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Správa koordinátora výchovného a kariérového poradenstva

3.9.2013 Doplnenie    násteniek    výchovného    poradcu    s    aktuálnymi informáciami.

4.9.2014 Bora Sali poskytla  študentom  4. ročníkov informácie o prípravných kurzoch na VŠ, 
ktoré sú organizované slovenským Inštitútom vzdelávania.

11.9.2014 Výchovná   poradkyňa     informovala    študentov  o  prípravných  kurzoch   na  VŠ 
a možnosti dištančnej formy  prípravy pre študentov 4. ročníka a Oktávy.

18.9.2014 Stretnutie  so   psychologičkami    Mgr. Hájkovou   a   Mgr. Matysovou   z Centra 
poradensko-psychologických   služieb – dohovor   o   aktivitách   na    školský rok 
2014/2015.

24.9.2014 Študenti  2.  a  4.  ročníkov  besedovali  s Martinou  Beďačovou  o podmienkach
a možnostiach štúdia v zahraničí.

2.10.2014 Poskytnutie  informácií  študentom 3.  a 4.  ročníkov  o prezentácii  VŠ -  VAPAC –
Bratislava, Gaudeamus – Brno, tiež ďalšie informácie o prípravných kurzoch.

7.10.2014 Účasť  študentov  3.  a 4.  ročníkov  na  prezentácii  VŠ  v Bratislave  (podmienky
a možnosti štúdia na VŠ na Slovensku a v zahraničí) VAPAC Bratislava.

9.10.2014 Zisťovanie záujmu o publikáciu Kedy, kam, ako na VŠ – 4. ročník.

10.10.2014 Zisťovanie záujmu o publikáciu Kedy, kam, ako na VŠ – 3. ročník.

16.10.2014 Stretnutie  s Mgr.  Hájkovou  a Mgr.  Matysovou  –  dohovor  o psychodiagnostickom
vyšetrení schopností žiakov pre voľbu povolania pre študentov 2. ročníkov.

17.10.2014 Objednávka brožúr o VŠ pre študentov 3. a 4. ročníkov.

23.10.2014 Zástupcovia  4.  ročníkov  sa  spolu  s výchovnou  poradkyňou  zúčastnili  v ODE na
Burze informácií, kde poskytovali informácie ohľadom štúdia na Gymnáziu Ľ. Štúra
v Trenčíne.

27.10.2014 Študenti 3. a  4. ročníkov sa zúčastnili na besede s pedagógom p. Žanetou Kučarovou
o podmienkach  štúdia  na  Mendelovej  univerzite  –  Prevádzkovo  –  ekonomická
falkulta.

3.11.2014 Uskutočnilo sa psychodiagnostické vyšetrenie schopností žiakov 2. ročníka a II.BB 
4.11.2014 zamerané na voľbu povolania – Mgr. Hájková, Mgr. Matysová.



5.11.2014

4.11.2014 Účasť študentov 3. a 4. ročníkov na prezentácii VŠ v Brne (podmienky a možnosti
štúdia na VŠ na Slovensku a v zahraničí) Gaudeamus Brno.

5.11.2014 Uskutočnila sa beseda s Ing. Uhlířom z Masarykovej univerzity v Brne pre študentov
3. a 4. ročníkov o možnostiach štúdia.

12.11.2014 Študenti  3.  a 4.  ročníkov  besedovali  s Ing.  Kotulom  o možnostiach  štúdia  na
Žilinskej univerzite – Stavebnej fakulte.

13.11.2014 Patrícia  Chorvátová   prezentovala  Univerzitu  Tomáša  Baťu  zo  Zlína  –  Fakultu
managementu a ekonomiky  študentom 3. a 4. ročníkov; študentom boli poskytnuté
informácie o možnostiach štúdia a prijímacom konaní. 

25.11.2014 Ing.  Steltenpol  z Chemicko-technologickej  fakulty  informoval  študentov  3.  a 4.
ročníkov o možnostiach štúdia.

10.12.2014 Uskutočnili sa interpretácie psychodiagnostického vyšetrenia zameraného na ďalšie
11.12.2014 štúdium   a  povolanie  so   psychologičkami    Mgr. Hájkovou   a   Mgr. Matysovou 
12.12.2014 z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

16.12.2014 Študenti  3.  a 4.  ročníkov  mali  možnosť  dozvedieť  sa  najaktuálnejšie  informácie
o možnostiach  štúdia  na  Univerzite  sv.  Cyrila  a Metoda  v Trnave  –  Fakulta
sociálnych vied. Besedu viedli PhDr. Švikrula  a Mgr. Cíbik.

18.12.2014 Uskutočnila  sa beseda s Milanom Chovancom z Inter Study pre študentov 1. – 3.
ročníkov o výmenných a študijných pobytoch v zahraničí.

8.1.2015 Uskutočnili  sa   besedy  pre  všetkých   študentov  prvých ročníkov 4-ročného štúdia
23.2.2015 a I.BB so psychologičkami PhDr. Ďurkovičovou a PhDr. Kubalovou z CPPPaP na

tému „Som stredoškolák“.

27.1.2015 Uskutočnila  sa  prezentácia  Fakulty  politológie  Trenčianskej  univerzity  s Mgr.
Buššom.

6.2.2015 P. František Hromada sprostredkoval svoje skúsenosti ohľadom štúdia na vysokých
školách v zahraničí študentom 3-tích ročníkov.

11.2.2015 Uskutočnila sa beseda pre študentov 3. a 4. ročníkov o  možnostiach a podmienkach
štúdia  na  Univerzite  sv.  Cyrila  a Metoda  v Trnave  –  Fakulta  masmediálnej
komunikácie. Besedu viedla Ďurišová Lenka.

26.2.2015 Uskutočnila  sa beseda s p.  Luciou Krištofiakovou z Dubnického Technologického
Inštitútu. Študentom boli poskytnuté informácie o podmienkach prijatia.



11.3.2015 Študenti 3. a 4. ročníkov besedovali s Ing. Uherčíkom o možnostiach a podmienkach
štúdia na Materiálovo-technologickej fakulte v Trnave.

12.3.2015 Vybratí  študenti  4.  ročníkov sa zúčastnili  skúšobných SCIO testov na Okresnom
úrade v Trenčíne.

27.3.2015 Doc.  Michal  Turošík,  PhD.  poskytol  študentom  3.  a 4.  ročníka  najaktuálnejšie
informácie o možnostiach štúdia na Právnickej fakulte v Banskej Bystrici.

30.3.2015 Uskutočnila  sa  beseda  s PhDr.  Šablatom,  PhD.  z Polytechnického  Inštitútu
v Hodoníne. Informoval študentov o štúdiu a prijímacom konaní.

14.4.2015 Ing.  Stanislav  Gáborík  zo  Stavebnej  fakulty  STU  -  Bratislava,  z katedry  Vodné
stavby a vodné hospodárstvo besedoval so študentmi 3. a 4. ročníkov o možnostiach
štúdia na spomínanej fakulte.

29.4.2015 Všetci študenti 3. ročníkov, Septimy a 3.BB sa zúčastnili skúšobných SCIO testov.
Stretnutie viedla p. Anežka Kutilová.

Výchovná poradkyňa bola počas školského roka 2014/2015 v pravidelnom kontakte so  študentmi 
4. ročníkov a ich triednymi učiteľmi ako i s ostatnými študentmi a vyučujúcimi. Tiež poskytovala 
konzultácie žiakom,  ktorí majú  záujem  o štúdium  v zahraničí  či už  na  kurzoch  počas  letných 
prázdnin alebo na  výmenných  zahraničných  študijných pobytoch.  Počas  celého  školského roka 
spolupracovala  so   psychologičkami   PhDr. Stupkovou,   Mgr. Čopíkovou   a   Mgr. Hájkovou  z 
CPPPaP v Trenčíne a riešila s nimi i s triednymi učiteľmi problémových žiakov školy.
Výchovná poradkyňa bola počas roka v kontakte s vysokými školami na Slovensku i v Čechách.

Trenčín  10.6.2015

PhDr. Dagmar Mikulová, PhD.
     výchovná poradkyňa


