veľkej telocvični 

 

12. Plnenie stanoveného cieľa  (§ 2. ods. 1 n) 

V školskom roku 2015/2016 sa naďalej v reálnej miere podarilo dodržať rozvojové tendencie 
školy v pedagogicko-organizačnej činnosti vo vzťahu ku koncepčnému zámeru školy v oblasti:  

• zohľadnenia záujmu žiakov ZŠ o štúdium,  

• zachovania plnej štruktúry organizovania 4, 5 a 8-ročného štúdia,  

• realizácie alternatívneho učebného plánu v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím 
programom pre profilovanie absolventa školy vo vzťah k meniacim sa podmienkam pracovného 
trhu Európskej únie,  

• zvýšenia záujmu o štúdium v Talianskej republike absolventmi bilingválnej slovensko-
talianskej sekcie a pokračovania medzinárodnej spolupráce s partnerskými školami v Taliansku, 

• školského projektu „Srdce pre život″ ako súčasti školského projektu ESF Moderná škola (stal 
sa neodmysliteľnou súčasťou života školy), 

• rozvoja IKT postupnou obnovou existujúceho vybavenia školy,  

• udržania kvality a  formátu vydávania školského časopisu „Prečo nie″,  

• pokračujúceho rozvoja jazykových kompetencií prostredníctvom spolupráce s Francúzskym 
kultúrnym inštitútom, Talianskym kultúrnym inštitútom a spolupráce s Rakúskym kultúrnym 
inštitútom a Veľvyslanectvom Nemeckej spolkovej republiky.  

Kontinuálne vzdelávanie učiteľov a ďalšie aktivity učiteľov 

 Všetci začínajúci pedagógovia úspešne ukončili adaptačné vzdelávanie, 
 2 učitelia sa prihlásili na 1. atestačnú skúšku, 
 1 učiteľ bol zaradený do aktualizačného kreditového vzdelávania, 

 4 učitelia sa prihlásili na školenie oprávňujúce vykonávanie skúšok DSD2 (Nemecký 
jazykový diplom), 

 Viacerí učitelia sa podieľajú na vedení pedagogickej praxe študentov Prír-FUK 
v predmetoch Bi, TVaŠP, D a ON, 

 Vybraní učitelia boli menovaní do Ústrednej predmetovej komisie pri ŠPÚ (BI, G)  
a podieľali  sa na tvorbe metodických materiálov, 

 Škola sa stala školiacim strediskom projektu Škola na dotyk 

 9. 3. 2016 mali žiaci možnosť absolvovať hodiny s írskou lektorkou v rámci projektu 
Englishman on the Road. Do projektu sa zapojilo cca 100 žiakov z rôznych ročníkov. 
(všetci členovia PKAJ) Lektorka prezentovala anglické spôsoby stravovania, zaujímavý 
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výber slangových slov v britskej angličtine a jazykové pobyty. Tento projekt zastrešuje 
najväčšia jazykovo vzdelávacia organizácia na svete – EF Education First. 

 Predmetová komisia AJ zorganizovala dňa 11.12.2015 divadelné predstavenie 
v anglickom jazyku ktoré vzhliadlo 145 žiakov našej školy.  Americká divadelná skupina 
zahrala tento krát veľmi úspešné predstavenie Kantervilské strašidlo od Oscara Wildea, 
kde si naši študenti mohli vyskúšať ako rozumejú angličtine rodených američanov/britov, 
a dokonca rozumieť vtipom v cudzom jazyku a v neposlednom rade ich to priblížilo 
k záujmu o literatúru. 

 Počas ústnych maturitných skúšok sa uskutočnil English Week pre triedy príma A, 
sekunda A, kde žiaci mali celý týždeň atraktívne hodiny anglického jazyka s britskými 
a americkými lektormi  za aktívnej účasti svojich vyučujúcich Ing. Ghaniovej, 
Mgr.Salaiovej a Mgr. Masaryka. 

 V rámci mimoškolskej aktivity Mgr. Bučákovej v mesiaci júl 2016 sa vybraní žiaci z tercie 
zúčastnili jazykového pobytu v Oxforde. 

 Mgr. E. Miňová sa od 3.7 do 8.7. 2016 zúčastnila vzdelávacieho študijného pobytu v 
Berlíne pre učiteľov organizovaného Goethe ho inštitútom.  

 
 

13. Úspechy a nedostatky  (§ 2. ods. 1 o) 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje pozoruhodné výsledky:  

Žiaci školy sa pravidelne zapájajú do súťaží pod gesciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky ako aj národných  a medzinárodných súťaží. Konkrétne výsledky 
školských súťaží boli štatisticky spracované v predchádzajúcom hodnotení. Za najvýznamnejšie 
sa považujú umiestnenia na popredných miestach predmetových olympiád a súťaží na úrovni 
krajského a celoslovenského kola a reprezentovanie našich žiakov v mimoškolských aktivitách. 
Aj v tomto školskom roku sme sa stali školou s najvyšším zapojením žiakov do geografickej 
olympiády v kategórii  Z v rámci Bratislavského kraja a Slovenska. 

Žiaci úspešní na celonárodnej a medzinárodnej úrovni v mimoškolských aktivitách:  

Patrícia Urbanová - úspešná reprezentantka Bratislavy v jazde na koni – parkúre. 

Katarína Štefková – úspešná reprezentantka Slovenska v spoločenských tancoch – majsterka 

Slovenska v latinskoamerických tancoch – február 2016 a v Spoločenských tancoch – 10 T  2. 

miesto na Majstrovstvách Slovenska – marec 2016, je v prvej 30 – tke svetového rebríčka. 

Daniel Tóth – majster Slovenska v 10-tich tancoch, vicemajster Slovenska 

v latinskoamerických a štandardných tancoch, reprezentant Slovenska, je v TOP 40 – tke 

svetového rebríčka. 

Timea Melenová – 1. miesto na Majstrovstvách Slovenska v streľbe zo vzduchovky  

Dominik Havel – reprezentant SR do 16 rokov v basketbale. 

Šimon Maťas – majster SR vo squashi, reprezentant SR. 

Klára Karmanová – 3. miesto Majstrovstvá Slovenska v plávaní. 
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Lucia Lázničková – majsterka Slovenska a nominovaná na MS v plutvovom plávaní. 

Dominika Nemcová a Veronika Nemcová – reprezentantky SR do 19 rokov vo volejbale. 

Adam Šangala a Richard Vrablec – úspešní hráči golfu, úspešní reprezentanti školy na 

Majstrovstvách Slovenska stredných škôl v golfe. 

Natália Veršovská – skokové jazdecké preteky na koňoch – 1. miesto v Slovenskej lige. 

Viktória Reichová  - majsterka Slovenska a  úspešná reprezentantka SR v synchronizovanom 

plávaní.( Čína, Bielorusko, Rakúsko, ...) 

Marian Schmied – hokejista, HC SLOVAN Bratislava – juniori.   

Florbalový tím zložený zo žiakov prímy až kvinty našej školy pokračoval v svojom účinkovaní 

v Bratislavskej žiackej lige.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 48 - 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PRÍLEŽITOSTI RIZIKÁ 

vysoká 
kvalifikovanosť a 
homogénnosť 
pedagogického zboru 

nedostatočné 
ohodnotenie 
zamestnancov 

veľmi dobré podmienky 
na vzdelávanie  

nedostatok 
finančných 
prostriedkov 

príprava a realizácia 
medzinárodných a 
národných projektov 

 

výborné podmienky na 
zavádzanie informačno 
- komunikačných 
technológií do 
vzdelávacieho procesu  

nepriaznivý 
demografický vývoj 

individuálna 
integrácia žiakov      
so ŠVVP 

 
medzinárodná 
spolupráca  

zapojenie sa školy 
do projektu 
externých testovaní 

preškolenie 
pedagogického zboru 
na využívanie IKT 

opotrebovanosť 
priestorov školy 

voľnočasové aktivity 

problematické 
fungovanie 
centrálneho 
registra 
zamestnancov a 
žiakov 

vydávanie školského 
časopisu a literárneho 
buletinu 

šatníky umiestnené 
na chodbách 

úspešnosť žiakov          
v predmetových  
súťažiach  

  

organizovanie 
okresných a krajských 
kôl predm. olympiád 

 
vysoká zapojenosť 
žiakov do krúžkovej 
činnosti 

  

úspešnosť 
absolventov pri 
prijímaní na vysoké 
školy  

  
zapojenosť učiteľov    
do projektov 

  

medzinárodné 
výmeny 

 
zapojenosť učiteľov   
do kontinuálneho 
vzdelávania 

 

výborné výsledky 
žiakov študujúcich     
v zahraničí 

   

desiati učitelia 
pracujú ako fakultní 
učitelia 

   

nadštandardné 
vybavenie 
telocvičného traktu 
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14. Psychohygienické podmienky  (§ 2. ods. 2 a) 

Škola naďalej prísne sleduje priestorové kapacity vo vzťahu k počtu prijímaných žiakov. Povinné 
vyučovanie sa realizuje v súlade so psychohygienickými zásadami organizácie výchovno-
vzdelávacieho procesu. Opotrebovanosť priestoru pôsobí ako negatívny prvok. Žiaci majú 
možnosť stravovania sa v školskej jedálni a pre voľno-časové aktivity slúžia všetky priestory 
školy. Na škole je otvorený školský bufet . Na škole sú naďalej prevádzkované dva nápojové 
automaty. V priebehu prázdnin boli vymenené klasické kriedové tabule vo vybraných za 
keramicko-magnetické čím sa zvýšila ochrana zdravia žiakova a učiteľov školy.  Z dôvodu 
opotrebovanosti boli vymenené lavice a stoličky v troch triedach. Bola zriadená stravovacia 
komisia na užšiu spoluprácu so školskou kuchyňou s cieľom skvalitnenia služieb školského 
stravovania. 

15. Voľnočasové aktivity (§ 2. ods. 2 b) 

P.č. Názov krúžku Počet žiakov 

1. Outdoorové športy 11 

2. Posilňovanie  72 

3. Floorbal mladší žiaci 11 

4. Florbal starší žiaci 19 

5. Florbal dievčatá 16 

6. Plávanie 15 

7. Volejbal starší žiaci 25 

8. Volejbal mladší žiaci 21 

9. Strelecký krúžok 4 

10. Stolný tenis 19 

11. Cvičenia z matematiky pre 2. ročník 11 

12. Geograficko-turistický krúžok 20 

13. Čínsky jazyk 8 

14. Taliansky jazyk pre začiatočníkov 10 

15. Dejepisný krúžok 29 

16. Debatný krúžok 13 

17. Matematika prevažne vážne 20 

18. Školský časopis 20 

19. Komunitná záhrada 14 

20. Riešenie príkladov z fyziky – pre terciu 19 

21. Riešenie príkladov z fyziky – pre kvintu 29 

22. Krúžok programovania – mladší žiaci 11 

23. Krúžok programovania – starší žiaci 10 

 Spolu 427 
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16. Spolupráca školy s rodičmi (§ 2 ods. 2 c) 

Spolupráca s Rodičovským združením 
Spolupráca školy s rodičmi, okrem individuálneho prístupu podľa potrieb školy alebo samotných 
rodičov, je inštitucionálne zastrešená Rodičovským združením, ktorého základnými bunkami sú 
Triedne aktívy. Forma spolupráce je realizovaná prostredníctvom Triednych aktívov v interakcii 
s triednymi učiteľmi, prípadne organizovaním konzultačných hodín s jednotlivými pedagógmi v 
termínoch stanovených harmonogramom, ktorý je zverejnený na webovom sídle školy 
a umožňuje rodičom v dostatočnom predstihu si vyčleniť čas na získanie informácií o študijných 
výsledkoch svojich detí. 
Kolektívnym riadiacim orgánom Rodičovského združenia je Rada rodičov, zložená zo zástupcov 
jednotlivých Triednych aktívov. Bežné činnosti v čase medzi konaním plenárnych zasadnutí Rady 
rodičov zabezpečuje Výbor, ktorý je výkonným orgánom Rady rodičov. Zasadnutia Výboru sú 
zvolávané podľa potreby v závislosti od závažnosti prerokovávanej problematiky. Plenárne 
zasadnutia Rady rodičov sa uskutočňujú vo vopred naplánovaných termínoch v súlade 
s dokumentom Organizácia školského roka, umiestneného na webovom sídle školy alebo 
v prípadoch, ak sa na konaní zasadnutia dohodnú členovia Rady rodičov. Činnosť Rady rodičov 
je dokumentovaná a publikovaná na webovom sídle školy.  
Škola aj naďalej zabezpečuje svoju každodennú prevádzku chod s finančnou, materiálnou, ale 
aj organizačnou podporou Rodičovského združenia.  
Pokračuje sa v tradícii organizovania neformálnych spoločenských stretnutí zástupcov Rady 
rodičov s pedagógmi stretnutiach. V závere školského roka v spolupráci s vedením školy 
a triednymi učiteľmi maturitných ročníkov Rodičovské združenie odmeňuje vybratých najlepších 
študentov diplomom a pamätnou kazetou pier s logom školy.  
Projekt elektronickej žiackej knižky podporovaný programom aSc Agenda je kompaktnou 
súčasťou organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu. Aj s podporou niektorých rodičov a Rady 
rodičov sa darí udržiavať systém sieťového prepojenia školy v rámci internetového systému 
SANET, ktorý obsahuje 165 prípojných bodov. 
Rovnako úspešne a ešte intenzívnejšie prebieha činnosť stravovacej komisie zloženej zo 
zástupcov rodičov, pedagógov a študentov školy, ktorá komunikuje s rodičmi, ale najmä so 
zástupcami prevádzkovateľa školskej jedálne a spoločne sa darí odstraňovať drobné 
nedostatky. Vplyvom stravovacej komisie sa darí pokračovať v zavedených zmenách, ktoré 
napomáhajú ku skvalitneniu stravovacieho prostredia pre žiakov, zefektívneniu výdaja stravy a 
spestrovaní stravného lístka a pitného režimu. 
V školskom roku 2015/2016 bola obnovená činnosť občianskeho združenia Rodičovské 
združenie pri Gymnáziu na ul. L. Sáru, ktorého štruktúru tvoria Triedne aktívy, Rada rodičov 
a Výbor. 
Rodičovská rada nám preplatila aj zakúpenie 33 kusov elektronickej učebnice „Programujeme 
v Pythone″. Môžeme sa teda postupne pripraviť na prechod vyučovania programovania z jazyka 
Pascal na Python.    
Vzájomná spolupráca školy a Rodičovského združenia je naďalej hodnotená ako 
nadštandardná. 
 

17. Spolupráca školy a verejnosti  (§ 2. ods. 2 d) 

V školskom roku 2015/2016 sa v  decembri a  januári  na škole uskutočnil DEŇ OTVORENÝCH 
DVERÍ, ktorý bol určený záujemcom o štúdium na našej škole. Zúčastnili sa ho rodičia, žiaci ZŠ, 
ako aj niektorí učitelia ZŠ. Spolupráca školy s verejnosťou je realizovaná taktiež 
prostredníctvom všetkých humanitárnych zbierok, do ktorých sa úspešne zapojili žiaci školy. 
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Vedenie školy a pedagogický zbor  citlivo reagoval na pripomienky verejnosti k otázkam 
správania sa žiakov mimo školy a v rámci legislatívnych možností sa snažil vzniknuté problémy 
riešiť. 

Prostredníctvom činnosti Školského športového klubu sa zabezpečovala široká škála športovej 
činnosti nielen pre žiakov školy, ale formou členského prístupu bol klub otvorený pre všetkých 
záujemcov o posilňovňu a klubovým prístupom aj  o ostatné priestory TV objektu. 

Záver 

Vypracoval: RNDr. Pavel Sadloň  

V Bratislave 24. októbra 2016 

Správa bola prerokovaná v Rade školy dňa  24. októbra 2016 

Správa bola prerokovaná v Pedagogickej rade dňa  24. októbra 2016 

Príloha 

Výkaz k správe o hospodárení za rok 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


