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Prerokované na zasadnutiach pedagogickej rady školy dňa 4. a 6. júla 2018 a Rady 

školy pri EL  dňa 25. októbra 2018.  

 

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 2017/2018 s nasledujúcimi a odporúčaniami 

zriaďovateľovi : 

1.  Snažiť sa o zabezpečenie jednej vhodnej školskej budovy pre Evanjelickú 

základnú školu a Evanjelické lýceum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RNDr. Gabriela  Gavurníková   

Predseda Rady školy pri Evanjelickom lýceum 
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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 2017/2018 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: Jana Sabová  (III.B) 

 zástupcovia rodičov: Mgr. Hana Dojčanová, RNDr. Gabriela Gavurníková 

(predseda Rady školy), Ing. Zuzana Rovňáková 

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

Sidónia Horňanová, PhD (od 1. apríla 2016)Mgr. Ján Kolesár 

Pedagogická rada – je zložená z pedagógov Evanjelického lýcea. 

Rada rodičov – je zložená z triednych dôverníkov z jednotlivých tried Ev. lýcea. 

mailto:evlyceum@evlyceum.sk
http://www.evlyceum.sk/
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B) Počet žiakov školy 

 

Ročník 

Stav k 15. 9. 

2017 

Stav k 31. 8.  

2018 

Stav k 15. 9. 

2017 

Stav k 31. 8.  

2018 

    

Osemročné štúdium Päťročné bilingválne štúdium     

celkový počet / z toho v zahraničí celkový počet / z toho v zahraničí     

prvý 44 (0) 44 (0) 95 (5) 93 (4)     

druhý 45 (1) 45 (1) 80 (2) 80 (2)     

tretí 41 (2) 40 (2) 64 (12) 64 (9)     

štvrtý - - 52 (3) 52 (1)     

piaty - - 49 (1) 1     

šiesty - - - -     

siedmy - - - -     

ôsmy - - - -     

spolu 130 (3) 129 (3) 340 (23) 290 (16)     

EL spolu 470 (26) k 15. 9. 2017                                           419 (19) k 31. 8. 2018 

 

 

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

osemročného gymnázia 

  

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

2018/2019 prihlásených 168 žiakov. Prijímacích skúšok sa zúčastnilo 166 žiakov. 

Úspešne prijímacie skúšky absolvovalo 154 žiakov, prijatých bolo 96 žiakov, zapísaných 

bolo 96 žiakov. 

 Do prijímacieho konania do 1. ročníka osemročného programu Evanjelického 

lýcea pre školský rok 2018/2019 bolo prihlásených 36 žiakov. Prijímacích skúšok sa 

zúčastnilo 36 žiakov. Na základe úspešne vykonaných prijímacích pohovorov bolo 

prijatých 17 žiakov. Zapísaných bolo 18 žiakov, z toho jeden žiak bol dodatočne prijatý 

na základe odvolania a rozhodnutia zriaďovateľa.  
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I)  Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 

 

PRIEMERY PODĽA  PREDMETOV A  TRIED  – 5 - ROČNÉ ŠTÚDIUM 

 
 AAA AJG ANJ BIO EVB INF KAJ MAT NEJ RUJ SJL TSV UKL PR 

I.A 1,41 1,9 1,59 1,48 1,03 1,1 1,21 1,72 1,62  2,07 1,00 1,52 1,48 

I.B 1,55 2,58 1,97 1,9 1,26 1,58 1,32 2,26  2,39 2,65 1,1 1,29 1,82 

I.C 1,62 2,34 2,03 1,76 1,07 1,38 1,24 2,1 2,24  1,72 1,14 1,00 1,64 

 
 AAA ANJ BIO DEJ EVB FYZ GEG CHE INF KAJ MAT NEJ RUJ SJL TSV UKL PR 

II.A  1,5 2,81 1,69 1,77 1,00 2,42 2,19 2,23 1,27 1,31 2,54 2,04 - 2,27 1,04 1,38 1,83 

II.B  1,19 1,88 1,58 1,5 1,00 2,15 1,81 1,88 1,04 1,12 2,38 1,93 1,36 1,5 1,08 1,12 1,53 

II.C  1,56 2,59 2,37 2,04 1,00 2,26 2,15 2,26 1,41 1,3 2,63 2,04 - 2,65 1,04 1,22 1,91 

 

 AAA ANJ BIO DEJ EVB FYZ GEG CHE INF KAJ MAT NEJ OBN SJL TSV PR 

III. A 1,52 2,07 1,44 1,48 1,07 1,93 1,89 2,11 1,81 1,26 2,19 1,93 1,3 2,07 1 1,67 

III. B 1,73 2,19 1,65 2,19 1,23 2,15 2,23 2,35 2,04 1,54 2,54 2,31 1,23 2,58 1,12 1,94 

 
 AAA ANJ APE BIO DEJ EVB FYZ GEG CHE KAJ KNJ MAT NEJ OBN 

IV.A 1,46 1,57 1,0 2,18 1,36 1,04 2,25 1,79 1,64 2,04 2 2,43 2,43 1,18 

IV.B 1,22 1,61 1,0 1,78 1,26 1,0 1,61 1,52 1,83 2,13 1,67 2,17 2,39 1,26 
 

 SEB SED DUS SEQ SEF SEC SEN SEM SNS SJL TSV UKL PR 

IV.A 1,89 2,1 1,45 1,5 1,83 1,25 2,0 2,75 1,0 1,79 1,04 1,07 1,69 

IV.B 1,83 2,0 2,0 - 2,43 1,71 1,54 1,92 1,0 2,09 1,0 1,0 1,62 
 

 ANJ EKN2 EKN3 EVB KAJ KNJ2 KNJ3 NEJ SEB2 SEB3 SED2 SED3 DUS2 DUS3 SEQ2 SEQ3 

V.A 

1,91  2  1,75  1,55  1,32  1,9 2,1  2  1,63  2,38  1,33  1,83  

 

1,5 1,5  1,5 2,17  

V.B 1,84  1,5  1,63  1,08  1,36  1,33  1,83  2  2  3  1,44  1,89  1,38  1,75  1  1,5  

 

 SEG2 SEG3 SEC2 SEC3 SEN2 SEN3 SEM2 SEM3 SNS2 SNS3 SSJ SJL TSV PR 

V.A 2,8  2,8  2,2  2,2  2,5  2  2,6  2,8  2  1,56  2,55  2,09  1  1,90 

V.B 1,75  2  2,63  2,75  2,25  2,25  2,5  2  1,46  1,62  2,52  1,76  1  1,77 

 

 

PRIEMERY PODĽA  PREDMETOV A  TRIED  – 8 -  ROČNÉ ŠTÚDIUM 

 
 ANJ BIO DEJ EVB FYZ GEG HUV CHE INF KAJ MAT NEJ OBN SJL TSV PR 

I.OA 1,38 1,43 1,39 1,04 1,13 1,57 1,13 1,17 1 1,09 1,65 1,39 1 1,39 1 1,25 
I.OB 1,5 1,45 1,9 1,2 1,4 1,75 1,1 1,3 1 1,2 1,85 1,65 1 1,6 1 1,39 

 

 ANJ BIO DEJ EVB FYZ GEG HUV CHE INF KAJ MAT NEJ OBN SJL TSV VYV PR 
II.OA 2,08 1,92 1,76 1,04 1,96 1,76 1,04 1,56 1,6 1,2 2,24 2 1,12 1,96 1,08 1 1,58 
II.OB 1,84 1,79 1,79 1,05 1,47 1,63 1 1,42 1,58 1 1,84 1,89 1 1,65 1 1 1,44 

 

 ANJ BIO DEJ EVB FYZ GEG CHE INF KAJ MAT NEJ OBN SJL TSV VYV PR 

III.OA 2,11  2  1,74  1  2,16  1,58  2,16  1,47  1,68  2  2,37  1,63  1,84  1  1  1,72 
III.OB 1,72  1,83  1,89  1  2,06  1,67  2,33  1,39  1,89  2,33  1,94  1,61  2,05  1  1  1,72 
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VÝSLEDKY MATURITNEJ SKÚŠKY – EXTERNÁ ČASŤ 

PREDMET PERCENTÁ PERCENTIL ROZDIEL 

oproti NP 

PORADIE v 

rámci gymnázií 

v BA kraji / SR 
Ev. lýceum národ. priemer  

SLOVENSKÝ JAZYK 70,1% 54,66% 93,9 + 15,44 12 (35) 

ANGLICKÝ JAZYK  C1 67,0% 66,77% 55,6 + 0,23 7 (9) / 18 (33) 

MATEMATIKA 60,0% 57,0% 50,8 + 3,0 29 (35) 

 

VÝSLEDKY MATURITNEJ SKÚŠKY – ÚSTNA FORMA INTERNEJ ČASTI 

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

1,50 1,72 1,70 1,29 1,00 2,00 1,47 1,67 1,75 1,85 1,88 1,67 2,29 

 

VÝSLEDKY MATURITNEJ SKÚŠKY – PÍSOMNÁ FORMA INTERNEJ ČASTI (%) 

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

67,00 72,84 84,15 -- 83,63 -- 86,67 80,78 89,27 83,94 -- 66,48 

 

POROVNANIE VÝSLEDKOV EXTERNEJ ČASTI MATURITNEJ SKÚŠKY MEDZI 

ŠKOLAMI V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI EV. A. V. CIRKVI 

Škola / predmet / 

Priemerná známka 

SJL   ANJ   MAT 

SJL ANJ C1/B2 NEJ B2/CI 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 

1,9    2,0    -     2,2 

70,1 93,9 +15,44 67,0 55,6 +0,23 - - - 60,0 41,0 +3,0 

 

Ev. gymnázium 

Tisovec 

2,0    2,0    -     

65,2 82,0 +10,48 60,7 22,2 -6,07 - - - 40,7 13,5 -16,3 

Ev. gymnázium B. 

Bystrica 

2,1    1,7   2,4    1,2 

62,6 74,7 +7,87 63,5 38,9 - 3,29 46,4 33,3 -3,61 65,3 63,1 +8,3 

Ev. gymnázium 

Lipt. Mikuláš 

1,5    1,6     -    1,6 

67,0 85,9 +12,35 72,8 86,1 +5,99 - - - 48,1 18,2 -8,9 

Ev. kolegiálne 

gymnázium Prešov 

1,5   1,4  1,9      2,1 

68,9 92,2 +14,24 65,2 61,0 +1,81  66,7 - - 

 

71,7 86,1 +14,7 

Ev. gymnázium 

Košice 

2,20   1,9    -    2,1 

70,3 94,2 +18,57 

 

69,1 66,7 +2,26 - - - 65,2 62,3 +8,22 

Evanjelické 

gymnázium Martin 

1,9      2,2    -    2,8 

68,0 89,0 +13,29 67,7 61,1 +0,89    43,3 16,1 -13,7 
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 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, oproti predchádzajúcim rokom sa 

zlepšili výsledky z matematiky. 

 Zo študentov slovensko-anglického bilingválneho programu malo v riadnom 

termíne možnosť maturovať 46 zo 48 prihlásených študentov. Jedna študentka prestúpila 

na inú školu na Slovensku, jedna zmaturovala na strednej škole v Kalifornii (USA). Z 

ústnej formy internej časti maturity zmaturovali v riadnom termíne 45 študenti, v 

septembrovom opravnom termíne dokončil jeden maturant (opravná skúška z ústnej 

formy internej časti - SJL, DEJ).  

 

 

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. 2018 bol počet všetkých zamestnancov Evanjelického lýcea 62, z toho 

bolo pedagogických 52 a 10 nepedagogických zamestnancov. Kvalifikovaných 

pedagogických zamestnancov bolo 52, 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 19 pedagogických pracovníkov.  

 

http://dataportal.nucem.sk/vysledky/
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Mgr. Marta Benčíková 

 sa zúčastnila školenia prvej pomoci – je členkou Slovenského červeného kríža 

Mgr. Miriam Brunovská  

 školenie Rozvoj sociálnych kompetencií pedagogického zamestnanca 

prostredníctvom  rozvoja emocionálnej inteligencie 

 školenie Verbálna a neverbálna komunikácia 

 školenie Preventívne stratégie pri zvládaní stresu a syndróm vyhorenia 

 absolvovanie 2. atestácie - Zvyšovanie motivácie žiakovna hodinách matematiky 

 zvyšuje si kvalifikáciu na bilingválne vyučovanie štúdiom anglického jazyka na 

Štátnej jazykovej škole 

Mgr. Jana Daňková 

 odborný seminár Rozumieme nadaným  

Mgr. Anna Holická  

 pravidelné odborné prednášky organizované v rámci Klubu učiteľov 

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

mesiac)  

 Akadémia programovania - workshop pre pedagógov – školenie Aj TY v IT – 

programovanie microbitu 

 školenie Hour of Code  

 webinár k učebnici informatiky Akadémia Alexandra 

 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 

Krkonoše - Český ráj (1. – 5. júla 2018). 

Mgr. Tatiana Horníková  

 sa zúčastnila školenia prvej pomoci – je členkou Slovenského červeného kríža 

Mgr. Danijela Jagošová 

 školenia výchovných poradcov 

 školenie - Práca s programom Proforient 
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 metodické stretnutie zamerané na vzdelávanie detí s intelektovým nadaním v SZŠ 

- CENADA 

Mgr. Anna Kampová 

 metodické inšpirácie vo výučbe anglického jazyka 

 školenie - Od mechanického prednesu k tvorivému 

 zvyšuje si kvalifikáciu štúdiom anglického jazyka na Štátnej jazykovej škole 

Mgr. Renáta Minarovičová 

 Vzdelávanie vedúcich pracovníkov 

 Školenie – Vyučovanie matematiky podľa učebníc TAKTIKu 

Mgr. Martin Minárik 

 webinár k učebnici informatiky Akadémia Alexandra 

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 

 Pracovné stretnutie – JA FIRMA, Aplikovaná ekonómia  

 kontinuálne inovačné vzdelávanie v JA Slovensko pre učiteľov programu JA 

Firma 

Mgr. Adriana Penkalová 

 Vzdelávanie pre budúcnosť MICROSOFT  

Mgr. Mária Radúchová 

 ako výchovná poradkyňa sa zúčastňovala školení a pracovných stretnutí 

výchovných poradcov SŠ organizovaných CPPPaP a spoločných stretnutí VP SŠ 

a ZŠ.  

Mgr. Eva Šallingová 

 seminár EXPOLEDU 2018 

Mgr. Tatiana Vereščáková 

 školenie Od mechanického prednesu k tvorivému 
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Mgr. Kamila Záhumenská 

 štúdium španielskeho jazyka na Štátnej jazykovej škole  

 

Mgr. Kristína Zemková  

 semináre EXPOLEDU - chémia, biológia 

 školenie Kurz prvej pomoci 

Mgr. Ľuboslava Žitňanová 

 žiacka muzikologická konferencia - workshop 

 

 

H) Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

  

VZDELÁVACIA  OBLASŤ  -  JAZYK A KOMUNIKÁCIA  

 

SLOVENSKÝ  JAZYK  

 

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, cvičebnicami a rôznymi pravopisnými príručkami od slovenských autorov. 

Na hodinách pracujú s pracovnými zošitmi a vlastnými pracovnými listami, ktoré vhodne 

dopĺňajú a rozširujú základné učivo.  

 Na hodinách sa často využíva projektové vyučovanie, skupinová práca, 

powerpointové prezentácie, práca s internetom, uskutočňujú sa kvízy, kladú sa 

problémové otázky, ktoré vedú k spoločnej diskusii žiakov a hľadaniu správneho, resp. 

najvhodnejšieho riešenia. Žiaci sa spolu s vyučujúcimi zúčastňujú besied so slovenskými 

spisovateľmi a osobnosťami z oblasti krásnej literatúry a literárnej vety, organizujú 

rozličné jazykovo-literárne exkurzie.  

 Vyučujúce motivujú žiakov k čítaniu krásnej i náučnej literatúry, vedú ich 

k čítaniu s porozumením a snažia sa podporovať tvorivosť žiakov. V školskom roku sa 
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uskutočnilo množstvo mimoškolských aktivít, organizovali sa školské kolá súťaží a 

pripravovali sa študenti na postupové kolá súťaží, kde získali viacero ocenení. 

Osobitnú pozornosť venovali pani učiteľky žiakom so špecifickými poruchami 

učenia.     

Exkurzie, besedy a divadelné predstavenia 

 V týždni od 9. - 13. októbra 2017 sa v priestoroch zborovne uskutočnila Knižná 

burza, počas ktorej vyučujúce slovenského jazyka spolu so žiakmi tercie B predávali 

staršie knižné tituly s cieľom podporiť záujem o čítanie mladších aj starších žiakov našej 

školy. Vyzbieraná suma činí 52,50€. 

Dňa 11. apríla 2018 sa podarilo vyučujúcim v spolupráci so študentmi zriadiť 

Otvorenú knižnicu na medziposchodí s titulmi pre deti a mládež. Žiaci si vyskúšali 

tvorbu abecedného registra pri práci s knihami. Knižnica je otvorená pre všetkých žiakov 

a študentov EZŠ a EL.  

Dňa 12. apríla 2018 sa vybraní žiaci prímy A spolu s Mgr. Adamove zúčastnili 

divadelného predstavenia Deduško v Bratislavskom bábkovom divadle. Cieľom bolo 

vnímať divadelnú hru, overiť si poznatky z hodín literatúry o divadelnom umení 

a zároveň podporiť myšlienku budovania úprimného vzťahu so starými rodičmi.  

Dňa 15. apríla 2018 sa vybraní žiaci prímy A spolu s Mgr. Adamove zúčastnili 

muzikálového predstavenia Čarodejník z krajiny Oz  na Novej scéne SND. Žiaci 

a študenti mali možnosť oboznámiť sa s novým žánrom dramatického umenia – 

s muzikálom. 

Dňa 15. júna 2018 sa vybraní žiaci prímy A a tercie B spolu s rodičmi a Mgr. 

Adamove zúčastnili muzikálového predstavenia Mamma Mia! na Novej scéne SND. 

Cieľom akcie bolo podporiť u žiakov a študentov záujem o dramatické umenie a zároveň 

vybudovať medzigeneračný záujem o krásnu literatúru v dramatickej podobe.  

Dňa 27. júna 2018 sa žiaci prímy A zúčastnili literárno-poznávacej exkurzie do 

Banskej Štiavnice. Okrem turistiky na Kalváriu a prírodopisných reálií v Banskom 

múzeu v prírode, sa žiaci oboznámili s osobným aj profesijným životom slovenského 

popredného spisovateľa romantizmu, Andreja Sládkoviča. Žiaci si pripravili krátke 

referáty, z ktorých sme sa pri obhliadke domu Márie Pischlovej dozvedeli o ľúbostnej 

tvorbe Andreja Sládkoviča.   
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Súťaže 

V školskom kole Olympiády zo slovenského jazyka, ktoré sa uskutočnilo 26. 

októbra 2017, vybojovala 1. miesto Hoang Anh Nguyen, tercia B, ktorá reprezentovala 

Evanjelické lýceum na obvodnom kole dňa 27. novembra 2017. Študentka sa stala 

úspešnou riešiteľkou olympiády.  

Dňa 13. decembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže v prednese 

slovenskej povesti Šaliansky Maťko a na obvodnom kole, dňa 26. januára 2018 

reprezentovala Evanjelické lýceum Hana Kovačičová, sekunda B. Na obvodnom kole sa 

neumiestnila. 

Prozaická práca žiačky Hoang Anh Nguyen, tercia B, bola zaslaná do literárnej 

súťaže SLOVO s cieľom podpory a rozvoja kreatívneho písania mladých ľudí. Študentka 

so svojou umeleckou prácou nepostúpila do užšieho výberu.  

Dňa 13. februára 2018 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže v prednese 

poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Do obvodného kola postúpili za jednotlivé 

kategórie títo žiaci: Žofia Rovňáková, príma B (II. kategória próza); Bruno Gabriel 

Kaiser, sekunda A (III. kategória poézia) a Martin Rovňák, sekunda B (III. kategória 

próza).  

Obvodné kolo recitačnej súťaže sa konalo 27. marca 2018. V II. kategórii sa 

umiestnila Žofia Rovňáková, príma B (II. kategória próza) na 1. mieste a postúpila na 

krajské kolo Bratislavské metamorfózy konané 10. mája 2018, kde sa už neumiestnila.  

 

 

Pracovisko Vranovská 

 

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

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

 29. novembra 2017 sa uskutočnilo obvodné kolo Olympiády zo slovenského 

jazyka a literatúry pre kategóriu C (žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl a  príslušných 

ročníkov osemročných gymnázií) na ZŠ Hubeného. Mgr. Ľubica Psotová, PhD. bola 

členkou odbornej komisie hodnotiteľov. 
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 17. 10. 2017 a 8. 11. 2017 sa Mgr. Tatiana Vereščáková zúčastnila školenia s 

názvom: “Od mechanického prednesu k tvorivému.” Seminár sa uskutočnil v 

Spoločenskom dome Prievoz v Bratislave. Lektorkou bola Mgr. Eliška Sadíleková, ktorá 

je členkou Poradného zboru Národného osvetového centra pre umelecký prednes. 

Semináre sa venovali výberu vhodnej literatúry pre prednes a technikám prednesu. 

 24. 11. 2017 bol publikovaný článok Mgr. Ľubice Psotovej PhD. s názvom 

Reformačné dni na lýceu. (Evanjelický posol) 

            6.12. 2017 sa uskutočnilo interview s nemeckou doktorantkou Evou Maria 

Walther, študentkou univerzity v Regensburgu, ktorá na Slovensku robila výskum o 

jazykovej integrácii zahraničných študentov. Rozhovoru sa zúčastnili vyučujúce: 

Radúchová, Psotová, Záhumenská a Madacki – V.B.  

            9. 12. 2017 nastúpila praktikantka Magdaléna Knappová, študentka EBF UK, 

výstupy na hodinách absolvovala u Mgr. Judity Páleníkovej. Prax bola ukončená dňa 22. 

3. 2018. Prax bola v rozsahu 5 náčuvov a 15 výstupov.  

            Máj 2018 – vyšlo prvé číslo časopisu Spoločenstvo učiteľov a priateľov 

slovenčiny. Mgr. Ľubica Psotová, PhD. publikovala článok s názvom Ktorá literárna 

postava si? (test na tvorivé opakovanie literatúry) 

 PhDr. Ján Papuga vo svojom článku JAZYK A REČ, ZÁMENÁ použil v plnom 

znení text Karolíny Drábekovej a Ľubice Dekanovej z II.A o ankete, ktorú zrealizovali 

v uliciach Starého Mesta Bratislavy. Študentky vytvorili anketové lístky s otázkami o 

najčastejšie sa vyskytujúcich chybách pri používaní zámen. 

 

Besedy, exkurzie, divadelné predstavenia 

 28. 9. 2017 sa vyučujúce Mgr. Kamila Záhumenská a Mgr. Tatiana Vereščáková 

zúčastnili stretnutia so spisovateľom Dušanom Mitanom, v priestoroch Martinusu pri 

príležitosti reedície jeho diela. 

 20. 10. 2017  sa uskutočnila exkurzia v Carnuntume – pre 1. ročník  

            9. 11. 2017 žiaci II.A, B,  C navštívili Bibliotéku v Inchebe 

 12. 12. 2017 sa študenti I.C zúčastnili výstavy spojenej s prednáškou: “Vyšívaná 

história ECAV”, ktorá sa uskutočnila  v SND. 
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         13. 3. 2018 študenti I.C navštívili Univerzitnú knižnnicu a Galériu mesta 

Bratislavy.  

         16. 3. 2018 študenti seminárov DUS1, 2, 3 navštívili KunstHistorische múzeum 

vo Viedni. 

         12. 4. 2018 študenti seminárov DUS2, DUS3 navštívili gáleriu Nedbalku. 

         4. 5. 2018 sa študenti I.C zúčastnili exkurzie v Schaubmarovom mlyne v 

Pezinku, program bol doplnený prednáškou o pradení a životnom štýle.  

 22. - 25. 6. sa žiaci I.C zúčastnili exkurzie zameranej na návštevu evanjelických 

a historických pamiatok (Leštiny, Istebné, Párnica, Oravský hrad, Múzeum P.O. 

Hviezdoslava, Čaplovičova knižnica). 

 Študenti II.B triedy navštívili Múzeum židovskej kultúry v Bratislave. 

 25. 5. 2017 sa triedy II.A, II.B  (56 študentov) zúčastnili exkurzie v Oponiciach. 

Študenti absolvovali prehliadku kaštieľa, hrobky, knižnice v kaštieli a prechádzku 

zámockým parkom.  

 

Súťaže 

 V celoslovenskej súťaži Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča (26. 3. 

2018) získal Michal Ciprich (II.B) 1. miesto v kategórii junior a Peter Mozola (I.B) v 

tej istej kategórii 2. miesto. Celoslovenské kolo sa uskutoční na jeseň 2018. 

 22. novembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského 

jazyka. Výsledky: 1. miesto: Rebeka Černianska IV.B, 2. miesto: Daniel Križan IV.B, 

3. miesto: Sonia Mária Slaninková V.B. Obvodné kolo Olympiády zo slovenského jazyka 

sa uskutočnilo 7. 2. 2018 na Základnej škole Prokofievova v Bratislave. Lýceum 

reprezentovala Rebeka Černianska. Skončila bez umiestnenia. 

 19. februára 2018 sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. V 

poézii bol víťazom Michal Ciprich (I.B), postupujúcim do okresného kola bola aj Natália 

Kalčíková, ktorá vyhrala 1. miesto v kategórii próza. 19. 3. 2018 V okresnom kole 

Hviezdoslavovho Kubína  sa Michal Ciprich (II.B) umiestnil na 1. mieste. Natália  

Kalčíková (II.B) sa s prózou umiestnila na 3. mieste. 

         14. 3. 2018 v celoslovenskej súťaži audiovizuálnej a multinediálnej tvorby detí a 

mládeže, vyhlásenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, v kategórii 
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Chlapčenský herecký výkon pred kamerou sa žiak I.A Daniel Jedlička umiestnil na 1. 

mieste.  

 

 

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. 

 

 

Pracovisko Palisády 

 

 Súťaže 

 Školské kolo Olympiády z anglického jazyka sa uskutočnilo v novembri 2017 v 

počte 24 žiakov, z toho Kategória 1A – 15 žiakov a Kategória 1B – 9 žiaci. Víťazi 

školského kola kategórie 1A – Bruno Kaiser II.OB a v kategórii 1B Zoe Ester 

Fáberová,  III.OA   na obvodnom kole ďalej do krajského  kola nepostúpili. Za kategóriu 

1C reprezentoval našu školu v krajskom kole Michal Martinák, I.OA,  ale nepostúpil do 

celoslovenského kola. 

 Celoslovenskej súťaže EXPERT GENIALITY SHOW sa zúčastnilo spolu 15 

žiakov našej školy.  8 žiakov Sekundy A a Sekundy B, 7 žiakov Tercie A a Tercie B.  

Súťaž sa konala 30. novembra 2017. Deti súťažili v dvoch kategóriách: Expert 7 (žiaci 

sekúnd) a Expert 8 (žiaci tercií). Súťaž prebiehala formou testu z dvoch zvolených tém. 

Vybrať si mohli z týchto tém: Dejiny, udalosti, umenie; Mozgolamy; Svetobežník, 

Tajomstvá prírody a Do you speak English?. Deti odpovedali na 60 otázok (30 z každej 

témy) a na vypracovanie mali 60 minút.  Výsledky súťaže:  celkovo sa zúčastnilo súťaže 

10 297 žiakov zo 478 škôl z celého Slovenska. V kategórii Expert7 bolo 1369 súťažiacich 

a v kategórii Expert8 1360 súťažiacich. Zo súťažiacich našej školy sa najlepšie 

umiestnila Dea Petra Kušnyérová (TA) - 13. miesto v celkovom poradí. Ďalšie 
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úspechy: Lukáš Sebastián Baranovič (SA) 48. miesto v celkovom poradí, Miroslava 

Rovňáková (TA) 44. miesto v téme Mozgolamy.   

  

 

Aktivity 

  September 2017 – Európsky deň jazykov – cieľom podujatia je zapojiť sa do 

celoeurópskych aktivít, povzbudiť žiakov ku komunikácii v anglickom jazyku. Práce 

žiakov si mohli pozrieť rodičia, návštevníci školy vo vestibule aj na nástenke na chodbe. 

Počas decembra sa žiaci našek školy mali možnosť zapojiť do súťaže „Christmas 

story“, ich úlohou bolo napísať vianočný príbeh v anglickom jazyku.  Do tejto aktivity sa 

zapojilo 32 detí.  Z tejto aktivity by sme chceli urobiť pravidelnú činnosť. 

Cenným prínosom pre zvyšovanie úrovne angličtiny našich žiakov sú rôzne 

workshopy. Vianočný workshop, bol takouto aktivitou s výbornou atmosférou. Žiaci   

počas tvorivej práce pracovali s pečiatkami, vystrihovankami a dekorovali vianočné 

priania. Workshopom nás sprevádzala americká učiteľka, mamička našich žiakov pani 

Brenda Lessan z Iowy.  

Divadelné predstavenie – žiaci prím a sekúnd sa 5. apríla 2018 zúčastnili 

divadelného predstavenia v anglickom jazyku The Heroes. Divadelné predstavenie 

riešilo problematiku hrdinstva a morálnych hodnôt s tým spojených.  

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

obliecť podľa určenej farby – anglická evanjelizačná aktivita pred Veľkou nocou. Spojili 

sme evanjelium s angličtinou a veselou náladou detí. 

Seminár s doc. Timoteou Vráblovou, PhD., prezidentkou IBBY (International 

Board on Books for Young Peolpe). Seminár bol zameraný na rozvoj komunikačných 

schopností a rozvíjanie schopnosti čítať s porozumením a “vstúpením do čítaného textu”. 

Absolvovali ho žiaci tercie B a konal sa 26. februára 2018. 

 

 

Exkurzie 

 Jazykovo-poznávací zájazd do Škótska  - 18. 5. – 28. 5. 2018. Zúčastnili sa ho 

žiaci prím a sekúnd. Cieľom bolo poznávať kultúru a históriu Škótska, rozšíriť si slovnú 

zásobu a komunikačné zručnosti v anglickom jazyku. Žiaci absolvovali prehliadky 
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historických pamiatok, múzeí, štúdium v škole, pobyt v rodine. Hodnotenie  anglických 

lektorov, ktorí ich vyučovali v škole bolo mimoriadne pozitívne a podľa ich hodnotenia 

naša škola patrí medzi tých málo škôl, ktoré sú známe vysokou úrovňou gramatiky, 

a čo je naozaj pozoruhodné, žiaci sa neboja komunikovať v angličtine. 

Pracovisko Vranovská 

 

  Tento školský rok sme po prvý krát vyučovali predmet Konverzácia v 

anglickom jazyku. V každom ročníku sa KAJ učila jednu hodinu týždenne. Vyučujúci aj 

študenti hodnotili tento nový predmet veľmi pozitívne ako priestor pre zlepšovanie 

komunikačných schopností. Prípravu na maturitnú skúšku sme posilnili používaním 

novej učebnice Destinations v 5. ročníku. 

 

Súťaže 

 V novembri sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku.  

Zúčastnilo sa ho 17 študentov v dvoch kategóriách. Výherkyňa kategórie 2C2, Terézia 

Böhmová (V.A) postúpila do obvodného kola, kde získala 1. miesto. V kategórii 2C1 

postúpil víťaz Michal Vozárik (II.A)  priamo do krajského kola. 

 V novembri sa 8 študentov zúčastnilo školského kola Prekladateľskej súťaže 

Juvenes translatores. Lucia Vaňová III.A sa za najlepší preklad zúčastnila Semináru 

pre najlepších prekladateľov organizovaného Európskym informačným centrum. 

 Študenti 5. ročníka absolvovali v januári Pilotné testovanie z anglického jazyka na 

úrovni C1. 

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

Speaker's Corner na danú tému v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 8 študentov, ktorí 

súťažili v troch kategóriách: Ema Kouřilová II.C, Dorota Dojčanová  I.B, Michal Vozárik 

II.A, Morgana Grolmus II.C, David Chovanec IV.A, Eliška Pašteková IV.A, Erik Illo 

IV.A a Martin Krajčovič III.B. Michal Vozárik II.A získal 4.miesto kategórii  

Intermediate, Eliška Pašteková IV.A – 3. miesto v kategórii  Seniors. Študentov 

pripravoval americký lektor prof. William Fredell. 

 Aj tento rok v apríli sa naši študenti zúčastnili modelového zasadnutia OSN 

vrámci súťaže ZAMUN, ktorá sa pravidelne koná v Žiline. Zúčastnilo sa ho 9 študentov, 
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Dávid Chovanec IV.A, Matúš Salaj IV.A, Adam Urban IV.A, Martin Mudrik IV.A, 

Samuel Kucharík IV.A, Daniel Križan IV.B, Zuzana Obrancová IV.B, Lucia Laliková 

IV.B, Marianna Pittnerová IV.B. Študentov pripravila prof. Kathryn Fredell. 

 

Filmový a divadelný festival 

 Tak ako po minulé roky zorganizovali vyučujúci (21. 6. 2018 Kathy Fredell a Bill 

Fredell) 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 (8. 6. 2017 pod vedením vyučujúcich 

Stephanie Black a Clark Chapman) – Drama Festival. Predstavenia sa konali v Dome 

kultúry Zrkadlový háj, čo bezpochyby zvýšilo úroveň naštudovaných prezentácií. 

Predstavenia mali možnosť zhliadnuť všetci študenti lýcea. 

 

 Prof. Kathryn Fredell predstavila našim študentom projekt Holden Village v 

USA. Je to miesto, kam prichádzajú ľudia načerpať duchovnú silu a nájsť duševnú 

rovnováhu. Oslovila študentov, ktorí by mali záujem počas prázdnin pracovať v tomto 

stredisku ako dobrovoľníci. Prihlásilo sa 5 študentiek: Júlia Zemančíková III.B, 

Viktória Križanová IV.B, Bianka Fábryová IV.B, Mariana Pittnerová IV.B, Zuzana 

Obrancová IV.B. 

 

Diskusie a exkurzie   

 V dňoch 17. – 21. 4. 2018 sa 13 študentov 3. a 4. ročníka aktívne zúčastnilo 

Višegrádskeho filmového festivalu, ktorý organizuje FTF VŠMU. Pôsobili ako 

sprievodcovia v anglickom jazyku pre zahraničných hostí. 

 Ďalšiu možnosť využitia cudzích jazykov mali účastníci zahraničných 

výmenných pobytov s holandskou partnerskou školou v Hoogeveen. Uskutočnili sa 

obojstranne v septembri 2017 a júni 2018 (Mgr. Andrej Žitňan, PaedDr. Mária Vaľušová, 

Mgr. Jana Kovačiková, Mgr. Jana Matejovová). 
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 V dňoch 15. - 22. 4. 2018 sa 33 študentov z 1. a 2. ročníka Evanjelického lýcea 

zúčastnilo na 8-dňovom leteckom jazykovo-poznávacom pobyte v Írsku - Galway. 

Počas tohto pobytu študenti strávili 3 dopoludnia v škole Galway Language School v 

meste Galway. Okrem toho navštívili aj mnoho atraktívnych miest v Írsku: Dublin, 

Galway, Cliffes of Moher, Athenry Castle, Národný park Kyleromore Abbey. Pobyt bol 

organizovaný cestovnou kanceláriou DaDteam. 

  

Knižnica ANJ 

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

objednané nové knihy a materiály. John Rogers zorganizoval “Book Sale” – predaj 

nadbytočných kníh z knižnice – na podporu rozšírenia práce anglickej knižnice (počas 

DOD).  

 

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. Vzhľadom na skutočnosť, že od školského roka 2017/2018 sú študenti 

bilingválnych gymnázií povinní maturovať z druhého vyučovacieho jazyka na úrovni C1 

sa na základnú skúšku (úroveň B2) prihlásila iba jedna študentka (Zuzana Repková). Na 

odbornú skúšku (úroveň C1) sa prihlásili 6 študenti, uspeli 4 (Terézia Botková, Zuzana 

Kollárová, Noemi Vařáková, Sonia Mária Slaninková.). 

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 slovenské a české vysoké školy. Na 

všetky zahraničné vysoké školy je potrebný jazykový certifikát CAE (Cambridge 

Advanced English).  

 

NEMECKÝ  JAZYK 

 

Pracovisko Palisády 
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Súťaže 

 Olympiáda v nemeckom jazyku – školské kolo sa na pracovisku Palisády 

uskutočnilo 21. 11. 2017.  V kategórii 1A  (Prima-Sekunda) sa ho zúčastnilo 6 žiakov, 

v kategórii 1B  (Tercia-Kvarta)  sa ho zúčastnili 4 žiaci z Tercie A a B. 

 Školské kolo pripravila Mgr. Darina Strhárska, ako člen poroty sa ho zúčastnila aj 

Mgr. Eva Adamove.  Súťažilo sa v písomnej časti  (počúvanie s porozumením 10/100, 

čítanie s porozumením 10/100, test 30/100) a ústnej časti (príbeh v obrázkoch 25/100, 

voľný rozhovor na 3  témy 25/100). 

Víťaz kategórie 1A:  Michael Rajter  (Prima A). 

Víťaz kategórie 1B:  Petra Pauličková (Tercia B). 

Víťaz kategórie 1A, Michael Rajter, sa v obvodnom kole súťaže, ktoré sa konalo 18. 1. 

2018 v Nemeckej škole, umiestnil na 4. mieste. 

 

Exkurzie 

             18. decembra 2017 sa žiaci Primy A zúčastnili exkurzie v rakúskom zámku 

Schloss Hof. Prehliadli si historické expozície v zámockom múzeu, zámocké záhradné 

terasy a statok. S veľkým záujmom sa stretli aj tvorivé dielne a Vianočné trhy s 

„vianočnou dedinou“. 

         

 

Pracovisko Vranovská 

 

 Za veľký prínos považujú vyučujúce nemeckého jazyka v prvom a druhom  

ročníku navýšenú hodinovú dotáciu z 2 na 3 vyučovacie hodiny týždenne (v 1. a 2. 

ročníku), čo sa odrazilo aj na efektívnejšej práci vo všetkých skupinách. 

 

Súťaže 

 Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku sa uskutočnilo v novembri 2017. 

Zúčastnili sa ho mladší aj starší žiaci v 3 kategóriách. Na okresnom kole našu školu 

reprezentovali za kategóriu 2A Tatiana Tomášová (II.A), za kategóriu 2B Emma 
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Luknárová (III.B),  za kategóriu 2C Soňa Mária Slaninková (V.B) Všetky tri 

študentky sa umiestnili na 1. mieste a postúpili aj na krajské kolo. 

Emma Luknárová obsadila 3. miesto v krajskom kole.  

 

 

Exkurzie a besedy 

 V októbri 2017 - zorganizovala  PK NJ pre študentov druhého ročníka exkurziu 

do Grazu, druhého najväčšieho rakúskeho mesta. Bohatý program sme začali  

prehliadkou zámku Eggenberg (od roku 2002 je zapísaný v zozname UNESCO). Jeho 

stavba vychádzala zo špeciálneho matematického programu, ktorého cieľom bolo 

vytvoriť zámok predstavujúci architektonický odraz vesmíru.   

 22. marca 2018 – sa zúčastnili študenti II.B triedy prehliadky knižnice v Goethe 

inštitúte. Cieľ exkurzie bol hlavne motivačný, t.j. sprístupniť žiakom reálie Nemecka –  

pomocou jazykových hier rozšíriť poznatky o Nemeckej spolkovej republike, napríklad 

z oblastí ako je školský systém, kultúra, osobnosti a šport.  

 13. apríla 2018 sa študenti tretieho ročníka zúčastnili divadelného predstavenia 

v nemeckom jazyku DER TURM /Veža/ na motívy romantických príbehov bratov 

Grimmovcov. Hlavnou úlohou tohto projektu bola podpora vyučovania nemčiny na 

slovenských školách. 

 Aj v školskom roku 2017/2018 pomáhal vyučujúcim nemeckého jazyka s 

prípravou maturantov nemecký  asistent, dobrovoľník (Joran Köhler), ktorého škola 

každoročne zabezpečuje. Ide o spoluprácu s partnerskou cirkvou Evangelische 

Kirche in Mitteldeutschland prostredníctvom Európskej dobrovoľníckej služby.  

 

 

RUSKÝ  JAZYK 

 

 V školskom roku 2017/2018 sme na podnet viacerých záujemcov zo strany žiakov 

aj rodičov otvorili 2 skupiny RUJ v I.B triede, spolu 31 žiakov . 

 Študenti 1. ročníka po celý rok prejavovali záujem o ruský jazyk. Zvládli, no 

s veľkými ťažkosťami (IB/2) celú azbuku písmom, aktuálne vedia prečítať akýkoľvek 
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text napísaný v ruštine. V rámci vyučovacieho plánu sa prebralo učivo zo 4 lekcií 

učebnice Raduga po novomu 1. Okrem azbuky zvládli aj časovanie základných slovies,  

základné číslovky a rozšírenú slovnú zásobu k daným lekciám. Mnoho vecí sa preberalo 

aj mimo učebnice. Hodiny boli zatraktívnené rôznymi aktivitami, ako napríklad 

videoprojekciami, ruskými rozprávkami a piesňami. 

 Študenti 2. ročníka II.B – 2. skupina ukončili učebnicu Raduga po novomu 1. 

Vzhľadom na enormný záujem o ruský jazyk a kultúru, ako aj ich šikovnosť a chuť 

pracovať nad rámec tematických plánov sa začalo s novou lekciou a aj učebnicou zároveň 

- Raduga po novomu 2. 

Súťaže 

 Puškinov pamätník - II.B - v septembri 2017 sa uskutočnilo školské kolo 

v prednese poézie a prózy v ruskom jazyku. Víťazkou súťaže sa stala Radmila 

Chmelárová. Súťaž sprevádzali aj ruské piesne, ktoré zaspievali študenti aj s hosťami. 

 

Exkurzie 

 Vo februári 2018 navštívili študenti II.B triedy Ruské centrum vedy a kultúry, 

kde nadviazali budúcu spoluprácu. Študenti sa oboznámili s ruskou kultúrou, 

možnosťami štúdia v Rusku a prezreli si knižnicu s ohromným množstvom ruských kníh. 

 

 

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 
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Súťaže 

Žiaci si svoje vedomosti a matematickú logiku počas školského roku overovali 

v rôznych matematických súťažiach: Pytagoriáda, Matematická olympiáda, Matematický 

Klokan – najväčšia medzinárodná matematická súťaž, korešpondenčné celoročné súťaže 

MAKS a seminár Pikomat. Viacerí žiaci boli v nich i úspešní riešitelia. Žiaci 

reprezentovali školu i v kolektívnej matematickej súťaži, a to Jesenný Matboj. Tento 

školský rok sa zapojili i do dvoch súťaží, v ktorých sa preverovali logické vedomosti 

žiakov - Logická olympiáda a IQ olympiáda. 

27. 10. 2017 sa konala matematická súťaž družstiev bratislavských škôl Jesenný 

Matboj pre starších žiakov a 10. 11. 2017 pre mladších žiakov. Na tejto súťaži školu 

reprezentovali 3 družstvá po štyroch súťažiacich - Adela Vajglová, Bruno Škriniar 

(I.OB), Daniel Dokupil, Tamara Syčová (I.OA) - 9. miesto z 12 družstiev, Lukáš 

Baranovič, Bruno Kaiser, Nina Korenková (II.OA), Magdaléna Hrušovská (II.OB) - 10. 

miesto z 12 družstiev, Dea Petra Kušnyérová, Erik Ran Dou, Miroslava Rovňáková 

(III.OA), Ahn Hoang Nguyen (III.OB) - 14. miesto zo 17 družstiev. Dosiahnuté výsledky 

neboli celkom uspokojivé, ale je veľmi dôležité, aby sa žiaci zapájali do kolektívnych 

súťaží, učili sa spolupracovať a pracovať v tíme. 

V decembri bolo zorganizované školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. 

Cieľom súťaže je popularizovať matematiku a podporovať vyhľadávanie a rast talentov 

s nadpriemerným myslením. Celkovo sa do súťaže v školskom kole zapojilo 119 žiakov. 

V  kategórii P6 sme mali iba 2 úspešných riešiteľov - Bruno Škriniar, Adina Šturcová 

(I.OB). V kategórii P7 bolo úspešných 12 žiakov - Jin Zhuo, Martin Rovňák, Elena 

Lago, Maroš Husár, Šimon Blaňár, Barbora Loskotová, Magdaléna Hrušovská, 

Alexandra Simonová  (II.OB), Lukáš Baranovič, Nina Korenková, Paula Kováčová, Ella 

Klebercová (II.OA). V kategórii P8 boli úspešné dve žiačky: Dea Petra Kušnyérová 

(III.OA) a Ahn Hoang Nguyen (III.OB). Prví v poradí z každej kategórie postúpili do 

obvodného kola. Úspešnou riešiteľkou OK Pytagoriády v kategórií P8 sa stala Dea 

Petra Kušnyérová (III.OA). 

 Jednu z najnáročnejších matematických súťaží Matematickú olympiádu riešili 

v školskom roku 2017/18 iba traja žiaci. V kategórii Z8 príklady školského kola vyriešila 
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iba Miroslava Rovňáková (III.OA) a bola i úspešnou riešiteľkou obvodného kola 

MO8 na 16. mieste. Do MO v kategórii Z7 sa zapojila tiež iba jedna žiačka – Magdaléna 

Hrušovská (II.OB), ktorá v OK MO7 bola tiež úspešnou riešiteľkou a získala v silnej 

konkurencii pekné 11. miesto.  Príklady MO kategórie Z6 riešil Daniel Dokupil (I.OA) 

a stal sa i úspešným riešiteľmi OK MO6 na 43. mieste. 

 19. marca 2018 sa vybraní žiaci zúčastnili medzinárodnej súťaže Matematický 

Klokan. Z 38 zúčastnených boli siedmi žiaci úspešní riešitelia: v kategórií Školák8 Dea 

Petra Kušnyérová (92,9 % percentil),  Erik Ran Dou, Miroslava Rovňáková (III. OA), 

v kategórií Školák7  Ella Klebercová (90,3% percentil), Paula Kováčová (II.OA), 

v kategórii Školák6 Matej Popik, Daniel Dokupil (I.OA). Titul školský šampión 

získala Dea Petra Kušnyérová (III.OA).  

Šestnásť žiakov sa zapojilo do celoslovenskej korešpondenčnej celoročnej súťaže 

MAKS, určenej nielen pre matematicky nadané deti. V kat.6 riešili príklady: Daniel 

Dokupil, Oskar Kušnyér, Hana Hukelová (I.OA), v kat.7: Nina Korenková, Maxim 

Korenko, Alžbeta Baloghová, Ella Klebercová, Karolína Bahnová, Eduard Mrázek, 

Martin Mačica, Michal Redenkovič (II.OA), Michal Šimon Hradský, Hana Kovačičová, 

Barbora Loskotová (II.OB), v kat. 8: Dea Petra Kušnyérová, Ján Báhidský (III.OA). Žiaci 

počas mohli celého školského kola sledovať svoje úspechy v porovnaní s ostatnými 

žiakmi vo svojej vekovej kategórii z celého Slovenska. Cieľom súťaže bolo riešením 

zaujímavých príkladov motivovať žiakov a zvyšovať ich záujem o matematiku. 

 Jeden žiak sa zapojil do riešenia celoslovenskej korešpondenčnej matematickej 

súťaže PIKOMAT 5-7 – Daniel Dokupil (I.OA). Stal sa úspešným riešiteľom zimnej 

i letnej časti súťaže. V zimnej časti seminára v kat. prímy získal 10. miesto a v letnej 

časti 12. miesto. Súťaž umožňuje rozvíjať niektoré osobnostné črty a kľúčové 

kompetencie žiakov – schopnosť samostatne pracovať a plánovať si prácu, schopnosť 

kreatívne myslieť a hľadať riešenia, argumentačné zručnosti a v neposlednom rade 

buduje pozitívny vzťah k prírodným vedám. Vyvrcholením súťaže sú sústredenia 

najúspešnejších riešiteľov. Daniel patril medzi nich a zúčastnil sa zimného sústredenia 

konaného 25. – 29. januára 2018 v Lazoch pod Makytou. Tiež postúpil na letné 

sústredenie najúspešnejších riešiteľov súťaže konaného 4. – 13. júla 2018 vo 

Vršateckom Podhradí.  
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 V rámci informatiky sa žiaci zapojili 6. – 13. novembra 2017 do celoslovenskej 

on-line súťaže IBobor, o ktorú prejavujú každoročne veľký záujem. Hlavným cieľom 

súťaže je podporiť u žiakov záujem o informačné a komunikačné technológie. V 

školskom roku 2017/18 sa do súťaže v kategórii Benjamín zapojilo 60 žiakov prímy A, 

B a sekundy A, B. 26 žiakov bolo úspešnými riešiteľmi: Daniel Dokupil (100% 

percentil), Matej Popik, Júlia Fialová, Sebastián Pástor (I.OA), Martin Batka (92% 

percentil), Bruno Škriniar (I.OB), Ella Klebercová (92% percentil), Matej Vysocký 

(92% percentil), Bruno Kaiser (90% percentil), Paula Kováčová, Alžbeta Baloghová, 

Lukáš Baranovič, Michal Hledík, Eduard Mrázek, Natália Mária Martonová, Karolína 

Bahnová (II.OA), Šimon Blaňár (97% percentil), Michal Malík (97% percentil),  Zhuo 

Jin (92% percentil), Ján Almáši (90% percentil), Elena Lago (90% percentil), 

Magdaléna Hrušovská, Barbora Loskotová, Hana Kovačičová, Lenka Gablíková, Martin 

Rovňák (II.OB). V kategórii Kadet sa zapojilo 17 žiakov tercie A a B a 5 žiaci boli 

úspešní riešitelia: Ján Báhidský (94% percentil), Dea Petra Kušnyérová, Miroslava 

Rovňáková (III.OA), David Klokner, Sarah Ruth Rakytová (III.OB). 

 9. - 14. apríla 2017 sa 78 žiakov sekúnd a tercií EL v rámci hodiny informatiky 

zúčastnili školského kola IQ olympiády, ktorá prebiehala ako on-line súťaž. Je 

organizovaná MENSOU Slovensko za podpory Ministerstva školstva SR. Súťaž je určená 

pre žiakov 2. stupňa a preveruje logické uvažovanie žiakov. Jej cieľom je vyhľadávanie 

intelektovo nadaných detí. Úspešným riešiteľom školského kola sa stal Erik Ran Dou 

(III.A) a postúpil do vyššieho kola. Z dôvodu cesty do zahraničia sa regionálneho kola 

nezúčastnil. 

V školskom roku 2017/18 sa 15 najlepších matematikov zo všetkých tried 

osemročného gymnázia zúčastnilo súťaže Logická olympiáda. Súťaž preveruje 

matematický, priestorový a logický úsudok u nadaných detí.  V školskom kole sa na  1. 

miesto umiestnil Zhuo Jin (II.OB), na 2. mieste bola Paula Kováčová (II.OA) a 3. 

miesto obsadila  Dea Petra Kušnyérová (III.OA). Do celoslovenského kola v Prešove 

postúpili prví dvaja úspešní riešitelia. I keď na celoslovenskom kole nedosiahli 

výraznejšie úspechy (Paula Kováčová 28. miesto, Zhuo Jin 41. miesto), je dobré, že si 

mohli zmerať sily s inými žiakmi z celého Slovenska. 
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15. marca 2018 sa žiaci III.OB zúčastnili zaujímavého projektu organizovaného 

Národnou bankou Slovenska v rámci Európskeho týždňa financií. Súťaž bola zameraná 

na zvyšovanie finančnej gramotnosti 13-15-ročných žiakov. Európsky kvíz o financiách 

prebiehal on-line a do súťaže sa mohli hlasovaním zapojiť všetci žiaci triedy. I napriek 

tomu, že trieda skončila na 90. mieste zo 118 prihlásených tried, súťaž priniesla žiakom 

veľa adrenalínu, možnosť využiť najmodernejšie technológie a samozrejme veľa nových 

informácii z oblasti financií a bankovníctva. 

 

Exkurzie 

Žiaci III.OB a vybraní žiaci III.OA, II.OA a II.OB sa 16. mája 2018 zúčastnili 

výstavy Erste Financial Life Park vo Viedni. Absolvovali interaktívno-vzdelávací 

program pre deti a mládež vytvorený pod záštitou banky Erste Group. Motívom 

vytvorenia tohto projektu bola zvyšujúca sa zadĺženosť rodín a mladých ľudí. Cieľom 

výstavy bolo zvyšovanie finančnej gramotnosti žiakov. 

 

 

Pracovisko Vranovská 

  

Súťaže 

 Študenti prvého ročníka riešili Matematickú olympiádu. V okresnom kole Z 9 

sa umiestnil Dávid Madzin (I.C) ako úspešný riešiteľ na 14. mieste. Školské kolo kat.C 

matematickej olympiády riešil Benjamin Markchies, ktorý v tejto kategórii nebol 

úspešný.  

 Študenti prvého a druhého ročníka sa zúčastnili súťaže MATEMATICKÝ 

NÁBOJ (23. 3. 2018), kde však neobsadili žiadne úspešné miesto.  

 Študenti z viacerých ročníkov sa zúčastnili súťaže EXPERT geniality show (30. 

11. 2017) v dvoch kategóriách - G12 - 5 študentov a G34 - 4 študenti. Z matematiky bola 

téma MOZGOLAMY, v ktorej sa zúčastnili 2 študenti.  

 30 študenti sa zúčastnili medzinárodnej súťaže KLOKAN (19. 3. 2018) v troch 

kategóriách. Z nich úspešnými riešiteľmi boli v kategórii KADET9 Matúš Vician (I.A), 
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Daniel Putiš (I.C), Maxim Tvarožek (I.C) - školský šampión a v kategórii KADET 

G34 Martin Mudrik (IV.A). 

 V rámci informatiky sa vybraní študenti z 1. - 5. ročníka (24 juniori + 44 seniori) 

zapojili do celoslovenskej on-line súťaže IBobor. V kategórii Junior sme mali 7 

úspešných riešiteľov - Debora Horňanová - percentil 99 (II.C), Radmila Chmelárová - 

percentil 97 (II.B), Patrik Valach - percentil 97 (I.C), Benjamin Max Markschies - 

percentil 94 (II.C), Samuel Dokupil - percentil 93 (I.C), Marek Jelok - percentil 92 (II.B), 

Martin Makovník - percentil 92 (II.C) a v kategórii Senior 12 úspešných riešiteľov - 

Andrej Kocák - percentil 96 (IV.A), Juraj Pajdlhauser - percentil 94 (V.A), Ivana 

Šimonovičová - percentil 94 (IV.B), Radka Ďurčová - percentil 91 (IV.B), Rebeka 

Černianska - percentil 90 (IV.B), Daniel Križan - percentil 87 (IV.B), Dávid Penťa - 

percentil 85 (IV.B), Adam Urban - percentil 85 (IV.A), Kristína Čermáková - percentil 83 

(IV.B), Eduard Hromkovič - percentil 82 (V.A), Ján Lišhák - percentil 79 (IV.A), Andrej 

Neupauer - percentil 79 (IV.B). 

 

Exkurzie a prednášky  

 V školskom roku 2017/2018 sa študenti EL zúčastnili v rámci predmetu 

matematika: 

 29. 9. 2017 - Noc výskumníkov - individuálne 

 9. 11. 2017- Deň otvorených dverí Matematický ústav SAV - študenti 4. a 5. 

ročníka zo Semináru z matematiky - prednášky na témy: Ako súvisí naša 

bezpečnosť s matematikou / Matematika bezdrôtových sietí /    Kto, kde kedy 

a prečo vymyslel Pytagorovu vetu?  

 9. 11. a 10. 11.2017 - Festival vedy a techniky poriadaný AMAVETom – VEDA 

NETRADIČNE - 2 a 3. ročník  

 8. 12. 2017 sa študenti 4. ročníka Semináru z matematiky, fyziky a informatiky  

zúčastnili prednášok v odboroch matematika, fyzika a informatika v rámci 

Akadémie trojstenu:  O extrémoch pri náhodnom výbere  / Nekonečno v teológii, 

filozofii a matematike / Bezpečnosť elektronických prístupových systémov 

 13. 3. 2018 - Galéria Mesta Bratislavy - Obraz - odraz- zážitkové učenie - I.B 
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 10. 4. 2018 - Centrum podpory študentov so špecifickymi potrebami – SEN 5. 

ročník - Spoznať hardvérové a softvérové nástroje, ktoré pomáhajú ľuďom 

s rôznymi zdravotnými obmedzeniami. 

 26. 4. 2018 - Girl's day – dievčatá viacerých ročníkov - Povzbudiť dievčatá 

v štúdiu informatiky tým, že navštívili rôzne IT firmy v rámci Bratislavy, kde sa 

im venovali práve ženy pôsobiace v tejto oblasti.  

 22. 6. 2018- Aurélium - zážitkové centrum vedy - 3. ročník s cieľom 

interaktívnou metódou popularizovať vedu. 

 

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 

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 

V školskom roku 2017/2018 žiaci nemali záujem riešiť biologickú ani chemickú 

olympiádu. 

 

Exkurzie a besedy 

 V rámci vyučovania žiaci absolvovali exkurzie a besedy ako doplnok 

vzdelávacieho procesu a teoretických vedomostí žiakov.  
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Žiaci III.OA sa 20. septembra 2017 zúčastnili interaktívnej výstavy vo 

vedeckom centre Aurelium – zážitkovom centre vedy v Bratislave. Centrum vedy je 

miesto, kde sa prelína zábava s učením v duchu hesla Jána Amosa Komenského „Škola 

hrou“, kedy je vedecký poznatok alebo akékoľvek učivo skryté v zábavnom experimente. 

Centrum vedy používa neformálne metódy, vyvažuje prvky hry a vzdelávania. Idea 

centra vedy vychádza z názoru, že najlepšie sa každý učí pomocou vlastných skúseností a 

zážitkov. Žiaci mali príležitosť všetko vyskúšať a prísť na mechanizmus, akým daná vec 

funguje. Centrum popularizuje vedu formou prístupnou širokej verejnosti tak, aby si 

každý z návštevníkov odniesol nové poznatky, zážitky a nové vedomosti.  

Žiaci III.OB 20. septembra 2017 navštívili závod Volkswagen. Žiaci si 

v priestoroch Auto Fora pozreli dokumentárny film o výrobe automobilov v závode 

a následne boli sprievodcami sprevádzaní výrobnými halami – montážnou halou 

i karosárňou. Dozvedeli sa o logistike v závode a využívaní robotov na zabezpečovanie 

montovaných súčiastok, o pracovných podmienkach pracovníkov, o nových 

technológiách využívaných v závode a o jednotlivých typoch automobilov montovaných 

v bratislavskej pobočke.  

11. júna 2018 dievčatá z II.OA a II.OB absolvovali prednášku na tému Chuť 

žiť (o živote s ochorením anorexia). Besedu viedli odborníčky z oblasti psychológie 

Hana Ševčíková, psychiatrie Martina Paulyniová a z oblasti správneho stravovania Ivana 

Mesárošová. Svoj osud dievčatám porozprávala Valentína Sedileková, dievča ktoré sa 

liečilo na anorexiu. Cieľom prednášky bolo upozorniť dievčatá na dôsledky tohto veľmi 

závažného ochorenia a prevenciou mu predchádzať. 

26. júna 2018 trieda II.OB absolvovala v rámci školského výletu návštevu 

výstavy Brick by brick. Pomocou kociek z Lega si žiaci rozvíjajú praktické zručnosti 

v technických oblastiach – rozvíjajú si svoje motorické, matematické, technické 

a kreatívne zručnosti. Hravou formou aplikujú svoje vedomosti a zároveň si ich upevňujú 

a rozširujú. 

 

Ekológia   

 Počas školského roka sme kládli dôraz na ekologické povedomie žiakov. Všetky 

triedy sa zapojili do celoškolských ekologických súťaží, ktoré organizačne 
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zabezpečovali p. prof. Zemková a Holická. Žiaci sa zapojili do jesenného a jarného zberu 

papiera, zberu PET fliaš, PET vrchnáčikov a zberu použitých zubných kefiek.  

27. novembra 2017 a 17. apríla 2018 bol zorganizovaný Deň PET fľaše na škole. 

Počas neho deti doniesli ako „vstupné“ do školy použité PET fľaše. Zber PET fliaš 

umožňuje škole zapájať sa do rôznych ekologických podujatí Olománie 

organizovaných firmou OLO. 

Škola EL elokované pracovisko Palisády vyzbierala 137 885ks PET vrchnáčikov 

za šk. r. 2017/2018, čo je v priemere na jedného žiaka neuveriteľné množstvo 1 103 ks. 

Škola patrí medzi najlepších prispievateľov organizácie HorebPet, ktorá zber organizuje. 

Najlepšou triedou v zbere PET vrchnáčikov bola III.OB, v ktorej žiaci vyzbierali 64 

661 ks vrchnáčikov (čo predstavuje 3 592 ks vrchnáčikov na 1 žiaka). Bolo to najmä 

vďaka najlepšej zberačke na škole Sarah Špaček, ktorá vyzberala 34 500ks vrchnáčikov. 

K ďalším výborným zberačom patrí Valéria Boskovičová I.OB (9 800 ks), Sebastián 

Pakoš III.OB (8650 ks), Dávid Klokner III.OB (8360 ks), Laura Pavlovičová III.OB 

(8143 ks), Vladimír Vypušťák II.OA (7 800 ks), Martina Bugáňová I.OB (7 270 ks), 

Martin Batka I.OB (5 436 ks) a Matúš Korbela II.OA (5 435 ks). Zberom PET 

vrchnáčikov škola podporuje charitu – prispieva zdravotne znevýhodneným deťom na 

rehabilitáciu alebo ich liečbu. 

Škola organizovala dva zbery starého papiera – jesenný 16. 10. – 27. 10. 2017 

a jarný zber 23. 4. - 31. 5. 2018. Škola spolupracuje s firmou EkoWay, ktorá 

zabezpečuje i odvoz starého papiera vytriedeného v školských priestoroch. Celkovo sa 

vyzbieralo 3 793,5 kg papiera (priemerne na 1 žiaka 30,3 kg). V školskom roku 

2017/18 došlo k miernemu nárastu množstve vyzbieraného papiera na jedného žiaka, ale 

i napriek tomu treba ešte zvýšiť osvetu medzi žiakmi a zber spopularizovať. Najlepší 

zberači za celý šk. rok boli: Martin Batka I.OB (276 kg), Matej Popik I.OA (270 kg), 

Zuzana Grančičová III.OA (268 kg), Alžbeta Baloghová II.OA (225 kg), Laura 

Pavlovičová III.OB (221 kg) a Lenka Gablíková II.OB (213 kg). Najviac papiera 

vyzbierala I.OB – 1 023 kg. Okrem finančného efektu majú zbery druhotných surovín 

veľmi dôležitý dosah na ekologické povedomie žiakov ako aj na uvedomovanie si 

dôležitosti  šetrenia surovín, a tým prírodného prostredia. 
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V školskom roku 2017/18 sa škola prvýkrát zapojila do separovaného zberu 

zubných kefiek vyhláseného firmou Curaprox. Za 50 ks vyzbieraných kefiek značky 

Curaprox škola získa jeden plastový kôš na separovaný odpad, ktorý je vyrobený práve 

z týchto vytriedených kefiek. Žiaci majú priamo v praxi ukázané, že z vytriedeného 

odpadu sa dá vyrobiť aj niečo užitočné a zároveň sa redukuje množstvo 

vyprodukovaného odpadu. Počas 2. polroku sa podarilo spolu so žiakmi EZŠ vyzbierať 

227 zubných kefiek. To znamená, že z vyzbieraných kefiek škola získa 4 nové koše na 

separovaný zber odpadu. Vyhlásená aktivita potrvá do konca kalendárneho roku 2018 

a veríme, že počet košov ešte narastie.  

Okrem vyhlásených ekologických súťaží prebieha celoročne triedenie papiera 

a plastu na škole. Žiaci sú vedení k separovaniu odpadu a k znižovaniu množstva 

vyprodukovaného odpadu v škole. 

 

Exkurzie a besedy 

28. februára 2018 sa žiaci I.OA a I.OB  zúčastnili Filmového festivalu Olománie 

organizovaného firmou OLO. Počas festivalu mohli žiaci vidieť projekcie zaujímavých 

enviro-dokumentárnych filmov a fotografií z dielne dokumentaristov Pavla Barabáša 

a Jaroslava Blaška. Mohli sa zapojiť do  interaktívnych besied, ktoré boli zamerané na 

uvedomenie si potreby triedenia odpadu a jeho recyklácie a zodpovedný prístup k 

životnému prostrediu.   

31. mája 2018 sa žiaci II.OA a II.OB zúčastnili exkurzie Olománie – do 

spaľovne a triedičky odpadov vo Vlčom hrdle v Bratislave. Žiaci sa oboznámili 

s celým procesom spracovania odpadu – čo sa s ním deje od vhodenia  do zbernej 

nádoby, cez triedenie až po jeho energetické využitie. Mali možnosť spoznať moderné 

technológie na likvidáciu odpadov. 

 

Pracovisko Vranovská 

 

Exkurzie 

 3. 10. 2017 sa študenti 3. ročníka a semináru z geografie zúčastnili 

environmentálneho dňa na prírodovedeckej fakulte UK 
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 V Dňoch 9. - 10. 11. 2017 sa konal v priestoroch kongresového centra Incheby 

Festival Vedy a Techniky (FVAT) AMAVET a Veda netradične. FVAT je 

celoštátnou súťažnou prehliadkou vedecko-technických projektov žiakov 

základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju výskumnú činnosť pomocou 

panelovej (posterovej) prezentácie. Ich projekty hodnotí komisia zložená z 

odborníkov z radov vedcov či vysokoškolských pedagógov. (2. a 3. ročník)  

 Dňa 9. 11. 2017 navštívili študenti SEB1 a SEC1 Ústav biochémie a genetiky 

živočíchov SAV v Ivanke pri Dunaji, v rámci DOD, 4. ročník. 

 Dňa 9. 11. 2017 sa študenti SEF, SEN a SEM zúčastnili prednášok na 

Matematickom ústave SAV na tému: Aké veľké je nekonečno a prečo to už 

storočie trápi fyzikov?   

 8. 12. 2017 sa študenti 4. ročníka Semináru z matematiky, fyziky a informatiky  

zúčastnili prednášok v odboroch matematika, fyzika a informatika v rámci 

Akadémie trojstenu: Náhodnosť okolo nás 

 7. 2. 2018 - „Vedecké dielne onkológia“ - cyklus prednášok pracovníkov 

z Výskumného ústavu experimentálnej onkológie SAV pre študentov SEB 4. 

ročník.     

 16. 3. 2018 – prírodovedná exkurzia pre SEB, SEC piaty ročník do Štátneho 

prírodovedeckého múzea vo Viedni. Cieľom bola prezentácia rozmanitosti živej 

a neživej prírody, interaktívne fyzikálne pokusy. 

 V máji 2018 sa študenti druhého, tretieho, a štvrtého ročníka zúčastnili filmového 

festivalu “Ekotopfilm”, kde pomáhali v organizovaní podujatia ako uvádzači, 

hostesky, tlmočníci bez nároku na honorár.  

 28. 5. 2018 sa žiaci 3. ročníka zúčastnili na FMFI UK prednášok o mikrovlnke a 

prednášok uz astronómie 

 25. 6. 2018 - Zážitkové centrum vedy Aurélium pre 3. ročník – cieľom bolo 

Interaktívnou metódou popularizovať vedu. 

 

Súťaže 

 V školskom roku 2017/2018 sme dosiahli nasledovné umiestnenia v krajskom 

kole chemickej olympiády: Tomáš Walentín, III.A, uspešný riešiteľ, kat. B a Mária 

http://ubgz.sav.sk/
http://ubgz.sav.sk/
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Mišových, II.B, uspešný riešiteľ kat. C. 

 Súťaž Labák: seminár, Kristína Čermáková - úspešný riešiteľ s pozvaním na 

viacdňové sústredenie na Prírodovedeckej fakulte UK, zúčasnili sa aj Tomáš Walentín a 

Jana Sabová. 

            FRESHHH Junior súťaž, firmy Slovnaft, 9. 11. 2017, online časť 12 úloh,      

Jana Sabová, Tomáš Walentín, Ema Luknárová. 

 Jakub Puškáš (I.B), obsadil 2. miesto v krajskom kole a 15. miesto v 

celoslovenskom kole súťaže  “Čo vieš o hviezdach”. 

 

 

VZDELÁVACIA  OBLASŤ  -  ČLOVEK  A  SPOLOČNOSŤ 

 

GEOGRAFIA / DEJEPIS / OBČIANSKA NÁUKA 

 

Pracovisko Palisády 

 

Súťaže  

Tak ako každý rok aj v školskom roku 2017/2018 sa žiaci zapojili do 

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

a v kategórii F 11 žiakov. V kategórii E boli traja úspešní riešitelia: Miroslava 

Rovňáková, Dea Petra Kušnyérová (III.OA), Ján Jakub Kolár (III.OB). V kategórii F boli 

úspešní riešitelia 7 žiaci: Lukáš Baranovič, Alžbeta Baloghová (II.OA), Zhuo Jin, 

Martin Rovňák (II.OB), Matej Popik, Daniel Dokupil (I.OA), Tamara Stemnická (I.OB). 

Traja najúspešnejší zo školského kola z každej kategórie reprezentovali školu na 

obvodnom kole GO. Úspešnými riešiteľmi OK GO v kategórii E sa stali Miroslava 

Rovňáková (III.OA), ktorá sa umiestnila na 3. mieste a  Ján Jakub Kolár (III.OB), 

ktorý sa umiestnil na 5. mieste. Úspešným riešiteľov OK GO v mimoriadne 

náročnej kategórii F sa stal Lukáš Baranovič (II.OA), ktorý skončil na 3. mieste. 

Miroslava Rovňáková a Lukáš Baranovič postúpili do krajského kola GO. Lukáš 

Baranovič sa stal i úspešný riešiteľom KK GO a skončil na peknom 9. mieste. 
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 V decembri sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z dejepisu. Do školského 

kola DO sa v kategórii F zapojili 5 žiaci, v kategórii E 9 žiaci a v kategórii D 6 žiaci. 

V kategórii F boli 4 úspešní riešitelia: Tamara Syčová, Daniel Dokupil, Lujza 

Zicháčková, Emanuel Komár (I.OA). V kategórii E boli 5 úspešní riešitelia: Lukáš 

Sebastián Baranovič (II.OA), Michal Šimon Hradský, Martin Rovňák, Barbora 

Loskotová, Michal Malík (II.OB). V kategórii D boli 4 úspešní riešitelia: Miroslava 

Rovňáková (III.OA), Hoang Anh Nguyen, Ján Jakub Kolár a Petra Pavličková (III.OB).  

Dvaja najúspešnejší zo školského kola z každej kategórie reprezentovali školu na 

obvodnom kole DO. Do obvodného kola postúpili v kategórii F – Tamara Syčová – 2. 

miesto a Daniel Dokupil – 3. miesto. V kategórii E obsadil 2. miesto Michal Šimon 

Hradský a Lukáš Sebastián Baranovič – 4. miesto. V kategórii D obsadila Miroslava 

Rovňáková – 2. miesto a  Hoang Anh Nguyen – 5. miesto. Kategória F do vyšších kôl 

nepostupuje. V krajskom kole obsadila Miroslava Rovňáková pekné 3. miesto a 

Michal Šimon Hradský 5. miesto. 

 V projektovej súťaži – Historia Magistra Vitae venovanej téme Dejiny písané 

vodou získali ocenenie Dea Petra Kušnyérová (III.OA) a Oskar Kušnyér (I.OA) za 

prácu s názvom Veľká medzikontinentálna výprava. Do súťaže sa zapojilo 12 škôl 

Bratislavského kraja. 

           V rámci dejepisu a občianskej náuky sme sa zapojili do obvodnej súťaže 

Spoznajme Európu, ktorá sa uskutočnila v Dome Európskej únie a žiačky Elena Lago, 

Hana Kovačičová a Alexandra Simonová (II.OB) získali ako družstvo pekné 3. miesto. 

 

Exkurzie a besedy 

8. decembra 2017 sa I.OA zúčastnila exkurzie na rakúsky kaštieľ Schlosshof 

spojenej s prehliadkou  a lektorským výkladom. Žiaci si mohli pozrieť bývalé vidiecke 

sídlo Márie Terézie, dielne remeselníkov, stajne s rôznymi zvieratami, vyrobili si  

vianočné darčeky v dielničkách, videli živý betlehem a zúčastnili sa interaktívnej výstavy 

„ Ako sa žilo na zámku za čias Márie Terézie“. 

21. decembra 2017 sa žiaci III.OA a III.OB zúčastnili dejepisno-geografickej 

exkurzie do Budapešti. Absolvovali prehliadku najvýznamnejších historických 

pamiatok hlavného mesta Maďarska - Rybárskej bašty, baziliky sv. Štefana, hradný 
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palác, pevnosť na Gelérte, budovy v historickom centre. Navštívili budovu Parlamentu a 

adventné trhy. 

Všetky ročníky EL sa 19. decembra 2017 zúčastnili projekcie Svet okolo nás pod 

názvom Vietnam – brána do Indočíny. Beseda bola spojená s premietaním fotografií 

a dokumentu o prírode, ľuďoch, ich zvykoch a problémoch, ktorým v súčasnosti musia 

v krajine čeliť. Žiaci sa mali možnosť oboznámiť s následkami Vietnamskej vojny. 

 23. apríla 2018 sa žiaci sekundy A a sekundy B zúčastnili exkurzie v Rakúsku, 

kde navštívili rímsky vojenský tábor Carnuntum. V rámci exkurzie navštívili Bad-

Deutsch-Altenburg, v ktorom sa nachádza múzeum Marka Aurélia, videli koloseum – 

miesto bývalých zápasov gladiátorov, Petronell – vykopávky rímskeho civilného mesta  

(dom kupca Lucia, patricijský palác, rímske kúpele). 

Žiaci III.OA a III.OB absolvovali 31. mája – 3. júna 2018 historicko-geografickú 

exkurziu do Prahy. Počas exkurzie mali možnosť spoznávať unikátnu architektúru 

synagóg,  rôznych zvykov židovského náboženstva  a životných osudov Židov počas 2. 

svetovej vojny. Navštívili najvýznamnejšie historické i kultúrne pamiatkami Prahy - 

Václavské a Staromestské námestie,  rozhľadňu Petřín,  Strahovský kláštor, Malú stranu, 

Kampu, Karlov most,  zámok Trója, Hradčany s chrámom sv. Víta, Létenské sady. Žiaci 

mali tiež možnosť spoznávať svetovú faunu v Pražskej ZOO. Počas exkurzie sa zúčastnili 

muzikálu Muž se železnou maskou  v divadle Brodway a absolvovali plavbu loďou po 

Vltave.  

 7. júna 2018 sa tercia A a tercia B zúčastnili česko-slovenskej / slovensko-českej 

výstavy 100 rokov Československa, ktorá bola spojená s prednáškou a nachádza sa na 

Bratislavskom Hrade. Výstava komplexne predstavuje obdobie od roku 1918 do roku 

1993. Na výstave je prvýkrát v histórii možné vidieť súbor originálnych dokumentov, 

ktoré zohrali zásadnú rolu v dejinách Československa. Žiaci videli napríklad Mníchovskú 

dohodu, Viedenskú arbitráž, Pittsburskú dohodu, mierové zmluvy z Versailles, Saint 

Germain, Trianonu a množstvo ďalších vystavených hmotných, písomných a obrazových 

historických prameňov, ktoré mapujú obdobie našich dejín. 

V rámci školského výletu žiaci III.0B absolvovali 27. júna 2018 turistickú 

vychádzku na Kačín. Spoznávali prírodné zaujímavosti Malých Karpát – reliéf, flóra 

a mali možnosť oboznámiť sa s celosvetovou hrou geochatching. 
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 27.  júna 2018 sa žiaci prímy A zúčastnili historicko-geografickej exkurzie v 

Banskej Štiavnici. Mali pripravené projekty – referáty o histórii, geografii, pamiatkach 

a osobnostiach. Mnohé pamiatky, budovy, ktoré videli sú zapísané do svetového 

kultúrneho dedičstva UNESCO. Navštívili Banské múzeum, ktorého súčasťou je aj 

prehliadka bane. 

   

Projekty 

 Na škole sme 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.  

            Žiaci sa učia tolerancii, učia sa citlivo vnímať nielen svoje potreby, ale aj potreby 

iných ľudí, učia sa správať asertívne, komunikovať, vyjadriť svoj názor, argumentovať, 

tvoriť a prezentovať projekty. 

 

Pracovisko Vranovská 

 

 Všetci členovia PK, ako učitelia spoločensko-vedných predmetov, venovali 

pozornosť prehlbovaniu povedomia študentov k slovenskej štátnosti, zdôrazňovali 

toleranciu, znášanlivosť, humanizáciu, upozorňovali na nebezpečenstvo antisemitizmu a 

xenofóbie. Členovia PK akcentovali otázky vzdelania a oceňovanie jeho významu pre 

demokratickú spoločnosť. Na hodinách sa zameriavali aj na ekologické a právne 

problémy spoločenského života, ochranu človeka a prírody. 

 

Súťaže  

 Certifikát od JA Slovensko za výbornú prácu v JA Slovensko získali: Mariana 

Pittnerová a Michaela Gubovská, obe zo IV.B 

 V školskom roku 2017/2018 Ing. Martin Pagáč vyučoval povinne voliteľný 

seminár pre 4. ročník - Aplikovaná ekonómia. Študenti založili JA Firmu ELmade.   
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Exkurzie, prednáška, semináre  

 september 2017 – máj 2018 – Online Učebnica ekonómie – 6 študentov SNS2 ju 

úspešne zvládlo. 

 3. 10. 2017 - sa študenti 3.ročníka a semináru z geografie zúčastnili premietania 

filmov s problematikou životného prostredia, ktoré sa uskutočnilo v rámci 

Agrofilmu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v 

Mlynskej doline. 

 Filmy boli rozdelené do 4 blokov a doplnené odbornými prednáškami na aktuálnu 

tému klimatickej zmeny a jej vplyvu na človeka a jeho potravinovú bezpečnosť.  

 7. 11. 2017 – edukatívno-kultúrny festival Jedna Európa (študenti 3. ročníka; 

žiaci Evanjelického lýcea vyhrali 4 vouchery na exkurziu do EP v Štrasburgu na 

pozvanie eoroposlankyne Jany Žitňanskej) 

 21. 11. 2017 – Školenie prezidentov JA Firiem – zúčastnil sa Adam Urban 

(IV.A) 

 11. 12. 2017 – webinár pre členov JA Firmy, zúčastnili sa: Urban, Letko, 

Mudrik, Križanová, Illo zo (IV.A)  a Pittnerová, Križan, Gubovská zo (IV.B) 

 30. 1. 2018 – Návšteva Múzea SNP a Kremničky (študenti 4. a 5. ročníka) 

 február 2018 – séria prednášok Ing. Lea Šáteka, senior consultant Partnersgroup, 

s.r.o.,  na hodinách EKO2 a EKO3, témy: slovenská finančná sféra / investovanie 

/ Bitcoin, a pod. 

 Február 2018 - V rámci vyučovania sa zrealizovala prednáška o Paname 

a Panamskom prieplave pre študentov 3. ročníka prostredníctvom bývalej 

študentky Kristíny Mancovej, ktorá túto krajinu navštívila.  

 6. 2. 2018 – exkurzia v Národnej rade SR (študenti 3. ročníka) 

 8. 2. 2018 – Olympiáda ľudských práv (účastníčky: Zuzana Obrancová, IV.B  

a Tatiana Turisová, III.B) 

 14. 2. 2018 – Veľtrh JA firiem Košice (Innovation Camp, zúčastnili sa študenti 

IV4.A: Kucharík, Letko, Urban, Kmeťová, Križanová, dozor: Mgr. Sokolovič) 
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 28. 2. 2018 – workshop prezentačných zručností, zúčastnili sa: Pittnerová, 

Križan zo IV.B v spoločnosti AT&T v Bratislave, Aupark 

 14. 3. 2018 -  v rámci dňa dobrovoľníctva vyčistili študenti 1. a 2. ročníka 

mŕtve rameno v Petržalke. Vyzbierali okolo 20 vriec odpadkov, za čo dostali aj 

pochvalu a písalo sa o nich aj v Petržalských novinách. Fotografie boli zverejnené 

aj na facebookovej stránke mestskej časti Petržalka. 

 21. 3. 2018 – Veľtrh JA Firiem, Bratislava, Avion, zúčastnili sa: Chovanec, 

Lišhák, Križanová,  Urban zo IV.A a Pittnerová zo IV.B 

 apríl 2018 – Finančná gramotnosť –– séria prednášok Ing. Lea Šáteka, senior 

konzultanta Partnersgroup, s.r.o., teoretického ekonóma, na hodinách OBN pre 

študentov 3. ročníka 

 17. 4 - 20. 4. 2018  - sa študenti 3. a 4. ročníka zúčastnili festivalu „Višegrad film 

fórum“, kde pomáhali pri organizácii podujatia. III.A: Terézia Čižmáriková, 

Katarína Kolesárová, Sára Prokopová, III.B: Lucia Vaňová, Sára Kvaková, Júlia 

Zemančíková, Diana Janegová, IV.A: Kristína Časnochová, IV.B: Andrea 

Cholvadová, Tereza Cambelová, Mariana Pittnerová.     

 24. 4. 2018 - Deň pamätnej vychádzky Štúrovcov - Devín - stretnutie pri 182. 

výročí pamätnej vychádzky Ľudovíta Štúra.. Naše študentky vystúpili s ľudovými 

piesňami a študent I.B, Peter Mozola predniesol báseň od Jána Smreka.                                                                                                                               

 25. 4. 2018 – Návšteva Slovenskej advokátskej komory (3. ročník) 

 4. 5. 2018 - Tento rok sa študenti zúčastnili na filmovom festivale „Ekotopfilm“, 

len posledný deň, vzhľadom na  zmenu termínu a prekrývanie sa s ďalšou akciou 

– Slovakia Open. Študenti robili hostesing pri udeľovaní cien v Primaciálnom 

paláci. IV.A:  Tamara Benková, Rebeka Markovicsová, IV.B: Benjamín Bartošík, 

Daniel Gianmarco Križan. 

 18. 5. 2018 – EÚ, demokracia a občianska spoločnosť –– konferencia na pôde 

Paneurópskej vysokej školy (výber žiakov) 

 31. 5. 2018 – Career Day v Bratislave, zúčastnili sa: Martin Mudrik, IV.A a 

Daniel Križan, IV.B 



 39 

 7. 6. 2018 – projektu projektového riadenia Bankári do škôl sa zúčastnila Tatiana 

Beneková, III.A 

 11. - 14. 6. 2018 – exkurzia v Európskom parlamente, Štrasburg (účastníci: 

Saša Madacki, V.B, Rebeka Černianska, IV.B, Tatiana Turisová a Jakub Fiala, 

III.B, dozor: A. Žitňan) 

 20. 6. 2018 – Job Shadowing v spoločnosti AT&T sa zúčastnili: Martin Mudrik, 

David Chovanec, Adam Urban, Samuel Kucharik, všetci zo IV.A 

 20. 6. 2018 – exkurzia v Budapešti spojená s výkladom o histórii mesta v 

angličtine (študenti III.B a IV.B) 

 V rámci semináru EKO2 a EKO3 sme v spolupráci s prof. Billom Fredellom 

pokračovali v realizácii Business clubu, a to buď exkurziami do firiem alebo 

prednáškami ľudí z hospodárskej praxe u nás v škole, toto sa dialo cca 1-2x 

mesačne. Mali sme tu možno navštíviť alebo si v škole vypočuť prednášku: 

Synergie Slovakia (18/10/2017), IAC Group (25/10/207), Lightning Beetle 

(8/11/2017), Volkswagen (22/11/2017), p. Peter Laursen (agricultural business, 

29/11/2017), Slido (12/12/2017), Funnysox (10/1/2018), VRBA (virtual reality, 

24/1/2018), Octago (workout startup 14/2/2018), CSOB bank (21/2/2018), p. Erik 

Heidema (international business development, 11/4/2018), Black (coffee shop and 

roastery, 25/4/2018) 

 

 

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

zúčastňovali stredtýždňových „Chapel“, ktoré s pomocou pani farárky aj pripravovali. 

 Duchovného vzdelávania sa zúčastňovali aj učitelia na Biblických hodinách, 

ktoré mávali na začiatku každej pracovnej porady v danom mesiaci.  

Neoddeliteľnou 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. Aj v školskom roku 2017/18 sa žiaci EL zapojili do 

prípravy a riešenia úloh Biblickej olympiády. Školské kolo Biblickej olympiády  sa 

konalo 20. 4. 2018 v priestoroch Evanjelickej bohosloveckej fakulty  UK na Bartokovej 

8, Bratislava. 25. mája 2018 sa konalo celoslovenské kolo v Evanjelickej spojenej škole 

v Martine V III. kategórii sa na 1. mieste umiestnila Miroslava Rovňáková  

s dosiahnutými bodmi 143 z III.OA, Alžbeta Mišovýchová (I.OA) sa v II. kategórii 

umiestnila na 6 mieste. 

  Duchovná pieseň. V rámci hudobnej a náboženskej výchovy sa žiaci zúčastnili 

speváckej súťaže, ktorú vyhlásil GBÚ ECAV na Slovensku, Duchovná pieseň. Cieľom 

súťaže je motivovať žiakov k poznávaniu a spievaniu duchovnej piesne. Víťazi 

školského kola sa 4. mája 2018 zúčastnili celoslovenského kola v Martine s týmto 

umiestnením: Bronzové pásmo v III. kategórii získala Ema Elizabet Mišunová  I.OA. 
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Exkurzie a besedy 

  

 Žiaci II.OB absolvovali prednášku z cyklu – Osobnostný a sociálny rozvoj a 

prevencia šikany a xenofóbie. Témou boli vzťahy rodičov a detí, sila kamarátstva, 

hľadanie autonómnosti. Prostredníctvom edukačnej dramatizácie poviedky Slnečný deň 

absolvovali žiaci priestorové cvičenie, rytmus, pohyb, radosť zo spolupráce, rešpekt 

k druhému a poznávanie seba samého. 

 V spolupráci s EBF UK sa žiaci II.OA a II.OB zúčastnili filmového predstavenia 

Hačiko v kine Campus. 

  

 

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 organizácii sa podieľali okrem spirituálky, Karolíny 

Konopeusovej EL aj učitelia a farári Medzinárodného cirkevného zboru: Derek Mark 

Harman, M.Div, Louanne Gail Neumann, MS a Emily Stelling, BA . 

 V školskom roku 2017/2018 bola spirituálka Karolína Konopeusová členkou PK 

EVB na Vranovskej a zúčastňovala sa zasadnutí a 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. Zároveň pôsobila ako spirituálka aj na pracovisku Palisády.  

 Ďalej sa členovia PK EVB sústredili na skvalitnenie vyučovania EVB, 

povzbudzovali študentov ku kritickému mysleniu a formulovaniu vlastných názorov.  

 Na modlitby a pastorálne rozhovory členovia PK využívali modlitebňu, ktorá 

tento rok slúžila pre všetkých študentov a pravidelné modlitebné stretnutia vždy v 

pondelok popoludní. 
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Súťaže 

 Biblická olympiáda - Školské kolo sa konalo 20. 4. 2018 na Evanjelickej 

bohosloveckej fakulte UK spolu s Bratislavským seniorátom (študentky EL – Horňanová, 

Čermáková, Uhrínová, Dobrovodská – obsadili prvé 4 miesta; zodp. K. Konopeusová). 

Celoslovenské kolo sa konalo 25. 5. 2018 v Evanjelickej spojenej škole v Martine. Vo IV. 

kategórii obsadila Debora Horňanová (II.C) 1. miesto a Kristína Čermáková (IV.B) 2. 

miesto.  

 

Exkurzie a besedy 

 september - január – dobrovoľnícke aktivity študentov 2. ročníka ako súčasť 

polročného hodnotenia (zodpovedná Mgr. Janotová) 

 11. - 13. 9. 2017  – ELVIK, tímbilding pre prvákov v Častej (zodp. K. 

Konopeusová) 

 14. 9. 2017 – účasť študentov 4. a 5. ročníka na konferencii k 500. výročiu 

Reformácie na EBF UK; Andrej Žitňan vystúpil s prednáškou "Evangelical 

Church of Augsburg Confession in Times of Slovak State" 

 22. 9. 2017 – zbierka Biela pastelka (zodp. K. Konopeusová) 

 15. 10. 2017 – Seniorálny deň k 500. výročiu Reformácie Modra Kráľová – 

vystúpenie spevokolu  a divadelná hra Štúrovky v podaní študentiek 4. ročníka EL 

 23. 10. 2017 – Večera Pánova pre študentov a pracovníkov EL – Malý kostol 

(zodp. K. Konopeusová) 

 2. 11. 2017 – Reformačný deň na Vranovskej k 500. výročiu Reformácie – 

prednášky a aktivity pre jednotlivé triedy: pozvanie prijala pani Prof. Ing. arch. 

Janka Krivošová, PhD., ktorá je Autorkou všetkých výtvarných podkladov k 

Vyšívanej histórií. Tento projekt tvorí 16 vyšívaných obrazov, každý má rozmery 

100 x 120 cm. Zobrazila na nich najvýznamnejšie udalosti a osobnosti z 500-

ročných dejín evanjelictva na Slovensku. Prvá prednáška bola venovaná práve 

tomuto projektu. Druhá prednáška sa týkala Vývoja sakrálnych stavieb na 

Slovensku.  
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 3. 11. 2017 Deň Reformácie na Palisádach 8-ročné gymnázium - Aj na 

Palisádach sme si chceli pripomenúť 500. výročie Reformácie. Pozvali sme k nám 

sestru Mgr. Danielu Horínkovú, ktorá bola spoluorganizátorkou putovnej 

výstavy Vyšívaná história ECAV, aby nám bližšie priblížila tento projekt.  

 15. 1. 2018 – interaktívna diskusia „Stretnú sa kresťan, moslim a žid“ 

s predstaviteľmi troch svetových náboženstiev. Témou boli extrémizmus, 

predsudky, populizmus a tolerancia. (študenti 4. ročníka, zodpovedný A. Žitňan) 

 14. 3. 2018 – Deň dobrovoľníctva – všetky triedy EL okrem 5. ročníka (zodp. K. 

Konopeusová) 

 24. 4. 2018 – Devín – 182. výročie pamätnej vychádzky Ľ. Štúra a študentov EL 

Bratislava – vystúpenie študentov (zodp. K. Konopeusová) 

 31. 5. 2018 – Americký školský spevokol ,,Singing Saints“ zo Saint Paul 

Lutheran High School – kostol Petržalka 

 25. -27. 6. 2018 – ELVIK+ v Častej   

  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  

 Rozlúčková Chapel s maturantmi                                             

 Zoslanie Ducha svätého 

 Odovzdávanie maturitných vysvedčení   

 Ukončenie školského roka     

  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.  
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  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 Umenie a 

kultúrasme 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 (študentská prax v  rozsahu 10 vyučovacích hodín. 

5 hodín náčuvov, 5 hodín vstupov, mikrovstupov). 

 

 

VZDELÁVACIA  OBLASŤ  -  UMENIE  A  KULTÚRA 

 

UMENIE  A  KULTÚRA 

 

Pracovisko Palisády 

 

Súťaže 

 1. júna  2018  sa uskutočnila výtvarná súťaž, ktorú vyhlasuje Múzeum mesta 

Bratislavy v rámci projektu  Fleischmann Arthur Tour. V krajskom kole v kategórii 

11-15 rokov sa umiestnila na 1. mieste Nikola Tomanová a Anita Kučinská (II.OA) a 

na 2. mieste Barbora Loskotová, (II.OB). 

 21. decembra 2017 – výchovný koncert pre celú školu – známe vianočné 

melódie a piesne v Evanjelickom kostole v Petržalke, cieľom bolo vnímať a precítiť 

hudbu.  
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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 

 12. 12. 2017 sa študenti I.C zúčastnili výstavy spojenej s prednáškou: “Vyšívaná 

história ECAV”, ktorá sa uskutočnila  v SND. 

         13. 3. 2018 študenti I.C navštívili Galériu mesta Bratislavy.  

         16. 3. 2018 študenti seminárov DUS1,2,3 navštívili KunstHistorische múzeum 

vo Viedni. 

         12. 4. 2018 študenti seminárov DUS2, DUS3 navštívili gáleriu Nedbalka. 

         4. 5. 2018 sa študenti I.C zúčastnili exkurzie v Schaubmarovom mlyne v 

Pezinku, program bol doplnený prednáškou o priadení a životnom štýle.  

 22. - 25. 6. sa žiaci I.C zúčastnili exkurzie zameranej na návštevu evanjelických 

a historických pamiatok. (Leštiny, Istebné, Párnica, Oravský hrad, Múzeum P.O. 

Hviezdoslava, Čaplovičova knižnica) 

 25. 5. 2017 sa triedy II.A, II.B  (56 študentov) zúčastnili exkurzie v Oponiciach. 

Študenti absolvovali prehliadku kaštieľa, hrobky, knižnice v kaštieli a prechádzku 

zámockým parkom.  

 Žiaci I.B a I.C sa celoročne zapájali do projektu cez www.tatrin.sk 

Ornamentálna mapa Slovenska, pokus o zápis do Guinesovej knihy rekordov 

 

Výzdoba školy 

 výstava plagátov ku dňu otvorených dverí  

 výstava vyobrazení ako vnímam jeseň 

 výstava antistresových omaľovánok 

 

http://www.tatrin.sk/
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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 

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 na oboch 

pracoviskách.  

  

Pracovisko Palisády 

 

 8. – 12. januára 2018 sa uskutočnil lyžiarsky výcvikový kurz pre III.OA  a 

III.OB pod vedením Mgr. Janka Svetlíka v Jasnej. Cieľom bolo zdokonalenie sa v 

lyžovaní a upevnenie zdravia. Žiaci využili aj poskytnutý príspevok z Ministerstva 

školstva vo výške 150 € na žiaka. 

 

Súťaže 

 17. októbra 2017 – Okresné kolo v malom futbale mladších žiakov ZŠ – 4. 

miesto (Viktor De Leon Spišiak, Maroš Husár, Jakub Trcka, Adam Jurík, Leo Lužica, 

Matej Vysocký, Alex Pafčo, Michael Rajter, Richard Lapšanský, Martin Rovňák, Oliver 

Spišiak, Samuel Weber, Jonáš Zichaček). 

 5. decembra 2017 – Okresné kolo v stolnom tenise žiakov – 3. miesto (Ján 

Amáši, Erik Ran Dou, Matúš Vajdička, Jonáš Zicháček). 

 7. decembra 2017 – Okresné kolo v stolnom tenise žiačok – 2. miesto (Paula 

Kováčová, Daniela Mozolová, Karolína Bahnová). 
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 23. marca 2018 – Okresné kolo  vo flórbale žiakov – 1. miesto (Šimon Blaňár, 

Michal Hradský, Maroš Husár, Ján Kolár, Maxim Korenko, Matej Vysocký, Martin 

Osuský, Matej Popík, Martin Rovňák, Matúš Vajdička). 

 11. apríla 2018 – Obvodné kolo vo flórbale žiakov – 4. miesto (Šimon Blaňár, 

Michal Hradský, Maroš Husár, Ján Kolár, Samuel Weber, Matej Vysocký, Martin 

Osuský, Matej Popík, Martin Rovňák, Matúš Vajdička). 

 10. mája 2018 – Obvodné kolo vo vybíjanej žiačok – 2. miesto (Karolína 

Bahnová, Valika Boskovičová, Júlia Fialová, Hana Hukelová, Kristína Chudíková, Anita 

Kučinská, Nikola Gašparíková, Sofia Pavlikovská, Alexandra Simonová, Adela 

Vajglová, Sandra Wagnerová). 

 29. mája 2018 - Obvodné kolo v ľahkej atletike žiakov a žiačok na FTVŠ 

Lafranconi – (zúčastnení: Karolína Bahnová, Kristína Chudíková, Valentína Jesenická, 

Daniela Mozolová, Laura Pavlovičová, Viktória Riegerová, Veronika Vajglová, Sandra 

Wagnerová, Ján Almáši, Samuel Budinský, Samuel Hebort, Matej Vysocký, Matúš 

Vajdička, Ondrej Valašík). V súťaži družstiev sa žiaci umiestnili na 9. mieste a žiačky 

na 8. mieste (13 zúčastnených škôl). 

 

Pracovisko Vranovská 

 Stále pretrváva nepriaznivá situácia ohľadom havarijného stavu telocvične, čo 

nám veľmi sťažuje prácu. Na výuku máme k dispozícii futbalové ihrisko, tráva na ihrisku 

je dlho nepokosená, povrch je značne nerovný, hrboľatý (hrozba úrazu). Keďže medzi 

študentami je veľa alergikov, mnohí sa z tohto dôvodu nemôžu zúčastňovať hodín TSV. 

Študenti sa oveľa ťažšie motivujú. Vzhľadom k poveternostným podmienkam sa nie 

každá hodina môže plnohodnotne odučiť.  

 

 Vyhodnotenie LVVK - V dňoch od 22. 1. 2018 - do  27. 01. 2018 sa konal 

LVVK pre prvý ročník našej školy na Malinom Brde. Zúčastnila sa ho trieda I.A – 19 

žiakov,  I.B – 25 žiakov, I.C – 24 žiakov. Ubytovanie a stravovanie bolo zabezpečené v 

hoteli Hrabovo. Metodický výcvik sa konal v športovom stredisku – Malinô Brdo. 

Lyžiarsky výcvik sa vykonával v rozsahu plánu výcviku. Nedošlo k udalostiam, ktoré by 
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porušovali školský poriadok. Žiaci využili aj poskytnutý príspevok z Ministerstva 

školstva vo výške 150 € na žiaka. 

 

Súťaže 

 V cezpoľnom behu dievčat v obvodnom kole sa družstvo EL (Patrícia 

Gašparovičová 3. miesto, Katarína Májovská 4. miesto, Mariana Pittnerová) umiestnilo 

na 2. mieste. 

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

(Martin Mudrik, Benjamín Bartošík, Daniel Križan) 2. miesto. 

 V obvodnom kole v stolnom tenise chlapcov získali žiaci (Boris Ország, Matúš 

Vician, Tomáš Michalec a Ivan Furinda) 5. miesto. 

 V obvodnom kole v stolnom tenise dievčat získali dievčatá (Judita Lambert, 

Mariana Pittnerová, Katarína Siposová, Lucia Lalíková) 6. miesto. 

 V obvodnom kole vo futsale chlapcov sa družstvo EL umiestnilo na 2. mieste. 

 V obvodnom kole vo florbale starších žiakov sa títo umiestnili na 2. mieste. 

 Staršie žiačky sa v obvodnom kole vo florbale umiestnili na 6. mieste. 

 V obvodnom kole vo volejbale chlapcov sa títo umiestnili na 2. mieste. 

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

            V okresnom kole v orientačnom behu žiakov sa Tomáš Šipoš umiestnil na 1. 

mieste.    

            V okresnom kole v orientačnom behu  žiačok sa Michaela Mozolíková 

umiestnila na 4.mieste a obaja postúpili do krajského kola. 

 Staršie žiačky sa v obvodnom kole v basketbale umiestnili na 1. mieste a             

reprezntovali našu školu v krajskom kole. 

 V krajskom kole v bedmintone sa chlapci umiestnili na 6. mieste (Tomáš  

Walentín, Tréger Ján). 

 V krajskom kole v bedmintone sa dievčatá umiestnili na 6. mieste (Ema 

Palčeková, Ema Luknárová). 

 

Reprezentácia - Najúspešnejší študenti za šk. rok 2017/2018 

 Žiaci Evanjelického lýcea dosahujú veľmi dobré výsledky aj v športových 



 49 

aktivitách, ktorým sa venujú prostredníctvom športových klubov:  

Anette Imbondo – I.A  5. miesto na Majstrovstvách Slovenska v desiatich tancoch 

Šimon Šmajda – I.A 1. miesto na Majstrovstvách Slovenska v kategórii Junior vo 

florbale a 1. miesto na Majstrovstvách Slovenska v kategórii Muži 

Tomáš Šipoš – I.A  1. miesto na Majstrovstvách Slovenska  žiakov v orientačnom behu 

Tereza Gajtková – I.A  4. miesto Majstrovstvách Slovenska v drezúre 

Matúš Vician – I.A  reprezentácia Slovenska vo futbale žiakov 

Peter Mozola – I.B na Majstrovstvách Slovenska v plávaní 1.miesto 200m znak a 

3.miesto 100m znak a 100m motýlik 

Hana Kalinayová – I.B 1. miesto na Majstrovstvách Slovenska mažoretiek                                  

Samuel Dokupil – I.C 4. miesto na  Majstrovstvách Slovenska v orientačnom behu 

Alex Bais – I.C 2. miesto v okresnom kole v plávaní prsia 50, 100, 200m 

Lea Belošicová - II.A, 1. miesto na Majstrovstvách Slovenska vo futbale 

Adam Antalík - II.A 1. miesto na Majstrovstvách Slovenska vo futbale  

Marek Tesár - II.A 4. miesto na Majstrovstvách Slovenska v plážovej hádzanej 

Matej Šefranko - II.B 1. miesto na Majstrovstvách Slovenska vo florbale 

Samuel Bernát - III.A 1. miesto na Majstrovstvách Slovenska vo florbale 

Bystrík Fodor - III.A 1. miesto na Majstrovstvách Slovenska, 3. miesto juniorská 

extraliga vo florbale  

Sofia Imbondo – III.A 1. miesto, Majstrovstvá Slovenska v Latinsko-amerických 

tancoch,  semifinalistka na Majstrovstvách  sveta v štandartných tancoch, 1. miesto 

v Majstrovstvách Slovenska - 10 tancov do 21 rokov                             

Martin Vician – V.B v slovenskej reprezentácii vo futbale 

Katarína Májovská – V.B 1. miesto v 1. lige junioriek vo futbale, 2.miesto - Slovenský 

pohár žien 

Ondrej Kondek - V.A  účasť na  Európskom šampionáte a  Majstrovstvách sveta 

v jednokolke trial 

Peter Bednárik - V.A 1. miesto na medzinárodnom turnaji v Mladej Boleslavi vo 

florbale, účasť v juniorskej extralige                           

Eduard Hromkovič - V.A 13. miesto - Danube Sup maraton, paddleboarding   
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 Od 3. do 6. mája 2018 sa prihlásení žiaci a študenti (počet 54) zúčastnili 

medzinárodného stolnotenisového turnaja zdravotne znevýhodnených športovcov 

Slovakia Open 2018 v NTC Bratislava. 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. 

Tohtoročný turnaj bol presunutý do priestorov Národného tenisového centra. 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 

veľmi dobré, že sa na hodinách evanjelického náboženstva venuje dostatok priestoru 

mnohým problémom, ktoré trápia nielen spoločnosť, ale predovšetkým 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 
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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.OB: „Atmosféra v triede“ „Teambuilding“– spoznávanie sa navzájom a utváranie 

kamarátskych vzťahov, 

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

utváranie kamarátskych vzťahov - pokračovanie programu z primy, 

II.OA, II.OB: „Workshop, poruchy príjmu potravy" spojené s osobným príbehom 

liečenej anorektičky. 

 

 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 

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.  

 

Profesionálna orientácia a usmerňovanie predbežného záujmu žiakov 

o stredoškolské štúdium. 

Výchovná poradkyňa postupovala podľa celoštátneho harmonogramu. Žiaci tercií  boli 

o aktuálnom stave a  možnostiach stredoškolského štúdia informovaní prostredníctvom  

výchovnej poradkyne.  

Zoznam stredných škôl, na ktoré sa žiaci zapísali. 

Stredná škola počet žiakov tercií 

Evanjelické bilingválne gymnázium  12 

Gymnázium J. Hronca 1 

Gymnázium A. Einsteina  1 
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Pracovisko Vranovská 

 Na pracovisku Vranovská spolupracujeme s CPPPaP Švabinského 7, Bratislava 

V s poradenskou  psychologičkou Mgr. Zuzanou Hronovou. Mgr. Zuzana Hronová mala 

jeden deň v týždni na prácu mimo pracoviska CPPPaP a pre školu bola k dispozícii každú 

nepárnu stredu v mesiaci. Študentom a rodičom bola k dispozícii najmä v CPPPaP. 

 V školskom roku 2017/2018 študenti 3. ročníka (54 žiakov) a študenti 4. ročníka 

(7 žiakov) absolvovali v prvom a v druhom 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 

dokumentácii a integrácii 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.).  

 Aktivita pre 1. ročník  - teambuilding – sa neuskutočnila. Škola si zorganizovala 

vlastnú formu teambuildingu sama. V takýchto prípadoch centrum túto formu 

neposkytuje. 

 ELvík - Teambuilding pre prvákov bilingválneho gymnázia sa uskutočnil 11. - 13. 

septembra 2017 v rekreačnom stredisku detskej misie Častá-Papiernička pri Modre. Z 

iniciatívy študentov pracujúcich s mládežou, vznikol aj nápad urobiť tento rok pre 

prvákov lýcea niečo špeciálne. Týmto niečím bola práve teambuildingová trojdňovka v 

Častej. Organizačne pripravili celú aktivitu absolventi lýcea a niekoľko piatakov. 

Výdatnú pomoc pri aktivitách poskytli aj vybraní žiaci nižších ročníkov. Na realizácii 

tejto akcie sa zároveň podieľalo aj SEM (Spoločenstvo Evanjelickej mládeže).  

 Zuzana Kollárová (V.B): “Hoci náš nápad so sebou niesol kopu výziev, môžeme 

určite povedať, že to stálo za to. Myslím, že sme mali s prvákmi super čas. Pospoznávali 

sme sa, porozprávali a hlavne sme pobúrali nejaké tie “bariéry”. Tak ako pre nás, tak aj 

pre prvákov bolo všetko úplne nové – a tak ako to malo byť, tak to aj bolo, šli sme do 

toho spolu a odvážne! Boli sme spolu na diskusných skupinkách, hlavných blokoch 
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programu s témou aj aktivitkami, zahrali sme si spolu s Američanmi nejaké tie anglické 

hry a boli sme aj na veľkej hre v lese. A lýceum bolo opäť viac a viac tým, prečo ho mám 

rada, bolo rodinou – študentov aj učiteľov.” 

 

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 a konzultačných hodín VP a po 

individuálnej dohode. 

 

Prezentácie vysokých škôl a agentúr 

 Študenti maturitných ročníkov boli informovaní o možnosti štúdia na vysokých 

školách. 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 zaraďuje do procesu prijímania nových 

študentov. 

20. 9. 2017 – Slovenský inštitút vzdelávania  - prezentácia kurzov, ktoré ponúkajú 

11. 10. 2017 sa študenti maturitných ročníkov zúčastnili Veľtrhu vysokých škôl 

Akadémia Vapac v NTC, BA v sprievode triednych profesorov. 

18. 10. 2017 – prezentácia spoločnosti INTERSTUDY, prezentácia štúdia na 

univerzitách v Anglicku a severských krajinách –  V.A, V.B 

25. 10. 2017 – prednáška pre V.A, V.B – rektor Bratislavskej medzinárodnej školy 

liberálnych umení, predstavenie bakalárskeho štúdia a pozvanie na DOD 

17. 1. 2018 – rozdanie letákov: Ako na vysokú školu pre IV.A, IV.B 

24. 1.  2018 – vyplnenie dotazníka o pracovnej náplni výchovných poradcov pre 

študentov pedagogických fakult 

5. 2. 2018 – distribúcia letákov Portál. VS. pre IV.A, IV.B 
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7. 2. 2018 – prednáška pre IV.A, IV.B – prezentácia portálu VS, forma vyplnenia 

elektronických prihlášok - Mgr. Radúchová 

23. 6. 2018 – rozdávanie brožúr SCIO agentúry pre IV.A a IV.B  

 Študenti 4. a 5. ročníkov majú možnosť zúčastňovať sa aj na Dňoch otvorených 

dverí jednotlivých vysokých škôl: 

3. 10. 2017 – DOD Fakulta elektroniky a informatiky STU . V.B, V.A – vybraní študenti 

24. 1. 2018 – DOD Trnavská univerzita – vybraní študenti IV.A 

9. 2. 2018 – DOD Ekonomická univerzita – IV.A, IV.B, vybraní študenti 

9. 2. 2018 – DOD Trnavská univerzita – Modelovanie počítačových hier IV.B 

14. 2. 2018 – DOD UK – (Farmaceutická fakulta) vybraní študenti – V.A, V.B 

 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. 

 

Účasť výchovnej poradkyne na odborných seminároch a aktívoch výchovných 

poradcov 

19. 9. 2017 – CPPPaP Švabinského 7, zmeny v školskom zákone a dokumentácia 

integrovaných žiakov 

3. 10. 2017 – CPPPaP Ožvoldíkova 12, téma odborného semináru: “Ťažké rozhovory” 

Metodika vedenia rozhovorov, efektívnosť dialógov 

14. 11. 2017 – CPPPaP Švabinského 7, téma odborného semináru: ”Modriny na duši”. 

Metodika práce s týranými a sexuálne zneužívanými deťmi. 

19. 6. 2018 – CPPPaP Švabinského 7, téma odborného semináru: “Nenásilná 

komunikácia” 

 

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 štúdium na SŠ. Rozposlala 

elektronické pozvánky na DOD na Evanjelickom lýceu nielen na školy v Bratislave, ale 

aj do okolitých miest. 
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MEDZINÁRODNÉ MERANIA A INÉ TESTOVANIA 

 

 V školskom roku 2017/2018 mali študenti maturitných ročníkov možnosť 

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

 Študenti 5. ročníka mali možnosť byť zapojení do pilotného testovania  

anglického jazyka na úrovni C1 európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky. 

Uskutočnilo sa jedno testovanie - 25. 1. 2018. 

  

 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 5. mieste 

s hodnotením 77%. Umiestnenie v rámci celého Slovenska je 12. - 14. miesto 

spomedzi 247 hodnotených gymnázií na Slovensku (najlepšie umiestnenie získala Škola 

pre mimoriadne nadané deti, Teplická 7, Bratislava s hodnotením 96%). 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.  

škola hodnotenie % umiestnenie v 

kraji 

umiestnenie v SR 

Evanjelické lýceum  

Bratislava 

77 5 13 

Evanjelické gymnázium 

Tisovec 

64 4 52 

Evanjelické gymnázium 

Banská Bystrica 

35 18 168 

Evanjelické gymnázium 

Košice 

86 2 5 

Evanjelická spojemná škola 

Prešov 

56 19 93 

Evanjelická spojená škola 

Liptovský Mikuláš 

65 8 47 

Evanjelická spojená škola 

Martin 

- - - 

 

 

 

 

http://skoly.ineko.sk/metodika_hodnotenia_skol.pdf
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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.  

 Žiacka rada školy už po deviaty 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 orgánom vedenia EL (zatiaľ len neoficiálne). 

 

Aktivity ŽRŠ v školskom roku 2017/2018: 

 

 teambuilding pre prvákov ELVIK - 11. - 13. septembra 2017 

 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 – 23. novembra 2017 

 Deň otvorených dverí - členovia ŽRŠ pomohli organizovať akciu a sprevádzali 

potenciálnych záujemcov o štúdium na EL -  spojené s adventným bazárom - 6. 

decembra 2017 

 Mikuláš - deň svätého Mikuláša, rozdávanie sladkostí – 6. decedembra 2017 
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 7. ples Evanjelického lýcea – 27. januára 2018 

 Deň dobrovoľníctva – 14. marca 2018 

 Deň učiteľov - príprava programu pre učiteľov a profesorov – 26. a 27. marca 

2017 

 teambuilding ELVIK+ - 25. - 27. júna 2018 

 

 

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, 

komunikačný krúžok, misijný krúžok, flórbalový krúžok a spevokol. 

 

PODPORA DOBROVOĽNÍCTVA PROSTREDNÍCTVOM ZBIEROK A  

POMOCI 

 

 Žiaci mali možnosť zapojiť sa do viacerých charitatívnych zbierok a osobnej 

pomoci organizovaných rôznymi organizáciami: 

 september – Biela pastelka – zbierka organizovaná Slovenskou úniou nevidiacich  

 október – Dni nezábudiek – zbierka organizovaná Ligou za duševné zdravie 

 november – TESCO potravinová zbierka na pomoc ľuďom v núdzi 

 december – Hodina deťom 

 marec – Deň dobrovoľníctva – pomoc rôznym organizáciám – domovy 

dôchodcov, denné stacionáre, upratovanie Petržalky, upratovanie v kostoloch 

 apríl - Višegrádsky filmový festival - organizuje FTF VŠMU - sprievodcovia pre 

zahraničných hostí. 

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

2., 3. a 4. ročníka našej školy rozdávali v okolí školy a v centre Bratislavy narcisy 

a pomáhali šíriť myšlienky spolupatričnosti a pomoci ľuďom s onkologickým 

ochorením. 
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 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 – Ekotopfilm – pomoc pri organizovaní medzinárodného filmového festivalu 

o trvalo udržateľnom rozvoji 

 máj – Slovakia Open – pomoc telesne znevýhodneným športovcom – zbieranie 

loptičiek pri medzinárodnom stolnotenisovom turnaji  

 

  Žiaci 2. ročníka v 1. piolroku po prvý raz absolvovali dobrovoľnícku 

prácu aj ako súčasť vyučovania evanjelického náboženstva. Mohli si vybrať 

akúkoľvek pomoc, ktorú poskytli v rozsahu 10 hodín. Táto aktivita tvorila aj časť ich 

hodnotenia. Dobrovoľnícka pomoc sa stretla s pozitívnym ohlasom. V budúcom 

školskom roku mienime toto dobrovoľníctvo rozšíriť na 1. až 4. ročník. 

  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. 

 

 

SPEVOKOL  EVANJELICKÉHO  LÝCEA 

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

EL v šk.roku 2017/18 naďalej pracoval v komornejšom, dievčenskom zložení. Okrem 

účinkovania na školských službách Božích vystupoval na pravidelných školských 

Chapels. 
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ŠKOLSKÉ PARTNERSTVÁ A PROJEKTY ŠKOLY 

  

Spolupráca so školami 

 Od roku 2007 trvá partnerská výmena študentov medzi Evanjelickým lýceom a 

"Roelof van Echten College" v holandskom Hoogeveen. V školskom roku 2016/2017 

sa výmenných pobytov zúčastnila jedna skupina 18 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 vojny. Okrem aktivít v škole žiaci pravidelne navštívia 

Amsterdam a Dom Anny Frankovej, či tranzitný a pracovný tábor Westerbork 

(odkiaľ bola transportovaná napr. aj Anna Franková), kde si pripomenú zločiny 2. 

svetovej vojny. Pri návšteve holandských študentov na Slovensku majú naši študenti 

možnosť predstaviť krásy Slovenska a slovenskú kultúru. 

 

Spolupráca s Ligou proti rakovine 

 Jedným z dôležitých projektov, 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 osemnásty 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 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. 
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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. 

  Naša škola zabezpečila aj praktickú prípravu dvoch študentiek druhého 

ročníka dvojročného magisterského študijného programu Učiteľstvo náboženskej 

výchovy v kombinácii. 

 

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. 

 ELZONE – vo februári 2017 sme sa stretli so sestrou farárkou Erikou 

Hlačokovou-Sokola, ktorá hľadala formu ako priviesť mladých ľudí - dorastencov k 

pravidelnému stretávaniu sa pri Božom slove. Vznikol nápad začať práve v spolupráci s 

CZ Bratislava Staré mesto organizovať raz za dva týždne stretnutia študentov 

Evanjelického lýcea  spolu s dorastencami CZ u nás na škole v školskej jedálni pod 

názvom ELZONE. Táto forma má veľký ohlas a pravidelne sa na nej stretávalo okolo 25-

30 mladých ľudí. Raz v mesiaci toto stretnutie bolo v areáli školy a raz v mesiaci sa 

stretnutia konali v exteriéri, napr. Železná studienka, Boulingový areál. Zorganizovali 

sme aj prespávačku na EL Vranovská, čo malo veľký úspech. Na týchto stretnutiach sme 

sa spoločne sa zamýšľali nad Božím slovom, spievali piesne na chválu nášho Boha, 
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budovali spoločné vzťahy rôznymi hrami a vždy na záver sme mali spoločné posedenie 

pri nejakom jedle - palacinky, hodogy, zmrzlina. Verím, že toto naše snaženie prinieslo 

požehnanie pre mladých, ktorí už pravidelne chodia na tieto naše stretnutia. 

 V tejto začatej spolupráci aj v tejto oblasti s cirkevným zborom Bratislava Staré 

mesto chceme pokračovať aj v šk. roku 2018/2019. 

 

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. 

 

Spolupráca s Nemeckou evanjelickou cirkvou 

 Aj v školskom roku 2017/2018 pomáhal vyučujúcim nemeckého jazyka s 

prípravou maturantov nemecký asistent (Joran Köhler), ktorého v rámci programu 

Európskej dobrovoľníckej služby škole zabezpečuje spolupráca s partnerskou cirkvou 

Evangelishe Kirche in Mitteldeutschland. 

 

 

I) Výsledky inšpekčnej činnosti  

 Komplexná inšpekcia po roku 2000 nebola vykonaná. 

 Vo februári máji 2016 prebehla tematická inšpekcia, týkajúca sa pripravenosti 

gymnázia s dvoma vyučovacími jazykmi na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho 

procesu v súlade s inovovaným štátnym vzdelávacím programom. Inšpekcia konštatovala 

porušenie všeobecnoe záväzných predpisov v 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 odstránený prerozdelením hodín anglického jazyka počas 

celého 5-ročného štúdia. V marci 2017 prebehla následná inšpekcia, ktorá skonštatovala 

dodržanie požadovaných kritérií. 
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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 gymnázia. 

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 auguste 2017 sa na EZŠ na Palisádach podarilo začať s celkovou 

rekonštrukciou sociálnych zariadení vďaka finančnej dotácii Ministerstva školstva 

na riešenie havarijného stavu. Rekonštrukcia bola dokončená v decembri 2017. Vďaka 

pomoci viacerých rodičov sme zvládli priestory rýchlo vyčistiť a sprístupniť žiakom. Na 

Ministerstve školstva má škola podané ďalšie žiadosti na riešenie havarijného stavu 

okien dvorovej časti a havarijného stavu fasády.  

 Vďaka finančnej pomoci Občianskeho združenia Palisády 57 sa postupne v 

priebehu školského roka podarilo vymeniť všetky staré šatníkové skrine za nové 

šatníkové skrinky. Každý žiak má už svoju vlastnú skrinku. Zveľadili sme opäť aj interér 

školy. 

 Budova na Vranovskej je majetkom VÚC Bratislava. So Strednou odbornou 

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

Evanjelického lýcea 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. Posledná splátka je december 2018. 
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 Počas augusta 2018 sa podarilo vymeniť podlahovú krytinu na schodisku a na 

chodbe na 1. poschodí školskej budovy z prostriedkov Nadácie mateja Bela. Takmer celé 

priestory školy už majú novú podlahovú krytinu. 

 V priebehu šk. roka 2016/2017 bolo v telocvični na Vranovskej 2 zaznamenané 

postupné klesanie podlahy telocvične. V najhlbšom mieste je rozdiel 11 cm oproti 

pôvodnej výške podlahy. V rámci výzvy Ministerstva školstva na obnovu, rekonštrukciu 

a výstavbu telocviční podala škola v septembri 2017 prostredníctvom zriaďovateľa 

žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na riešenie tejto situácie. Vzhľadom na 

podmienku, že zriaďovateľ musí byť vlastníkom budovy sme v tejto výzve neuspeli. 

 13. marca 2018 bola riaditeľka školy nútená s okamžitou platnosťou uzavrieť 

telocvičňu až do odstránenia nedostatkov (nariadenie bezpečnostného technika).  

 V marci 2018 škola prostredníctvom zriaďovateľa podala žiadosť oriešenie 

havarijnej situácie na Okresný úrad, odbor školstva Banská Bystrica. Po týždni nám 

žiadosť z OÚ BB vrátili s tým, že naša telocvičňa nespadá pod riešenie havarijných 

situácií podľa smernice MŠ SR č. 47/2017 s odporúčaním, aby sme sa zapojili do novej 

výzvy MŠ.  

 Opäť sme teda začiatkom mája 2018 pripravili žiadosť aj s expertíznym 

posudkom, doplnený o monitoring kanálov a statický posudok a prostredníctvom 

zriaďovateľa podali na Ministerstvo školstva. Vo výzve však bola znovu nezmenená 

podmienka, že zriaďovateľ školy musí doložiť aj list vlastníctva budovy, v ktorej 

prebieha výchovno-vzdelávací proces. Opäť sme boli neúspešní práve kvôli podmienke, 

ktorú nevieme ovplyvniť.  

 Na otvorený list pani ministerke Lubiovej sme dostali v septembri 2018 odpoveď, 

že podmienky nemôžu meniť a odporučili nám riešiť to ako havarijnú situáciu 

prostredníctvom Okresného úradu Banská Bystrica. 

 V školskom roku 2018/2019 si škola prenajíma telocvičňu na Kremnickej ulici, čo 

ju stojí mesačne 1 000€. 

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

anglického jazyka. Počítačová učebňa na Palisádach však potebovala klimatizačnú 

jednotku na vyrovnávanie výkyvov teploty. Tú v školskom roku 2017/2018 zakúpilo OZ 

Palisády zo svojich prostriedkov. 
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 Knižnicu anglického jazyka na Vranovskej 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 problémy so zosúladením rozvrhu. 

  

 

K) Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti 

  

 Prikladáme výkaz k správe o hospodárení za kalendárny rok 2017 za Evanjelické 

lýceum. Výkazy sú samostatnou prílohou tejto správy (č. 2) 

 

 

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.  
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 Opäť, ako už veľakrát predtým sme prežili náročný 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 2018/2019 budeme vyučovací proces realizovať nasledovne: 

 v príme až kvarte 8-ročného gymnázia podľa inovovaného školského 

vzdelávacieho programu 

 v 1. až 4. ročníku bilingválneho programu podľa inovovaného školského 

vzdelávacieho programu 

 v 5. ročníku bilingválneho programu v zmysle nového školského zákona 

Z ďalších úloh sa musíme zamerať na: 

 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 

umeleckom prednese kresťanskej poézie a prózy a zapájanie sa 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 týkajúcich 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  

 prehlbovanie poznatkov o ľudských hodnotách, ktoré sú zahrnuté vo Všeobecnej 

deklarácii ľudských práv a Dohovore o právach dieťaťa 
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 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. 

 

 

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 

rovnako chýba funkčná telocvičňa, keďže sme ju boli nútení na pokyn bezpečnostného 
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technika zatvoriť. Rovnako 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, počítač a 

dataprojektor v každej učebni 

 zapojenosť žiakov do súťaží a projektov 

 prístup žiakov a učiteľov k internetu – pevné pripojenie každej učebne a kabinetu, 

wifi sieť 

 široká ponuka mimoškolskej záujmovej činnosti 

 spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva, školský 

psychológ 
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SLABÉ STRÁNKY ŠKOLY: 

 škola nie je súčasťou spojenej školy, teda vyučujúci na Palisádach majú úväzky 

zároveň na EZŠ aj na EL 

 škola sídli v prenajatých priestoroch,  

 zriaďovateľ školy nie je vlastníkom budovy – pri podávaní akýchkoľvek 

projektov, vyhlásených Ministerstvom školstva je škola v nevýhode – hrozí, že i 

napriek akútnosti problémov nebude spĺňať požiadavky na pridelenie finančných 

prostriedkov 

 v budove na Vranovskej je spoločný vstup pre školu aj internát, ktorý je v správe 

VÚC Bratislava , sťažuje to kontrolu bezpečnosti žiakov 

 škola nemôže ďalej prenajímať priestory vo večerných hodinách 

 nedostatok finančného zabezpečenia na vyučovanie v malých skupinách  

 nedostatok finančného zabezpečenia na vzdelávanie detí cudzincov a krajanov 

 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 

 v budove na Vranovskej nefunkčná telocvičňa 

 nedostatok učebníc pre bilingválne vzdelávanie  

 nedostatok financií na rekonštrukciu budovy na Palisádach a na Vranovskej 

 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 
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 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 

 zlepšenie spolupráce medzi školami v rámci školských partnerstiev eTwinning 

 zvyšovanie vybavenia školy modernou didaktickou technikou 

 zvyšovanie informovanosti o škole v rámci cirkevných zborov západného 

Slovenskazlepšenie 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 a 8 - ročné štúdium 

 malé počty žiakov vo vyšších triedach osemročného gymnázia (od 2015/2016 po 

prijímacích pohovoroch na bilingválnu sekciu EL ostáva 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 2017/2018 zmaturovalo v bilingválnej anglicko-slovenskej 

sekcii 46 študentov, z nich na vysokých školách študuje 41 študentov. Od 5 študentov sa 

nám nepodarilo získať spätnú väzbu. Z nich je na vysokých školách v Českej republike 6 
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študentov, 2 študenti v Dánsku na University of Southern Denmark v Odensee a na 

Danish Pentecostal Bible College.  

 

 Uplatnenie študentov na vysokých školách podľa zamerania je nasledovné:  

Udaje vychádzajú z počtu 41 študentov, študujúcich na vysokých školách, od ktorých 

máme spätnú väzbu. 

⁃  štúdium medicíny, farmácie – 4,8% 

⁃  štúdium práva – 7,3% 

⁃  štúdium jazykov – 4,8% 

⁃  štúdium pedagogiky – 4,8% 

⁃  štúdium psychológie – 4,8% 

⁃  štúdium na ekonómie  – 14,6% 

⁃  štúdium manažmentu - 14,6% 

⁃  štúdium soc. a politických vied – 4,8% 

⁃  štúdium inf., mat. – 4,8% 

⁃  štúdium chémie, biológie – 7,3% 

⁃  štúdium na stavebnej fakulte – 2,4% 

⁃  štúdium na strojníckej fakulte - 2,4% 

⁃  štúdium na elektrotech. fakulte - 2,4% 

⁃  štúdium poľnohospodárstva - 2,4% 

⁃  štúdium na FTVŠ - 2,4% 

⁃  štúdium na filozofickej fakulte - 7,3% 

⁃  štúdium na umelec. školách – 7,3% 

⁃  štúdium teológie – 2,4% 

 

PREHĽAD UPLATNENIA ABSOLVENTOV V ŠK. ROKU 2016/2017 

Ukončený študijný odbor 

/ trieda 

počet Študujúci 

na VŠ 

Z toho v 

zahraničí 

Nadstavbové 

štúdium 

Zamestnaní 

žiaci 

Zaevidovaní 

na úrade 

práce 

Bilingválne 

štúdium 

V.A 28 27 6 0 1 0 

V.B 32 30 13 0 2 0 

spolu 60 57 19 0 3 0 

Študujúci na VŠ 95% ( z toho 33% v zahraničí), zamestnaní 5%, na úrade práce 0% 

 

 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, 18. októbra 2018   Ing. Edita Prostredníková    

  riaditeľka Evanjelického lýcea 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


