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1. Identifikačné údaje o škole 

 
Názov školy:  Gymnázium Ľudovíta Štúra  
Sídlo:    Ul. 1. mája 170/2, 911 35  Trenčín 
Telefón:   032 7434422, 7437561 
Fax:   032 743 64 97 
E – mail:                  vedenie@glstn.sk 
Internet:  www.gymnaziumtrencin.sk 
Zriaďovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj,  
                                K dolnej stanici 7282/20A 
                                911 01 Trenčín 
 
Riaditeľ školy:  RNDr. Pavol Kováč 
Zástupca riaditeľa:   PhDr. Jarmila Ridošková 
    Mgr. Miroslav Mališ 
 

Asistentka riaditeľa:                        Silvia Petríková   
Hospodárka:                         Ing. Iveta Zigová 
Výchovný  a kariérový poradca:              PhDr. Dagmar Mikulová, PhD. 
Koordinátor prevencie drog. závislostí:             RNDr. Bernarda Luptáková 
Vedúci ŠVL a koordinátor informatizácie:          Ing. Robert Rurák 
Koordinátor environmentálnej výchovy:            RNDr. Viera Kováčová 
Koordinátor žiackej školskej rady:                     Mgr. Katarína Kvasnicová 
Koordinátor pre finančné vzdelávanie:              Ing. Mária Tinková 
Štipendiá:                         Ing. Iveta Zigová 
Organizácia kurzu pohybových aktivít  
v prírode so zameraním  
na zimné športy ( LK ):               Mgr. Viera Foltánová 
Kurz ochrany života a zdravia ( KOŽaZ )          Mgr. Alena Nováková 
Referent CO:                        Ing. Edita Filipová  
Metodik SOČ:                                                    RNDr. Tatiana Dzuráková 
Koordinátor ŠkVP :                                            RNDr. Pavol Kováč 
Kronika školy:                                                    PhDr. Janka Mazúrová 
 

 
 

Rada školy:  

1. RNDr. Ingrid Hunáková, zástupca pedagogických zamestnancov 
2. Mgr. Zita  Pašková, zástupca pedagogických zamestnancov - 

podpredsedníčka rady školy 
3. Ing. Iveta  Zigová, zástupca ostatných zamestnancov 
4. JUDr. Denisa Kubinyiová, zástupca rodičov 
5. Ing. Miloš Pelech, zástupca rodičov 
6. Mgr. Magda Uhliariková, zástupca rodičov - predsedníčka rady školy 
7. Ing. Milan Berec, delegovaný zástupca zriaďovateľa 
8. MUDr. Tibor Jankovský, delegovaný zástupca zriaďovateľa 
9. Mgr. Renáta Kaščáková, delegovaný zástupca zriaďovateľa 
10. PhDr. Štefan Škultéty, delegovaný zástupca zriaďovateľa 
11. Daniel Baláž, zástupca žiakov 
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Triedni učitelia: 
 

P.č. Trieda Učebňa Triedny profesor 

1 Príma A-307 RNDr. Tatiana Dzuráková 

    

2 Oktáva B-304 Mgr. Karin Kubicová 

    

3 I.BB B-305 Mgr. Daniela Vančová 

4 II.BB B-302 RNDr. Iveta Liptáková 

5 III.BB B-303 PhDr. Elena Botková 

6 IV.BB A-322 Mgr. Martina Mižičková 

7 V.BB A-321 PaedDr. Zuzana Macák 

    

8 I.A A-214 RNDr. Alica Backová 

9 I.B A-215 RNDr. Dagmar Mikulášová 

10 I.C B-202 Mgr. Jana Ukropcová 

11 I.D A-221 Mgr. Tomáš Mokráň 

    

12 II. A B-103 PhDr. Alica Bartošová 

13 II. B B-405 Mgr. Danica Beňová 

14 II. C A-211 Mgr. Alena Nováková 

15 II. D A-216 RNDr. Denisa Bilíková 

16 II. E A-213 Mgr. Alena Kvasničková 

    

17 III. A B-204 Mgr. Anna Mészárosová 

18 III. B B-203 PhDr. Dagmar Mikulová, PhD. 

19 III. C B-403 Mgr. Renáta Bieliková 

20 III. D B-402 RNDr. Bernarda Luptáková 

21 III. E B-102 Mgr. Viera Foltánová 

    

22 IV. A B-104 Mgr. Slávka Gacková 

23 IV. B A-212 Mgr. Zuzana Vladárová 

24 IV. C B-205 PhDr. Drahomíra Pavlíková 

25 IV. D B-105 PaedDr. Ľubica Pribulová 

26 IV. E A-222 Mgr. Marta Blahová 

27 IV. F A-306 PaedDr. Pavel Filip 

 
 
Predmetové komisie: 
 

P.č. Vzdelávacia oblasť PK Vedúci 

1. Jazyk a 
komunikácia 

SJL PhDr.Janka Mazúrová 

2.   ANJ Mgr.Zita Pašková 

3.   FRJ, SJA Mgr. Katarína Kvasnicová 

4.   NEJ, RUJ Mgr. Marta Blahová 

5. Človek a príroda FYZ RNDr. Regina Vraždová 

6.   BIO RNDr.Ingrid Hunáková 

7.   CHE Mgr. Renáta Bieliková 
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8. Človek a hodnoty, 
umenie a kultúra 

ETV, NAB, 
UMK, HUV, 
VYV 

Mgr.Slávka Gacková 

 
 

 
  

9. Človek a 
spoločnosť 

DEJ, OBN, 
EKO 

Mgr.Jana Ukropcová 

10.   GEG RNDr.Tatiana Dzuráková 

11. Matematika a práca  MAT RNDr.Dagmar Mikulášová  

12.  s informáciami INF RNDr.Zuzana Vavrečková  

13. Zdravie a pohyb TSV Mgr. Viera Foltánová 

14. Bilingválna sekcia BIL RNDr.Iveta Liptáková 

 
 
Počet žiakov: K 15.9.2015 – 728 
 

                                K 30.6.2015 – 726 
 
Odbor 79025(J) gymnázium:   

4 - ročné štúdium:  1. ročník – 134 
                               2. ročník – 152 
                               3. ročník – 149 
                               4. ročník – 136 
8 - ročné štúdium: 1. ročník - 30 
 
  
Odbor 79025(J) 74 gymnázium – bilingválne štúdium:  
5-ročné štúdium:    1. ročník – 31 
                               2. ročník – 31 
                               3. ročník – 18 
                               4. ročník – 15 
                               5. ročník – 14 
8 - ročné štúdium: 8. ročník - 16 
 
 

Počet individuálne integrovaných žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími  
potrebami: 6  
Počet študentov, ktorí absolvovali štúdium v zahraničí: 6 
Počet prihlásených žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2016/17:   
                                   4 – ročné štúdium 7902J:          297 
                                   5 – ročné štúdium 7902J74:       42 
                                   8 – ročné štúdium 7902J:          86 
Počet prijatých žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2016/17:   
                                   4 – ročné štúdium 7902J:          145 
                                   5 – ročné štúdium 7902J74:       26 
                                   8 – ročné štúdium 7902J:          30 
 
Počet prijatých žiakov na odvolanie: 0 
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2. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov 
 
Klasifikácia prebiehala  v súlade so zákonom č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní 
a metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. 
Výsledky polročnej a koncoročnej klasifikácie a výsledky klasifikácie maturitnej 
skúšky tvoria prílohu číslo  5. Výsledky internej polročnej, koncoročnej a maturitnej 
klasifikácie sa udržiavajú na dobrej úrovni posledných rokov. Priemerný prospech 
žiakov školy bol na konci školského roku 1,77. Výsledky externej časti maturitnej 
skúšky sú vo všetkých predmetoch nad celoslovenským priemerom. V slovenskom 
jazyku a literatúre priemerná úspešnosť školy bola 68,6% ( národný priemer 53,4%) 
anglický jazyk úroveň B2 mal priemernú úroveň 64,2% ( národný priemer 63,7%), 
nemecký jazyk mal priemernú úroveň 78.3% ( národný priemer 55,0%)   
a matematika mala priemernú úspešnosť 64,4% ( národný priemer 54,3%). 
 
 
3. Zoznam študijných odborov 
 

Zoznam študijných odborov: 4-ročné: 7902J – gymnázium 
        5-ročné: 79025 74 (7902J74) – gymnázium - bilingválne       
                                                                                                 štúdium 
                                              8-ročné: 7902J74 – gymnázium  
                                              8-ročné:79025 74 – gymnázium - bilingválne   
                                                                                                štúdium 
 

 Pre študijný odbor 79025J – gymnázium škola realizuje školský vzdelávací 
program, ktorý vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu pre gymnázia 
ISCED 3A:  

- pre 4-ročné štúdium s tromi učebnými plánmi - všeobecné zameranie, 
zameranie na cudzie jazyky a zameranie na informatiku 

- pre osemročné štúdium. 

 Pre študijný odbor 7902J 74 – gymnázium – bilingválne štúdium škola 
realizuje školský vzdelávací program, ktorý vychádza z Dohody o činnosti 
slovensko-francúzskych bilingválnych sekcií medzi Ministerstvom školstva 
Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych 
záležitostí Francúzskej republiky:   

- pre päťročné štúdium 
- pre osemročné štúdium. 

 
4. Počet zamestnancov 
 

Počet pedagogických zamestnancov:              56 
z nich  pracovná zmluva:      53 
           dohoda o vykonaní práce:    3 
Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady. Odbornosť 
vyučovania bola 98,68 %. Z 1137,5 hodín bolo neodborne vyučovaných 15 hodín 
predmetu umenie a kultúra a výtvarná výchova.  
Zoznam pedagogických zamestnancov tvorí prílohu číslo 7. 
 

Počet nepedagogických zamestnancov:   
škola:                     18 
školská jedáleň:      15 
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5. Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 
  

Počet pedagogických zamestnancov 
- s 1. atestáciou – 14 
- s 2. atestáciou – 31 ( 1 s titulom PhD. ) 
 
Vzdelávanie: 

 

o kontinuálne inovačné vzdelávanie ( zákon č. 317/2009 o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch ) prebieha podľa plánu 
kontinuálneho vzdelávania 

 počet priznaných kreditových príplatkov – 41 pedagogických 
zamestnancov, z toho 2 pedagogických zamestnancov 6% a 39 
pedagogických zamestnancov 12 % 

o  funkčné vzdelávanie vedúcich pedagogických zamestnancov - Mgr. Miroslav       
      Mališ 
o  zahraničná stáž  

     Francúzsko – Mgr. Zuzana Macák 
     Maďarsko - letná univerzita francúzskeho jazyka - Mgr. Martina Mižičková,    
                        RNDr. Iveta Liptáková 
o  počas školského roku sa pedagógovia školy zúčastňovali ďalších školení 

podľa priebežnej ponuky 
 
  
6. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 
 

 Škola vyvíja všestranné aktivity na propagáciu a prezentáciu na verejnosti - 
zasielanie brožúr o škole na ZŠ, organizácia Dňa otvorených dverí, 
organizácia podujatí pre rodičov a verejnosť – akadémia bilingválnej sekcie, 
organizácia stretnutia výchovných poradcov ZŠ, účasť na rodičovských 
združeniach ZŠ, prezentácia školy v televízii, prezentácia v printových aj 
digitálnych médiách, webová stránka školy, vytvorenie profilu školy na 
facebooku, účasť na   burze informácií Úradu práce v Trenčíne 

 Spolupráca s TSK – spolupráca so zriaďovateľom školy predovšetkým 
ohľadom  financovania a rozpočtu školy a materiálneho a technického 
zabezpečenia školy 

 Spolupráca s Rotary clubom Trenčín – rokovania o prijatí zahraničných 
študentov na našu školu a o štúdiu našich študentov na zahraničných 
stredných školách. Zo zahraničia na našej škole študoval  Manuel Bustamante 
z Argentíny. Časť štúdia v zahraničí absolvovalo 6 žiakov našej školy . 

 Spolupráca s Francúzskym inštitútom na Slovensku – spolupráca pri 
maturitnej skúške bilingválnej sekcie,  pri organizovaní zahraničných stáží 
vyučujúcich v bilingválnej sekcii a pri zabezpečení francúzskej lektorky, 
spolupráca pri organizácii pripomenutia 25. výročia založenia bilingválnych 
sekcií na Slovensku a pri akciách spojených s prevzatím ocenenia 
LabelFranceEducation. 

 Spolupráca s Konferenciou ministerstva kultúry Spolkovej republiky Nemecko 
- vydávanie  Nemeckých jazykových diplomov ( Sprachdiplom ). 
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 Spolupráca s  Policajným zborom v Trenčíne pri prevencii drogových 
závislostí a iných sociálno – patologických javov - program "Stop násiliu na 
ženách" – RNDr. Bernarda Luptáková 

 Spolupráca s Hasičským a záchranárskym zborom Trenčín  - pomoc pri 
účelových cvičeniach  

 Spolupráca s Okresnou a Krajskou knižnicou v Trenčíne – účasť na 
prezentáciách a besedách. Darovanie kníh do Voľnej knižnice GĽŠ. 

 Spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologických služieb a Krajskou 
pedagogicko – psychologickou poradňou v  Trenčíne - prednášky, besedy,  
psychodiagnostické vyšetrenie schopností žiakov pre voľbu povolania 

 Spolupráca so zahraničnými strednými školami -  Gymnáziom J.A. 
Komenského v Uherskom Brode v Českej republike, Lýceom Ch. Baudelaira a 
College Baueregarde v Gran-Gevrier vo Francúzsku, Lýceom Privé Notre 
Dame du Kreisker v Saint Pol de Léon vo Francúzsku a strednou školou 
v Udene v Holandsku. 

 Spolupráca s vysokými školami – spolupráca s Trenčianskou univerzitou A. 
Dubčeka v Trenčíne pri zrekonštruovaní hvezdárskeho ďalekohľadu a 
následných astronomických pozorovaniach, prezentácia vysokých škôl a ich 
študijných programov pre študentov vyšších ročníkov - Masarykova univerzita 
Brno, Karlova univerzita Praha, Mendelova univerzita Brno, Univerzita 
Tomáša Baťu Zlín, Slezská univerzita Opava, Ekonomická univerzita 
Bratislava, STU Bratislava, Žilinská univerzita, Poľnohospodárska univerzita 
Nitra, Univerzita sv. Cyrila a Metoda Trnava  

 Spolupráca s  odborom školstva Okresného úradu – spolupráca pri 
organizovaní externej časti maturitných skúšok  

 Spolupráca s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva  
 Podpora Koncepcie rozvoja nadaných detí a mládeže v SR - účasť na 

predmetových olympiádach a ďalších súťažiach – príloha č. 6 
 Organizácia krajských kôl olympiády anglického, francúzskeho jazyka a 

súťaže Zenit v programovaní. 
 Súťaž stredných škôl o najúspešnejšiu strednú školu Trenčianskeho kraja vo 

vedomostných súťažiach: gymnázia – 2. miesto, celkové poradie – 2. miesto 
 Zbierkové aktivity a charitatívne akcie v rámci podujatí Deň narcisov, zbierka 

šatstva a finančná zbierka v spolupráci s neziskovou organizáciou Bona Fem 
– RNDr. Ingrid Hunáková, PhDr. Dagmar Mikulová, PhD 

 Účasť na podujatiach darcov krvi – Študentská kvapka krvi, Valentínska 
kvapka krvi – RNDr. Ingrid Hunáková 

 Organizácia zahraničných exkurzií:  

 Poľsko – Osvienčím, Krakow, Wieliczka - historická exkurzia 

 Nemecko – Berlín, Drážďany – jazykovo – poznávacia exkurzia 

 Holandsko – Uden - projektový výmenný pobyt 

 Francúzsko - Cran-Gevrier -- jazykový výmenný pobyt                                       
                - Saint Pol de Leon-- jazykový výmenný pobyt                                       

 Česká republika – Ostrava - fyzikálna exkurzia - Svet techniky                                
                       Brno – prezentácia vysokých škôl, Moravské                                    
                                   zemské múzeum - Antrophos, Mendelianum 

        Francúzsko, Veľká Británia – jazykovo-poznávací zájazd 

        Španielsko – jazykovo-poznávací zájazd 

        Škandinávia – jazykovo-poznávací zájazd 

        Rakúsko – Viedeň – jazykovo – poznávacie exkurzie 
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 Účasť na domácich odborných exkurziách  

 Bratislava – exkurzia v NR SR, exkurzia v NBS, veľtrh študentských   
           spoločností, prezentácia vysokých škôl, literárna exkurzia 

 Žilina - literárna exkurzia 

 Martin - literárna exkurzia 

 Mochovce - fyzikálna exkurzia 

 Trenčín – Čistička odpadových vôd, Galéria M.A. Bazovského 

 Trnava - historická exkurzia 
 Účasť na odborných prednáškach  

 Prednášky vedcov Ústavu experimentálnej onkológie SAV – Nadácia 
výskumu rakoviny – Vízie a ciele: Môžeme, ja môžem, Tradičná vs. 
alternatívna liečba nádorových ochorení, Využitie magnetických 
nanočastíc v liečbe rakoviny 

 Prednášky policajného zboru -  Trestnoprávna zodpovednosť a drogy,    
           Prevencia ochrany zdravia a praktické ukážky nebezpečnej   
           manipulácie so zábavnou pyrotechnikou, Šikanovanie, Obchod s ľuďmi 

 Prednášky CPPP – Zdravý životný štýl mládeže, Duševné zdravie, 
Priateľov si vyberáme, rodinu nie, Nauč sa učiť 

 Prednášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva - Zdravý 
životný štýl našej mládeže a návykové látky, Význam očkovania 

 Prednášky o možnostiach štúdia v zahraničí - stredoškolská agentúra 
AISE Slovakia Bratislava,  Poradenské centrum pre vysokoškolské 
štúdium v zahraničí UNILINK,  agentúra Interstudy 

 Prednášky Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny - ochrana 
prírody 

 Psychodiagnostické vyšetrenie schopností žiakov 2. ročníka  
 zamerané na voľbu povolania 

 Účasť na burze informácií 
 Účasť na divadelných predstaveniach (Trenčín, Bratislava, Nitra, 

 Martin, Žilina ), výchovných koncertoch, festivale filmov HoryZonty 

 Pietny akt „Tri kríže“ – spomienka na obete protikomunistického hnutia  
 Organizácia Dňa otvorených dverí Gymnázia Ľ. Štúra 
 Oslavy 25 rokov francúzskych bilingválnych sekcií na Slovensku - Bratislava 
 Oslavy 20 rokov  spoločných školských výmen medzi Gymnáziom Ľudovíta 

Štúra a Lycée Baudelaire Cran-Gevrier, Francúzsko 
 Organizácia školských výletov 
 Imatrikulácia študentov 1. ročníka 
 Ples študentov Gymnázia Ľ. Štúra 
 Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení za účasti veľvyslanca 

Francúzskej republiky na Slovensku JE Didiera Lopinota a predsedu TSK p. 
Jaroslava Bašku 

 Súťaž o najkrajšie maturitné dvere 
 V priebehu školského roka vyšli dve čísla  školského študentského časopisu 

VEGET – Mgr. Marek Mižička  
 Štrajkové aktivity - väčšina učiteľov školy sa zapojila do štrajkových aktivít 

organizovaných Iniciatívou slovenských učiteľov      
 
7. Projekty 
 
     Medzinárodné projekty 
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 Projekt Výmenné pobyty so strednou školou v Udene v Holandsku – PhDr. 
Alica Bartošová, Mgr. Zita Pašková: 

- Projektový týždeň   holandských študentov na Slovensku – november  2015 – 
Bartošová, Pašková 

- Projektový týždeň  slovenských študentov v Udene – marec 2016 – 
Bartošová, Pašková 

 Projekt – Kultúrna výmena medzi študentmi „Cercle d´Apprentissage“  - 
zapojení študenti bilingválnej sekcie a SchoolNet Madagascar  - Mgr. Zuzana 
Macák 

 Masterclasses - medzinárodný projekt pod záštitou CERNu v spolupráci s 
Trenčianskou Univerzitou A. Dubčeka - RNDr. Zdenka Baxová, RNDr. Regina 
Vraždová 

 Medzinárodný projekt spolupráce so zahraničnými školami:  
-  pobyt kolegu Petra Vaněka z Čiech (Gymnázium České Budějovice, 

Jírovcova 8) 
-  pobyt kolegyne Nicole Dailcroix z Lýcea Ch. Baudelaira Cran Gevrier, 

Francúzsko 

 
     Národné projekty 

 Projekt - vybudovanie informačnej a komunikačnej siete - spojenie vybraných 
gymnázií Slovenska za účelom realizácie videokonferencií a vzájomnej 
komunikácie 

 Národný projekt elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva - 
Digiškola – projekt na zavádzanie tabletov ďalšej IKT do školy – Mgr. Anna 
Meszárošová, RNDr. Marta Olšáková, PhDr. Lenka Chlapečková 

 Otvorená škola – vzdelávacie poukazy – záujmové krúžky so športovým, 
kultúrnym a vzdelávacím zameraním – Mgr. Miroslav Mališ 

 Rok Ľ. Štúra – Súťaž o najlepší plagát s tematikou štúrovského roku, recitačná 
súťaž v prednese Štúrov odkaz   

 Týždeň frankofónie, propagácia Francúzska a francúzskej bilingválnej sekcie 
– súťaž v petangu, francúzske divadlo, Fête des gateaux-  prezentácia  a 
ochutnávka francúzskych dezertov, predstavenie I. BB pre študentov školy 
a pre rodičov - Mgr. Daniela Vančová, Pauline Michaud, Mgr. Martina 
Mižičková, Mgr. Martina Burzová, RNDr. Iveta Liptáková, Mgr. Miroslav Mališ 

 Národný program boja proti drogám – besedy, prednášky, kultúrne  podujatia 
– RNDr. Bernarda Luptáková 

 Sme v škole – podpora ekonomického vzdelávania - Ing. Mária Tinková 
 Rozbehni svoju školu – workshop pod záštitou ZSE- žiaci aplikovanej 

ekonómie absolvovali školenie a potom prednášku Ako svoj nápad na 
podnikanie dostať do praxe - Ing. Mária Tinková. 

 Spotrebiteľské vzdelávanie – do projektu sme sa zapojili už minulý školský 
rok, tento rok žiaci 4.ročníka absolvovali prednášku v decembri poriadanú 
Ministerstvom hospodárstva. - Ing. Mária Tinková 

 Myslím ekonomicky – projekt bol vytvorený pod záštitou periodika Trend. 
Zúčastnili sa ho žiaci 4.ročníka. Projekt je zameraný na vedenie diskusie 
a hľadania odpovedí na rôzne ekonomické otázky- Ing. Mária Tinková 

 JA Základy podnikania – 2 žiačky - Ročkárová Alica , Vráblová Michaela III.C 
sa po absolvovaní školenia stali dobrovoľnými konzultantmi. Budúci školský 
rok budú prednášať na vybranej základnej škole, kde budú žiakov 5. a 
6.ročníka vzdelávať o základoch podnikania a finančnej gramotnosti. - Ing. 
Mária Tinková 
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 Online učebnica – e-learningové ekonomické vzdelávanie s možnosťou získať 
certifikát o absolvovaní vzdelávania. Zapojili sa žiaci APE 3.ročník- Ing. Mária 
Tinková 

 Študentská spoločnosť – projekt zameraný na základy podnikania, kde sižiaci 
v simulovanej spoločnosti  odskúšajú, čo znamená založiť a viesť spoločnosť 
v praxi. Žiaci po úspešnom absolvovaní môžu získať certifikát z projektu. 
Zapojili sa žiaci APE 3. ročník- Ing. Mária Tinková 

 Školenie manažmentu – 2 zástupcovia študentskej spoločnosti -  Michaela 
Vráblová z III.C a Dominik Hamaj z III.E absolvovali vzdelávanie Ako viesť 
spoločnosť, ako vytvoriť podnikateľský plán a ako riadiť financie v spoločnosti, 
ktorú založia na škole. - Ing. Mária Tinková   

 Zlatá tehlička – projekt zameraný na finančnú gramotnosť. Cieľom programu 
je naučiť žiakov orientovať sa v základných pojmoch z oblasti finančnej 
gramotnosti a osvojiť si základné zručnosti pre efektívne riadenie a plánovanie 
svojej finančnej budúcnosti. Absolvovali žiaci 3.ročníka- Ing. Mária Tinková 

 
    Školské projekty 

 Projekt Voľná knižnica Gymnázia Ľ. Štúra založený na myšlienke Ak máš 
doma nepotrebné knihy, dones ich do voľnej knižnice, poskytni ich ostatným 
a sám si zober alebo požičaj knihu, ktorá ťa v knižnici zaujala. 

 
 

8. Výsledky inšpekčnej činnosti 
 
V školskom roku 2015/16 sa na škole uskutočnila kontrola Štátnej školskej inšpekcie: 

 Dňa 18.09.2015 na stav a úroveň uplatňovania ľudských práv 

 Dňa 09.02.216 na úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti finančnej 
gramotnosti 

 Dňa 17.05.2016 na realizáciu ústnej formy internej časti maturitnej skúšky 
Inšpekcia konštatovala dobrý stav úrovne výchovnovzdelávacej činnosti. Zistené 
nedostatky sme odstránili v priebehu školského roku. 
 
9. Koncepčný zámer 
 
Stratégie na školský rok 2015/2016 boli vytýčené v pláne práce školy. Väčšina úloh 
bola splnená.  
     Hlavnými cieľom gymnázia je absolvent školy -  rozvinuté absolventove 
schopnosti, znalosti a hodnotové postoje tak, aby:  
- bol absolvent pripravený pre pracovný a mimopracovný život v spoločnosti,  

- získal nevyhnutný vzdelanostný základ pre pokračovanie vo vzdelávaní a pre svoj 
osobný a sociálny rozvoj.  
Zámerom je rozvinúť u absolventov kľúčové spôsobilosti v akademických oblastiach 
učenia sa tak, aby:  
- si mohli vybrať optimálnu cestu k svojej študijnej a profesijnej kariére podľa svojich 
schopností, potrieb a záujmov,  

- získali dostatok príležitostí nadobudnuté spôsobilosti samostatne tvorivo uplatňovať 
v kontexte pracovnej a mimopracovnej praxe a zároveň boli motivovaní k ich rozvoju 
v priebehu vzdelávania.  
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Predpokladom dosiahnutia týchto cieľov je používanie učebných postupov a 
prístupov, ktoré podporujú rozvinutie vedeckého systémového, kritického a 
kreatívneho myslenia prostredníctvom inovatívnych organizačných foriem výučby:  
 

1. V štvorročnom štúdiu sme realizovali učebné plány školského vzdelávacieho 
programu – všeobecné zameranie, zameranie na informatiku a zameranie na 
cudzie jazyky. Optimálne plnenie školského vzdelávacieho programu bolo 
znemožnené nedostatkom finančných prostriedkov na vytvorenie viacerých 
skupín voliteľných predmetov a skupiny, ktoré boli vytvorené, mali v mnohých 
prípadoch neprimerane vysoký počet žiakov.  

2. V osemročnom štúdiu začíname Prímou realizovať učebný plán školského 
vzdelávacieho programu – všeobecné zameranie 

3. V bilingválnom slovensko-francúzskom štúdiu sme postupovali podľa Dohody 
o činnosti slovensko-francúzskych bilingválnych sekcií medzi Ministerstvom 
školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí 
a európskych záležitostí Francúzskej republiky.  Osemročné gymnázium 
ukončujeme a prechádzame iba na päťročné. V školskom roku 2015/16 sme 
v osemročnom gymnáziu realizovali učebný plán pre bilingválne zameranie so 
slovensko-francúzskym vyučovacím jazykom v Oktáve. V päťročnom 
gymnáziu sme vyučovali prvý až piaty ročník bilingválneho slovensko-
francúzskeho štúdia. Bilingválna sekcia sa stala držiteľom ocenenia 
LabelFranceEducation, ktoré škole odovzdal veľvyslanec Francúzskej 
republiky na Slovensku JE Didier Lopinot. 

4. Veľkú pozornosť sme venovali prierezovým témam. Ochrana života a zdravia 
bola realizovaná na účelových cvičeniach v 1. a 2. ročníku a kurzoch ochrany 
života a zdravia v 3. ročníku. Prierezová téma Osobnostný a sociálny rozvoj 
bola integrovaná do predmetu Psychosociálny tréning, ktorý sa realizoval 
formou kurzu v II.BB. Tieto, ale aj ostatné témy ( multikultúrna výchova, 
mediálna výchova, tvorba projektu a prezentačné zručnosti a environmentálna 
výchova ) boli tiež začlenené do tematických výchovnovzdelávacích plánov 
všetkých predmetových komisií. 

5. Pozornosť sme venovali environmentálnej výchove. Aktivity vyvíjala 
koordinátorka environmentálnej výchovy RNDr. Viera Kováčová ( Príloha č.4 ). 

6. Pozornosť sme venovali lyžiarskym kurzom, výmenným zahraničným pobytom 
a odborným exkurziám, ktoré pokladáme za organickú súčasť vyučovania.   

7. Vedenie školy intenzívne podporilo odborný rast pedagogických 
zamestnancov, o čom svedčí počet učiteľov, ktorí majú 1. a 2. atestáciu a ktorí 
sa školia v rámci kontinuálneho vzdelávania a iných druhov vzdelávania 

8. V rámci stratégie informatizácie informačno – komunikačné technológie  patria 
medzi kľúčové úlohy školy. Okrem permanentnej obnovy počítačov sme 
rozšírili počet učební s dataprojektorom. Podporujeme zavádzanie informačno 
– komunikačných technológií do vyučovacieho procesu, napr. formou 
výukového prostredia vytvoreného softvérom Moodle. Rozvíjame elektronickú 
komunikáciu s rodičmi, napr. formou elektronickej žiackej knižky 
a hromadných mailov. 

9. V rámci koncepcie rozvoja nadaných detí a mládeže mali podporu   vyučujúci, 
ktorí pripravovali svojich žiakov na súťaže a olympiády, ktoré pokladáme za 
dôležité pri individuálnom prístupe k talentovaným a nadaným žiakom. 

10. Pozornosť sme venovali jazykovému vzdelávaniu žiakov. Snažili sme sa pri 
umiestňovaní žiakov do tried 1. ročníka rešpektovať voľbu rodičov tak, aby 
žiaci v štúdiu jazykov mohli pokračovať z úrovne dosiahnutej na základnej 
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škole. V ponuke školy je päť svetových jazykov - anglický, nemecký, 
španielsky, francúzsky a ruský jazyk. Umožňujeme žiakom získavať jazykové 
certifikáty, či už priamo v našej škole alebo v spolupráci ďalšími inštitúciami.  

11. Pozornosť sme venovali žiakom so zdravotným znevýhodnením. Žiakom, ktorí 
mali špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a boli integrovaní, boli 
vypracované individuálne výchovno-vzdelávacie programy. Medzi 
maturujúcimi žiakmi v tomto školskom roku boli 3 zdravotne znevýhodnení 
žiaci.  Žiaľ, škola nemá zriadený bezbariérový prístup. 

12. Podporu mali tiež vyučujúci, ktorí sa snažia pracovať so žiakmi po novom, 
presadzujú myšlienky osobnej slobody v prístupe k informáciám, podnecujú 
študentov pracovať samostatne, analyzovať a vyhodnocovať poznatky, tvorivo 
myslieť. 

13. Posilňovali sme komunikačné kompetencie a čitateľskú gramotnosť žiakov. Za 
pomoci Rodičovskej rady sme pokračovali v obnovovaní a dopĺňaní knižného 
fondu, žiaci čoraz viac využívajú knižnicu na prípravu svojich prezentácií, 
získavanie informácií, priestory podkrovia sú využívané vo vyučovacom 
procese aj v čase mimo vyučovania. 

14. Spolupracovali sme so žiackou samosprávou - jej reprezentanti komunikujú 
s koordinátorkou žiackej školskej rady Mgr. Katarínou Kvasnicovou, vedením 
školy a jednotlivými pedagogickými zamestnancami. 

15. V oblasti stratégie kariérového poradenstva a  prípravy na povolanie vyvíjala 
početné aktivity výchovná  a kariérová  poradkyňa PhDr. Dagmar Mikulová, 
PhD. ( Príloha č. 1). 

16. V rámci stratégie výchovy k ľudským právam a v zmysle Národného plánu 
výchovy k ľudským právam sme prehlbovali poznatky a právne vedomie 
 študentov o ľudských hodnotách a právach. Atmosféra na škole sa niesla 
v duchu tolerancie, nevyskytli sa žiadne formy diskriminácie, rasizmu, 
antisemitizmu alebo šikanovania. 

17. V súlade s Národnou protidrogovou stratégiou koordinátorka prevencie 
drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov RNDr. Bernarda 
Luptáková realizovala aktivity naplánované v rámci protidrogovej prevencie 
(Príloha č. 2). 

18. V súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti boli implementované 
do vzdelávacích programov vhodných predmetov (ekonomika, aplikovaná 
ekonómia, občianska náuka) základy finančnej gramotnosti. Otvorili sme 
voliteľný predmet Aplikovaná ekonómia, v rámci ktorého študenti vytvorili 
študentskú spoločnosť zameranú na základy podnikania, kde si odskúšali, čo 
znamená založiť a viesť spoločnosť v praxi. Aktivity rozvíjala koordinátorka 
finančnej gramotnosti Ing. Mária Tinková ( Príloha č.3) 

19. Naďalej sme pokračovali v podpore medzinárodnej spolupráce medzi školami. 
K tomu sme využili projekty a kontakty, ktoré máme so zahraničnými školami 
( Gymnáziom J.A. Komenského v Uherskom Brode v Českej republike, 
Lýceom Ch. Baudelaira a College Baueregarde v Gran-Gevrier vo 
Francúzsku, Lýceom Privé Notre Dame du Kreisker v Saint Pol de Léon vo 
Francúzsku, strednou školou v Udene v Holandsku). 

20. Vďaka iniciatívnemu prístupu výchovnej poradkyne a koordinátorky prevencie 
závislostí škola veľmi úzko spolupracovala s pracovníčkami Krajskej 
pedagogicko-psychologickej poradne v Trenčíne. 

21. Pozornosť sme zamerali na estetickú stránku výchovy. Zorganizovali sme 
návštevy výchovných koncertov, literárnych programov, filmových  a 
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divadelných predstavení. Snažíme sa o estetickú úroveň školy - kvetinová 
výzdoba školy. 

22. Podporovali sme telesný rozvoj študentov, organizovali sme lyžiarske kurzy    
( 2 turnusy  - Jasná Chopok) a KOŽaZ  ( 4 kurzy, z toho dva pobytom  Vysoké 
Tatry, jeden pobytom Zelená voda pri Novom Meste nad Váhom a jeden 
dochádzkou ). 

23. Podporovali sme zahraničné exkurzie žiakov. Žiaci 3. ročníka sa zúčastnili 
zahraničných poznávacích exkurzií, žiaci bilingválnej sekcie  zahraničných 
výmenných jazykových a poznávacích zájazdov a tradične sa uskutočnilo 
viacero výmenných pobytov vybraných žiakov s našimi partnerskými 
zahraničnými školami.  

24. Spolupráca s Rodičovskou radou bola aj tento rok na vysokej úrovni. Vďaka 
finančným príspevkom sa mohli doplniť didaktické pomôcky, knihy, časopisy, 
úspešní žiaci a reprezentanti školy boli odmeňovaní. V priebehu školského 
roka sa uskutočnili tri schôdze rady rodičov. Účasť na nich bola uspokojivá, 
väčšina rodičov prejavuje záujem o prácu a výsledky svojich detí.  

25. Intenzívna bola aj spolupráca s Radou školy. Riaditeľ na pravidelných 
stretnutiach informoval o nových zámeroch školy a výsledkoch práce. 

      26. Vypracovali alebo inovovali sme viaceré Interné smernice – Kolektívna 

zmluva, Interná smernica o výchove a vzdelávaní uskutočňovaných mimo 
školy, Interná smernica o pedagogickom dozore, Vnútorný systém hodnotenia 
a klasifikácie žiakov, Samosprávne, poradné a výkonné orgány školy, 
Pracovný poriadok, Rokovací poriadok pedagogickej rady, Školský poriadok, 
Štatút rady školy, Smernica o používaní kamerového systému, Registratúrny 
poriadok. 

 
 
 
10. Priestorové zabezpečenie a materiálno-technické podmienky školy      

  

                Počet učební v budove školy je 53, z toho 22 odborných pre výučbu fyziky, 
chémie, biológie, informatiky, matematiky, geografie, slovenského jazyka a literatúry, 
dejepisu a cudzích jazykov. Pre potreby telesnej a športovej  výchovy slúži športová 
hala mimo objektu budovy školy,  posilňovňa, telocvičňa,  malá telocvičňa  
a oddelený priestor na stolný tenis v šatniach suterénu školy.  
    V podkroví školy je pomerne dobre vybavená školská knižnica, na streche školy 
astronomická pozorovateľňa a hydrometeorologická stanica.  
      Finančné prostriedky  na zabezpečenie plnenia úloh súvisiacich s vyučovacím 
procesom boli aj v tomto školskom roku získavané okrem rozpočtových  aj 
z mimorozpočtových zdrojov (príspevky Rady rodičov, občianske 
združenie Trenčianske GĽŠ). Požiadavky na materiálno-technické zabezpečenie 
vyučovania   boli realizované  v závislosti od finančných možností. Uskutočnila sa 
rekonštrukcia elektroinštalácie a s tým spojená obnova prízemia A budovy, odbornej 
učebne biológie a geografie a laboratórií biológie. Uskutočnila sa v dvoch etapách 
rekonštrukcia vykurovania a výmena radiátorov v budove A. Zrenovovala sa vstupná 
chodba do telocvične. Zabezpečila sa obnova učebných pomôcok a didaktickej 
techniky – výmena počítačov v odbornej učebni informatiky, nákup  menších   
učebných pomôcok pre jednotlivé predmetové komisie. 
Zaviedol sa dochádzkový a stravovací systém. V rámci zlepšovania pracovného 
prostredia boli  priebežne opravované podlahy, školské lavice, stoličky, inovuje sa 
maľovka na chodbách a v učebniach.  
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Prioritou pre ďalší školský rok je inovácia počítačov z prostriedkov Rady rodičov 
a inštalácia dataprojektorov do učební, rekonštrukcia šatní pri posilňovni a 
komplexná rekonštrukcia laboratórií chémie a fyziky.  
Z investičných akcií s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja bude potrebné 
pokračovať  s rekonštrukciou elektroinštalácie v starej budove školy. Snaha bude 
získať od Trenčianskeho samosprávneho kraja kapitálové výdavky na odizolovanie 
budovy A školy, na rekonštrukciu okien v budove A, opravu fasády a štukatérskej 
výzdoby budovy A a na rekonštrukciu fasády a okien v školskej jedálni.  
 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 
 

1. Z rozpočtových normatívnych prostriedkov  sme v roku 2015 čerpali  
1 299 097  €, z toho na mzdy  aj s poistným 1 140 835,78 €.    

2. Do fondu rodičovského združenia prispeli za školský rok 2015/16 rodičia žiakov 
sumou  19 530 €. Rada rodičov odsúhlasila podrobný  rozpis čerpania jednotlivých 
položiek , ktorý je u hospodárky rodičovského združenia.  

3. Naša škola ako poskytovateľ záujmového vzdelávania dostala v roku 2015 finančné  
prostriedky  vo výške 16 392 € , ktoré boli použité na  zabezpečenie činnosti 
záujmových krúžkov, na finančné ohodnotenie ich vedúcich. 

4. Na účet občianskeho združenia Trenčianske gymnázium Ľ. Štúra bolo v roku    
   2015 poukázaných 6 690,81 € , z toho z 2% zaplatenej dane z príjmov              
   4 990,37  €, ostatné financie boli dary. 
 
 
 
11. Problémové oblasti 
  

1. Podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu - nedostatok finančných 
prostriedkov predovšetkým v oblasti mzdových nákladov spôsobený nízkym 
normatívom pre gymnázia. Nedostatočné financovanie školstva prinútilo školu 
k neotvoreniu viacerých voliteľných predmetov a k zvýšeniu počtu žiakov 
v skupinách voliteľných predmetov.   Tieto stále zhoršujúce sa podmienky 
vyučovacieho procesu majú za následok, že  kvalita vyučovania a absolventov 
školy sa udržiava iba za cenu nezištnej a  neohodnotenej práce zamestnancov 
školy.    

2. Podmienky na prácu učiteľa - nedostatočné základné finančné ohodnotenie, 
neexistencia financií na osobné ohodnotenie a s tým súvisiaca  nemožnosť 
diferencovaného finančného ohodnotenia, vysoká miera vyučovacej povinnosti, 
vysoký počet žiakov v skupinách, stresujúce pracovné prostredie  a zlé 
spoločenské postavenia učiteľa.  

3. Nedostatočné finančné ohodnotenie technicko-hospodárskych zamestnancov 
školy – platová tabuľka začína hlboko pod minimálnou mzdou.  

4. Byrokratizácia školstva – veľké množstvo neustále novelizovaných vyhlášok, 
predpisov a usmernení, neúmerne veľké množstvo pedagogickej dokumentácie, 
veľké množstvo tlačív pre nadriadené inštitúcie, európske fondy,  štatistické 
a iné účely. Neúmerný nárast byrokracie v oblasti technicko-ekonomických 
činností školy súvisiacich predovšetkým s verejným obstarávaním. 

5. Nedostatok financií na osobné náklady - chýbajúci pomocný personál – školský 
psychológ, technik v laboratóriách, knihovníčka a pod. 

6. Starnúci pedagogický zbor spôsobený neúmerne predĺženým vekom odchodu 
do dôchodku. Priemerný vek pedagogického zboru je 50,4 roku. 
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7. Prefeminizovaný pedagogický zbor ( 13,2 % mužov, 86,8 % žien ) 
8. Znížená motivácia žiakov spôsobená zmenami hodnotového rebríčka 

spoločnosti a prehlbovaním sociálnej nerovnosti medzi žiakmi školy. 
9. Nedoriešená dostavba Gymnázia Ľ. Štúra – problémy v priestorovom 

zabezpečení vyučovania – nevyhovujúca športová hala, posilňovňa, priestor pre 
stolný tenis, šatne pre telesnú a športovú výchovu. 

10. Nedostatočné materiálne zabezpečenie vyučovania – nedostatočný počet 
učební s dataprojektormi, chýbajúce notebooky pre pedagogických 
zamestnancov, zastarané laboratóriá fyziky, chémie aj biológie. 

11. Problémy s údržbou budovy školy – stará budova, ktorá potrebuje úplnú 
rekonštrukciu elektrických rozvodov, riešenie vlhkosti, odizolovanie suterénnych 
priestorov, riešenie štukatérskych omietok, výmenu okien a pod.   

 
 
12. Pozitívne oblasti 
 

1. Zanietení, kvalifikovaní a svojej práci oddaní učitelia.  
2. Zahraničné stáže učiteľov, ktorých sa v školskom roku 2015/16 zúčastnili 3 

pedagogickí zamestnanci. 

3. Zahraniční lektori – francúzska lektorka. 
4. Ponuka viacerých školských vzdelávacích programov. Rozpracovanie 

školských vzdelávacích programov podľa požiadaviek a pre potreby 
verejnosti. Ponuka piatich svetových jazykov. 

5. Úspešní , kreatívni, aktívni  a zodpovední žiaci. Úspešnosť žiakov v prijímaní 
na vysoké školy – takmer 100% 

6. Uznania pre našich žiakov – Ján Hunák - pamätný list sv. Gorazda 
7. Veľký výber mimovyučovacích aktivít – školský folklórny súbor Trenčan, 

školský časopis Veget,  záujmové krúžky. 
8. Individuálna práca so žiakmi pri ich príprave na súťaže a olympiády a s tým 

súvisiaca úspešnosť žiakov v okresných, krajských a celoštátnych 
i medzinárodných kolách. 

9. Možnosť získania medzinárodných jazykových diplomov – francúzsky jazyk – 
DELF, nemecký jazyk – DSD ( Sprachdiplom ). Možnosť získania štátnej 
jazykovej skúšky  v spolupráci s jazykovou školou v Trenčíne. 

10. Zavádzanie IKT do vyučovacieho procesu. 
11. Školská knižnica a študijné a kopírovacie centrum 
12. Astronomická pozorovatelňa a hydrometeorologická stanica 
13. Získanie finančných prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov 
14. Úzka spolupráca s Francúzskym inštitútom v Bratislave, Konferenciou 

ministerstva kultúry Spolkovej republiky Nemecko, partnerskými slovenskými i 
zahraničnými strednými školami, vysokými  školami a ďalšími inštitúciami 

 
 
 
 
13. Voľno-časové aktivity školy 
 

 Práca v 42 záujmových krúžkoch bola veľmi rôznorodá a bola financovaná zo 
zdrojov získaných zo vzdelávacích  poukazov. 
 

Názov krúžku Vedúci krúžku 
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Aerobic Mgr. Danica Beňová 

Anglický jazyk 
PhDr. Dagmar Mikulová, 
PhD. 

Astronomický krúžok RNDr. Zdenka Baxová 

Francúzska konverzácia PaedDr. Zuzana Macák 

Francúzsky fyzikálny krúžok RNDr. Iveta Liptáková 

Francúzsky literárny krúžok PaedDr. Zuzana Macák 

Fyzikálny krúžok 1 RNDr. Alica Backová 

Fyzikálny krúžok 2  RNDr. Regina Vraždová 

Fyzikálny krúžok 3  RNDr. Regina Vraždová 

Fyzikálny krúžok 4  RNDr. Zdenka Baxová 

Fyzikálny krúžok 5  RNDr. Zdenka Baxová 

Fyzikálny krúžok 6  RNDr. Zdenka Baxová 

Chemický krúžok Mgr. Renáta Bieliková 

Klub mladých biológov RNDr. Ingrid Hunáková 

Kondičná príprava Mgr. Igor Fogaš 

Matematický krúžok 1 RNDr. Dagmar Mikulášová 

Matematický krúžok 2 RNDr. Regina Vraždová 

Matematický krúžok 3 RNDr. Tatiana Dzuraková 

Matematický krúžok 4 PaedDr. Pavel Filip 

Matematický krúžok 5 PaedDr. Pavel Filip 

Matematický krúžok 6 PaedDr. Pavel Filip 

Matematický krúžok 7 RNDr. Denisa Bilíková 

Matematický krúžok 8 RNDr. Marta Olšáková 

Myslím ekonomicky Ing. Mária Tinková 

Plávanie Mgr. Viera Foltánová 

Príprava na DALF C1  Mgr. Dagmar Smejkalová 

Recitátorský krúžok Mgr. Karin Kubicová 

Ruský jazyk 1 PhDr. Drahomíra Pavlíková 

Ruský jazyk 2 PhDr. Drahomíra Pavlíková 

Slovenský jazyk k maturite PhDr. Janka Mazúrová 

Sprachdiplom DSDI Mgr. Anna Mészárosová 

Športové hry Mgr. Igor Fogaš 

Trenčan - hudobný  Miroslav Hulín 

Trenčan - spevácky  Slávka Švajdová 

Trenčan - tanečný 1 Ing. Elena Kubalová 

Trenčan - tanečný 2 Ing. Elena Kubalová 

Trenčan - tanečný 3 Ing. Elena Kubalová 

Trenčan - tanečný 4 Ing. Elena Kubalová 

Trenčan - tanečný 5  Ing. Gabriela Šebáňová 

Vedenie ľudí Ing. Mária Tinková 

Volejbalový krúžok Mgr. Tomáš Mokráň 

Žurnalistický - Časopis VEGET Mgr. Marek Mižička 
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Trenčín 30. jún 2016     RNDr. Pavol Kováč 
                    riaditeľ školy 



Príloha č.1 
 

Aktivity výchovného a kariérového poradcu za školský rok 2015/2016 

 

4.9.2015 Doplnenie    násteniek    výchovného    poradcu    s    aktuálnymi  informáciami. 

 

9.- 10.9.2015 Výchovná   poradkyňa     informovala    študentov  o  prípravných  kurzoch   na  VŠ  

  a možnosti dištančnej formy  prípravy pre študentov 4. ročníka, Oktávy a V. BB 

 

17.9.2015 Stretnutie  so   psychologičkami    Mgr. Hájkovou   a   Mgr. Matysovou   z Centra  

  poradensko-psychologických   služieb – dohovor   o   aktivitách   na    školský rok  

  2015/2016. 

 

1.10.2015 Poskytnutie informácií študentom 3. a 4. ročníkov o prezentácii VŠ - VAPAC – 

Bratislava, Gaudeamus – Brno, tiež ďalšie informácie o prípravných kurzoch. 

 

2.10.2015 Zisťovanie záujmu o publikáciu Kedy, kam, ako na VŠ – 4. ročník. 

5.10.2015 Zisťovanie záujmu o publikáciu Kedy, kam, ako na VŠ – 3. ročník. 

 

7.10.2015 Účasť študentov 3. a 4. ročníkov na prezentácii VŠ v Bratislave (podmienky 

a možnosti štúdia na VŠ na Slovensku a v zahraničí) VAPAC Bratislava. 

 

8.10.2015 Zástupcovia 4. ročníkov sa spolu so zástupkyňou školy a výchovnou poradkyňou 

zúčastnili v ODE na Burze informácií, kde poskytovali informácie ohľadom štúdia 

na Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne. 

 

15.10.2015 Stretnutie s Mgr. Hájkovou – dohovor o psychodiagnostickom vyšetrení schopností 

žiakov pre voľbu povolania pre študentov 2. ročníkov. 

 

21.10.2015 študenti 3. a 4. ročníka sa zúčastnili na besede s Ing. Knappek Lucia o podmienkach 

štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave. 

 

21.10.2015 študentom 3. a 4. ročníka boli poskytnuté informácie o možnosti a podmienkach 

štúdia na Žilinskej univerzite – oddelení pre medzinárodné vzťahy. Informácie 

poskytla  Ing. Géčová Katarína 

 

22.10.2015 Vybraní študenti našej školy sa spolu s výchovnou poradkyňou zúčastnili 

vzdelávacieho seminára na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka – Edukácia 

žiaka so ŠVVP na strednej škole. 

 

3.11.2015 Účasť študentov 3. a 4. ročníkov na prezentácii VŠ v Brne (podmienky a možnosti 

štúdia na VŠ na Slovensku a v zahraničí) Gaudeamus Brno. 

 



6.11.2015 Zástupcovia študentov 3. a 4. ročníkov besedovali s Milanom Chovancom z agentúry 

Interstudy o podmienkach a možnostiach študovať v zahraničí a tiež i o jazykových 

zahraničných kurzoch. 

 

12.11.2015 Mgr. Andrea Fleissingová a Ing. Ondrej Ploch poskytli študentom 3. a 4. roč. 

informácie o podmienkach a možnostiach štúdia na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne. 

 

13.11.2015 Zástupcom všetkých ročníkov boli poskytnuté informácie Jurajom Smolkom 

z agentúry Cambrige Study ohľadom univerzitného štúdia v zahraničí 

 

23.11.2015 uskutočnili sa besedy pre študentov Primy, prvých ročníkov a I.BB na tému Nauč sa  

24.11.2015 učiť sa. Informácie boli poskytnuté psychologičkami PhDr. Ďurkovičovou a Mgr. 

Seifertovou. 

 

24.11.2015 P. Trnovcová zo stredoškolskej agentúry AISE Slovakia Bratislava informovala 

študentov 1. a 2. ročníka o možnostiach štúdia v zahraničí. 

 

30.11.2015 Ing. Steltenpol z Chemicko-technologickej fakulty informoval študentov 3. a 4. 

ročníkov o možnostiach štúdia. 

 

3.12.2015 Uskutočnilo sa psychodiagnostické vyšetrenie schopností žiakov 2. ročníka a II.BB  

9.12.2015 zamerané na voľbu povolania – Mgr. Hájková, Mgr. Matysová z Centra 

10.12.2015  pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. 

 

10.12.2015 Uskutočnila sa beseda s p. Almášiovou z Ekonomickej fakulty Mendelovej 

univerzity – Brno o možnostiach štúdia na ich fakulte 

 

11.12.2015 Psychologičky PhDr. Ďurkovičová a PhDr. Kubičinová diskutovali v študentmi 3. 

roč. o duševnom zdraví 

 

15.12.2015 Uskutočnila sa beseda s Ing. Uhlířom z Masarykovej univerzity v Brne pre študentov 

3. a 4. ročníkov o podmienkach a možnostiach štúdia. 

 

12.1.2016 Uskutočnili sa interpretácie psychodiagnostického vyšetrenia zameraného na ďalšie  

15.1.2016  štúdium   a  povolanie  so   psychologičkami    Mgr. Hájkovou   a   Mgr. Matysovou  

18.1.2016 z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. 

21.1.2016 

28.1.2016 

 

15-1.2016 V tento deň Mgr. Igor Zmeták, PhD. z Ústavu historických vied Slezskej univerzity 

v Opavě z Filozoficko-přírodovedeckej fakulty besedoval so študentami 3. a 4. 

ročníkov o podmienkach štúdia 

 

27.1.2016 v rámci programu Roadshow Andrej Jakubek prezentoval Fakultu Elektroniky 

a informatiky STU Bratislava.  

 



9.2.2016 Študenti 3. a 4. ročníkov mali možnosť dozvedieť sa najaktuálnejšie informácie 

o možnostiach štúdia na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave – Fakulta 

masmediálnej komunikácie. Besedu viedla Lenka Ďurišová. 

 

12.2.2016 študenti 3. a 4. ročníkov besedovali s Ing. Smatanom z Poľnohospodárskej univerzity 

– Nitra. 

 

16.2.2016 uskutočnila sa prezentácia Poradenského centra pre vysokoškolské štúdium 

v zahraničí UNILINK. Prezentáciu viedla Ľubica Hughes. 

 

23.2.2016 Psychologičky PhDr. Ďurkovičová a PhDr. Kubičinová diskutovali v študentmi 3. 

roč. o depresii 

 

9.3.2016 uskutočnila sa prezentácia Trenčianskej univerzity – Fakulty sociálno-ekonomických 

vzťahov s Ing. Kordošom, PhD. 

 

18.3.2016 Psychologičky PhDr. Ďurkovičová a PhDr. Kubičinová diskutovali v študentmi 3. 

roč. na tému: Priateľov si vyberáme, rodinu nie. 

 

4.4.2016 Veronika Krejčová besedovala so študentami 3. a 4. roč. o možnostiach 

a podmienkach štúdia na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe 

 

15.4.2016 Mgr. Adamiková z Krajského policajného zboru a Mgr. Plešková (psychológ)  

11.5.2016 besedovali so študentami 2. roč. na tému Šikana. 

12.5.2016 

 

 

15.4.2016  Adamiková z Krajského policajného zboru a Mgr. Plešková (psychológ)  

11.5.2016 besedovali so študentami 4. roč. na tému Obchod s ľuďmi. 

12.5.2016 

 

 

 

Výchovná poradkyňa bola počas školského roka 2015/2016 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. 

Niektorí študenti Gymnázia Ľ. Štúra spolupracovali s neziskovou organizáciou Bona Fem, v rámci 

ktorej pomáhali pri organizovaní finančnej zbierky v predvianočnom čase na výstavbu športoviska 

pri ODE a uskutočnili zbierku šatstva, aby pomohli ľuďom, ktorí to najviac potrebujú. 

 

Trenčín  14.6.2016 

 



Príloha č.2: 
 

Správa koordinátora prevencie drogových závislostí a iných sociálno-

patologických javov za školský rok 2015-2016 
 

Koordinátor prevencie: RNDr. Bernarda Luptáková 

 

Naša škola v šk. roku 2015/2016  plnila úlohy v súlade s Národným programom 

boja proti drogám. Aktívne sme spolupracovali s KPZ v Trenčíne  s CPPaP 

Trenčín a pracovníkmi Ústavu regionálneho zdravotníctva v Trenčíne. 

Do programu sa zapojili pedagogickí pracovníci, žiaci, rodičia, polícia . 

 

Naši študenti z III.D a IV.D sa 23. novembra 2015 vo Verejnej knižnici Michala 

Rešetku v Trenčíne zúčastnili preventívnej aktivity Policajného zboru 

Slovenskej republiky v rámci kampane zameranej na problematiku násilia pri 

príležitosti Medzinárodného dňa eliminácie násilia na ženách za účasti lektorov 

z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne: riaditeľa odboru 

poriadkovej polície a príslušníkov oddelenia komunikácie a prevencie KR PZ v 

Trenčíne pod názvom: STOP NÁSILIU NA ŽENÁCH. 

 

V rámci boja proti závislostiam sme zorganizovali v decembri besedu: 

Trestnoprávnazodpovednosť a drogy pre študentov druhého a tretieho  ročníka : 

II.C,III.D, s Mgr. D.Adámikovou z KPZ v Trenčíne. 

 

V mesiaci apríl v spolupráci s pracovníkmi KPZ v Trenčíne sme pripravili 

v rámci prevencie ochrany zdravia praktické ukážky nebezpečnej manipulácie 

so zábavnou pyrotechnikou pre študentov druhého  ročníka.(II.A, B, C,D, E) 

  

V spolupráci s pracovníkmi Ústavu regionálneho zdravotníctva  sme zrealizovali 

rad besied pre študentov  :Prima ,I.A,I.B,II.A,II.B, II.C,III.C,III.D,III.E,        ( 

december, február, marec, máj,  ) zameraných na odbúravanie stresu asertivitu, 

toleranciu, ochranu zdravia pod názvom:Zdravý životný štýl našej 

mládežea návykové látky a prednášku na tému : Duševné zdravie.  

 

 

Tematikou drog, zdravého životného štýlu sa zaoberali študenti aj v referátoch, 

projektoch pripravených v rámci projektového vyučovania na hodinách biológie 

v druhom a treťom ročníku , na biologickom seminári v treťom ročníku, v rámci 

projektového vyučovania na hodinách chémie a chemického seminára v treťom 

a štvrtom ročníku v mesiacoch január,  máj. 
  
 



Príloha č.3 

 

 

 

 

 

 

 

Záverečná správa koordinátora Finančnej 

gramotnosti 

Gymnázium Ľ.Štúra Trenčín 

pre školský rok 2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Ing. Mária Tinková  
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Cieľom Finančnej gramotnosti na našej škole bolo získať základy finančnej 

gramotnosti, doplniť vedomosti žiakov z oblasti financií a ich tokoch a nadobudnúť 

celkové a čiastočné kompetencie v oblasti finančnej gramotnosti. 

Témy finančnej gramotnosti: 

1. Človek vo sfére peňazí 
2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí 

3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb – príjem a práca 
4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi 
5. Úver a dlh 

6. Sporenie a investovanie  

7. Riadenie rizika a poistenie. 

boli zakomponované v rámci možností do vyučovacieho procesu v jednotlivých 
predmetoch vyučovaných na našej škole (viď. Plán koordinátora Finančnej 

gramotnosti pre školský rok 2015/2016).  

Na škole prebehlo testovanie žiakov končiaceho ročníka strednej školy z oblasti 
Finančnej gramotnosti, konanou školskou inšpekciou, kde dosiahnutá priemerná 
úspešnosť žiakov IV. A triedy (55,29 %) bola vyššia ako dosiahnutý národný priemer 
žiakov v teste (47,87 %) a vyššia ako dosiahnutý priemer žiakov v teste 
v testovaných školách v Trenčianskom kraji (50,80 %). (viď príloha č.1) 
 

Stanovený plán aktivít a prednášok sme splnili. 

Štvrtý ročník absolvoval prednášku z oblasti Spotrebiteľského vzdelávania 

poriadanú ministerstvom hospodárstva.  

Absolvoval projekt zameraný na diskusiu Myslím ekonomicky. 

Zúčastnil sa súťaží zameraných na Finančnú gramotnosť: 

Finančná olympiáda (6 žiakov IV.ročníka ) 
Poznaj svoje peniaze (11 zapojených žiakov IV. ročníka) 
Generácia euro (zapojili sa tri tímy, kde tím  Štrbáková Barbora, Hrnčárová Lenka, 

Juríková Ivana, Poláčková Karolína IV.C sa dostal do semifinále) 
 

Tretí ročník absolvoval prednášky projektu Zlatá tehlička zameranú na 
vzdelávanie Finančnej gramotnosti, spojenú s praktickou aplikáciou do praxe. 
 

Absolvovali sme exkurziu do Národnej banky Slovenska sídliacej v Bratislave (III. 
ročník APE). 
 

V rámci študentskej spoločnosti (III.ročník) žiaci absolvovali všetky témy Finančnej 
gramotnosti v praxi a v e-learningovom vzdelávaní online učebnica, kde získali po 
úspešnom absolvovaní výstupného testu certifikát o vzdelávaní.  



3 
 

 

Dve žiačky našej školy Michaela Vráblová a Alica Ročkárová III.C absolvovali 
prípravný kurz koordinátora vzdelávania pre JA Základy podnikania a Finančnej 
gramotnosti, ktorý uplatnia v budúcom školskom roku na vybranej Základnej škole. 

 
Zapojili sme sa do projektu Rozbehni svoju školu, kde žiaci získali návod ako svoje 
nápady v oblastí podnikania a financií uvedú do praxe. 

Zrealizovala sa prednáška  zameraná na finančnú osvetu, prevenciu korupčného 
správania a podporu finančného povedomia detí a žiakov v škole i mimo nej.  

Žiaci sa naučili využívať edukačné aplikácie, interaktívne animácie, videá, testy a 
kvízy a prezentácie na portáli http://www.nbs.sk/sk/vzdelavanie/ určené pre 
študentov a aj  informačný kanál Ministerstva financií Slovenskej republiky 

http://www.fininfo.sk/ pre finančnú osvetu a finančnú ochranu spotrebiteľa, detí a 
študentov. 
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Príloha č.4: 
 
Záverečná správa koordinátora environmentálnej výchovy 

Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín 

za školský rok 2015/2016 

1. Spôsoby realizácie prierezovej témy environmentálna výchova: 

 integrovaná súčasť vzdelávacieho obsahu povinných učebných predmetov – 

biológia, chémia, fyzika, geografia a ďalších 

 samostatný učebný predmet – v rámci voliteľných hodín je žiakom ponúknutý 

predmet Ekológia v rozsahu 2 hodiny týždenne 

 projekty – Deň Zeme, Svetový deň vody 
 

2. Činnosť koordinátora environmentálnej výchovy: 

 koordinátor vypracoval plán práce koordinátora environmentálnej výchovy 

 koordinátor v spolupráci s vedúcimi predmetových komisií zabezpečil a 

skoordinoval zapracovanie tematických okruhov environmentálnej výchovy do 

tematických výchovno-vzdelávacích plánov jednotlivých predmetov 

 koordinátor zabezpečil a organizoval projekty Deň Zeme, Svetový deň vody 

 koordinátor zabezpečoval spoluprácu školy s environmentálnymi organizáciami 

a organizáciami majúcimi dosah na životné prostredie -  Marius Pedersen, a.s. – 

Komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva, Trenčianska 

vodohospodárska spoločnosť, Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

 

3. Materiálno – technické zabezpečenie: 

 odborné materiály –  časopis Quark  

 materiály v  knižnici k environmentálnej výchove  

 

 

4. Zapojenosť  školy: 

  zapojenie do kampane Deň Zeme, Svetový deň vody - návšteva čističky     

      odpadových  vôd v Trenčíne 

 účasť na odborných exkurziách  - Svet techniky - Ostrava - Česká republika 

 organizácia účelových cvičení a kurzov ochrany života a zdravia 

  organizácia prednášok - Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny - ochrana    

  prírody 

 Účasť na súťažiach s environmentálnou tematikou: 

o biologická olympiáda 

o chemická olympiáda  

o  stredoškolská odborná činnosť 

 

5. Rozvíjanie environmentálnej výchovy v mimovyučovacom čase 

 Mimoškolské akcie environmentálneho charakteru – čistenie okolia školy 

 Nástenky a  propagačný materiál 

 Separovaný zber 
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Ústna skúškaPFIČPFEČ

PočetPriemer54321PočetPriemerPočetPriemerPočet (M/Ž)ÚroveňPredmet

Výsledky MS - Známky a priemery

1/1

1/1 22,0022B1ANJ

61/92 1511,60318468415276,58%15264,07%153B2ANJ

16/41 571,7451073557BIO

5/15 192,47537420DEJ

7/21 281,36262028EKO

11/6 171,53251017FYZ

2/1 32,33123GEG

13/30 431,8137122143CHE

22/7 291,1032629INF

37/19 551,7611215274964,02%56MAT

2/3 51,2014390,00%378,33%5B2NEJ

13/40 521,5818113253OBN

1/1 22,0022B1RUJ

64/101 1641,463153710916581,32%16568,73%165SJL

0/5 51,20145UMK
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Príloha č.6 

 
Výsledky súťaží a olympiád – školský rok 2015/16 
 
 
 
 

Slovenský jazyk a literatúra 
 

 

Celoslovenské súťaže: 

Časopis Veget: 

Celoslovenská súťaž mladých novinárov Štúrovo pero 2016 Zvolen – 

Cena televízie Markíza 3. stupňa – 3. miesto 

Zodpovedný : Mgr. M.Mižička a kolektív študentov z redakčnej rady 

 

Celoslovenské kolo literárnej súťaže Gerbócova Snina : 

A.M.Hernandez  II.C – 3. miesto – kat. C, poézia 

V.Sokolíková – II.A – čestné uznanie – kat. C, poézia  - obidve žiačky  -  PhDr. J.Mazúrová 

 

Krajské  kolo Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec  

D.Baláž – II.BB – 3. miesto  - Mgr. J.Ukropcová  

 

Obvodné kolo Hviezdoslavovho Kubína 

1.  miesto – G.Olexíková , príma – poézia – Mgr. K.Kubicová 

3. miesto – N.Šamajová, príma – poézia – Mgr. K.Kubicová  

                                                          

 

Anglický jazyk 
 

Názov súťaže Kategória Kolo Miesto Meno žiaka Trieda Pedagóg 

Olympiáda v 
anglickom 
jazyku 

2A Okresné 2. Kristína Tomanková III.BB Mgr. Pašková 

2B Okresné 2. Kristína Mojžišová V.BB Mgr. Griffin 

2C2 Okresné 1. Petra Hlavatá II.A PhDr. Bartošová 

1A Okresné 2.  Richard Baláž P PhDr. Bartošová 

2C1 Krajské 5. Katarína Ďurišová III.A Mgr. Pašková 

2C2 Krajské 2. Petra Hlavatá II.A PhDr. Bartošová 

 

 
 

Francúzsky a španielsky jazyk 
 
Názov súťaže Kategória Kolo Miesto Meno žiaka Trieda Pedagóg 

Olympiáda 

v španielskom 

jazyku 

 

2A školské 1. Emma Rašičová II.A Mgr. K. Kvasnicová 

2. Vladimír Lazárik II.B Mgr. K. Kvasnicová 

3. Samuel Švajka II.B Mgr. K. Kvasnicová 

2B 1. Pavlína Podskubová III.D Mgr. K. Griffin 

2. Lídia Bošková III.A Mgr. K. Kvasnicová 

3. Kristína Mečiarová III.A Mgr. K.Kvasnicová 

2C 1. Veronika Sokolíková II.E D. Kišová 

2. Viktória Mikušová II.BB D. Kišová 

3. Vanda Šujanová IV.A Mgr. K. Kvasnicová 

2D 1. Alba María 

Hernández 

II.C  



 

Olympiáda vo 

francúzskom 

jazyku 

  

2A školské 1. Zuzana Bubeníková II.E Mgr. Z. Macák 

 

2B 1. Barbora Riečická III.E Mgr. D. Vančová 

2. Lucia Hatalová III.E Mgr. D. vančová 

2C 1. Peter Mišún II.BB Mgr. Z. Macák 

Olympiáda v 

španielskom 

jazyku 

2A krajské 1. Emma Rašíčová II.A Mgr.K. Kvasnicová 

2B 1. Pavlína Podskubová III.D Mgr.K. Griffin 

2A celoslo 

venské 

5. Emma Rašičová II.A Mgr. K. Kvasnicová 

2B 1. Pavlína Podskubová III.D Mgr. K. Griffin 

Olympiáda vo 

francúzskom 

jazyku 

 

2C krajské 1. Peter Mišún II.BB Mgr. Z. Macák 

celoslo 

venské 

7. Peter Mišún II.BB Mgr. Z. Macák 

 
 

 

Bilingválna sekcia francúzskeho jazyka 
 

Názov súťaže Kategória Kolo Miesto Meno žiaka Trieda Pedagóg 

Génération 

bilingue 

Fr. inštitút celosloven

ské 

1.miesto Karolína Masárová II.BB RNDr. 

Liptáková 

Printemps des 
poétes (Jar 

básnikov) 

Fr. inštitút celosloven
ské 

1.miesto Lujza Lehocká, 
Michaela Hlávková 

I.BB Michaud 

Olympiáda FRJ 2C celosloven

ské 

7. miesto Peter Mišún II. BB Mgr. Macák 

 
 

Nemecký a ruský jazyk 
 
Názov súťaže Kategóri

a 

Kolo Miesto Meno žiaka Trieda Pedagóg 

Olympiáda v 

NEJ 

2A školské 1. K. Krížovská I.A  

2. I. Mišovcová II.A Mgr. Pavlíková 

3. V. Sokolíková II.A Mgr. Pavlíková 

2B 1. M. Vavrík IV.D PhDr. Mazúrová 

2. M. Bažíková IV.D PhDr. Mazúrová 

3. D. Ivančáková III.D Mgr. Blahová 

2C 1. G. Fischer I.C PhDr. Mazúrová 

.2. S. Nitsch IV.A Mgr. Pavlíková 

2A okresné 1. K. Krížovská I.A  

2B okresné 3. M. Bažíková IV.D PhDr. Mazúrová 

2A krajské 1. K. Krížovská I.A  

Olympiáda v  

RUJ 

B2 školské 1. R. Drobenová II.E PhDr. E. Botková 

2. P. Florek II.E PhDr. E. Botková 

3. D. Gunárová II.D PhDr. E. Botková 

4. J. Tikl II.E PhDr. E. Botková 

B2 krajské 5. R. Drobenová II.E PhDr. E. Botková 

 

 



 

Dejepis 
 
 Umenie a kultúra, výtvarná a hudobná výchova 
 

Názov súťaže Kategóri

a 

Kolo Miesto Meno žiaka Trieda Pedagóg 

 

Štúrovské inšpirácie 

Výtv. 

súťaž: 

   C  

  P.Deverová 

S.Baluchová 

K.Mičudová   

III.E 

III.A 

III.C 

Mgr. S.Gacková 

Mgr. S.Gacková 

Mgr. S.Gacková 

Odkaz Slovenska 

v olympijskom 

Riu…    

  2.   G.Olexíková príma Mgr. S.Gacková 

  2.   N.Šamajová príma Mgr. S.Gacková 

  2.   N.Molnárová príma Mgr. S.Gacková 

Cesty za 

poznaním minulosti   

Výtv.s. 

  

    2. 

   

E.Lacková 

 

príma 

 

Mgr. S.Gacková 

   

   3. 

   

K.Mičudová 

 

III.C 

 

Mgr. S.Gacková 

 

Slávik Slovenska 

 

 
 

Trenčianske.hodiny  

Hud.s. 

    2. 

    2. 
    2. 

    2. 

 

okresné  

krajské.. 
regionálne 

 

   

    1.m 

    3.m 
    2.m 

    3.m 

     

 

L.Laurinčíková 

L.Laurinčíková 
E.Lacková 

L.Laurinčíková 

 

príma 

príma 
príma 

príma 

 

Mgr. S.Gacková 

Mgr. S.Gacková 
Mgr. S.Gacková 

Mgr. S.Gacková 

  
 
 

Občianska náuka 
 

Názov súťaže Kateg Kolo Miesto Meno žiaka Trieda Pedagóg 

Olympiáda 

ľudských práv 
 Krajské 6. Petra Deverová III.E PaedDr. Ľ.Pribulová 

  Celoslovenské 

- časť esej 

1.  Petra Deverová III.E PaedDr. Ľ.Pribulová 

Mladý 

Európan 
 Regionálne 4. Mišovcová Mičková 

Sokolíková 

III.A Mgr. J. Ukropcová 

 

 

 

Ekonomika 
 

Finančná olympiáda – zapojilo sa 6 žiakov 4. ročníka - Ing. M. Tinková 

Generácia euro - zapojili sa tri tímy (15 žiakov 4. ročníka), jeden tím postúpil do semifinále :  

Štrbáková Barbora, Hrnčárová Lenka, Juríčková Ivana, Poláčková Karolína - všetci zo IV.C - 

Ing. M. Tinková 

Poznaj svoje peniaze – zapojilo sa 11 žiakov 4. ročníka - Ing. M. Tinková 

Ekonomicko-manažérska olympiáda – Česko-slovenská súťaž - zapojilo sa 12 žiakov 3. 

ročníka, do finále, postúpilo 6 žiakov: Bošková Lýdia III.A, Ročkárová Alica III.C, Repková 

Katarína III.C, Mrázik Milan III.D, Náhliková Katarína III.D, Hamaj Dominik III.E - víťaz 

finále v Česko-Slovenskej Ekonomicko manažérskej olympiáde Lýdia Bošková III.A,Ing. M. 

Tinková 

 
 

 



 

Matematika 
 

Názov súťaže Kategória Kolo Miesto Meno žiaka Trieda Pedagóg 

Matematická 
olympiáda 

A Krajské 3.-5. M.Rajníková III.B RNDr. Mikulášová, 
PaedDr. Filip 

 B Krajské 3. M.Kopunec II.C RNDr. Mikulášová 

 C Krajské 2. M.Staník I.B RNDr. Mikulášová 

5. M.Babača I.B RNDr. Mikulášová 

Z6 OK 5.-6. P.Margetinec Prima RNDr. Dzuráková 

MO Pangea  Celoštát
ne kolo 

6. M.Stanik I.B RNDr. Mikulášová 

10. M.Kopunec II.C RNDr. Mikulášová 

8. P.Podskubová III.D RNDr. Olšáková 

 

Matematický klokan - celoštatne kolo  - školský šampion 100% úspešnosť: 

L.Kokodič I.B - RNDr. Mikulášová  

T.Vakoš II.B - RNDr. Dzuráková 

Matem astický náboj- seniori a juniori - uspešní 

 

        

Fyzika 
 

názov 

súťaže 

kategória kolo umiestnenie meno žiaka trieda meno pedagóga 

Fyzikálna 

olympiáda 

D krajské 4. miesto Jurčo Robert I.B RNDr. R.Vraždová 

D krajské 5. miesto Períčková Eunika I.B RNDr. R.Vraždová 

D krajské 7. miesto Staš Michal I.B RNDr. R.Vraždová 

D krajské 7. miesto Ambroz Samuel I.C RNDr. A.Backová 

C krajské 1. miesto Mikula Mikuláš II.B RNDr. Z. Baxová 

C krajské 3. miesto Kaššák Samuel II. C RNDr. R.Vraždová 

C krajské 4. miesto Meliš Matúš II.C RNDr. R.Vraždová 

C krajské 5. miesto Kadlečík Marek II.B RNDr. Z. Baxová 

 B krajské 1. miesto Hunák Ján II.D RNDr. R.Vraždová 

 A krajské 2. miesto Ržonca Michal oktáva RNDr. Z. Baxová 

  celoštátne 20. miesto Ržonca Michal oktáva RNDr. Z. Baxová 

EUSO medzinárodné Zlatá medaila Kopunec Matúš II.C RNDr. R.Vraždová 

Náboj- FKS Bratislava juniori 7. miesto   RNDr. R.Vraždová 

RNDr. Z. Baxová 

seniori 6. miesto   RNDr. R.Vraždová 

RNDr. Z. Baxová 

Náboj- FYKOSÍ Praha fyzikální 7. miesto   RNDr. R.Vraždová 

RNDr. Z. Baxová 

 

 

 Chémia 
 

  

Názov 

súťaže 

Kategória Kolo Miesto Meno žiaka Trieda Pedagóg 

Chemická 

olympiáda  

B Krajské 4. M.  Mikula II.B Mgr. Bieliková 

C Krajské  1.  M. Staník I.B  RNDr. Kováčová 

C Krajské  3.  P. Smreček  I.D RNDr. Kováčová 

C Krajské 6. L. Pecháčková  I.C RNDr. Kováčová 

B Školské  1.  M. Mikula  II.B Mgr. Bieliková 

C Školské 1.  P. Smreček I.D RNDr. Kováčová 

       



 

P. Smreček sa zúčastní letnej školy chemikov v Košiciach, júl 2016, organizuje chemická 

olympiáda 

 
 

Biológia   
 

 

SOČ 

umiestnenie meno trieda pedagóg 
príprava na súťaž / vyučujúci 

ŠKOLSKÉ KOLO 

1.m Ema Martišková II.BB RNDr. I. Hunáková 

OBVODNÉ KOLO 

účasť v obvodnom 
kole 

Ema Martišková II.BB RNDr. I. Hunáková 

 
 
 

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 

umiestnenie meno trieda pedagóg 
príprava na súťaž / vyučujúci 

KRAJSKÉ KOLO biologickej olympiády, kategória B 

3.m. Samuel Kaššák II.C RNDr. B. Luptáková 

KRAJSKÉ KOLO biologickej olympiády, kategória A 

4.m. Ján Hunák III.D RNDr. B. Luptáková 

 
 
 

 

 
 

Geografia   
 
Názov súťaže Kategória Kolo Miesto Meno žiaka Trieda Pedagóg 
Geografická 
olympiáda 

Z     krajské 5.-8. Michal Staník I.B RNDr. D. Mikulášová 

SOČ Odbor 
05 

krajské 9. Klaudia Adámková III.BB RNDr. T. Dzuráková 

Geografická 

olympiáda 
GQIQ-
12-roční 

celoslovenské 12. Erik Max Rau Príma RNDr. D. Mikulášová 

 

 
 
                          
 

Informatika  
 

 

 
Súťaž Kat. Kolo Miesto Meno žiaka Trieda Pedagóg 

Informatická 

olympiáda 
A krajské 

1. Imrich Nagy IV. C Mgr. Staníková 

3. Lukáš Kotlaba 

Marek Kňazovický 

IV. B Mgr. Staníková 

5. Mária Rajníková  
 

III.B RNDr. Vavrečková 

7. Martin Mikuš  
 

III.B Mgr. Staníková 



 

8. Martin Tupý  
 

IV.B Mgr. Staníková 

A celoštátne 29. Imrich Nagy IV. C Mgr. Staníková 

B krajské 

1. Michal Staník I. B RNDr. Vavrečková 

4. Matúš Kopunec II. C Mgr. Staníková 

7. Matúš Meliš II. C RNDr. Vavrečková 

9. Oliver Kožár II. C RNDr. Vavrečková 

 

Súťaž Kat. Kolo Miesto Meno žiaka Trieda Pedagóg 

Zenit v 

programovaní 

A krajské 

2. Imrich Nagy IV. C Mgr. Staníková 

4. Lukáš Kotlaba IV. B Mgr. Staníková 

7. Jakub Pernica  
 

III.B RNDr. Vavrečková 

8. Milan Zongor  
 

IV.B RNDr. Vavrečková 

9. Jakub Liška  
 

IV.B Mgr. Staníková 

10. Mária Rajníková  
 

III.B RNDr. Vavrečková 

11. Branislav Kadlecaj IV.F Mgr. Staníková 

B krajské 3. Michal Staník I. B RNDr. Vavrečková 

 

 

Telesná a športová výchova 
 

súťaž kolo umiestnenie meno žiaka pedagóg 

kalokagatia kraj 2. družstvo Mgr. Nováková 

cezpoľný beh okres d-4.    ch- 5 družstvo Mgr. Baco 

futbal ch okres nepostupili družstvo Mgr. Fogaš 

futsal ch okres nepostupili družstvo Mgr. Fogaš 

bedminton okres d-1.   ch- 1. družstvo Mgr. Nováková 

stolný tenis okres d-6.  ch-3. družstvo Mgr. Baco 

aerobic okres 4., 11.  Mgr. Beňová 

bedminton región d-1.  ch-1. družstvo Mgr. Nováková 

florbal ch okres 2. družstvo Mgr. Foltánová 

florbal ch obvod nepostupili družstvo Mgr. Mokráň 

bedminton kraj d-2.   ch 1. družstvo Mgr. Nováková 

maratón aerobic okres nepostupili  Mgr. Beňová 

florbal ch kraj 4. družstvo Mgr. Foltánová 

volejbal mix kraj 4. družstvo Mgr. Foltánová 

florbal d okres nepostupili družstvo Mgr. Nováková 

vianočný volejbal  1. družstvo Mgr. Nováková 

basketbal  d okres 3. družstvo Mgr. Fogaš 

basketbal  ch okres 1. družstvo Mgr. Fogaš 

basketba  ch kraj 3. družstvo Mgr. Fogaš 

volejbal d o pohár TN 2. družstvo Mgr. Nováková 

aerobic slovensko 11.  Mgr. Beňová 

hádzaná  d okres 2. družstvo Mgr. Nováková 

volejbal  d okres 2. družstvo Mgr. Nováková 

volejbal  ch okres 2. družstvo Mgr. Mokráň 



 

bedminton  ch slovensko 3. družstvo Mgr. Nováková 

atletika okres 1x1., 3x2., 3x3. Mgr. Nováková 

atletika kraj 1. Bažíková Mgr. Foltánová 

atletika slovensko 1. Bažíková Mgr. Foltánová 

 



Príloha č.7

Zoznam pedagogických zamestnancov

Zamestnanci na zmluvu:

1 Kováč Pavol RNDr. riaditeľ

2 Ridošková Jarmila PhDr. zástupca

3 Mališ Miroslav Mgr. zástupca

4 Mikulová Dagmar PhDr., PhD. výchovný poradca

5 Backová Alica RNDr. učiteľ

6 Baco Jozef Mgr. učiteľ

7 Bartošová Alica PhDr. učiteľ

8 Baxová Zdenka RNDr. učiteľ

9 Beňová Danica Mgr. učiteľ

10 Bieliková Renáta Mgr. učiteľ

11 Biliková Denisa RNDr. učiteľ

12 Blahová Marta Mgr. učiteľ

13 Bojdová Lucia Mgr. učiteľ

14 Botková Elena PhDr. učiteľ

15 Burzová Martina PaedDr. učiteľ

16 Dzuráková Tatiana RNDr. učiteľ

17 Filip Pavel PaedDr. učiteľ

18 Fogaš Igor Mgr. učiteľ

19 Foltánová Viera Mgr. učiteľ

20 Gacková Slávka Mgr. učiteľ

21 Griffin Katarína Mgr. učiteľ

22 Hunáková Ingrid RNDr. učiteľ

23 Chlapečková Lenka PhDr. učiteľ

24 Kováčová Viera RNDr. učiteľ

25 Kvasničková Alena Mgr. učiteľ

26 Kvasnicová Katarína Mgr. učiteľ

27 Kubalová Elena Ing. učiteľ

28 Kubicová Karin Mgr. učiteľ

29 Laššová Ľubica Mgr. učiteľ

30 Liptáková Iveta RNDr. učiteľ

31 Luptáková Bernarda RNDr. učiteľ

32 Macák Zuzana PaedDr. učiteľ

33 Mižička Marek Mgr. učiteľ

34 Mižičková Martina Mgr. učiteľ

35 Mazúrová Jana PhDr. učiteľ

36 Mészárošová Anna Mgr. učiteľ

37 Mikulášová Dagmar RNDr. učiteľ

38 Mokráň Tomáš Mgr. učiteľ

39 Nováková Alena Mgr. učiteľ

40 Olšáková Marta RNDr. učiteľ

41 Pašková Zita Mgr. učiteľ

42 Pavlíková Drahomíra PhDr. učiteľ

43 Pribulová Ľubica PaedDr. učiteľ

44 Staníková Katarína Mgr. učiteľ

45 Tinková Mária Ing učiteľ

46 Tomanová Eva Mgr. učiteľ

47 Tománková Soňa Ing. učiteľ

48 Ukropcová Jana Mgr. učiteľ

49 Vančová Daniela Mgr. učiteľ

50 Vavrečková Zuzana RNDr. učiteľ

51 Vladárová Zuzana Mgr. učiteľ

52 Vraždová Regina RNDr. učiteľ

53 Michaud Pauline zahraničný lektor

Zamestnanci na dohodu

1 Bunčák Ján Mgr. učiteľ

2 Knapec Peter Mgr. učiteľ

3 Kutiš Lukáš Mgr. učiteľ


