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Predkladá: Ing. Edita Prostredníková, riaditeľka Evanjelického lýcea  

 

Prerokované na zasadnutiach pedagogickej rady školy dňa  6. a 7.  júla 2016 a Rady 

školy pri EL  dňa 29. novembra 2016.  

 

Stanovisko Rady Evanjelického lýcea: Rada EL odporúča zriaďovateľovi – Západnému 

dištriktu ECAV na Slovensku  schváliť  Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016 s nasledujúcimi a odporúčaniami 

zriaďovateľovi : 

1. spojiť EZŠ a EL pod jednu právnu entitu  

2. snažiť sa o zabezpečenie jedne vhodnej školskej budovy pre  Evanjelickú základnú 

školu a Evanjelické lýceum 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr.  Soňa Tóthová   

Predseda Rady Evanjelického lýcea  
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A) Základné identifikačné údaje o škole 

Názov školy: Evanjelické lýceum 

Adresa školy: sídlo - Vranovská 2, 851 02 Bratislava, elokované pracovisko -  Palisády 

57, 811 06 Bratislava 

Telefónne a faxové čísla: 02 63 83 84 88,  0911 956 170, 0911 956 171 

    02 52 96 389, 0911 913 667 (pracovisko Palisády) 

Internetová a elektronická adresa školy: evlyceum@evlyceum.sk  www.evlyceum.sk 

Zriaďovateľ školy:  Západný dištrikt ECAV na Slovensku 

    Nám. SNP 5, 960 66 Zvolen 

Vedúci zamestnanci školy: 

Ing. Edita Prostredníková, riaditeľka školy 

RNDr. Jana Griačová, zástupkyňa riaditeľa pre bilingválne vyučovanie  

Mgr. Viera Pohoriljaková, zástupkyňa riaditeľa 

Mgr. Karolína Konopeusová, duchovný správca - pracovisko Palisády a Vranovská 

Ing. Danica Kuciaňová, vedúca ekonomického oddelenia 

 

Poradné orgány školy: 

Rada školy – v zmysle nového školského zákona č. 245/2008 Z. z. bola Rada 

Evanjelického lýcea konštituovaná na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 24. 11. 2009. 

Za predsedu rady školy bola zvolená  JUDr. Eva Červeňanská, na zasadnutí dňa 18. 11. 

2014 bola za predsedu zvolená JUDr. Soňa Tóthová, k 1. 6. 2016 sa vzdala tejto funkcie 

aj členstva v RŠ. 

V školskom roku 2015/2016 pracovala pri Evanjelickom lýceu Rada školy v zložení:  

! zástupcovia pedagog. zamestnancov: Ivana Jelen, MM., Mgr. Tatiana Horníková 

! zástupca nepedagogických zamestnancov: Ing. Ľudmila Budajová 

! zástupca žiakov: Juraj Rojko  (IV.B) 

! zástupcovia rodičov: PhDr. Ľudmila Farkašovská, Ing. Dušan Šuch, JUDr. Soňa 

Tóthová (do 30. mája 2016 – vzdala sa funkcie k 1. júnu 2016) 

! zástupcovia zriaďovateľa: PaedDr. Vladimír Daniš, Mgr. Erika Hlačoková, Mgr. 

Ján Kolesár, Mgr. Boris Mišina (do 30. marca 2016 – vzdal sa k 1. aprílu 2016), 

Mgr. Sidónia Horňanová PhD (od 1. apríla 2016) 
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Pedagogická rada – je zložená z pedagógov Evanjelického lýcea. 

Rada rodičov – je zložená z triednych dôverníkov z jednotlivých tried Evanjelického 

lýcea 

 

B) Počet žiakov školy 

 

Ročník 

Stav k 15. 9. 2015 Stav k 31. 8. 2016 Stav k 15. 9. 2015 Stav k 31. 8. 2016     
Osemročné štúdium Päťročné bilingválne štúdium     

celkový počet / z toho v zahraničí celkový počet / z toho v zahraničí     
prvý 41 (1) 41 (1) 65 (0) 65 (0)     

druhý 25 (3) 25 (3) 52 (2) 52 (2)     
tretí 33 (2) 33 (2) 56 (17) 56 (0)     
štvrtý 25 (0) 25 (0) 66 (5) 66 (3)     
piaty - - 53 (2) 4     
šiesty - - - -     

siedmy - - - -     
ôsmy - - - -     
spolu 124 (6) 124 (6) 292 (26) 243 (5)     

EL spolu 416 (32) k 15. 9. 2015                                           367 (11) k 31. 8. 2016 

 

 

C) Počet prijatých žiakov do 1. ročníka bilingválneho gymnázia a 

osemročného gymnázia 

 Do 1. ročníka bilingválnej sekcie Evanjelického lýcea bolo pre školský rok 

2016/2017 prihlásených 111 žiakov. Prijímacích skúšok sa zúčastnilo 104 žiakov 

Úspešne prijímacie skúšky absolvovalo 95 žiakov, prijatých bolo 93 žiakov, zapísaných 

bolo 90 žiakov.  

 Do prijímacieho konania do 1. ročníka osemročného programu Evanjelického 

lýcea pre školský rok 2016/2017 bolo prihlásených 43 žiakov. Prijímacích skúšok sa 

zúčastnilo 42 žiakov, v dodatočnom termíne sa prihlásili 4 žiaci, spolu 46 žiakov.  

Úspešne prijímacie skúšky absolvovalo 45 žiakov. Na základe úspešne vykonaných 

prijímacích pohovorov z iných osemročných gymnázií bolo prijatých 20 žiakov. 

Zapísaných bolo 54 žiakov, k 1. 9. 2016 nastúpilo 48 žiakov. 
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I)  Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 

PRIEMERY PODĽA  PREDMETOV A  TRIED  – 5 -  ROČNÉ ŠTÚDIUM slovensko - anglické 

Trieda / 
predmet 

Správ 
anie 

EVB SJL ANJ RSQ  
RVB 

UAL  
AAA 

AJG NEJ DEJ NAS  
OBN 

MAT INF FYZ CHE BIO 

I.A 1,03 1,16 2,16 1,84 1,47 1,66 2,53 2,06 - - 2,56 1,09 - - - 

I.B 1,06 1,84 2,09 1,94 1,21 1,52 2,45 1,97 - - 2,03 1,21 - - - 

II.A 1,31 1,31 1,85 2,69 1,69 2,38 - 2,42 1,73 - 2,96 1,15 2,46 2,58 1,92 

II.B 1,08 1,54 1,92 2,46 1,71 2,04 - 2,29 1,71 - 2,00 1,71 2,25 2,21 1,88 

III.A 1,09 1,05 2,39 2,00 - - - 2,27 2,52 2,18 2,73 1,86 2,86 2,68 2,23 

III.B 1,00 1,00 2,25 1,63 - - - 2,11 1,79 1,70 2,17 1,06 1,83 2,17 1,61 

IV.A 1,00 1,30 2,17 1,53 - - - 1,93 1,53 1,57 2,43 - 1,83 2,23 2,07 

IV.B 1,13 1,61 1,87 1,61 - - - 2,00 1,74 2,06 2,52 - 2,26 1,94 1,97 

V.A 1,04 1,16 2,35 1,76 - - - 1,84 - - - - - - - 

V.B 1,15 1,42 2,27 2,23 - - - 2,15 - - - - - - - 

Trieda / 
predmet 

GE
G 

TSV UKL SEQ KNJ SNS SED DUS SEM SEB SEG SEC SEN SEF SSJ Priem. 

I.A - 1,06 1,50 - - - - - - - - - - - - 1,74   

I.B - 1,10 1,00 - - - - - - - - - - - - 1,60   

II.A 2,15 1,04 1,23 - - - - - - - - - - - - 1,97   

II.B 2,17 1,00 1,17 - - - - - - - - - - - - 1,84   

III.A 2,41 1,10 1,00 - - - - - - - - - - - - 2,10   

III.B 2,17 1,00 1,00 - - - - - - - - - - - - 1,69   

IV.A 1,47 1,18 1,00 1,60 1,33 1,40 2,00 2,13 2,46 2,22 2,40 2,50 1,50 2,14 - 1,77   

IV.B 1,58 1,00 1,00 - 2,67 1,20 1,94 1,82 2,33 2,17 2,33 2,67 1,60 3,00 - 1,83   

V.A - 1,09 - 2,00 
2,00 

1,71 
2,14 

2,07 
1,53 

1,29 
2,29 

1,63 
1,63 

2,75 
2,00 

1,50 
2,25 

2,25 
2,00 

1,20 
2,00 

1,57 
1,29 

2,00 
1,60 

2,16 1,80   

V.B - 1,30 - 2,11 
2,11 

1,33 
2,33 

2,56 
1,78 

1,70 
2,10 

2,50 
2,50 

3,33 
3,08 

2,56 
2,67 

1,75 
2,00 

2,43 
2,86 

2,40 
2,40 

2,75 
2,88 

2,73 2,24   

priemer                1,86   
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PRIEMERY PODĽA  PREDMETOV A  TRIED  – 8 -  ROČNÉ ŠTÚDIUM  

Trieda / 
predmet 

správ
anie 

EVB SJL ANJ   NEJ DEJ  OBN MAT  INF FYZ CHE BIO GEG TSV VUM 
UKL 

I.OA 1,00 1,05 1,55 1,30 1,50 1,75 1,10 1,50 1,20 1,50 1,20 1,40 1,80 1,05 - 

I.OB 1,00 1,11 1,70 1,53 1,89 1,89 1,21 1,84 1,68 1,74 1,58 1,53 1,89 1,11 - 

II.OA 1,00 1,19 1,48 1,30 1,75 1,45 1,00 1,85 1,40 1,65 1,05 1,20 1,30 1,30 - 

III.OA 1,00 1,17 1,67 1,83 1,75 1,67 1,08 2,33 1,17 2,00 1,67 1,33 1,50 1,17 1,08 

III.OB 1,00 1,56 2,00 2,00 2,56 2,00 1,56 3,11 1,33 2,89 2,67 2,22 2,33 1,56 1,22 

IV.OA 1,00 1,00 1,33 1,67 2,00 1,83 1,00 1,67 1,00 1,50 1,33 1,23 1,67 1,25 - 

PRIEMERY PODĽA  PREDMETOV A  TRIED  – 8 -  ROČNÉ ŠTÚDIUM  

Trieda / 
predmet 

TOF THD VYV HUV KAJ 
CAJ 

KNJ SNS SED DUS SEM SEB SEC SEN SEG SSJ Pr. 
triedy 

I.OA - - - 1,05 1,25 - - - - - - - - - - 1,35 

I.OB - - - 1,11 1,37 - - - - - - - - - - 1,55 

II.OA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,05 - - - - - - - - - - 1,28 

III.OA - 1,00 - - - - - - - - - - - - - 1,49 

III.OB - 1,00 - - -           2,00 

IV.OA     1,83           1,46 

Priemer                1,52 

 

VÝSLEDKY MATURITNEJ SKÚŠKY – EXTERNÁ ČASŤ 

PREDMET PERCENTÁ PERCENTIL ROZDIEL 
oproti NP 

PORADIE v 
rámci gymnázií v 

BA kraji Ev. lýceum národný priemer  

SLOVENSKÝ JAZYK 71,3% 52,3% 95,7 + 17,90 5 (40) 

ANGLICKÝ JAZYK  B2 79,0% 63,7% 95,5 + 15,30 3 (40) 

MATEMATIKA 47,0% 54,3% 23,0 - 7,32 26 (34) 

 

VÝSLEDKY MATURITNEJ SKÚŠKY –  ÚSTNA FORMA INTERNEJ ČASTI 

(známka) 

EVB SJL ANJ  NEJ 2 NEJ1 DEJ OBN MAT INF CHE BIO DEU GEG FYZ 

4,00 1,66 1,47 1,40 1,40 2,38 1,44 1,71 1,56 1,86 1,92 1,50 2,50 2,14 

 

VÝSLEDKY MATURITNEJ SKÚŠKY – PÍSOMNÁ FORMA INTERNEJ ČASTI 

(%) 

EVB SJL ANJ  NEJ  DEJ NAS MAT INF CHE BIO DEU GEG 

50,00 70,68 80,49 -- 68,45 -- 69,38 80,49 83,00 78,17 -- 80,28 
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POROVNANIE VÝSLEDKOV EXTERNEJ ČASTI MATURITNEJ SKÚŠKY 

MEDZI ŠKOLAMI V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI EV. A. V. CIRKVI 

 

Škola / predmet / 
Priemerná známka 
SJL   ANJ   MAT 

SJL ANJ B2 NEJ B2 MAT 
Priem. 
Úspešn. 

Percentil 
školy 

Rozdiel 
oproti NP 

Priem. 
Úspešn. 

Percentil 
školy 

Rozdiel 
oproti NP 

Priem. 
Úspešn. 

Percentil 
školy 

Rozdiel 
oproti NP 

Priem. 
Úspešn. 

Percenti
l školy 

Rozdiel 
oproti NP 

Evanjelické 
lýceum Bratislava  
2,2    1,8   -    2,2 

71,3 95,7 +17,90 79,0 95,5 +15,30 - - - 47,0 23,0 -7,32 
 

Ev. gymnázium 
Tisovec 
2,3    2,1   -    2,0 

63,1 75,5 +9,70 72,5 86,8 +8,80 - - - 50,0 27,8 -4,23 

Ev. gymnázium B. 
Bystrica 
2,5    2,2   2,2  1,3 

53,3 58,7 -0,07 50,1 8,2 - 13,76 55,5 - +0,5 33,3 - -20,93 

Ev. gymnázium 
Lipt. Mikuláš 
1,7    2,1   -    1,5 

67,0 86,0 +13,60 66,7 66,8 +2,97 - - - 49,2 27,0 -5,03 

Ev. kolegiálne 
gymnázium Prešov 
1,5    1,8   1,8  2,8 

67,1 86,1 +13,68 61,5 42,7 - 2,24 66,3 - +11,3 
 

36,3 - -17,93 

Ev. gymnázium 
Košice 
1,9    2,0    -    2,2 

70,8 94,9 +17,41 
 

81,0 96,4 +17,30 - - - 65,3 80,7 +10,95 

 

 Porovnanie vychádza z údajov zverejnených na stránke Národného ústavu 

certifikovaných meraní http://dataportal.nucem.sk/vysledky/. Z porovnania vyplýva, že 

Evanjelické lýceum sa v rámci škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ECAV umiestnilo  

porovnateľne s predchádzajúcim školským rokom, slabou stránkou lýcea sú výsledky 

z matematiky. 

 Zo študentov slovensko-anglického bilingválneho programu malo v riadnom 

termíne možnosť maturovať 47 z 51 prihlásených študentov. Z ústnej formy internej časti 

maturity zmaturovali v riadnom termíne 46, v septembrovom opravnom termíne dokončil 

jeden maturant (opravná skúška z externej časti a ústnej formy internej časti - SJL). Na 

konci klasifikačného obdobia za 2. polrok 3 študenti neprospeli, 1 študentka mala 

predĺženú klasifikáciu. Z nich dve študentky úspešne zmaturovali v septembrovom 

termíne a dvaja študenti neurobili komisionálne skúšky a nebolo im umožnené opakovať 

ročník. 
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E) Zoznam študijných odborov a učebných odborov 

790 2J 74  -  gymnázium – 5 - ročné bilingválne štúdium 

790 2J   -  osemročné gymnázium (prvý až štvrtý ročník) 

 

 

F) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačných predpokladov 

   K 30. 6. 2016 bol počet všetkých zamestnancov školy 57, z toho bolo 

pedagogických 49 (v 9. platovej triede 6, v 10. platovej triede 19, v 11. platovej triede 19 

a v 12. platovej triede 5) a 8 nepedagogických zamestnancov. Kvalifikovaných 

pedagogických zamestnancov bolo 49, nekvalifikovaných 0. 

 

 

G) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov  
 

 Priebežné vzdelávanie: kurzov a školení v rámci Metodicko-pedagogického 

centra a iných vzdelávacích inštitúcií sa zúčastňujú učitelia za každú predmetovú komisiu. 

Za  EL je to spolu 20 pedagogických pracovníkov.  

V školskom roku 2015/2016: 

Mgr. Jana Alexyová  

• zvyšuje si kvalifikáciu na bilingválne vyučovanie geografie štúdiom anglického 

jazyka na Štátnej jazykovej škole 

• školenie pre koordinátorov prevencie 

Mgr. Miriam Brunovská  

• prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie pedagogických 

a odborných zamestnancov: Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 

a  Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 

Mgr. Veronika Dropčová 

• zvyšuje si kvalifikáciu na bilingválne vyučovanie informatiky štúdiom anglického 

jazyka na Štátnej jazykovej škole 

• školenie k maturitám 
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RNDr. Jana Griačová 

• zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania 

Mgr. Anna Holická  

• pravidelné odborné prednášky organizované v rámci Klubu učiteľov 

informatiky na 1. Súkromnom gymnáziu, Bajkalská (prednášky sa konajú 2x za 

mesiac)  

• každý mesiac odborné prednášky v Klube učiteľov geovied na Prírodovedeckej 

fakulte v Bratislave zamerané na geológiu a geografiu  

• Každoročne sa zúčastňuje geologicko-geografickej exkurzie organizovanej 

Klubom učiteľov geovied pri PvF UK. Tento rok je exkurzia zameraná na 

talianske a nemecké Alpy (1. – 5. júla 2016). 

• Školenie k maturitám 

Mgr. Miroslava Hodáňová, PhD  

• sa pravidelne zúčastňovala školenia pre výchovných poradcov poskytovaných 

CPPPaP Btaislava V 

• sa zúčastňovala spoločných stretnutí výchovných poradcov základných a 

stredných škôl  

• zúčastnila odborného seminára Hyperaktívny žiak ADHD v MPC BA 

• školenie k maturitám 

Mgr. Tatiana Horníková  

• zvyšuje si kvalifikáciu na bilingválne vyučovanie biológie a chémie štúdiom 

anglického jazyka na Štátnej jazykovej škole 

Mgr. Jana Kovačiková  

• sa zúčastnila školenia pre učiteľov TSV – Rozvoj koordinačných schopností 

detí 

Mgr. Jana Kuzmová  

• sa pravidelne zúčastňovali školenia pre výchovných poradcov poskytovaných 

CPPPaP Btaislava I.  

• aktualizačné vzdelávanie – Program rozvoja pedagogických zručností pre 

prácu so žiakmi s ADHD v triede 

• aktualizačné vzdelávanie – Tanečná príprava 
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PhDr. Lýdia Joy Leonová  

• aktualizačné vzdelávanie – Program rozvoja pedagogických zručností pre 

prácu so žiakmi s ADHD v triede 

• aktualizačné vzdelávanie - Tanečná príprava 

• aktualizačné vzdelávanie – Špecifické metódy a formy práce so žiakmi zo 

sociálne znevýhodneného prostredia 

Mgr. Ľubica Novysedláková 

• školenie k maturitám 

RNDr. Drahomíra Oktavcová  

• 1 až 2 krát mesačne sa zúčastňuje stretnutí Klubu učiteľov matematiky, na 

ktorých sa diskutuje na aktuálne témy z oblasti matematiky 

• zvyšuje si kvalifikáciu na bilingválne vyučovanie matematiky štúdiom anglického 

jazyka na Štátnej jazykovej škole 

Ing. Martin Pagáč 

• Úvodný tréning k metodike programu JA Aplikovaná ekonómia a simulačné 

cvičenie v JA Firme 

Mgr. Adriana Penkalová  

• prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie II. atestácie 

• úspešne obhájila prácu na tému Implementácia blended learningu do VVP ako 

prostriedok zvýšenia aktívneho učenia sa žiakov v predmete biológia v anglickom 

jazyku a urobila skúšky II. atestácie. 

• školenie - Zmiešané vyučovanie Modul III 

Mgr. Viera Pohoriljaková 

• zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania 

Mgr. Eva Šallingová 

• zúčastňuje prípravného atestačného vzdelávania na vykonanie II. atestácie 

• Metodický deň k expozícii: Dejiny Slovenska od praveku po Veľkú Moravu 

PaedDr. Mária Vaľušová 

• prípravné atestačného vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie 

pedagogických a odborných zamestnancov  
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Mgr. Anna Wolnerová  

• Seminár o Európskej únii 

• Seminár Ochrana ľudských práv 

• školenie z TSV 

Mgr. Kamila Záhumenská 

• štúdium španielskeho jazyka na Štátnej jazykovej škole 

Mgr. Kristína Zemková  

• školenie Súčasné problémy vo vyučovaní chémie 

 

 

H) Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 
   

 Pri príležitosti Roku Ľudovíta Štúra – 200. výročie jeho narodenia - pripravilo na 

30. novembra 2015 Evanjelické lýceum Deň Štúra - program pre študentov a so 

študentami. 

 Podujatie sa konalo v Dome kultúry Zrkadlový háj. Zúčastnili sa ho hostia z 

evanjelickej cirkvi, Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Slovenskej národnej 

galérie, Evanjelickej základnej školy a napokon aj domáci z Evanjelického lýcea. 

 V programe vystúpili biskup ZD Mgr. Milan Krivda s biblickým zamyslením, 

doc. PhDr. Michal Babjak s prednáškou o živote a diele Ľ. Štúra, Mgr. Alexandra Kusá, 

riaditeľka SNG s prezentáciou obrazov Ľ. Štúra.  

 Žiaci mali možnosť zapojiť sa do výtvarnej súťaže “Obrazové stvárnenie 

Štúra”, ktorej výsledky vyhlásila v Deň Štúra pani Alexandra Kusá. Rovnako sa žiaci 

II.A a II.B aktívne zapojili do programu nacvičením dvoch scénok zo života Štúra a žiaci 

EZŠ prispeli hudobným vystúpením. 

 Týmto podujatím si súčasní žiaci a pedagógovia pripomenuli osobnosť 

spisovateľa, politika, jazykovedca ale aj bývalého žiaka a učiteľa Evanjelického lýcea. 
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VZDELÁVACIA  OBLASŤ  -  JAZYK A KOMUNIKÁCIA  

 

SLOVENSKÝ  JAZYK  /  UMENIE A KULTÚRA  

 

Pracovisko Palisády 

 Pani učiteľky využívali vo svojej práci rôzne formy a metódy. Používajú 

najnovšie učebnice, ktoré boli vydané v rámci školskej reformy, dopĺňané staršími 

učebnicami, napr. SJL, v ktorých sa nachádzajú vhodné cvičenia. Na hodinách  sa často 

využíva projektové vyučovanie, skupinová práca, powerpointové prezentácie, práca 

s internetom, interaktívnou tabuľou, kvízy, problémové otázky, exkurzie a ďalšie 

inovačné metódy. Vyučujúce motivovali žiakov k čítaniu krásnej i náučnej literatúry, 

viedli ich k čítaniu s porozumením a snažili sa podporovať tvorivosť žiakov. Uskutočnilo 

sa množstvo mimoškolských aktivít, organizovali sme školské kolá súťaží a pripravovali 

študentov na postupové kolá súťaží, kde získali viacero ocenení. 

Učiteľky slovenského jazyka a spoločenskovedných predmetov na pracovisku 

Palisády zorganizovali viaceré akcie.  

 

Exkurzie a besedy 

 10. septembra 2015 absolvovali žiaci tercie A, tercie B a kvarty besedu s 

kanadskou spisovateľkou  Kathy Kacer, ktorá spracúva tematiku holokaustu. Žiaci sa 

oboznámili s jej tvorbou a životom. 

 1. a 2. októbra 2015 žiaci kvarty navštívili Literárno-geografickú exkurziu do 

Martina a na Oravu, kde sa oboznámili s literárnovednou zbierkou Matice slovenskej, 

navštívili Etnografické múzeum v Martine a Národný cintorín. Na cintoríne prezentovali 

pripravené referáty o niektorých významných slovenských dejateľoch (K. Kuzmány, A. 

Kmeť, J. Jesenský, S. Hurban-Vajanský, E. Maróthy-Šoltésová, M. Benka). Na druhý deň 

sa oboznámili s oravským krajom, prezreli si Múzeum P. O. Hviezdoslava, navštívili 

rodný dom M. Kukučína a obdivovali artikulárny kostolík v Leštinách. Na všetkých 

miestach mali zabezpečený odborný výklad. 

 16. októbra 2015 navštívili žiaci kvarty výstavu Biedermeier v SNG. Cieľom 

bolo oboznámiť sa s daným umeleckým slohom. Zúčastnili sa tiež čítania z knihy J. D. 
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Salingera Kto chytá v žite v Mestskej knižnici s cieľom podporiť ich záujem o čítanie, 

povzbudiť k vlastnej tvorbe a umeleckému prednesu. 

 6. novembra 2015 navštívili žiaci primy A a primy B knižný veľtrh Bibliotéka, na 

ktorom absolvovali aj besedu o knihách so spisovateľom Petrom Glockom a 

výtvarníkom Martinom Kellenbergerom. Cieľom bolo podporiť záujem žiakov o 

čítanie kníh. 

  19. mája 2016 sa žiaci tercie B zúčastnili exkurzie na Košariská a Bradlo a do 

výrobne ručného papiera v Podhorí. Cieľom bolo Oboznámiť sa s osobnosťou Milana 

Rastislava Štefánika. Žiaci si prehliadli expozície v rodnom dome Štefánika a navštívili 

mohylu na Bradle. 

 25. mája 2016 navštívili žiaci tercie B súbornú výstavu maliara Rudolfa Filu 

v priestoroch GMB v Pálffyho palace spojenú s lektorským sprievodom a workshopom. 

Cieľom bolo naučiť žiakov vnímať modern umenie. 

 1. júna 2016 navštívili žiaci sekundy interaktívny vzdelávací program pre 

žiakov v Múzeu mesta Bratislavy “Poznáte Michaela Marquarta?” 

 

Divadelné predstavenia a koncerty        

 21. januára 2016 žiaci tercie A a B absolvovali divadelné predstavenie Jana 

Eyrová v SND. Cieľom bolo vnímať divadelnú hru, overiť si poznatky z hodín literatúry 

o dramatickom umení. 

 3. mája 2016 sa žiaci sekundy, tercie A, tercie B a kvarty zúčastnili divadelného 

predstavenia Rómeo a Júlia v koncertnej sale Slovenského rozhlasu. Cieľom bolo 

oboznámiť sa s tvorbou Williama Shakespeara a hudbou Sergeja Prokofjeva. 

15. mája 2016 si mohli žiaci prímy A a B pozrieť v Bábkovom divadle divadelnú 

adaptáciu knihy Ivany Brežnej na slepačích krídlach.  

26. mája 2016 mali žiaci tercie A, tercie B a kvarty možnosť oboznámiť sa so 

známym dielom slovenského dramatika J. Palárika Zmierenie alebo dobrodružstvo pri 

obžinkoch v novej budove SND. 
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Súťaže 

 V okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka Evanjelické lýceum 

Palisády reprezentoval víťazk školského kola Michal Ciprich z kvarty.  

 Na literárnu súťaž Európa v škole sme zaslali literárne práce žiakov. V tejto časti 

súťaže získala Radmila Chmelárová, kvarta v okresnom kole 1. miesto a v 

celoslovenskom kole čestné uznanie. Prihlásili sme sa aj do výtvarnej časti súťaže, kde v 

okresnom kole získala Tereza Bieliková, tercia A, 2. miesto.  

Na okresnom kole súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 

reprezentovali EL piati žiaci - Peter Mozola, sekunda,  Viktória Vadovičová, kvarta, 

Daniela Višascká, príma A, Nina Šuchová, kvarta a Daniela Mozolová, príma A. Daniela 

Mozolová sa v prednese poézie v II. kategórii umiestnila na 1. mieste a rovnako Nina 

Šuchová v III. kategórii na 1. mieste. 

 Na krajskom kole súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín -

Bratislavské metamorfózy sa Daniela Mozolová umiestnila na krásnom 3. mieste. 

V celomestskej recitačnej súťaži Návraty poézie sa Mária Mišových, kvarta, 

umiestnila na 3. mieste, Michal Ciprich, kvarta na 2. mieste a Daniela Mozolová, príma 

A na 1. mieste. Celoslovenské kolo súťaže sa bude konať v novembri 2016.  

 V celomestskej literárnej súťaži Bratislava, moje mesto, ktorú každoročne 

vyhlasuje Mestská knižnica v Bratislave, získali naši žiaci veľmi pekné umiestnenia. 

Filip Lacho, kvarta, obsadil 3. miesto v III. kat. v próze a Peter Dubček v tej istej 

kategórii získal čestné uznanie.  

 Na okresnom kole súťaže v prednese povestí Šaliansky maťko získala Carlotta 

Joffe, príma B v III. kategórii 1. miesto. 

 

 

Pracovisko Vranovská 

 Predmetová komisia sa stará o chod slovenskej knižnice, študenti si požičiavali 

najmä beletriu (povinné čítanie), ale aj knižné publikácie a odbornú literatúru. 
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Besedy a exkurzie 

Rok 2015 bol rokom Ľ.Štúra a na našej škole sme si pripomenuli tohto nášho 

velikána rôznymi akciami. Výtvarná súťaž o portrét Ľ. Štúra, či divadelné spracovanie 

udalosti okolo Ľ. Štúra. Vyvrcholenie bola akcia Deň Ľudovíta Štúra – 30. 11. 2015, 

ktorý sa konal v DK Zrkadlový Háj. Úvodné slovo mal brat biskup ZD ECAV Mgr. 

Milan Krivda. Žiaci 5. ročníka EZŠ, Prímy A a B zaspievali dve piesne – Kopala 

studienku a Po nábreží koník beží pod vedením pani učiteľky Mgr. Ľ. Žitňanovej a Mgr. 

K. Konopeusovej, potom nasledoval prednáška o Ľ. Štúrovi doc. PhDr. Michala Babiaka, 

CSc., Filozofická fakulta UK Bratislava.  

 Ľudovít Štúr v portrétoch, touto témou sa zaoberala Mgr. Alexandra Kusá, PhD, 

generálna riaditeľka Slovenskej národnej galérie a vyhodnotila aj výtvarné diela našich 

študentov. Na záver nám žiaci II.A a II.B priblížili dobu Ľ. Štúra dvoma scénkami, ktoré 

si pripravili.  

 Sprievodným slovom celú akciu viedli moderátori Ján  Krčmár – IV.B a Viktória 

Blaňárová – V.A. Vytvoriť im ho pomohli členky PK SJL - Mgr. Radúchová a Mgr. 

Záhumenská. 

  

Súťaže 

 Žiačky II.B – Kristína Čermáková a Zuzana Obrancová (ukážky z Výlomkov z 

Jánošíka a Jany Eyrovej) reprezentovali školu na obvodnom kole Hviezdoslavovho 

Kubína – Zrkadlový Háj – 3. 2.2016. Skončili bez umiestnenia.     

 

 

ANGLICKÝ  JAZYK 

 

Vysokú úroveň výučby anglického jazyka na našej škole už tradične potvrdzujú 

výsledky prijímacích skúšok na bilingválne gymnázium i úspechy našich žiakov v 

mnohých súťažiach, či výsledky maturitných skúšok a uplatnenie študentov na 

zahraničných vysokých školách. 
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Pracovisko Palisády 

 

Súťaže 

 Obvodné kolo olympiády v ANJ  sa konalo v januári 2016, zúčastnili sa ho 

víťazi školského kola - kat. 1A – Carlotta Joffe (prima B) – 3. miesto, kat. 1B – Michal 

Ciprich (kvarta) – bez umiestnenia. V krajskom kole kategórie 1C reprezentovala školu 

Tatiana Tomášová (kvarta) – bez umiestnenia.  
 

Aktivity 

  Colour week – Jún – týždeň plný farebných prekvapení, kedy sa žiaci mali 

obliecť podľa určenej farby – knihy bez slov (čierna, červená, biela, zlatá). Spojili sme 

evanjelium s angličtinou a veselou náladou detí. 

  English Darama Day – žiaci si mali možnosť pod vedením skúseného lektora 

Daniela Zappi z Oxford World Theatre z Veľkej Británie nacvičiť krátke interaktívne 

scénky a zahrať komunikačné hry. Cieľom bolo získanie nových komunikačných 

zručností v anglickom jazyku. 

  Aj v školskom roku 2015/2016 sa podarilo zabezpečiť doplňujúce vyučovanie 

anglického jazyka dobrovoľníkmi – americkými lektormi z partnerskej cirkvi ELCA. 

Počas celého školského roka pomáhali  pani Gail Mundt a pani Susanne Strekal.  

 

Besedy 

 V septembri 2015 sa uskutočnila beseda s Kathy Kacer, kanadskou 

spisovateľkou, ktorá spracúva tematiku holokaustu spôsobom prístupným pre mladú 

generáciu. Žiaci sa oboznámili s jej tvorbou a životom. 

  V marci 2016 sa mali žiaci tercie A a tercie B možnosť zúčastniť besedy s 

prezidentkou slovenskej sekcie Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY), Mgr. 

Timoteou Vráblovou, PhD. Predstavila im pohľad do svetovo oceňovaných diel anglickej 

literatúry. 
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Exkurzie 

  V októbri 2015 sa žiaci prímy B, tercie A a tercie B zúčastnili výstavy Titanik. 

zoznámili sa s históriou tejto  svetoznámo tragickej lode a zúčasnili sa interaktívnych 

hier. 

 

 

Pracovisko Vranovská 

 

Súťaže 

 Tak ako kažký rok i v školskom roku 2015/2016 sa škola zapojila do BRATMUN 

(november 2015) – modelového zasadnutia Organizácie spojených národov. Zúčastnili sa 

ho dve delegácie, reprezentujúce Čínu a Vietnam (Daniel Bdžoch, IV.A, Viktória 

Blaňárová, V.A, Nikola Gajdošová, IV.A, Dáša Kotíková, IV.A, Ján Krčmář, IV.A, Juraj 

Rojko, IV.B, Karolína Šandalová, V.A). Juraj Rojko, reprezentujúci Čínu, získal 

ocenenie „The Best Delegate Award”. 

 Obdobou BRATMUN je medzinárodná súťaž v Žiline, ZAMUN (marec 2016), 

na ktorej sa zúčastnili dve delegácie (Daniel Bdžoch, IV.A, Viktória Blaňárová, V.A, 

Nikola Gajdošová, IV.A, Dáša Kotíková, IV.A, Ján Krčmář, IV.A, Lucia Laliková, II.B, 

Marek Murárik, V.B, Juraj Rojko, IV.B, Karolína Šandalová, V.A, Peter Šipoš, IV.B). 

Juraj Rojko a Daniel Bdžoch  získali ocenenie „The Best Delegate Award”. 

 V novembri sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku.  

Výhercovia postúpili do obvodného kola, kde sa Martin Sadloň, IV.B umiestnil na 1. 

mieste, postúpil do krajského kola, kde sa umiestnil na 2. mieste. 

 Vo februári sme sa zúčastnili celoslovenskej Súťaže v prednese prejavu v Žiline 

(Speaker's Corner) na danú tému v anglickom jazyku. Zúčastnili sa ho 4 študentky, ktoré 

súťažili v  troch kategóriách (Radka Jurášová, II.A, Zuzana Kollárová, III.B, Dáša 

Kotíková, IV.A a Simona Sečanská, II.A). Dáša Kotíková sa prebojovala do finále a 

obsadila 2. miesto. 

 Celoslovenskej súťaže Tall-Tale-Tellin´ Competition sa zúčastnila Dáša 

Kotíková, IV.A, no neumiestnila sa.  

 



 18 

Filmový a divadelný festival 

 Tak ako po minulé roky zorganizovali vyučujúci (Ole Schenk a Clark Chapman) 

v tretích ročníkoch tvorbu vlastných filmov, vychádzajúcich z učiva, preberaného na 

hodinách americkej literatúry – Film Festival. Žiaci mali možnosť prezentovať svoju 

predstavivosť a prezentačné zručnosti. Vyučujúci vyzdvihli veľmi dobrú úroveň 

prezentácie a vyhotovenia. 

 Rovnako sa žiaci štvrtého ročníka zapojili do projektu divadelných predstavení 

založených na prebratom učive z britskej literatúry (pod vedením vyučujúcich Gloria 

Bengtson, Clark Chapman a Aaron Silco) – Drama Festival. Predstavenia sa konali v 

Dome kultúry Zrkadlový háj, čo bezpochyby zvýšilo úroveň naštudovaných prezentácií. 

Predstavenia mali možnosť zhliadnuť všetci študenti lýcea. 

 

Diskusie a exkurzie 

 Budovať rozhľadenosť našich žiakov pomáha aj možnosť zúčastňovať sa 

pravidelných panelových diskusií organizovaných Americkou ambasádou a Nadáciou 

otvorenej spoločnosti v priestoroch Univerzitnej knižnice. 

 Študenti 3., 4. a 5. ročníka bilingválneho programu sa pravidelne zúčastňovali 

Modelových zasadnutí Organizácie spojených národov (-MUN). Bratislava MUN (7 

študentov),  Žilina MUN (10 študentov). Študentov pripravovali americký lektor Clark 

Chapman. 

 Ďalšiu možnosť využitia cudzích jazykov mali účastníci zahraničných 

výmenných pobytov s holandskou partnerskou školou v Hoogeveen. Uskutočnili sa 

obojstranne v septembri 2015 a máji 2016 (Mgr. Andrej Žitňan, PaedDr. Mária Vaľušová, 

Mgr. Miroslava Hodáňová, PhD). Témou tohtoročných projektov, prečítanej literatúry  a 

navštívených miest boli “Mladí ľudia v časoch vojny.”. 

 

Knižnica 

 Pod vedením pána Johna Rogersa fungovala anglická knižnica veľmi dobre, boli 

objednané nové knihy a materiály. Vďaka darom z partnerskej cirkvi v  USA sme získali 

ďalšie knihy do zbierky. John Rogers zorganizoval 2-krát “Book Sale” – predaj 

nadbytočných kníh z knižnice – na podporu rozšírenia práce anglickej knižnice  (počas 
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DOD a na konci šk. roka). Ďalšie knihy do anglickej knižnice pribudli vďaka iniciatíve 

pani učiteľky Glorie Bengtson. 

 

Štátna jazyková skúška 

 Žiaci anglickej bilingválnej sekcie mali aj v tomto školskom roku možnosť 

prihlásiť sa na štátnu jazykovú skúšku prostredníctvom 1. Štátnej jazykovej školy v 

Bratislave. Na základnú skúšku (úroveň B2) sa prihlásilo 9 študentov, uspelo 6, na 

odbornú (úroveň C1) sa prihlásili 3 študenti, uspeli 2. 

V súvislosti s možnosťou konať aj štátnu jazykovú skúšku je potrebné 

poznamenať, že záujem o ňu z roka na rok upadá. Je to z veľkej miery zapríčinené tým, 

že slovenskú štátnu jazykovú skúšku uznávajú iba české vysoké školy. Na všetky 

zahraničné vysoké školy je potrebný jazykový certifikát CAE (Cambridge Advanced 

English).  

 

NEMECKÝ  JAZYK 

 

Pracovisko Palisády 

Súťaže 

Olympiáda v nemeckom jazyku - spolu sa jej zúčastnili  8 žiaci z lýcea, v 

kategórii C1 víťaz školského kola, Benjamín Markschies, tercia A - postúpil do 

krajského kola. V krajskom kole sa umiestnil na 7. mieste a nepostúpil  ďalej. V 

kategórii nebilingválov postúpila do obvodného kola Mária Mišových, kvarta A, no 

neumiestnila sa. 

 

Exkurzie 

 Historicko-geografickej exkurzie do Viedne sa v júni 2016 zúčastnilo 26 žiakov 

tercie A a tercie B. Žiaci si prehliadli historického centrum mesta, oboznámili sa s 

históriou hlavného mesta Rakúska, navštívili Múzeum voskových figurín a zábavný 

program v Prátri. 
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Pracovisko Vranovská 

 

Súťaže 

 Školské kolá Olympiády v nemeckom jazyku sa uskutočnili v novembri 2015. 

Zúčastnili sa ho mladší aj starší žiaci v 3 kategóriách. Okresné kolo olympiády sa 

uskutočnilo dňa 12. 01. 2016 na Súkromnom gymnáziu Mercury. Našu školu 

reprezentovali za kategóriu 2A Mariana Pittnerová, II.B a za kategóriu 2B Tamara 

Kušnírová, V.B. Obidve študentky obsadili vo svojich kategóriách 1. miesta.  

 

Exkurzie a besedy 

 Dňa 16. decembra 2015 zorganizovala PK NJ exkurziu do Viedne, na ktorej sa 

zúčastnilo 51 študentov 2.- 4. ročníka. Žiaci si prezreli historickú časť Viedne, spojenú 

s výkladom, navštívili Rakúsky parlament a  vianočné trhy. 

 Dňa 30. mája 2016 sa zúčastnili žiaci II.A triedy workshopu v Goethe inštitúte. 

Cieľ exkurzie bol hlavne motivačný, t.j. sprístupniť žiakom aktuálne informácie 

o Nemecku, súčasťou programu boli aj kvízy a rôzne hry.  

 Dňa 28. júna 2016 sa zúčastnilo 37 študentov prvého ročníka exkurzie 

v Rakúsku.  Cieľom bolo vzbudiť u študentov záujem o nemecky hovoriace krajiny, 

spoznať niekdajšie sídla dynastie Habsburgovcov, ako sú Laxenburg a Baden a exkurzia 

po najväčšej podzemnej jaskyni Seegrotte.  

 

Aj v školskom roku 2015/2016 pomáhala vyučujúcim nemeckého jazyka s 

prípravou maturantov nemecká asistentka, dobrovoľníčka (Luise Sanno), ktorú škole 

každoročne zabezpečuje spolupráca s partnerskou cirkvou Evangelishe Kirche in 

Mitteldeutschland prostredníctvom Európskej dobrovoľníckej služby. 
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VZDELÁVACIA OBLASŤ  -  MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI 

 

MATEMATIKA / INFORMATIKA 

 

Vo výchovno – vzdelávacom procese boli v jednotlivých predmetoch žiaci vedení 

k tomu, aby si osvojovali metódy individuálneho štúdia, efektívneho využívania Internetu 

v domácej príprave, ďalej boli usmerňovaní k samostatnosti, zodpovednosti a 

sebahodnoteniu.  

 

Pracovisko Palisády 

Súťaže 

Žiaci si svoje schopnosti počas školského roku overovali v rôznych 

matematických súťažiach: Náboj, Pytagoriáda, Matematická olympiáda, celoeurópska 

matematická olympiáda Pangea, Matematický Klokan – najväčšia celosvetová 

matematická súťaž, korešpondenčné celoročné súťaže MAKS, seminár Pikomat. Do 

súťaží sa aktívne zapájali a viacerí žiaci boli i úspešní riešitelia. 

 Na jeseň školu reprezentovali dve družstvá (z tercie A - Kaiser Bruno, Markschies 

Benjamín Max, Makovník Martin, Horňanová Debora a kvarty - Pellerová Vanesa, 

Bodnárová Elena Mária, Pilek Martin, Tomášová Tatiana) v matematicko-fyzikálnej 

súťaži Junior Náboj, ktorú organizovala MFF UK. Netradičná forma súťaže žiakov 

zaujala a v krajskom kole skončilo družstvo tercie A na peknom 17. mieste.  

V decembri bolo zorganizované školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. 

Úspešnými riešiteľmi v obvodnom kole boli v kategórií P6 Szendyová Laura a 

Gajarský Martin (sekunda), v  kategórií P7 bola úspešná jedna žiačka - Horňanová 

Debora (tercia A) – skončila na 5. mieste.  

 Jednu z najnáročnejších matematických súťaží Matematickú olympiádu riešilo 

12 žiakov, z toho 11 boli úspešní riešitelia školského kola (Rovňáková Miroslava, Dou 

Ran Erik, Budinský Samuel, Kušnyérová Dea Petra (I.OA), Nguyen Hoang Anh, 

Mackovič Viktor, Joffe Carlotta Petra (I.OB), Dokupil Samuel (II.OA), Kaiser Daniel 

(III.OA), Jirsáková Rebeka, Bodnárová Elena Mária (IV.OA). V obvodnom kole bolo z 

nich 11 úspešných riešiteľov. 
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Na jar sa vybraní žiaci zúčastnili medzinárodnej súťaže Matematický klokan. Z 

28 zúčastnených boli 8 žiaci úspešní riešitelia: v kategórií Školák Dou Ran Erik (1. – 

141. miesto), Kušnyérová Dea Petra, Rovňáková Miroslava (I.OA), v kategórií 

Benjamín7 Valach Patrik (1.- 9. miesto), Gajarský Martin, Ábelová Petra (II.OA), v 

kategórii 8 Markschies Benjamín Max (III.OA) a v kategórií Kadet 9 Jirsáková 

Rebeka (IV.OA).  

Dvaja žiaci sa zapojili do korešpondenčnej celoročnej súťaže MAKS. Báhidský 

Ján a Istvanoviscová Laura (I.OA). 

 Traja žiaci sa zapojili do riešenia matematickej súťaže PikoMat. V 

celoslovenskom kole boli všetci traja úspešní riešitelia - Báhidský Ján, Rovňáková 

Miroslava (I.OA), Dokupil Samuel (II.OA). 

 Matematickej súťaže Matboj sa zúčastnili 4 štvorčlenné družstvá. V krajskom 

kole obsadilo prvé družstvo prímy A - Dou Ran Erik, Valentko Martin, Budinský 

Samuel, Samuel Janota - 8. miesto, druhé družstvo primy A a B - Kušnyérová Dea Petra, 

Rovňáková Mirka (PA), Joffe Carlotta Petra, Nguyen Hoang Anh (PB)  -  10. miesto a 

družstvo prímy B - Kubišová Alexandra, Marczyová Terézia, Špaček Sarah, Pavlovičová 

Laura 16. miesto. Vo vyššej kategórii sa umiestnilo družstvo sekundy A - Gajarský 

Martin, Rebro Filip, Michalec Tomáš, Lovás Patrik na 12. mieste 

 V rámci informatiky sa žiaci zapojili do celoslovenskej on-line súťaže IBobor, 

o ktorú žiaci prejavujú každoročne veľký záujem. Do súťaže sa v kategórií Benjamín 

zapojilo 37 žiakov prímy A, primy B a sekundy A a z toho 13 žiakov bolo úspešných 

riešiteľov - Mozola Peter, Dokupil Samuel, Gajarský Martin, Valach Patrik, Pavlikovský 

Alex, Szendyová Laura, Rebro Filip (SA), Rovňáková Miroslava, Kušnyérová Dea Petra, 

Báhidský Ján, Valašík Ondrej, Budinský Samuel (PA), Hoang Anh Nguyen (PB). 

V kategórií Kadet sa zapojilo 20 žiakov Tercie A a Kvarty A a 9 žiakov bolo 

úspešných riešiteľov - Jirsáková Rebeka, Bodnárová Elena Mária, Chmelárová Radmila, 

Dubček Peter, Lacho Filip, Ciprich Michal, Šefranko Matej (KA), Kaiser Daniel, 

Markschies Benjamín Max (TA). 
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Exkurzie 

21. júna 2016 vybraní žiaci prím absolvovali exkurziu do školiaceho strediska 

EduLab, kde si mohli vyskúšať vzdelávanie pomocou využitia tabletov. 

 

Pracovisko Vranovská 

  

Súťaže 

Študenti 2. a 3. ročníka a študenti 4. ročníka zo Semináru z matematiky 1 sa tento 

rok zapojili do matematickej súťaže Pangea. Súťaž je bezplatná. Nikto zo študentov sa 

nestal úspešným riešiteľom.  

            Študenti sa zúčastnili medzinárodnej súťaže KLOKAN. Zúčastnilo sa 15 

študentov v troch kategóriách. Z nich úspešnými riešiteľmi sa stali 2 študenti - 

v kategórii Kadet 9 - Laura Erdélyiová I.B, v  kategórii Junior G34 Michal Urbánek  

IV.B. 

 V rámci informatiky sa vybraní študenti z 1. až 4. ročníka (24 juniori + 24 seniori) 

zapojili do celoslovenskej on-line súťaže IBobor. V kategórii Junior sme mali štyroch 

úspešných riešiteľov – Andrej Kocák, II.A Martin Mudrik, II.B – obaja s percentilom 

99,  Ľubica Dobrovodská, II.B, Adriana Sršňová, I.A. v kategórii senior  sme mali 

šiestich úspešných riešiteľov: Ján Krčmář, IV. B – percentile 94, Samuel Ďuračka, 

Boris Silný, Marcel Janák V.A, Laura Löbbová, V.B, Nikola Horníková, IV.A. 

 Štyria študenti sa zúčastnili celoslovenskej súťaže Mladý tvorca 2016 v Nitre, 

v kategórii HackLan - Martin Pavelka a v kategórii Animuj svoj svet – Rebeka 

Černianska, Mariana Pittnerová a Benjamín Bartošík.  Neumiestnili sa.  

 

Exkurzie a prednášky  

 V školskom roku 2015/2016 sa študenti EL zúčastnili v rámci predmetu 

matematika a informatika: 

• 10. 11. 2015 - Festival vedy a techniky poriadaná AMAVETom – VEDA 

NETRADIČNE - výstava študentských projektov - 3. ročník – zodp. Brunovská 

• 11. 11. 2015- Prednáška - Finančná gramotnosť - história peňazí a banky - Doc. 

Lišková a Doc. Pavelka - 4. ročník – zodp. Brunovská 
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• 11. 11. 2015 sa študenti 4. ročníka Semináru z matematiky zúčastnili exkurzie 

Deň otvorených dverí Matematického ústavu SAV - zodp. Griačová. 

Prednášky: 1. doc. Ing. Gabriel Okša, CSc. – Ako matematika pomáha zvyšovať 

bezpečnosť jadrových elektrární, 2. prof. RNDr. Štefan Porubský – Ako sa zvoní 

v Anglicku?, 3. doc. RNDr. Rudolf Hajossy, CSc. – Pravouhlé trojuholníky spod 

Babylonskej veže. 4. Mgr. M. Malíčková – Vedia mravce matematiku? 

• 16. 11. 2015 – prednáška o CERNe- v spolupráci s PK FYZ-INF -SEF1 a SEM 

1 - 4. Ročník - Továreň na sny“, Cern. Prednášali doc. Peter Chochula a prof. 

Karel Šafarík, moderoval doc. Martin Mojžiš. 

• 10. 2. 2016 - Deň otvorených dverí na Fakulte matematiky, fyziky 

a informatiky UK a na FEI – výber 3. Ročník a SEM1 – zodp. Oktavcová 

• 28. 4. 2016 - Girl's day - dievčatá všetkých ročníkov  

• 18. 5. 2016 - Exkurzia vo firme Pixel Federation  

• 1. 6. 2016 - Deň otvorených dverí na Fakulte matematiky, fyziky 

a informatiky UK – 3. Ročník a SEM1 – zodp. Oktavcová 

• 6. 6. 2016 – Energoland Mochovce v spolupráci s PK BIO-CHE-GEO- 3.ročník 

a SEM 1 - zodp. Oktavcová 

• 15. 6. 2016 – Hvezdáreň Hlohovec- v spolupráci s PK FYZ-INF – výber 3. a 4. 

Ročník - zodp. Oktavcová 

• 21. 6. 2016 - Diskusia California Dream - 9 študenti 2. -3. roč. zodp. Dropčová 

• 22. 6. 2016 - Exkurzia vo firme FABLAB – 8 študenti 2. a 3. ročníka, zodp. 

Dropčová  

  

VZDELÁVACIA OBLASŤ  -  ČLOVEK A PRÍRODA 

 

FYZIKA / CHÉMIA / BIOLÓGIA 

 

Vyučujúce aplikovali v jednotlivých predmetoch aktivizačné metódy, ktoré 

umožňovali rozvíjanie čitateľskej gramotnosti ako aj logické i kritické myslenie žiakov. 

Žiaci boli vedení k riešeniu problémových úloh a zvyšoval sa u nich záujem o živú 
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i neživú prírodu. Žiaci objavovali nové poznatky experimentovaním, štúdiom odborného 

textu a vytvárali zaujímavé projekty. 

Počas vyučovacieho procesu vyučujúce využívali odborné webové stránky na 

Internete,  pracovali so žiakmi na interaktívnych tabuliach a na osvojenie a upevnenie 

učiva využívali ďalšie dostupné média a učebné pomôcky. 

 

Pracovisko Palisády 

Súťaže 

Tak ako v minulom roku i v školskom roku 2015/2016 sa žiaci zapojili i do 

chemickej olympiády. Do domáceho kola sa zapojilo 7 žiakov. Úspešnou riešiteľkou 

školského kola bola Mária Mišových (KA), ktorá reprezentovala školu na obvodnom 

kole. Umiestnila sa na výbornom 2. mieste a zároveň postúpila do krajského kola. 

V krajskom kole CHO Mária Mišových obsadila fantastické 2. miesto i napriek tomu, že 

škola nemá vybavené chemické laboratórium. Žiačka bola vybratá na týždňové 

sústredenie Mladých chemikov do Pardubíc (ČR). 

 Celoslovenského kola literárnej súťaže na tému ekológia Múdra príroda sa 

zúčastnili dve žiačky kvarty - Mária Mišových a Radmila Chmelárová. 

 Ekológia  - Počas školského roka sa dôraz kládol na ekologické povedomie 

žiakov. Všetky triedy sa zapojili do celoškolskej súťaže Zelená trieda, ktorú organizačne 

zabezpečovali p. prof. Zemková a Holická. Žiaci sa zapojili do jesenného a jarného zberu 

papiera, zberu použitých bateriek a PET vrchnáčikov.  

V novembri a v máji bol zorganizovaný Deň PET fľaše na škole. Počas neho deti 

doniesli ako „vstupné“ do školy použité PET fľaše, pozerali dokumentárne filmy 

o triedení plastových fliaš a ich opätovnom používaní. 

Škola EL Palisády vyzbierala 26 742 ks PET vrchnáčikov, čo je v priemere na 

jedného žiaka 237 ks. Najlepšou triedou bola Tercia B, v ktorej žiaci vyzbierali 8 261 ks 

vrchnáčikov (čo predstavuje 918 vrchnáčikov na 1 žiaka). Najlepšími zberačmi boli 

Špaček Sarah PB (13 484 ks) a Singhoffer Matej TB (8261 ks). 

Škola vyzbierala  22 723 ks bateriek (priemerne na 1 žiaka 201 ks), najlepší 

zberači: Singhoffer Matej TA (22 024 ks) a Zachar Viktor PA (466 ks). Najlepšie 

výsledky dosiahli žiaci TB (v priemere na jedného žiaka vyzbierali 2 212 ks). 
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Škola vyzbierala 2 465 kg papiera (priemerne na 1 žiaka 26 kg), najlepší zberači: 

Markschies Benjamín TA (687 kg), Filípková Paula TA (519 kg), Klátik Martin TB (245 

kg). Najviac papiera vyzbierala TA – 1430 kg v priemere na jedného žiaka 65  kg). 

Okrem finančného efektu má táto činnosť veľmi dôležitý dosah na ekologické 

povedomie žiakov ako aj na uvedomovanie si dôležitosti šetrenia surovín, a tým 

prírodného prostredia. 

 

Exkurzie 

            V rámci vyučovania žiaci absolvovali exkurzie a besedy ako doplnok 

vzdelávacieho procesu a teoretických vedomostí žiakov.  

Žiaci Tercie A a B v októbri počas Noci výskumníkov v Avione spoznávali 

moderné technológie a rôzne experimenty. Navštívili výstavné stánky, kde si mohli 

viaceré exponáty sami vyskúšať a zapojiť sa do rôznych súťaží. 

Žiaci Sekundy A a B v decembri navštívili Technické múzeum a adventné trhy 

vo Viedni.  

Žiaci Prímy A a B sa 13. 12. 2015 zúčastnili podujatia OLO Art. Akcia sa niesla 

pod  mottom: “Dajme veciam druhú šancu“.  Žiaci sa oboznámili s nápadmi na využitie 

druhotných surovín pri vytváraní umeleckých diel. Sami si mohli vyskúšať tvorbu takých 

diel. V doprovodnom kultúrnom programe vystúpili básnik Daniel Hevier oblečený v 

čarovnom recyklovanom plášti z divadelnej hry “Blake is Black”, spisovateľ Ján 

Uličiansky, moderátorka Adela Banášová a spievala skupina Rytmika.  

Žiaci Sekundy A a Kvarty A sa 12. 4. 2016 zúčastnili exkurzie do spaľovne 

odpadov vo Vlčom hrdle, ktorú organizovala firma OLO. Žiaci sa oboznámili 

s technológiou spracovávania komunálneho odpadu a triedením a separáciou odpadu 

z plastu. 

14. júna 2016 sa víťazi zberov druhotných surovín na škole zúčastnili Finále 

OLOmpiády organizovanej zbernými surovinami OLO. Program bol naozaj hviezdny 

a moderovala ho Adela Banášová. V sprievodnom programe spievali Thomas Puskaliér 

a Martin Harich, vystupovalo Teatro Tatro, kde hral okrem iných náš žiak Samo Spišák, 

repoval pán Hevier a vystupovala skupina Rytmika s piesňou o Separovanom odpade. 
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Pracovisko Vranovská 

 

Exkurzie 

• 7.10. 2015 sa uskutočnila exkurzia do jadrovej elektrárne v  Mochoviec, pre 

študentov, ktorí pomáhali v organizácii Ekotopfilmu. Cieľom bolo oboznámenie 

sa s Energolandom. 

• 9. 10. 2015 sa uskotočnila interaktívna prednáška s diskusiou „Divy Slovenska“ s 

Mgr. A. Popovič z Občianskeho združenia TATRY, pre II. ročníky  v rámci 

prierezovej ročníkovej témy pre 2. ročník. Cieľom bol rozvoj ekologického 

povedomia a zodpovednosti za konanie ľudí. 

• 10. 11. 2015 sa študenti 3. ročníka sa zúčastnili Festivalu vedy a techniky 

AMAVET. Prehliadli si súťaž vedecko technických projektov a výskumných prác 

mladých vedátorov s p. prof. Vaľušovou. 

• 12. 11. 2015 sa uskutočnila exkurzia, v rámci dňa otvorených dverí v SAV,   

pracovisko Ivanka pri Dunaji. Absolvovali ju študenti SEB1 a SEC1. Cieľom bolo 

spoznať štúdium na vedeckom pracovisku, poznanie genetického, etologického 

výskumu v praxi. 

• 1. 3. 2016 sa konal Workshop „vedecké dielne - onkológia“ pre študentov 

seminárov BIO1 a CHE1. Pracovníci Ústavu experimentálnej onkológie si 

pripravili prezentácie svpjich aktivít na ústave, spojené s následnou diskusiou.  

• 15. 4 2016 sa študenti 1.až 4. ročníka aktívne zúčastnili zbierky „Deň narcisov“. 

Študenti našej školy boli tento rok veľmi úspešní – vyzbierali dvojnásobok sumy 

z minulého roka vyše 2000 eur z toho samotné lýceum spolu s Palisádami 280 

eur. Všetkým patrí srdečná vďaka.  

• 27. 4. 2016 sa študenti 4. ročníka zúčastnili návštevy Policajnej akadémie 

v Pezinku. Pozreli si praktické ukážky a prehľad pracovísk prípravy 

bezpečnostnej zložky nášho štátu. 

• 27. 5. 2016 sme pre 2. ročník zrealizovali exkurziu do  ZOO Bratislava, ktorá 

bola spojená s odbornou prednáškou. Exkurzia sa konala v rámci prierezovej témy 

enviromentálna výchova.             
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• V máji 2016 sa študenti druhých, tretích, štvrtých a piatych ročníkov zúčastnili 

filmového festivalu “Ekotopfilm”, kde pomáhali v organizovaní podujatia ako: 

uvádzači, hostesky, tlmočníci bez nároku na honorár.  

• 6. 6. 2016 sa uskutočnila exkurzia do jadrovej elektrárne Mochovce – 

Energoland. Exkurzie sa zúčastnili študenti 3. a 4. ročníka.  

• 15. 6. 2016 navštívili študenti 3. a 4. ročníka hvezdáreň v Hlohovci. 

 

 

VZDELÁVACIA  OBLASŤ  -  ČLOVEK  A  SPOLOČNOSŤ 

 

GEOGRAFIA / DEJEPIS / NÁUKA O SPOLOČNOSTI / OBČIANSKA NÁUKA 

 

Pracovisko Palisády 

 

Súťaže  

Tak ako každý rok aj v školskom roku 2015/2016 sa žiaci zapojili do 

Geografickej olympiády. Do školského kola sa v kategórií E zapojili 4 žiaci 

a v kategórií F 14 žiakov. Traja najúspešnejší z každej kategórie úspešne reprezentovali 

školu na obvodnom kole GO. Zo 6 žiakov, ktorí reprezentovali školu v OK GO, dvaja 

žiaci boli úspešní riešitelia - Rebro Filip a Dokupil Samuel (SA). Filip Rebro sa 

umiestnil na 3. mieste a postúpil do krajského kola.bol úspešným riešiteľom 

i krajského kola GO a skončil na 14. mieste. 

Žiačka kvarty Bodnárová Elena Mária tak ako minulý rok i tento sa zúčastnila 

celobratislavského kola súťaže Čo vieš o hviezdach a umiestnila sa na výbornom 1. 

mieste v 2. kategórií a zároveň postúpila do celoslovenského kola.  

V decembri sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z dejepisu. Do obvodného 

kola postúpila v kat. E – Barbora Lehotská, tercia A. Obsadila 5. miesto.  

 Vedomostnej online súťaže - finančná gramotnosť “Kam sa peniaze 

kotúľajú?” – sa zúčastnili žiaci kvarty, ktorí zároveň absolvovali v rámci predmetu 

občianska náuka tému Viac než peniaze. 
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Exkurzie a besedy 

V októbri sa žiaci kvarty zúčastnili literárno-geografickej exkurzie na Oravu, 

oboznámili s oravským krajom, prezreli si Múzeum P. O. Hviezdoslava, navštívili rodný 

dom M. Kukučína a obdivovali artikulárny kostolík v Leštinách. 

  22. 10. 2015 navštívili žiaci primy A a B planetárium v Hurbanove, kde si 

upevnenili a rozšírili preberané geografické vedomosti o Slnečnej sústave – prezentácia 

projektov žiakov a čítanie z knihy Vesmír, otázky na záver každého projektu. 

 18. novembra 2015 si žiaci kvarty, tercie A a B prezreli výstavu pri príležitosti 

dvojstého výročia narodenia Ľudovíta Štúra, spojenú s lektorským výkladom na 

Bratislavskom hrade. 

Všetky ročníky EL sa 3. marca 2016 zúčastnili na besede pod názvom India – 

všetky farby Orientu. Beseda bola spojená s premietaním fotografií a dokumentu 

o prírode, ľuďoch, ich zvykoch a problémoch, ktorým v súčasnosti v Indii musia čeliť. 

 19. mája 2016 absolvovali žiaci tercie B exkurziu do výrobne ručného papiera v 

Podhorí. Prehliadli si blízku papierničku Petrus, kde sa doposiaľ vyrába ručný papier 

tradičnou technológiou.  

 V máji žiaci Kvarty absolvovali trojdňovú historicko-geografickú exkurziu do 

Nízkych Tatier - Bystrej. Počas exkurzie spoznávali najvýznamnejšie prírodné pamiatky 

NP Nízke Tatry a historické pamiatky mesta Banská Bystrica. Žiaci navštívili 

Bystriansku jaskyňu, lanopark Tarzánia na Táloch, absolvovali turistickú vychádzku do 

Mýta pod Ďumbierom a k vysielaču. Žiaci prezentovali svoje projekty týkajúce sa 

regiónu Horehronie. Súčasťou exkurzie bol aj interaktívny program v Múzeu SNP 

v Banskej Bystrici. Žiaci sa oboznámili s riešením židovskej otázky počas druhej 

svetovej vojny, so životnými podmienkami Židov v pracovných táboroch na Slovensku, 

o ich transportoch do koncentračných táborov.  

V júni absolvovali žiaci tercie A a B besedu s právničkou. Cieľom bolo zvyšovať 

právne povedomie žiakov. 

 V rámci školského výletu žiaci Kvarty navštívili v júni Trnavu.  Oboznámili sa 

s historickým centrom Trnavy, ktoré je vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. 

Z pätnástich kostolov Trnavy vstúpili do barokového univerzitného kostola sv. Jána 

Krstiteľa so skvostným oltárom, do gotickej baziliky sv. Mikuláša s nádhernými 
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vitrážovými oknami, do Židovskej synagógy premenenej na výstavnú galériu 

a Evanjelického kostola vybudovaného vo funkcionalistickom štýle v 30. rokoch 20. stor.  

 28. júna žiaci Sekundy A a Kvarty A navštívili zámok Schlosshof v Rakúsku, 

ktorý bol sídlom Eugena Savoyského a panovníčky Márie Terézie. V zámku absolvovali 

program Barokový život na zámku, prehliadli si zámocké záhrady, park, hospodárske 

budovy a minizoo.  

 

Projekty 

  V rámci OBN sú žiaci kvarty priebežne zapojení do projektu Viac ako peniaze 

(finančná gramotnosť). Program bol zameraný na výchovu ku finančnej gramotnosti. 

Pracovali so vzdelávacím portálom, online učebnicou, vypracovali vstupný aj výstupný 

test. Po úspešnom absolvovaní testu získali všetci žiaci certifikát Junior Achievement 

Slovensko o ukončení programu. 

 Na škole zrealizovali rôzne aktivity - interaktívne workshopy, ktoré uvádzajú 

študentov do problematiky tak, aby sa mladí ľudia učili rozpoznať rasistické 

a xenofóbne postoje, zoznámili sa s princípmi a fungovaním predsudkov a stereotypov 

a s dôsledkami, ktoré pre ľudí môžu mať. 

   

 

Pracovisko Vranovská 

 

Súťaže  

 Prof. Andrej Žitňan v tomto školskom roku viedol debatný krúžok. Študenti sa 

zúčastňovali rôznych debatných súťaží po celom Slovensku organizovaných Slovenskou 

debatnou asociáciou. Vzhľadom na to, že krúžok pracuje prvý rok po dlhom case, 

študenti nezískali žiadne významnejšie úspechy, ale zbierajú cenné skúsenosti 

a pripravujú sa na ďalší rok.  

 Olympiáda ľudských práv - 12. 10. 2015 sa Viktória Blaňárová, V.A zúčastnila 

seminára k súťaži OĽP. 4. 02. 2016 OĽP – krajské kolo OĽP na SOU Obchodné na 

Pántoch. Viktória Blaňárová postúpila do celoslovenského kola, kde získala 3. miesto 

v písaní eseje. 
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18. 11. 2015 sa konal workshop Innovation camp JA Slovensko. Zúčastnili sa ho 

študenti APE Ján Krčmář, Martin Sadloň, Réka Tündöková, Nikola Gajdošová. Peter 

Šípoš a Ján Krčmár – víťazný tím. Cieľom bolo testovanie zručností, budovanie 

skúseností so spoluprácou s človekom z praxe. 

 V decemberi 2015 – apríl 2016 sa študenti 4. a 5. ročníka zapojili do 3. ročníka 

finančnej vedomostnej súťaže pod názvom Finančná olympiáda. V zimnom semestri sa 

zúčastnili 1. kola. Do druhého kola postúpil Martin Pavelka, IV.B. 

 V školskom roku 2015/2016 prof. Wolnerová vyučovala nepovinný voliteľný 

seminár pre 4. ročník - Aplikovaná ekonómia. Študenti založili JA Firmu EXALTO. 

 22. 3. 2016 sa konal Veľtrh JA Firiem – celoslovenská prezentácia JA Firiem 

pod záštitou prezidenta SR. Zúčastnili sa ho študenti APE Martin Sadloň, Ján Krčmář, 

Réka Tündöková, Alena Solovicová. 

 20. 4. 2016 sa konalo regionálne kolo súťaže Mladý Európan v priestoroch 

Informačnej kancelárie EP na Slovensku, Palisády 29. Zúčastili sa ho študentky III.B 

Zuzana Kollárová, Lenka Vallová a Petra Moťovská.  

 5. 5. 2016 sa konalo finále projektu Social Inovation Relay, ktorého sa zúčastnilo 

10 najlepších tímov Slovenska. Tím Evanjelického lýcea sa medzi nich prebojoval - 

študenti Peter Šípoš, Ján Krčmár, IV.B. 

 

Exkurzie, prednáška, semináre  

 24. 9. 2015 – simulované zasadnutie Rady EÚ – projekt „Európa včera, dnes 

a zajtra“, ktorý pripravila Paneurópska únia na Slovensku v spolupráci s občianskym 

združením AdHoc, s podporou MZV a európskych záležitostí SR. Zúčastnili sa ho 

študenti 4. ročníka. Hlavným cieľom projektu je predstavenie legislatívneho procesu 

Európskej únie v praxi. Študentom stredných škôl priblížia spôsoby presadzovania 

záujmov jednotlivých členských štátov počas prijímania legislatívnych aktov na 

európskej úrovni. 

23. 10. 2015 do 9. 12. 2015 – študenti 2. ročníka sa zapojili do projektu FAIR 

PLAY – študenti za rovnoprávnosť, ktorý organizuje Amnesty International (AI). 

Zúčastnili sa projektových dní, živej knižnice, prípravy Maratónu písania listov – project 

pre študentov 2. ročníka, ktorý vyvrcholil Maratónom písania listov za oslobodenie 
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politických väzňov. Projekt zastrešovala Mgr. Anna Wolnerová. Cieľom bolo oboznámiť 

študentov s prácou medzinárodnej organizácie Amnesty International, angažovať sa v 

boji proti porušovaniu ľudských práv, následne bola zorganizovaná diskusia ku 

konkrétnym prípadom porušovania ľudských práv.  

Príbeh našej študentky, Simony Sečanskej, II.A bol v rámci Čiech a Slovenska 

zvolený ako príbeh s najvýznamnejšou zmenou v rámci projektu FAIR PLAY za 

školský rok 2015/2016. 

19. 11. 2015 – sa študenti SNS3 5. ročníka zúčastnili súdnych pojednávaní na 

Okresnom súde Bratislava IV. a oboznámili sa s priebehom súdneho konania. 

24. 11. 2015 – beseda pri príležitosti výročia 17. novembra 1989 organizovaná 

Ústavom pamäti národa. Zúčastnili sa jej študenti 4. ročníka. 

 27. 11. 2015 – Filmový festival OZ Človek v ohrození „Jeden svet “ pre 4. 

ročník,  venovaný téme migrantov do Európy - nedovolená manipulácia s ľuďmi, 

obmedzenie ich slobody, bezpečnosti, ohrozenie ich života a zdravia, sociálne, právne 

následky ilegálního odchodu z domovskej krajiny, utečenecké tábory… 

December 2015 – január 2016 panelová výstava Nadácie M.R: Štefánika na 

tému „Roky obetí, bojov a nádejí 1914 -1920“. Výstavu mali možnosť zhliadnuť všetci 

študenti školy, bola vystavená v priestoroch školy.  

21. 12. 2015 – prezentácia na tému Európske občianstvo a jeho pochopenie cez 

prípady na Európskom súde pre ľudské práva pre študentov SNS1 4. a 3. ročníka.  

20. 4. 2016 sa študenti SNS 4. roč. zúčastnil  prednášky v budove Slovenskej 

advokátskej komory Cieľom bolo oboznámenie sa s prácou SAK. 

13. 5. 2016 sa konala medzinárodná konferencia SCHENGEN V OHROZENI 

Môžeme Zachovať Slobodu Pohybu? Zúčastnili sa jej študenti 4. ročníka Martin 

Sadloň, Réka Tündöková, Barbora Rebrošová a Ján Krčmář. Cieľom bolo prehĺbenie 

vedomostí o Schengene a migračnej situácii v Európe, kríze Schengenu a pohľad 

mladých ľudí. 

27. 5. 2016 sa konala beseda s pánom Thomasom Frankom, ktorý prezentoval 

život a dielo svojho otca, maliara Adolfa Franka. Zúčastnili sa ho študenti 3. a 4. roč. 

Cieľom bolo oboznámenie sa s tvorbou, ktorá mapuje a prezentuje osud vlastnej rodiny 

a židovstva ako takého počas holokaustu. 
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VZDELÁVACIA  OBLASŤ  -  ČLOVEK  A  HODNOTY 

 

EVANJELICKÉ NÁBOŽENSTVO 

 Členovia PK EVB počas celého školského roka viedli žiakov v duchu kresťanskej 

– evanjelickej výchovy. Každý deň sa začínal Božím slovom a modlitbou na prvej 

vyučovacej hodine a aj modlitbou končil. Počas školského roka sa žiaci zúčastnili 8 

školských slávnostných služieb Božích, do ktorých sa zapájali deti a aj učitelia čítaním 

biblického textu, spevom, či vlastným programom. Na pracovisku Vranovská sa žiaci 

zúčastňovali stredtýždňových „Chapel“, ktoré s pomocou faráriek školy aj pripravovali. 

 Duchovného vzdelávania sa zúčastňovali aj učitelia na Biblických hodinách, 

ktoré mávali na začiatku každej pracovnej porady v danom mesiaci.  

Nedeliteľnou činnosťou PK EVB je pastorálna pomoc a poradenstvo. Všetci 

členovia PK boli ochotní poskytnúť túto formu duchovnej pomoci žiakom, študentom, ale 

aj kolegom učiteľom. 

 Z iniciatívy žiakov sme vytvorili priestor pre modlitebné chvíľky počas 

vyučovania. Žiaci mali možnosť stretávať sa 4 krát do týždňa. 

 Mgr. Karolína Konopeusová viedla misijný krúžok, ktorého cieľom bolo 

povzbudiť vieru študentov a získať prehľad o aktívnej pomoci a službe tým, ktorí to 

potrebujú. 

 

Pracovisko Palisády 

 

Súťaže 

 Biblická olympiáda. Celoslovenské kolo biblickej olympiády sa uskutočnilo 20. 

mája 2016. Súťaž pripravilo Misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku a 

organizačne ho zabezpečila Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v 

Rimavskej Sobote. Súťažilo sa v dvoch skupinách - osobitne štátne a cirkevné školy. 

Obe skupiny boli rozdelené do štyroch kategórií. Do celoslovenského kola postúpili 4 

žiačky – Miroslava Rovňáková, Zoe Fáberová, Debora Horňanová a Tamara Uhrínová.  

V 2. kategórii obsadila Miroslava Rovňáková (I.OA) 2. miesto, v 3. kategórii obsadila 

Debora Horňanová (III.OA) 1. miesto a Tamara Uhrínová (III.OA) 5. miesto. 



 34 

 Duchovná pieseň - súťaž sa konala už  po tretíkrát. Jej cieľom je dať priestor 

hudobným talentom a pomôcť im rozvíjať tento dar, ako aj motivovať mladú generáciu k 

poznávaniu a spievaniu duchovných piesní. Priebeh súťaže organizačne zabezpečila 

Evanjelická spojená škola v Martine konala sa aj vďaka finančnému príspevku z 

projektu Hoffnung für Osteuropa. V druhej kategórii získala Zlaté pásmo Daniela 

Mozolová (I.OA).  

 Vivat, Georgius Tranoscius – Školského kola sa zúčastnilo 25 žiakov. V 

celoslovenskom kole literárnej súťaže v duchovnej tvorbe získala Mária Mišových, 

kvarta  2. miesto. 

 

Exkurzie a besedy 

Žiaci I.OA a I.OB absolvovali prednášku z cyklu – Čas premien, chlapci - Na 

štarte k mužnosti, dievčatá -  Dospievam, alebo život plný zmien. 

 V rámci výchovy k zodpovednému manželstvu a rodičovstvu absolvovali žiaci 

II.OA videoprednášku na tému „Ak ma ľúbiš dokáž mi to! Sex, Aids, Vzťahy“. 

 

Pracovisko Vranovská 

 

 PK EVB sa snažila plniť úlohy, ktoré si zadefinovala v pláne práce PK EVB. 

Jednou z jej hlavných priorít bola duchovno-pastoračná činnosť pre študentov, 

profesorov a ďalších pracovníkov školy. Pravidelne sa konali stretnutia chapel (každú 

stredu), služby Božie na výročné slávnosti v rámci cirkevného roka a pri rôznych 

príležitostiach, na ktorých organizácií sa podieľali okrem spirituálky, karolíny 

Konopeusovej EL aj učitelia: Miroslava Hodáňová, Randy Mundt a Dominique 

Buchholz. Pravidelne (každý štvrtok po vyučovaní) sa prof. Hodáňová stretávala so 

študentmi na modlitbách a „dievčenskej“ skupinke. 

 V školskom roku 2015/2016 spirituálka Karolína Konopeusová nebola členkou 

PK EVB na Vranovskej a nezúčastňovala sa zasadnutí, ale komunikovala s členmi PK, 

ktorí jej pomáhali organizovať všetky duchovné aktivity. V rámci komunikácie pri 

organizovaní duchovných aktivít však bolo nevýhodou to, že pani spirituálka 

Konopeusová nevie po anglicky. Mgr. Hodáňová tlmočila jej a prof. Buchholz a Mundt. 
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 Ďalej sa členovia PK EVB sústredili na skvalitnenie vyučovania EVB, 

povzbudzovali  študentov ku kritickému mysleniu a formulovaniu vlastných názorov, 

zdôrazňovali afektívnu stránky vyučovania a zapájaniu študentov do duchovného života 

školy.  

 Na modlitby a pastorálne rozhovory členovia PK využívali modlitebňu, ktorá 

tento rok slúžila pre všetkých študentov. Z túžby a iniciatívy študentov 

v predcháczajúcom školskom roku sa v školskom roku 2015/2016 mohla slávnostne 

otvoriť modlitebná miestnosť. Dňa 29. 2. 2016 sme sa zhromaždili v upravenom 

novom priestor a Božím slovom s požehnaním, sme dali do užívania tieto priestory, ktoré 

chcú a aj pravidelne využívajú naši študenti na stíšenia a modlitby, alebo spoločné 

rozhovory.  

 

Súťaže 

 Biblická olympiáda - Na školskom kole EL sa zúčastnilo 7 študentov do 

celoslovenského kola postúpila Ľubica Dobrovodská (II.B), umiestnila sa na 5. mieste.  

 Duchovná pieseň - Lenka Sklouzová  (IV.A) postúpila do celoslovenského kola, 

kde získala v 4. kategórii strieborné 

 Vedomostná súťaž o reformácii (celoslovenské kolo) – súťažný tím - Adam 

Ďuračka (II.A), Simona Gondová (IV.A), Nikola Gajdošová (IV.A). Tím nepostúpil do 

finále. 

 

Exkurzie a besedy 

 13. - 14. 9. 2015 - Výber študentov 2. a 3. ročníka v rámci výmenného pobytu 

Hoggeveen – Bratislava: Osvienčim – Krakow – cieľom exkurzie bolo priblížiť 

študentom udalosti, ktoré počas 2. svetovej vojny zásadne popierali základné ľudské 

práva a slobody, a tým ich učiť tolerancii a úcte k všetkým ľuďom. 

 Sadenie stromu Reformácie – 2. 11. 2015 – strom Lipa v areáli školy EL. 

Naša škola sa aktívne zapojila do projektu 500 stromov Reformácie, ktoré bolo 

vyhlásené našou ECAV k 500. výročiu Reformácie. Dňa 2. 11. 2015 sme sa zhromaždili 

pred budovou EL Vranovská, kde za prítomnosti zborového farára cirkevného zboru 

Bratislava Petržalka, Mgr. Jána Kolesára, pani riaditeľky Ing. E.Prostredníkovej, Ole 
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Schenka – zahraničného lektora a duchovnej správkyne Mgr. Karolíny Konopeusovej 

zasadili strom Reformácie – lipu. Tejto akcie sa zúčastnili a žiaci 4.A z EZŠ pod vedením 

pani zástupkyne Mgr. Renáty Minarovičovej, ako budúci študenti EL Vranovská, aby 

mohli sledovať rast tohto stromu.   

 16. 11. a 25. 11. 2015  - Židovské múzeum – exkurzia - Múzeum židovskej 

kultúry s odborným výkladom v anglickom jazyku a premietanie filmov s príbehmi ľudí 

zo Slovenska, ktorí prežili holokaust pre 4. ročník. Cieľom bolo zoznámenie sa s 

dejinami a kultúrou židovstva nielen na Slovensku. 

 10. 12. 2015 - Vianočný spev – Cieľom bolo povzbudiť a potešiť pacientov 

v centre sociálnych služieb spevom a darčekmi (ul. Sibírska, BA - Rača). 

 V tomto školskom roku sa pravidelné ekumenické stretnutie cirkevných škôl 

v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov nekonalo. Organizovať ich mala Spojená 

škola sv. Františka z Assisi, BA – Karlova ves. Nakoľko v tomto období na mnohých 

školách prebiehal štrajk učiteľov, toto stretnutie sa neuskutočnilo.  

 4. 5. 2016 - Exkurzia – Evanjelická bohoslovecká fakulta UK pre seminaristov 

z EVB – cieľom bolo zažiť teológiu v praxi. Študenti sa aktívne zúčastnili na 

prednáškach, službách Božích a besedovali so spirituálkou EBF UK o živote 

v teologickom domove. 

   

Žiaci na oboch pracoviskách sa pravidelne zúčastňovali slávnostných školských služieb 

Božích:     

• Začiatok školského roka 

• Pamiatka Reformácie                  

• Vianočné sviatky                       

• Novoročné služby Božie             

• Pred Veľkonočnými sviatkami      

• Vstúpenie                                              

• Zoslanie Ducha svätého 

• Odovzdávanie maturitných vysvedčení   

• Ukončenie školského roka     
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  Veľký význam vo výchovnom pôsobení na žiakov  mala aj ich aktívna účasť na 

službách Božích, konaných pri významných príležitostiach cirkevného roka a školy. Aj 

pri týchto príležitostiach sme mali možnosť vidieť výsledky nášho výchovného pôsobenia.  

  Výzdoba školy v tomto školskom roku bola vedená v súlade s aktuálnymi 

obdobiami cirkevného roka, pamätnými dňami, sviatkami a inými významnými 

udalosťami. Taktiež žiaci prezentovali na nástenkách školy svoje projekty vypracované 

na hodinách náboženstva na zadané témy vyplývajúce z tematických plánov: Cirkevný 

rok, 10 Božích prikázaní, Svetové náboženstvá. V koordinácii s predmetom Výtvarná 

výchova sme práce žiakov vystavili aj vo vestibule Malého kostola na Panenskej ulici. 

 Spolupráca s EBF UK prebehla aj v tomto školskom roku. Poslucháči EBF UK 

pod vedením Mgr. Eriky Valko-Krišťákovej, PhD absolvovali praktikum katechetiky v 

nižších triedach 8-ročného gymnázia. Študenti vyučovali podľa rozvrhu v triede kvarta 

A každý pondelok a každý utorok v tercii A v prvom polroku u Mgr. Konopeusovej.  

Úroveň vyučovacích hodín bola primeraná skúsenostiam a vedomostiam študentov a ich 

príprave. Počas týchto hodín sa žiaci správali slušne a aktívne sa zapájali do 

vyučovacieho procesu. 

 

VZDELÁVACIA  OBLASŤ  -  UMENIE  A  KULTÚRA 

 

UMENIE  A  KULTÚRA 

 

Pracovisko Vranovská 

 

 Nakoľko žiaden z vyučujúcich nevyučuje predmet UKL alebo DUS odborne, 

každý využíva aj vedomosti z vlastného predmetu, a tým vzniká prostredie pre 

nadštandardné medzipredmetové vzťahy zvlášť s PK humanitného zamerania: OBN/DEJ, 

GEG, SJL, NEJ, ANJ 

 

 Exkurzie a besedy 

• 26. 10. 2015: návšteva výstavy s diskusiou „Inšpirácie naživo“ v Slovenskom 

národnom múzeu (DUS1, DUS2, DUS3, A. Žitňan) 
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• 28. 10. 2015: návšteva Slovenskej národnej galérie (I.B, O. Šebáňová, III.A, Ľ. 

Novysedláková) 

• 5. 11. 2015 návšteva výstavy Titanic (I.A, J. Alexyová),  

• tvorba plagátikov k DOD 

• November 2015: príprava programu ku dňu Ľudovíta Štúra (scénky, 2. ročník), 

výtvarná súťaž ku dňu Ľudovíta Štúra, zodpovedná M. Brunovská 

• 10. 3. 2016: návšteva Galérie mesta Bratislavy, výstava "Pavučiny starých 

majstrov", I.A a I.B trieda, zodpovedné: O. Šebáňová, J. Alexyová 

• 18. 3. 2016: návšteva Kunsthistorishes Museum, Viedeň, seminaristi zo štvrtého 

a piateho ročníka, zodpovedný A. Žitňan 

• 2. 5. 2016: návšteva Kunsthalle Bratislava, výstava "Strach z neznámeho", tretí 

ročník, zodpovedná Ľ. Novysedláková  

 

Výzdoba školy 

• výstava plagátov ku dňu otvorených dverí mapujúcich zážitky z predchádzajúcej 

návštevy výstavy Titanic (5. 11. 2015), zodpovedná J. Alexyová 

• výstava vyobrazení Ľudovíta Štúra, ktoré vznikli v rámci výtvarnej súťaže ku 

dňu Ľudovíta Štúra (po 30. 11. 2015), zodpovedná M. Brunovská 

• výstava antistresových omaľovánok, jún 2016, zodpovedná M. Brunovská 

 

 

VZDELÁVACIA  OBLASŤ  -  ZDRAVIE  A  POHYB 

 

TELESNÁ  A  ŠPORTOVÁ  VÝCHOVA 

 

  Telesná a športová výchova je nezastupiteľnou súčasťou systému výchovy a 

vzdelávania detí a dospievajúcej mládeže. Rastie jej význam a funkcia pri pôsobení na 

všestranný rozvoj osobnosti a na upevňovanie zdravia. Vzdelávacia oblasť Zdravie 

a pohyb vytvára priestor na realizáciu prostredníctvom pohybových aktivít telesnej 
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výchovy, športovej činnosti a pohybových aktivít v prírodnom prostredí.  

 Pozoruhodné sú aj mnohé úspechy žiakov v športových súťažiach i napriek 

tomu, že podmienky na vyučovanie telesnej výchovy sú obmedzené (predovšetkým na 

Palisádach).  

 

Pracovisko Palisády 

 

Súťaže 

september 2015 - obvodné kolo v cezpoľnom behu v Horskom parku - žiaci a 

žiačky: Tomáš Michalec, Peter Mozola, Tomáš Zemko, Daniela Mozolová, Lucie 

Adámková, Michal Ciprich, Šimon Šmajda, Oskar Kadlec, Karolína Kováčová Janeková 

Eva, Kováčová Karolína 3. miesto, Viktória Čerňanská, Linda Trančíková 5. miesto 

november 2015 - Školský pohár vo futbale mladších žiakov  -  ZŠ Vazovova -  

Matúš Vajdička, Tomáš Michalec, Dávid Klokner, Ján Kolár, Peter Mozola, Martin 

Rovňák, Juraj Zemko,  Samuel Hebort.  

 november 2015 – obvodné kolo v basketbale žiačok - Linda Trančíková, 

Viktória Vadovičová, Radmila Chmelárová, Laura Maťašová, Mária Gaburová, Tatiana 

Tomášová, Nina Zrubáková – 5. miesto 

 apríl 2016 – obvodné kolo vo vybíjanej žiačok – Zoe Fáberová, Miroslava 

Rovňáková,A.Balogová Terézia Gandžalová, Zuzana Hudecová Paula Kováčová, 

Alexandra Kubišová, Aneta Kučinská, Daniela Mozolová, Anna Nguyen, Laura 

Ružičková, Laura Pavlovičová, Petra Pauličková – 6. miesto 

 apríl 2016 - obvodné kolo vo flórbale žiakov na ZŠ Vazovova. Matúš Gajdoš, 

Michal Ciprich, Martin Klátik, Roman Kapuš, Šimon Šmajda, Martin Šefranko, Alex 

Pavlikovský, Peter Mozola - 1. miesto v skupine 

apríl 2016 - finále obvodného kola vo florbale žiakov Matúš Gajdoš, Michal 

Ciprich, Martin Klátik, Roman Kapuš, Šimon Šmajda, Martin Šefranko, Alex 

Pavlikovský, Peter Mozola. Naši žiaci obsadili vynikajúce 2. miesto.  

 máj 2016 – obvodné kolo vo volejbale žiačok – Tereza Bieliková, Tamar 

Uhrínová, Veronika Baníková, TatianaTomášová, Mária Gaburová, Laura Maťašová, 

Radmila Chmelárová, Linda Trančíková, Rebeka slezáková, Nina Zrubáková – 2. miesto 
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 máj 2016 – finále obvodného kola vo futbale mladších žiakov – Alexandra 

Kubišová, Matúš Vajdička, Alex Lovás, Peter Mozola, Ján Kolár, Samuel Hebort, Erik 

Dou, Juraj Zemko, Ondrej Valašík, Tomáš Michalec – 5. miesto 

máj 2016 - Obvodné kolo v ľahkej atletike žiačok na FTVŠ Lafranconi – beh na 

60 m – Viktória Čerňanská – 1. miesto, skok do diaľky – Viktória Čerňanská – 1. 

miesto. 

 13. – 18. marca 2016 sa uskutočnil aj lyžiarsky výcvikový kurz pre III.OA  a 

III.OB pod vedením Mgr. Jany Kovačikovej v Jasnej. Cieľom bolo zdokonalenie sa v 

lyžovaní a upevnenie zdravia. 

 

  Pracovisko Vranovská 

 

 Vyhodnotenie LVVK - V dňoch od 18.01. 2016 - do  23.01.2016 sa konal LVVK pre 

prvé ročníky našej školy v Bystrej. Zúčastnila sa ho trieda I.A – 24 žiakov,  I.B – 25 žiakov,  3 

náhradníci z vyšších ročníkov. Ubytovanie a stravovanie bolo zabezpečené v Bystrej, hotel 

Biela Medvedica. Metodický výcvik sa konal v športovom stredisku – Mýto pod Ďumbierom. 

Lyžiarsky výcvik sa vykonával v rozsahu plánu výcviku. Nedošlo k udalostiam, ktoré by 

porušovali školský poriadok. Žiaci využili aj po prvý raz poskytnutý príspevok z Ministerstva 

školstva vo výške 150€ na žiaka. 

   Vyhodnotenie evakuácie školy - 1. 10. 2015 (štvrtok) sme vykonali nácvičnú  

evakuáciu školy cez štyri únikové trasy. O 10:20 hod sa uskutočnila evakuácia školy v dôsledku 

iného ohrozenia - vypuknutia požiaru na škole. Študentov a zamestnancov školy sme evakuovali 

štyrmi únikovými cestami, na miesto sústredenia - Kežmarské námestie. Evakuácie sa 

zúčastnilo 239 študentov, chýbalo 28 študentov. Evakuácie sa zúčastnilo aj 23 pedagogických 

zamestnancov. Situácia bola úspešne zvládnutá.   

 

Súťaže 

 V cezpoľnom behu dievčat v obvodnom kole sa družstvo EL umiestnilo na 4. 

mieste. 

 V obvodnom kole v cezpoľnom behu chlapcov v súťaži škôl získali starší žiaci 6. 

miesto. 
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 V obvodnom kole v stolnom tenise chlapcov získali Peter Velčický, Martin 

Sadloň, Jaroslav Pešek a Boris Ország 3. miesto. 

 V obvodnom kole v stolnom tenise dievčat získali dievčatá 5. miesto. 

 V obvodnom kole vo futsale chlapcov sa družstvo EL umiestnilo na 7. mieste. 

 V obvodnom kole vo florbale starších žiakov sa títo umiestnili na 3. mieste. 

 Staršie žiačky sa v obvodnom kole vo florbale umiestnili na 2. mieste. 

 V obvodnom kole vo volejbale chlapcov sa títo umiestnili na 6. mieste. 

 V obvodnom kole vo volejbale dievčat sa tieto umiestnili na 6. mieste. 

 V basketbale sa obvodnom kole umiestnili starší žiaci na 2. mieste.  

 Staršie žiačky sa v obvodnom kole v basketbale umiestnili na 2. mieste. 

 V krajskom kole v bedmintone sa chlapci umiestnili na 5. mieste (Martin 

Cholvad, Bystrík Fodor). 

 V krajskom kole v bedmintone sa dievčatá umiestnili na 5. mieste ( Ema 

Palčeková, Sára Kvaková). 

2. a 3. júna 2016 sa konali Športové hry evanjelických gymnázií. Žiaci našich 

gymnázií sa stretli po dvoch rokoch na ďalšom ročníku súťaže v Liptovskom Mikuláši, 

aby si zmerali sily v športovom zápolení. Výsledky:  

Basketbal dievčatá - 2. miesto 

Volejbal dievčatá -  6. miesto 

Florbal chlapci -  2.miesto 

Futsal chlapci – 4. miesto.griajana 

Reprezentácia - Najúspešnejší študenti za šk. rok 2015/2016 

  

 Žiaci Evanjelického lýcea dosahujú veľmi dobré výsledky aj v športových 

aktivitách, ktorým sa venujú prostredníctvom športových klubov:  

 

Hana Kubalová - I.B, Majsterka Slovenska v štafete 4x200m vs, 3. miesto 4x100m v plávaní 

Adam Urban - II.A,  8. miesto v 1. Bratislavskej lige dorastencov vo florbale - Top 15 

dorastenec 

Samuel Bernát - I.A,  2. miesto v 1. Bratislavskej lige dorastencov vo florbale 
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Bystrík Fodor - I.A,  2. miesto v 1. Bratislavskej lige dorastencov vo florbale  

Martin Cholvad - I.A, 1. miesto v 1. Bratislavskej lige dorastencov vo florbale                                                                                       

Martin Vician – III.B, 2. miesto v 1. lige U 19 vo futbale 

Bruno Čerňanský – I.A, Majster Slovenska, 1. liga vo futbale, najlepší strelec ligy 

Katarína Májovská – III.B, 1. miesto v 1. lige junioriek vo futbale 

Patrícia Gašparovičová – I.A, Majsterka Slovenska, 1. liga starších žiačok vo futbale, 5. 

miesto Európsky turnaj v Paríži 

Kristína Klatá – IV.B, 3. miesto - Extraliga ženy, 3. miesto - MSR SK vo volejbale, v extralige 

postup do Európskej ligy a CEU cupu 

Lucia Laliková - Majstrovstvá Slovenska moderná gymnastika – 2. miesto 

Andrej Kocák -  II.A, 3. miesto, Slovenský pohár muži, vodné pólo 

Nastasia Vlašičová - I.A, Highpoint champion 

Matilda Sedničková - I.B, 2. miesto, parkúr 115 cm, Rakúsko 

Michal Vávra - III.B, 1. miesto - Kaktus bike Bratislavský maratón, 3. miesto - Púchovský 

maratón, cyklistika       

 

Od 11. do 14. mája 20156 sa prihlásení žiaci a študenti zúčastnili medzinárodného 

stolnotenisového turnaja zdravotne znevýhodnených športovcov Slovakia Open 2016. 

Turnaj sa konal pod záštitou predsedu Slovenského paraolympijského výboru, pána Jána 

Riapoša a Ministerstva školstva SR. Naši žiaci pomáhajú so zbieraním loptičiek a 

ďalšími potrebnými činnosťami. Za svoju prácu dostali od organizátorov ocenenie a 

písomné poďakovanie. 

 

VÝCHOVNÉ PÔSOBENIE 

 

Pracovisko Palisády 

 

 So vzdelávacím snažením celého pedagogického kolektívu, sú v centre našej 

pozornosti aj otázky výchovného pôsobenia na našich žiakov. V tomto smere 

rozhodujúcu úlohu zohrávajú výchovné predmety, a to evanjelické náboženstvo, 

občianska náuka, hudobná výchova, výtvarná výchova, ale aj humanitné predmety. Je 
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veľmi dobré, že na hodinách evanjelického náboženstva sa venuje dostatok priestoru 

mnohým problémom, ktoré trápia nielen spoločnosť, ale aj mladých ľudí. Niekedy 

učitelia nahrádzajú zaneprázdnených rodičov, diskutujú, vysvetľujú a učia vidieť a 

chápať širšie súvislosti. Ide hlavne o prevenciu protispoločenských javov, kriminality a 

drogovej závislosti, výchovu k manželstvu a rodičovstvu, dobrovoľnícku prácu a pomoc 

svojmu okoliu.  

 V snahe pomôcť žiakom s výchovnými problémami alebo s poruchami učenia 

sme aj v tomto školskom roku využívali služby - Centier pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie (ďalej – CPPPaP) pre Bratislavu I a Bratislavu V.   

 Činnosť Koordinátora prevencie vychádzala z plánu práce koordinátora, plánu 

práce školy, ale zahŕňa aj okamžité riešenie aktuálnych problémov, ktoré sa na škole 

vyskytnú. Vo svojej práci využívala koordinátorka skúsenosti z dlhoročnej pedagogickej 

praxe, ale aj odbornú pomoc psychológov z CPPPaP Brnianska 47, Bratislava.  

 Koordinátor prevencie zabezpečoval prácu odborníkov z CPPPaP v jednotlivých 

triedach, vyplnenie prihlášok triednymi učiteľkami, kde popísali a špecifikovali potreby 

programov pre svoje triedy. Koordinátor prevencie zabezpečoval rovnomerné využívanie 

času odborníkov v jednotlivých triedach tak, aby žiakom neodpadávali vždy tie isté 

hodiny, teda aby psychológovia chodili v rôzne dni a rôzne hodiny. 

 Program realizovaný v jednotlivých triedach EL (pracovisko Palisády): 

I.OA, I.OB: „Atmosféra v triede“ „Teambuilding“– spoznávanie sa navzájom a 

utváranie kamarátskych vzťahov, “Šikana a kyberšikana a bezpečne na internete”,  

II.OA:  “Šikana a kyberšikana a bezpečne na internete”,  

III.OA, III.OB: “Šikana a kyberšikana a bezpečne na internete” a “Nebezpečenstvo 

alkoholu” 

IV.OA: „Atmosféra v triede“ „Teambuilding“– spoznávanie sa navzájom a utváranie 

kamarátskych vzťahov, “Šikana a kyberšikana a bezpečne na internete” a 

“Nebezpečenstvo alkoholu” 

 Aj pre budúce školské roky je potrebné zamerať sa viac na prácu triednych 

učiteľov a zefektívniť jej výsledky, aby problémy v triedach riešili predovšetkým triedni 

učitelia v spolupráci s duchovnou správkyňou. 

 Okrem preventívnych programov pre triedy, sme na výchovných komisiách a 
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mimoriadnych rodičovských združeniach riešili aj konkrétne prípady porušovania 

školského poriadku a náznaky šikany.  

 K efektivite preventívnych aktivít a programov prispieva účasť koordinátorky 

prevencie na metodických a supervíznych stretnutiach v CPPPaP, Brnianska 47, 

Bratislava.  

 

Pracovisko Vranovská 

 

 Na pracovisku Vranovská spolupracujeme s CPPPaP Švabinského 7, Bratislava 

V so psychologičkou Mgr. Zuzanou Hronovou. Zmeny v organizácii práce v CPPPaP sa 

dotkli aj pravidelnej psychologickej služby na škole, ktorá bola zrušená. Mgr. Zuzana 

Hronová mala jeden deň v týždni na prácu mimo pracoviska CPPPaP a pre školu bola 

k dispozícii iba po telefonickom dohovore.   

 V školskom roku 2015/2016 študenti 3. ročníka (32 žiakov) absolvovali v prvom 

polroku šk. roku psychologické testy za účelom voľby štúdia a posúdenia adekvátnosti 

výberu povinne voliteľných seminárov. O výsledkoch vyšetrenia boli informovaní 

formou individuálnych konzultácií v CPPPaP.  

  VP spolupracovala so psychologičkou aj pri pomoci študentom s VPU alebo 

inými problémami a sprostredkovala konzultácie s rodičmi týchto študentov. Pomáhala 

pri dokumentácií a integrácií študentov.  

 VP pravidelne konzultovala so psychologičkou problémy, ktoré sa počas roka 

vyskytli vo výchovno-vzdelávacom procese a sprostredkovala študentom a ich 

zákonným zástupcom stretnutia a konzultácie s pani psychologičkou pri ťažkostiach 

(zdravotné problémy, problémy v rodine, v učení, ai.).  

 

Práca so študentami maturitných ročníkov 

 Študenti maturitných ročníkov boli informovaní o možnosti štúdia na vysokých 

školách, o dôležitých termínoch a informáciách, ktoré si majú všímať pri výbere 

vysokých škôl. Informácie im boli pravidelne poskytované na nástenke VP, 

prostredníctvom e-mail komunikácie, počas triednických, konzultačných hodín VP a po 

individuálnej dohode. 
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Prezentácie vysokých škôl a agentúr 

 Študenti maturitných ročníkov boli informovaní o možnosti štúdia na vysokých 

školách, o dôležitých termínoch a informáciách, ktoré si majú všímať pri výbere 

vysokých škôl. Maturanti boli priebežne informovaní aj o dňoch otvorených dverí na 

vysokých školách. Týchto podujatí sa zúčastnili individuálne alebo spolu s vyučujúcimi 

odborných predmetov. 

 Počas školského roka prebehlo niekoľko prezentácií VŠ a vzdelávacích inštitúcií. 

VP dôkladne zvažovala jednotlivé prezentácie. Maturantom bola bližšie predstavená 

forma SCIO testov, ktoré čoraz viac škôl zaradzujú do procesu prijímania nových 

študentov.  

 7. októbra 2015 sa študenti maturitných ročníkov zúčastnili Veľtrhu vysokých škôl 

Akadémia&Vapac v NTC, BA v sprievode triednych profesorov (prof. Žitňan, prof. 

Brunovská). 

 Výchovná poradkyňa sa venovala problémom maturantov pri hľadaní VŠ aj 

individuálne, predovšetkým pri vypĺňaní a oprave chýb v e-prihláškach a pri 

kontaktovaní študijných oddelení jednotlivých VŠ. 
 

Preventívne prednášky a semináre 

 Výchovná poradkyňa zabezpečila pre jednotlivé ročníky preventívne prednášky 

v spolupráci s kpt. Mgr. Henrietou Čechovičovou z Policajného zboru v Bratislave – 

Petržalke (Prevencia a styk s verejnosťou). 

1. ročník: Bezpečnosť na internete (19. máj 2016) 

2. ročník: Bezpečnosť na internete (31. máj 2016)  

4. ročník: Obchodovanie s ľuďmi (2. jún 2016) 

 Výchovná poradkyňa viedla seminár určený pre prvé ročníky o učení – formách, 

štýloch, problémoch a organizovaní času (1. jún 2016). 

 

Prezentácia Evanjelického lýcea  

 VP pomáhala pri prezentácii štúdia na Evanjelickom lýceu komunikáciou 

s výchovnými poradcami na základných školách v Petržalke, s cirkevnými zbormi 

v Bratislave a okolí a individuálne s možnými uchádzačmi o štúdiu na SŠ. 
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MEDZINÁRODNÉ MERANIA A INÉ TESTOVANIA 

 

 V školskom roku 2015/2016 mali študenti maturitných ročníkov možnosť 

maturovať aj online. Túto formu písomnej maturity si nezvolil ani jeden študent.  

 Študenti 3., 4. a 5. ročníka mali možnosť byť zapojení do pilotného testovania a 

enerálnej skúšky z anglického jazyka na úrovni C1 európskeho referenčného rámca 

pre cudzie jazyky. uskutočnili sa tri testovania: 

- 21. 10. 2015 – pilotné testovanie pre študentov 4. a 5. ročníka (110 študentov) 

- 28. 1. 2016 – pilotné testovanie pre študentov 5. ročníka (51 študentov) 

- 13. 4. 2016 - generálna skúška pre študentov 3. a 4. ročníka (94 študentov) 

 V rámci hodnotenia efektivity stredných škôl, na základe ktorého vznikli 

zoznamy najlepších základných a stredných škôl podľa výsledkov ich žiakov sa 

Evanjelické lýceum umiestnilo v Bratislavskom kraji spomedzi 42 gymnázií na 4. mieste 

s hodnotením 76%. Umiestnenie v rámci celého Slovenska je 13. - 15. miesto 

spomedzi 247 hodnotených gymnázií na Slovensku (najlepšie umiestnenie získalo 

Gymnázium Poštová, Košice s hodnotením 93%). Hodnotenie škôl vzniklo na základe 

metodiky INEKO, ktorá zahŕňa výsledky žiakov za uplynulé 4 roky. Do hodnotenia 

vstupovali iba školy, na ktorých za uplynulé štyri roky maturovalo aspoň 80 žiakov.  

 

 

PRÁCA DUCHOVNEJ SPRÁVKYNE 

 

 Podrobné správy o činnosti duchovnej správkyne na pracovisku Palisády a 

Vranovská sú v prílohe č. 1.  

 

PRÁCA ŽIACKEJ RADY ŠKOLY 

 

 Žiacka rada školy pri Evanjelickom lýceu je zoskupenie zástupcov žiakov našej 

školy, ktorí prezentujú názory žiakov a predkladajú návrhy vedeniu školy na zlepšenie 

chodu EL, či už ide o organizáciu vyučovacieho procesu a pobytu v priestoroch školy 

počas vyučovania, alebo sa jedná o mimoškolské aktivity.  
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 Žiacka rada školy už po ôsmy rok úspešne organizovala mimoškolský život a 

aktivity pre žiakov Evanjelického lýcea.  

 Zámerom ŽRŠ je zlepšiť vzťahy medzi žiakmi, podporovať spoluprácu v 

kolektíve, ako aj poskytnúť mladým ľuďom možnosť rozvoja vlastnej osobnosti, 

zodpovednosti, kreatívneho myslenia, ale aj organizačných schopností a komunikácie s 

dospelými. ŽRŠ je poradným organom vedenia EL (zatiaľ len neoficiálne).  

  

Aktivity ŽRŠ v školskom roku 2015/2016: 

 

• Movie Night -  2 podujatia strávené sledovaním 2-3 filmov v priestoroch EL 

(17.00 - 20.00h) 

• Colour Week  

• Turkey Party - Oslava Dňa vďakyvzdania, posedenie s profesormi a americkými 

lektormi pri tradičnom americkom sviatočnom jedle - moriak, krátky program z 

histórie sviatku a zo súčastnosti 

• Deň otvorených dverí - členovia ŽRŠ pomohli organizovať akciu a sprevádzali 

potenciálnych záujemcov o štúdium na EL -  spojené s adventným bazárom 

• Mikuláš - deň svätého Mikuláša, rozdávanie sladkostí 

• Valentínska party 

• Deň učiteľov - program pre učiteľov a profesorov v priestoroch školskej jedálne, 

v spolupráci s EZŠ 

• pri príležitosti Dňa Zeme – čistenie areálu školy a jej blízkeho okolia 

• Garden Party – spoločná júnová grilovačka a activity v areáli a priestoroch školy 

 

 

MIMOŠKOLSKÉ  AKTIVITY  PODPORUJÚCE  VÝCHOVNÉ  CIELE  ŠKOLY 

 

 Na vytvorenie lepších podmienok na mimoškolskú činnosť žiakov sme aj tento 

rok využili vzdelávacie poukazy, ktoré poskytli rodičia škole na záujmovú činnosť 

svojich detí. Tak sme mohli otvoriť päť krúžkov podľa záujmu žiakov: debatný krúžok, 

misijný krúžok, flórbalový krúžok, krúžok španielčiny a spevokol. 
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PODPORA  DOBROVOĽNÍCTVA  PROSTREDNÍCTVOM  ZBIEROK 

 

Tento rok bol špecifický aj prílivom migrantov do Európy. Situácia nebola a ani 

nie je ľahostajná ani našej škole. Zorganizovali sme 2 zbierky šatstva, ktoré sme 

odovzdali tým, ktorí to najviac potrebovali. Spolupracovali sme aj s Evanjelickou 

diakoniou. 

 Žiaci mali možnosť zapojiť sa do viacerých charitatívnych zbierok 

organizovaných rôznymi neziskovými organizáciami: 

• september – zbierka potravín a prikrývok pre utečencov  

• september – Biela pastelka – zbierka organizovaná Slovenskou úniou nevidiacich  

• október – zbierka detského ošatenia pre utečencov 

• október – Dni nezábudiek – zbierka organizovaná Ligou za duševné zdravie 

• november – TESCO potravinová zbierka na pomoc ľuďom v núdzi 

• december – Hodina deťom 

• apríl – Deň narcisov – zbierka organizovaná Ligou boja proti rakovine.  Študenti 

2., 3. a 4. ročníka našej školy rozdávali v okolí školy narcisy a pomáhali šíriť 

myšlienky spolupatričnosti a pomoci ľuďom s onkologickým ochorením. 

• máj – Tesco beh pre život - sled akcií, na ktorých naši študenti zbierali peniaze 

pre Národný onkologický ústav ako dobrovoľníci. Svojou aktívnou účasťou 

prispeli k získaniu ďalších finančných prostriedkov pre zakúpenie dôležitého 

diagnostického prístroja pre Výskumný ústav rakoviny SAV. 

• máj – Slovakia Open – pomoc telesne znevýhodneným športovcom – zbieranie 

loptičiek pri medzinárodnom stolnotenisovom turnaji 

Všetky spomínané podujatia organizované školou ako aj účasť našich žiakov na 

súťažiach boli okrem iného aj naším konkrétnym vkladom v prevencii drogových 

závislostí. Práve tieto podujatia sú najlepším prostriedkom pre rozvoj pozitívnych 

záujmov našich žiakov a študentov, a tým aj prostriedkom na aktívne odbúravanie 

negatívnych vplyvov na mladú generáciu. Veľmi nás teší, že naši študenti sa ochotne 

zapájajú do takejto charitatívnej činnosti – bez nároku na odmenu, a preto im patrí náš 

obdiv a poďakovanie. 
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SPEVOKOL  EVANJELICKÉHO  LÝCEA 

  

 Spevokol Evanjelického lýcea pracuje pod vedením Ivany Jelen, M.M.  Spevokol 

EL v šk.roku 2015/16 naďalej pracoval v komornejšom, dievčenskom zložení. Okrem 

účinkovania na školských službách Božích vystupoval na pravidelných školských chapels. 

 

 

ŠKOLSKÉ PARTNERSTVÁ A PROJEKTY ŠKOLY 

  

Spolupráca so školami 

 Od roku 2007 trvá partnerská výmena študentov medzi Evanjelickým lýceom a 

školou v holandskom a Hoogeveen. V školskom roku 2015/2016 sa výmenných pobytov 

zúčastnila jedna skupina 20 študentov z EL, ktorá strávila týždeň v Holandsku, v škole a 

v rodine a recipročne v septembri prišli holandskí študenti na EL. Každý rok sa venuje 

inej tematike, ku ktorej si študenti pripravia prezentácie. Tohto roku sa venovali životu 

detí počas druhej svetovej vojny. Okrem aktivít v škole žiaci pravidelne navštívia 

Amsterdam a Dom Anny Frankovej, kde si pripomenú zločiny 2. svetovej vojny. 

Rovnako si ich pripomenuli aj v múzeu v Osvienčim. Pri návšteve holandských študentov 

na Slovensku majú naši študenti možnosť predstaviť krásy Slovenska a slovenskú kultúru. 

  

Spolupráca s Ligou proti rakovine 

 Jedným z dôležitých projektom, do ktorého je naša škola aktívne zapojená je 

Onkologická výchova a spolupráca s Ligou proti rakovine. Už niekoľko rokov v tejto 

oblasti dosahujeme pozoruhodné výsledky.  

Spolupráca s Ekotopfilmom 

 Už sedemnásty rok pomáhajú študenti lýcea pri organizačnom zabezpečení 

medzinárodnej prehliadky filmov s tematikou trvale udržateľného rozvoja, pričom 

využívajú dobrú znalosť anglického jazyka. 

 

Spolupráca so Zväzom telesne postihnutých športovcov 

 Stalo sa už tradíciou, že žiaci nášho Evanjelického lýcea a Evanjelickej základnej 
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školy sa každoročne zúčastňujú ako zberači loptičiek stolno-tenisového turnaja pre 

zdravotne znevýhodnených športovcov: „Slovakia Open“. Organizátor kladne hodnotí 

dlhodobú spoluprácu našej školy so Zväzom telesne postihnutých športovcov pri tejto 

akcii a vyzdvihuje hlavne zodpovedný prístup vedenia školy pri výbere žiakov, ich 

jazykové schopnosti, ako aj slušné správanie a taktné vystupovanie. 

  

Spolupráca s Evanjelickou bohosloveckou fakultou UK Bratislava 

 Úspešná spolupráca s EBF UK prebehla aj v tomto školskom roku. Študenti 

teológie vyučovali u vyučujúcich Mgr. Jagošovej a Mgr. Konopeusovej. Úroveň 

vyučovacích hodín bola primeraná skúsenostiam a vedomostiam študentov a ich príprave. 

Počas týchto hodín sa žiaci správali slušne a aktívne sa zapájali do vyučovacieho procesu. 

Žiaci vyšších ročníkov sa viackrát zúčastnili prednášok, organizovaných Bohosloveckou 

fakultou. 

 

Spolupráca s cirkevnými zbormi  

 Spolupráca s cirkevnými zbormi v Bratislave sa naďalej prehlbuje, vyučujúce 

náboženstva pripravili so žiakmi program na rodinné bohoslužby v Malom kostole na 

Panenskej ulici. Našou snahou je priviesť do kostola aj rodičov, ktorí nie sú častými 

návštevníkmi evanjelických bohoslužieb. Žiaci školy sa zúčastňujú na stretnutiach 

pokonfirmačnej mládeže, organizovaných jednotlivými cirkevnými zbormi. 

 Veľký význam vo výchovnom pôsobení na žiakov a študentov mala aj ich aktívna 

účasť na službách Božích, konaných pri významných príležitostiach cirkevného roka a 

školy. Aj pri týchto príležitostiach sme mali možnosť vidieť výsledky nášho výchovného 

pôsobenia. Pri príležitosti Bohoslužieb vystúpili žiaci s  programom. 

 

Spolupráca s Evanjelickou luteránskou cirkvou v USA (ELCA) 

 Od roku 1991, kedy bola medzi partnerskými cirkvami (ECAV a ELCA) 

podpísaná zmluva o spolupráci, prichádzajú na Evanjelické lýceum americkí lektori. V 

posledných rokoch je to v priemere 9 lektorov ročne. Práca lektorov predstavuje pridanú 

hodnotu, prostredníctvom ktorej získavajú študenti množstvo poznatkov podávaných v 

anglickom jazyku a rovnako aj skvelé jazykové vybavenie pre svoje ďalšie štúdium. 
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Spolupráca s nemeckou evanjelickou cirkvou 

 Aj v školskom roku 2015/2016 pomáhala vyučujúcim nemeckého jazyka s 

prípravou maturantov nemecká asistentka (Luise Sanno), ktorú škole zabezpečuje 

spolupráca s partnerskou cirkvou Evangelishe Kirche in Mitteldeutschland. 

 

 

ŠTIPENDIJNÉ POBYTY 

 

 O štipendium Nadácie otvorenej spoločnosti pre školský rok 2016/2017 sa 

uchádzalo 5 študentov, celoročné štipendium na štúdium na strednej škole v anglicky 

hovoriacej krajine získala 1 študentka – Zuzana Obrancová (II.B) do USA.  

Dvojročné štipendiá, poskytované prostredníctvom UWC (United World 

Colleges) v druhom roku štúdia využívajú dve študentky – Daniela Farkašovská (IV.A) 

v Dánsku a Jana Počuchová (IV.B) v Arménsku.  

 

 

I) Výsledky inšpekčnej činnosti  

 

 Komplexná inšpekcia po roku 2000 nebola vykonaná. 

 Vo februári máji 2016 prebehla tematická inšpekcia, týkajúca sa pripravenosti 

gymnasia s dvoma vyučovacími jazykmi na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho 

procesu v súlade s inovovaným štátnym vzdelávacím programom. Inšpekcia konštatovala 

porušenie všeobecnoe záväzných predpisov jednom bode - iUP školy nebol v súlade 

s iRUP v dodržaní počtu hodín vyučovania 2. vyučovacieho jazyka za celé štúdium. Stalo 

sa tak započítaním predmetu reálie USA a reálie VB medzi samotný anglický jazyk. K 1. 

9. 2016 bol tento nedostatok odstránení prerozdelením hodín anglického jazyka počas 

celého 5-ročného štúdia. 
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J) Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

 

 Evanjelické lýceum sídli v dvoch budovách, v budove na Vranovskej ulici 2 a na 

Palisádach 57, kde má svoje elokované pracovisko. Na Palisádach sú umiestnené prvé 

štyri ročníky osemročného gymnázia, na Vranovskej sú ročníky bilingválneho gymnasia. 

Obidve budovy má škola v prenájme.  

 Budova na Palisádach je majetkom Cirkevného zboru ECAV Bratislava – Staré 

mesto. Nájomná  zmluva bola uzatvorená do júna 2016, následne bola predĺžená do júna 

2019.  Budovu sme mali od r. 1993 poskytnutú bezodplatne, v rokoch 2005 až 2009 bolo 

stanovené nájomné – započítavanie investovaných prostriedkov do rekonštrukcie jedálne. 

Od roku 2010 máme budovu v prenájme zadarmo.    

 V októbri až decembri 2015 sa na elokovanom pracovisku EL na Palisádach 

podarilo obnoviť historické okná na uličných stranách školy vďaka finančnej dotácii 

Ministerstva školstva na riešenie havarijného stavu okien. Na ministerstve školstva má 

škola podané ďalšie žiadosti na riešenie havarijného stavu okien dvorovej časti, 

havarijného stavu fasády a havarijného stavu sociálnych zariadení. 

 Budova na Vranovskej je majetkom VÚC Bratislava. So strednou odbornou 

školou, Vranovská 4, ktorá má budovu na Vranovskej 2 v správe, má Evanjelické lýceum 

uzatvorenú zmluvu o nájme na 10 rokov –  do 30. júna 2023. Škola platí nájomné 1,-€ na 

rok, ale na  druhej  strane je povinná zabezpečovať nielen údržbu, ale aj akékoľvek  

opravy. 

 Na leto 2016 bola plánovaná zmena učebne č. 10 na BIO / CHE laboratórium. 

Vyžadovalo si to nielen plánovanie samotného laboratória, ale aj rekonštrukciu kanálov, 

rozvodov a podlahy v tejto učebni. Rekonštrukcie boli vo veľkej miere hradené z 

prostriedkov Nadácie Mateja Bela, samotné laboratórium je podľa splátkového kalendára 

financované z prostriedkov OZ Lýceum.  

 V júli 2016 V budove Evanjelického lýcea na Vranovskej 2 došlo k prasknutiu 

prívodnej hadice v šachte WC na 4. poschodí (internát SOŠ technickej) a následnému 

zatečeniu priestorov školy. Zatečené boli: 3. poschodie – 8 učební aj s WC a 

umyvárkami, 2. poschodie – 7 miestností aj s WC a umyvárkami, medzi nimi slovenská 

knižnica – zatečené a zvlhnuté knihy, zatečená kopírka, 2 počítačové učebne – zničených 
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10 nových žiackych počítačov, 4 staršie žiacke počítače, 2 učiteľské počítače, tlačiareň, 

1. poschodie – zatečený kabinet nemeckého jazyka aj s WC a umyvárkou.  

 Vďaka pomoci učiteľov, zamestnancov, rodičov, cirkevných zborov z BA 

seniorátu a amerických patrtnerov z ELCA sa podarilo obnoviť tri internátne poschodia k 

septembru tak, že v nich nebol ohrozený vyučovací process. 

 Na dobrej úrovni má škola vybavené 2 počítačové učebne a dve knižnice 

anglického jazyka. Knižnicu vybudovali americkí lektori. Väčšina titulov kníh, novín a 

časopisov bola darovaná lektormi, alebo cirkevnými zbormi v USA, odkiaľ naši lektori 

prichádzajú. Ďalšia časť bola nadobudnutá z darov od sponzorov. 

 Od šk. roku 2009/2010 pracujeme na budovaní nemeckej knižnice. Podarilo sa 

zakúpiť sady literatúry z viacerých období, dokúpiť pomôcky na vyučovanie nemčiny a 

darom z nemeckej evanjelickej cirkvi sme dostali učebnice náboženstva pre tri ročníky. 

 Knižnica slovenského jazyka na oboch pracoviskách poskytuje študentom 

základnú literatúru na povinné čítanie. Jej fond je po zatopení značne zredukovaný, 

preto je škola vďačná za poskytnuté tituly povinnej literatúry pre stredné školy. 

 Budova na Palisádach nemá svoju vlastnú telocvičňu. Žiaci používajú 

telocvičňu v bývalej škole úžitkového výtvarníctva, Palisády 51, ktorej vlastníkom je 

cirkevný zbor ECAV Bratislava – Staré Mesto. Telocvičňu nám v plnom rozsahu 

prenajímal bez nároku na úhradu. Tým, že sa o telocvičňu delíme s Nemeckou školou 

vznikajú problem so zosúladením rozvrhu. 

  

 

 

K) Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti 

  

 Prikladáme výkaz k správe o hospodárení za kalendárny rok 2015 za Evanjelické 

lýceum. Výkazy sú samostatnou prílohou tejto správy (č. 2) 
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L) Cieľ určený v koncepčnom zámere a jeho plnenie 

 

 Škola svojou úrovňou patrí medzi školy, ktoré i napriek mnohým priestorovým 

problémom napĺňajú požiadavky rodičov.  

 V koncepčnom zámere školy bolo cieľom naďalej zvyšovať vedomostnú úroveň a 

aj duchovnú stránku života študentov, reprezentovať školu na rôznych akciách a aktivity 

školy rozvíjať nielen na pôde školy ale aj v rámci Slovenskej republiky a zahraničia, 

zvyšovať aj materiálnu a technickú úroveň školy.  

 Opäť, ako už veľakrát predtým, sme prežili náročný, rušný a hektický školský rok. 

Úlohy stanovené plánom práce sa nám vďaka snaženiu celého pedagogického kolektívu 

vo všetkých hlavných smeroch podarilo splniť. Aj v novom školskom roku bude potrebné 

vychádzať z dosiahnutých výsledkov, predovšetkým ďalej skvalitňovať výchovno-

vzdelávací proces a vytvárať k tomu podľa možností aj adekvátne zázemie a aj finančné 

ohodnotenie. 

V školskom roku 2016/2017 budeme vyučovací proces realizovať nasledovne: 

• v príme a sekunde 8-ročného gymnázia podľa inovovaného školského 

vzdelávacieho programu 

• v tercii a kvarte 8-ročného gymnázia v zmysle nového školského zákona a 

školského vzdelávacieho program 

• v 1. a 2. ročníku bilingválneho programu podľa inovovaného školského 

vzdelávacieho programu 

• v 3. až 5. ročníku bilingválneho programu v zmysle nového školského zákona 

Z ďalších úloh sa musíme zamerať na: 

• tvorbu inovovaných učebných osnov a plánov v zmysle nového Školského zákona 

• dodržiavanie učebných osnov anglického jazyka v bilingválnej sekcii a cielenú 

prípravu žiakov na maturitnú skúšku na úrovni C1 

• predmetové olympiády a školské športové súťaže, ktoré budú aj v budúcom 

školskom roku integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu  

• organizovanie školských kôl súťaží a olympiád a prípravu žiakov na reprezentáciu 

školy na vyšších kolách týchto súťaží, 

• vytváranie podmienok na zapojenie sa žiakov do celoslovenskej súťaže v 
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umeleckom prednese kresťanskej poézie a prózy a zapájanie sa do súťaží 

organizovaných časopisom „Dúha“; do súťaže „Európa v škole“ 

• zapájanie žiakov do matematickej korešpondenčnej súťaže organizovanej 

EXAM–om, PIKOMAT-om a fyziku aplikovať cez FYZIQ; 

• venovanie pozornosti problematike diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, 

antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie a všetkým otázkam týkajúcim sa 

ľudských práv; 

• prehlbovanie poznatkov a právneho vedomia žiakov ale aj pedagógov, v rámci 

pedagogických rád, pracovných porád a triednických hodín a na hodinách  

občianskej náuky  

• prehlbovaniu poznatkov o ľudských hodnotách, ktoré sú zahrnuté vo Všeobecnej 

deklarácii ľudských práv a Dohovore o právach dieťaťa 

• sústredenie pozornosti na hodnotovú orientáciu mladých ľudí, výchovné princípy 

náboženskej výchovy previazať s osnovami náuky o spoločnosti, občianskej 

náuky a všetkých predmetov, problematike hodnotovej orientácie mladých ľudí 

venovať mimoriadnu pozornosť aj na triednických hodinách; 

• postupné skvalitňovanie obsahovej náplne triednických hodín, aby sme dôsledne 

predchádzali rôznym skrytým formám šikanovania, či intolerancie a dokázali 

viesť žiakov k správnej hodnotovej orientácii 

• ďalšie výchovné pôsobenie na žiakov a venovanie pozornosti realizácii osnov 

Výchovy k manželstvu a rodičovstvu a prevencii drogových závislostí 

• na dôsledné využívanie schválených vzdelávacích štandardov ako základných  

pedagogických dokumentov pre osemročné gymnázium a bilingválnu sekciu 

Evanjelického lýcea pri vypracovaní tematických výchovno-vzdelávacích plánov; 

• vytváranie vhodného materiálno-technického zázemia, smerujúceho ku kvalitnej 

realizácii celého výchovno-vzdelávacieho procesu; 

• pokračovanie spolupráce s Centrom voľného času a ďalšími aj mimovládnymi 

organizáciami; 

• výraznejšiu propagáciu výsledkov práce celého pedagogického kolektívu v 

cirkevnej i ostatnej odbornej tlači, na webovej stránke školy, priamymi výjazdami 

skupín študentov do cirkevných zborov ale aj základných škôl. 
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M) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých 

vidí nedostatky (SWOT analýza) 

  

 Škola dosahuje dobré vzdelávacie výsledky, o čom svedčí aj stály záujem hlavne 

o bilingválnu sekciu. Zásluhu na tom má aj skutočnosť, že na škole pôsobia americkí 

lektori v dobrej symbióze so slovenskými učiteľmi.  

 Medzi nedostatky patrí priestorové vybavenie hlavne v budove na Palisádach, kde 

chýba telocvičňa, ale i školský dvor pre popoludňajšie aktivity. Na Vranovskej ulici 

chýbajú väčšie priestory, aby bolo možné vybudovať ďalšie špeciálne učebne a priestor 

pre záujmové krúžky študentov, rovnako tu chýba aj školský dvor. 

 

SILNÉ STRÁNKY: 

• duchovný rozmer školy, pôsobenie práce duchovného správcu 

• bilingválna výučba (úroveň C1 spoločného Európskeho referenčného rámca, 

kvalitná jazyková príprava v druhom vyučovacom jazyku ale aj v cudzom jazyku) 

• pôsobenie amerických lektorov z Evanjelickej luteránskej cirkvi v USA 

• pôsobenie jedného nemeckého lektora z partnerskej cirkvi v SRN 

• možnosť získať spolu s maturitou aj štátnu jazykovú skúšku 

• záujem žiakov o štúdium na škole 

• škola so širokou regionálnou pôsobnosťou 

• možnosť pre žiakov absolvovať rok štúdia v zahraničí na škole obdobného typu 

• vysoká kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov, zvyšovanie ich jazykových 

zručností 

• postupné vzdelávanie pedagógov v oblasti používania moderných informačných 

technológií vo vyučovacom procese  

• vybavenie jedného laboratória (BIO/CHE) 

• modernizácia vyučovacieho procesu, využívanie IKT technológií 

• zapojenosť žiakov do súťaží a projektov 

• prístup žiakov a učiteľov k internetu – pevné pripojenie každej učebne a kabinetu, 

wifi sieť 
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• široká ponuka mimoškolskej záujmovej činnosti 

• spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva, školský 

psychológ 

 

SLABÉ STRÁNKY ŠKOLY: 

• škola sídli v prenajatých priestoroch,  

• v budove na Vranovskej je spoločný vstup pre školu aj internát, ktorý je v správe 

VÚC Bratislava 

• škola nemôže ďalej prenajímať priestory vo večerných hodinách 

• nedostatok finančného zabezpečenia na vyučovanie v malých skupinách  

• nedostatok priestorov na vybudovanie špecializovaných učební, čitárne, študovne, 

priestorov pre nácvik spevokolu a školskej kapely, priestorov pre špecializovanú 

krúžkovú činnosť 

• nedostatočné zastúpenie mužov v pedagogickom zbore  

• chýbajúca zborovňa 

• v budove na Palisádach telocvičňa mimo objektu školy 

• nedostatok učebníc pre bilingválne vzdelávanie  

• nedostatok financií na rekonštrukciu budovy na Palisádach 

• škola sídli v Bratislavskom samosprávnom kraji – obmedzená možnosť podávať 

žiadosti na granty z EÚ  

• rozdelenosť Evanjelickej základnej školy a Evanjelického lýcea na dva subjekty 

 

PRÍLEŽITOSTI: 

• umiestnenie školy do vlastnej budovy a spojenie rozdeleného osemročného 

programu a nižšieho sekundárneho vzdelávania EZŠ v jednej budove – 

spojená škola so zachovaním historického názvu Evanjelického lýcea 

• ďalšie vzdelávanie učiteľov 

• vytvorenie vlastného školského vzdelávacieho programu v rámci možností 

školskej reformy s posilnením vyučovania prírodovedných predmetov 

• vybudovanie laboratória (BIO/CHE) v budove na Palisádach 
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• zlepšenie spolupráce medzi školami v rámci školských partnerstiev eTwinning 

• zvyšovanie vybavenia školy modernou didaktickou technikou 

• zvyšovanie informovanosti o škole v rámci cirkevných zborov západného 

Slovenska 

• zlepšenie spolupráce s ostatnými cirkevnými školami v zriaďovateľskej 

pôsobnosti ECAV 

 

OHROZENIA: 

• vplyv nepriaznivého demografického vývoja na Slovensku 

• znižovanie povoleného počtu tried a žiakov na triedu v osemročných 

gymnáziách 

• rozhodovacie právomoci VÚC  týkajúce sa navrhovaných počtov tried pre 5 – 

ročné štúdium 

• malé počty žiakov vo vyšších triedach osemročného gymnázia (od 2015/2016 

bude po prijímacích pohovoroch na bilingválnu sekciu EL ostávať v kvarte len 

veľmi málo žiakov – možnosť konať prijímacie pohovory aj z tercie) 

• znižovanie financií pre neštátne školy 

• nedostatočné finančné ohodnotenie kvalifikovaných pedagogických 

pracovníkov v spoločnosti 

• vysoké pracovné zaťaženie učiteľov 

 

N) Výsledky úspešnosti školy – štúdium na vysokých školách, uplatnenie 

na trhu práce 

 Absolventi našej školy úspešne pokračujú v štúdiu na vysokých školách u nás aj v 

zahraničí. V školskom roku 2015/2016 zmaturovalo v bilingválnej anglicko-slovenskej 

sekcii 49 študentov, z nich na vysokých školách študuje 46 študentov. Z nich je na 

vysokých školách v Českej republike 10 študentov, 1 študentka je v Dánsku na 

Univerzite Dania Academy, University of Applied Sciences, 3 študenti vo Veľkej Británii 

na University of Bristol, University of Surrey a London Metropolitan University, 1 

študentka v Rakúsku na Universität Wien.  
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 Uplatnenie študentov na vysokých školách podľa zamerania je nasledovné:  

 

⁃ štúdium medicíny, farmácie, veteriny – 2,5% 

⁃ štúdium práva – 6,5% 

⁃ štúdium jazykov – 2,5% 

⁃ štúdium na filozofickej fakulte (okrem jazykov) – 19,5% 

⁃ štúdium pedagogiky – 2,5% 

⁃ štúdium na ekonómie a manažmentu – 13% 

⁃ štúdium sociálnych a politických vied – 10,5% 

⁃ štúdium informatiky a matematiky – 10,5% 

⁃ štúdium chémie, biológie – 10,5% 

⁃ štúdium na stavebnej fakulte – 6,5% 

⁃ štúdium na strojníckej fakulte – 10,5% 

⁃ štúdium lesníctva a drevárstva – 4,5% 

⁃ štúdium na umeleckých školách – 0% 

 

PREHĽAD UPLATNENIA ABSOLVENTOV V ŠK. ROKU 2014/2015 
Ukončený študijný odbor 
/ trieda 

počet Študujúci 
na VŠ 

Z toho v 
zahraničí 

Nadstavbové 
štúdium 

Zamestnaní 
žiaci 

Zaevidovaní 
na úrade 

práce 
Bilingválne 
štúdium 

V.A 24 22 7 0 1 0 

V.B 25 24 8 0 1 1 

spolu 49 46 15 0 2 1 
Študujúci na VŠ 94% ( z toho 32% v zahraničí), zamestnaní 4%, na úrade práce 2% 

 

 Vzhľadom na chýbajúci funkčný register žiakov na Slovensku získavame 

informácie o umiestnení absolventov len prostredníctvom samotných absolventov. 
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ZÁVER: 

 Podrobnejší výpočet cieľov a úloh, spôsob ich realizácie sa nachádza v správach 

jednotlivých predmetových komisií, v správe výchovného poradcu a koordinátora 

prevencie sociálno – patologických javov. 

 

 

 

 

V Bratislave, 30. októbra 2016   Ing. Edita Prostredníková    

  riaditeľka Evanjelického lýcea 

 


