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Prerokované na zasadnutiach pedagogickej rady školy dňa 4. a 6. júla 2019 a Rady 

školy pri EL  dňa 29. januárara 2020.  

 

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 2018/2019 s nasledujúcimi a odporúčaniami 

zriaďovateľovi : 

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

základnú školu a Evanjelické lýceum. 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Hana Dojčanová   

Predseda Rady školy pri Evanjelickom lýceum 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

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, duchovná správkyňa, pracovisko Palisády 

ThDr. Ingeborg Pavlovičová, duchovná správkyňa, pracovisko 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.  

V školskom roku 2018/2019 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  (IV.B) 

 zástupcovia rodičov: Mgr. Hana Dojčanová, (predseda Rady školy), Ing. Zuzana 

Rovňáková, JUDr. Andrea Kontrová 

 zástupcovia zriaďovateľa: PaedDr. Vladimír Daniš, Mgr. Sidónia Horňanová, PhD, 

Mgr. Ján Kolesár, Mgr. Maroš Šefranko 

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. 

2018 

Stav k 31. 8.  

2019 

Stav k 15. 9. 

2018 

Stav k 31. 8.  

2019 

    

Osemročné štúdium Päťročné bilingválne štúdium     

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

prvý 18 (0) 18 (0) 96 (1) 94 (1)     

druhý 41 (0) 41 (1) 93 (6) 91 (6)     

tretí 45 (1) 45 (1) 81 (14) 81 (14)     

štvrtý 26 (1) 26 (1) 64 (1) 64 (1)     

piaty - - 51 (1) 1     

šiesty - - - -     

siedmy - - - -     

ôsmy - - - -     

spolu 130 (2) 130 (2) 385 (23) 331 (22)     

EL spolu 515 (25) k 15. 9. 2018                                 461 (22) k 31. 8. 2019 

 

 

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

osemročného gymnázia 

  

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

2019/2020 prihlásených 183 žiakov. Prijímacích skúšok sa zúčastnilo 179 žiakov. Úspešne 

prijímacie skúšky absolvovalo 156 žiakov, prijatých bolo 91 žiakov, zapísaných bolo 91 

žiakov. 

 Do prijímacieho konania do 1. ročníka osemročného programu Evanjelického 

lýcea pre školský rok 2019/2020 nebol prihlásený žiaden žiak, OÚ Bratislava neschválil 

otvorenie prímy pre školský rok 2019/2020.   

 

 

 



 5 

I)  Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 

PRIEMERY PODĽA  PREDMETOV A  TRIED  – 5 - ROČNÉ ŠTÚDIUM 
 Spr SJL ANJ NEJ/RUJ MAT INF BIO UKL TSV EVB AJG AAA KAJ Priem 

I.A 1,00 1,52 1,73 1,82 2,09 1,18 1,91 1,12 1,03 1,00 2,36 1,42 1,18 1,54 

I.B 1,07 1,70 2,15 1,70 2,15 1,44 1,67 1,07 1,35 1,04 2,15 1,41 1,30 1,60 

I.C 1,06 2,23 1,94 2,09 2,24 1,45 1,91 1,06 1,07 1,12 2,45 1,55 1,33 1,71 

 
 Spr SJL ANJ 

NEJ/
RUJ 

MA
T 

INF FYZ CHE BIO DEJ 
GE
G 

UK
L 

EVB TSV AAA KAJ Priem 

II.A  1,00 1,79 2,07 1,89 2,10 1,17 1,97 1,73 2,03 1,58 1,97 1,10 1,00 1,07 1,37 1,10 1,58 

II.B  1,11 2,69 1,96 2,52 2,78 1,67 2,44 2,37 2,82 2,26 2,63 1,78 1,50 1,30 2,04 1,22 2,21 

II.C  1,07 1,83 2,59 2,39 2,31 1,48 2,07 1,86 2,14 1,97 2,24 1,50 1,07 1,17 1,93 1,14 1,82 

 

 
Spr SJL ANJ KAJ AAA 

NEJ/ 

RUJ 
DEJ OBN MAT INF FYZ CHE BIO GEG TSV EVB 

Priem 

III.A 1,0 2,39 2,17 1,00 1,30 2,00 1,87 1,30 2,87 1,43 2,22 2,04 2,17 2,39 1,05 1,00 1,81 

III.B 
1,00 1,58 1,60 1,35 1,15 

1,80/

1,55 
1,62 1,26 2,40 1,05 2,00 1,79 2,05 1,89 1,10 1,00 1,69 

III.C 1,12 1,63 2,31 1,35 1,50 2,65 2,04 1,54 2,54 1,73 2,08 2,48 2,42 2,04 1,23 1,00 1,88 

 
 Spr SJL ANJ KAJ AAA NEJ DEJ OBN MAT FYZ CHE BIO GEG TSV 

IV.A 1,00 1,59 1,69 2,22 1,22 1,84 1,75 1,44 2,45 1,53 1,56 2,09 1,75 1,09 

IV.B 1,06 1,55 1,55 2,03 1,26 2,29 1,58 1,42 2,39 1,39 1,90 2,00 1,74 1,17 
 

 EVB KNJ APE SNS SED DUS SEG SEM SEB SEC SEF SEN Priem 

IV.A 1,16 1,83 1,00 1,40 1,60 1,40 2,00 2,29 1,80 2,00 2,00 1,50 1,69 

IV.B 1,16 1,86 1,13 1,33 1,33 1,73 2,00 2,14 1,00 2,00 3,25 3,00 1,69 
 

 
Spr SJL ANJ KAJ NEJ TSV EVB 

KNJ

2 

KNJ

3 
EK2 EK3 

SNS

2 

SNS

3 

SED

2 

SED

3 

DUS

2 

DUS

3 

V.A 1,00 1,70 1,70 1,19 2,15 1,00 1,15 1,40 2,00 1,75 1,50 1,64 1,36 2,36 2,73 1,42 1,67 
V.B 1,00 1,96 1,57 1,09 1,87 1,00 1,00 1,64 1,82 1,33 1,00 1,33 1,00 1,60 1,80 1,33 1,33 

 

 SEF2 SEF3 SEM2 SEM3 SEB2 SEB3 SEC2 SEC3 SEN2 SEN3 SEQ2 SEQ3 SSJ Priem 
 

V.A 1,83 1,83 2,29 2,00 1,43 1,57 1,00 1,00 1,33 1,67 1,75 1,00 2,41 

 

1,66 

 
V.B 

2,33 2,67 2,15 2,08 1,67 1,67 1,71 1,86 1,18 1,27 1,00 1,00 2,30 
1,63 

 

 

PRIEMERY PODĽA  PREDMETOV A  TRIED  – 8 -  ROČNÉ ŠTÚDIUM 
 

Spr SJL ANJ NEJ 
MA

T 
INF FYZ CHE BIO GEG DEJ 

HU

V 
OBN TSV EVB KAJ 

Priem 

I.OA 1,00 1,11 1,06 1,11 1,28 1,00 1,17 1,06 1,06 1,11 1,11 1,06 1,00 1,00 1,00 1,06 1,08 
 

 Spr SJL ANJ NEJ 
MA

T 
INF FYZ CHE BIO DEJ 

GE

G 

OB

N 

VY

V 

HU

V 
TSV EVB KAJ 

Prie

m 
II.O

A 1,00 1,41 1,64 1,91 1,59 1,00 1,09 1,14 1,36 1,50 1,36 1,00 1,00 1,05 1,00 1,00 1,14 1,23 

II.OB 1,00 1,58 1,32 2,42 1,63 1,00 1,53 1,47 2,00 1,95 1,84 1,21 1,00 1,05 1,06 1,74 1,26 1,51 
 

 Spr SJL ANJ KAJ NEJ MAT INF FYZ CHE BIO DEJ GEG OBN VYV TSV EVB 
Prie
m 

III.OA 1,00 2,16 1,40 1,04 2,08 1,84 1,00 1,92 2,08 1,96 2,00 1,80 1,52 1,00 1,04 1,00 1,59 
III.OB 1,00 1,95 2,05 1,05 1,89 1,74 1,84 1,79 1,79 1,00 1,00 1,21 1,42 1,58 1,58 1,00 1,53 

 
 

Spr SJL ANJ NEJ 
MA

T 
INF FYZ CHE BIO DEJ GEG 

OB

N 
TSV EVB CAJ 

Prie

m 
IV.O

A 1,00 2,04 1,80 2,28 2,32 1,00 2,32 1,88 1,96 2,32 2,24 1,64 1,00 1,08 2,72 1,87 
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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 66,0% 50,66% 92,8 + 15,34 12 (38) 

ANGLICKÝ JAZYK  C1 66,8% 62,34% 65,0 + 4,46 6 (9) / 12 (37) 

MATEMATIKA 50,2% 51,63% 50,2 -1,43 22 (35) 

 

VÝSLEDKY MATURITNEJ SKÚŠKY – ÚSTNA FORMA INTERNEJ ČASTI 

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

1,50 1,68 1,54 1,40 1,33 1,75 1,58 1,56 1,57 1,40 1,58 1,36 1,00 

 

VÝSLEDKY MATURITNEJ SKÚŠKY – PÍSOMNÁ FORMA INTERNEJ ČASTI (%) 

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

75,00 78,18 85,00 -- 68,18 -- 58,33 66,46 82,50 83,19 81,10 -- 

 

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    1,5    -     1,8 

66,0 92,8 +15,34 66,8 65,0 +4,46 - - - 50,2 - -1,43 

 

Ev. gymnázium 

Tisovec 

2,1    2,0    -    1,7 

56,6 72,1 +5,92 57,1 30,0 -5,21 - - - 45,9 - -5,73 

Ev. gymnázium B. 

Bystrica 

1,9    1,5   2,6    1,0 

56,6 71,9 +5,90 54,9 22,5 - 7,40 63,7 - +4,58 63,3 - +11,67 

Ev. gymnázium 

Lipt. Mikuláš 

1,5    1,9     -    1,6 

61,4 83,1 +10,72 64,1 55,0 +1,78 - - - 54,3 - +2,67 

Ev. kolegiálne 

gymnázium Prešov 

1,6   1,6   2,3    2,2 

66,0 92,7 +15,28 54,1 18,5 -7,58  43,9 - - 

 

55,0 - +3,37 

Ev. gymnázium 

Košice 

1,7   1,7    -    1,8 

66,3 93,4 +15,58 

 

67,4 72,5 +5,15 - - - 50,3 - -1,33 

Evanjelické 

gymnázium Martin 

1,7     1,9    -    2,3 

62,4 86,0 +11,71 63,4 45,0 +1,09    52,8 - +1,17 
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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 50 prihlásených študentov. Z ústnej formy internej časti 

maturity zmaturovali v riadnom termíne 49 študenti, v septembrovom opravnom termíne 

dokončila jedna maturantka (opravná skúška z externej formy - MAT).  

 

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. 2019 bol počet všetkých zamestnancov Evanjelického lýcea 6, z toho bolo 

pedagogických 56 a 9 nepedagogických zamestnancov. Kvalifikovaných pedagogických 

zamestnancov bolo 53, nekvalifikovaných 3. 

 

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 24 pedagogických pracovníkov.  

 

Mgr. Eva Adamove 

 rozvíjanie čítania s porozumením v edukácii žiakov ZŠ a SŠ 

 preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 

 animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 

 nové trendy v tvorbe didaktických úloh a testov 

http://dataportal.nucem.sk/vysledky/
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 informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 

Mgr. Miriam Brunovská  

 školenie Integrácia nástrojov platform office365 do práce učiteľa  

 zvyšuje si kvalifikáciu na bilingválne vyučovanie štúdiom anglického jazyka na 

Štátnej jazykovej škole 

Mgr. Anna Holická  

 pravidelné odborné prednášky organizované v rámci Klubu učiteľov informatiky 

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

 Neučme čítať len na slovenčine – práca s textom ako nástroj učenia sa, školenie pre 

matematikárov 

 Príprava materiálov na vyučovanie v Edupage  - on-line školenie, webináre Asc 

agendy 

 webinár – Informácie o práci s on-line učebnicami Akadémia Alexandra 

 školenie k projektu Fenomény sveta organizované spoločnosťou EduLab 

 Tri tipy ako učiť tak, aby sa deťom nechcelo odísť z hodín matematiky, seminár pre 

matematikárov organizované firmou Libera Terra 

 nové trendy vo vyučovaní aplikáciou počítačovej techniky do vyučovania 

 účasť na 2. etape elektronického testovania OECD PIAAC Online (Vzdelanie a 

zručnosti Online) v rámci národného projektu Medzinárodné hodnotenie 

kompetencií dospelých 

 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 Severné 

Maďarsko(29. júna – 3. júla 2019). 

Mgr. Danijela Jagošová 

 školenia výchovných poradcov 

 školenie - Práca s programom Proforient 

 metodické stretnutie zamerané na vzdelávanie detí s intelektovým nadaním v SZŠ 

- CENADA 
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Mgr. Anna Kampová 

 interpretácia umeleckých textov v základných a stredných školách 

 preventívne stratégie pri zvládaní stresu a vyhorenia v pedagogickom povolaní 

 animácia ako nástroj pre nový rozmer vyučovania 

 nové trendy v tvorbe didaktických úloh a testov 

 informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 

 zvyšuje si kvalifikáciu štúdiom anglického jazyka na Štátnej jazykovej škole – 5. 

ročník 

Mgr. Karolína Konopeusová 

 školenie spirituálov 

Bc. Rastislav Kevický 

 1. ročník magisterského štúdia v odbore Ekonomika a matematika na Vysokej škole 

manažmentu 

Mgr. Renáta Minarovičová 

 Vzdelávanie vedúcich pracovníkov 

 Školenie – Vyučovanie matematiky podľa učebníc TAKTIKu 

Mgr. Martin Minárik 

 webinár k učebnici informatiky Akadémia Alexandra 

Mgr. Ľubica Novysedláková 

 nemčina hravo a zrozumiteľne 

 viacjazyčnosť na Slovensku 

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 
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 moderné prezentačné nástroje v edukácii 

ThDr. Ingeborg Pavlovičová, PhD 

 využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 

 moderné prezentačné nástroje v edukácii – práca v PowerPointe 

 digitalizácia učebných materiálov 

 nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 

 6. školská konferencia – kresťanské vzdelávanie v sekulárnom svete  

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. Marcel Sokolovič 

 multikultúrne vzdelávanie pre pedagógov, Žilina 

Mgr. Eva Šallingová 

 stretnutie pedagógov k programu JA Viac ako peniaze 

 metodické stretnutie v Múzeu mesta Bratislavy 

 menšinami proti extrémizmu 

 odborný seminár Učíme sa dane 

 vzdelávanie o utečencoch – v spolupráci s UNHCR 

Mgr. Otília Šebáňová 

 Nemčina hravo a zrozumiteľne 

 Viacjazyčnosť na Slovensku 

Mgr. Miroslava Šimová 

 informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok 

na projekt Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť  

 Tri tipy ako učiť tak, aby sa deťom nechcelo odísť z hodín matematiky, seminár pre 

matematikárov organizované firmou Libera Terra  

 Šoltésovej dni na FMFI 
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 Iný pohľad na vyučovanie matematiky 

Mgr. Tatiana Vereščáková 

 konferencia na medzinárodnej úrovni o fungovaní a práci v školských knižniciach 

 6. školská konferencia – kresťanské vzdelávanie v sekulárnom svete 

Mgr. Darina Viteková, Dr.Phill 

 moderné prezentačné nástroje v edukácii 

 myšlienkové mapy v edukácii 

 pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 

 nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 

Mgr. Kristína Zemková  

 semináre EXPOLEDU - chémia, biológia 

 školenie Kurz prvej pomoci 

Mgr. Andrej Žitňan 

 multikultúrne vzdelávanie pre pedagógov, Žilina 

Mgr. Ľuboslava Žitňanová 

 žiacka muzikologická konferencia - workshop 

 

H) Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

  

VZDELÁVACIA  OBLASŤ  -  JAZYK A KOMUNIKÁCIA  

 

SLOVENSKÝ  JAZYK  

 

Pracovisko Palisády 

 Vyučujúce 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, 
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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 pôdy krásnej literatúry a literárnej vety, 

organizujú rozličné jazykovo-literárne exkurzie a navštevujú rôznorodé divadelné 

predstavenia. 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 

uskutočnilo množstvo mimoškolských aktivít, organizovali sa školské kolá súťaží a 

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

Osobitnú pozornosť venovali vyučujúce žiakom so špecifickými poruchami 

učenia.     

         

Exkurzie, besedy a divadelné predstavenia 

 Dňa 25. októbra 2018 sa študenti tried tercia A a tercia B zúčastnili pod vedením 

Mgr. Anny Kampovej literárnej exkurzie v Modre. Študenti mali možnosť navštíviť 

Múzeum Ľudovíta Štúra, poprednej slovenskej osobnosti, kde mali pripravený zaujímavý 

interaktívny program. Po prehliadke múzea nasledovala prehliadka cintorína, kde okrem 

hrobu Ľudovíta Štúra mali študenti možnosť prezrieť si aj hroby iných slovenských 

básnikov z obdobia romantizmu. V Galérii Ignáca Bizmayera videli študenti ukážky 

modranskej keramiky. Túto vizuálnu skúsenosť následne využili na hodinách výtvarnej 

výchovy. 

 Dňa 18. októbra 2018 v priestoroch Mestskej knižnice Bratislava sa žiaci piateho 

a šiesteho ročníka a študenti triedy príma A zúčastnili besedy a verejného nahrávania 

Slovenského rozhlasu pri príležitosti 100. narodenia slovenského spisovateľa Martina 

Rázusa - Stretnutie s Maroškom. Akcia zahŕňala herecké čítanie autobiografického 

románu Maroško sprevádzané hudbou a spevom detského folklórneho súboru 

z Liptovského Mikuláša. 

 V dňoch 19. - 21. októbra 2018 sa študenti z tried sekunda A a sekunda B pod 

vedením Mgr. Adamove a Mgr. Kampovej zúčastnili trojdňovej literárno-dejepisnej 

exkurzie v Rajeckých Tepliciach. Študenti sa oboznámili s históriou regiónu, navštívili 

hrad Lietava a hrad Strečno, na ktorom prebehol výklad k žánru ľudovej balady. Návšteva 

Terchovej ako rodiska národného hrdinu Juraja Jánošíka študentom priblížila vplyv 



 13 

jánošíkovského motívu na obdobie romantizmu a tvorbu štúrovských autorov. V Terchovej 

študenti s vyučujúcimi navštívili Múzeum Juraja Jánošíka, pešiu vychádzku k rozhľadni 

Terchovské srdce a k soche Juraja Jánošíka. Prehliadka Terchovským vláčikom nás 

zaviedla na miesta Vrátnej doliny, ktoré sa spájajú s rôznymi legendami, najznámejšou 

o zlapaní Juraja Jánošíka.  

 Dňa 17. novembra 2018 sa študenti tried sekunda A a sekunda B zúčastnili 

divadelného predstavenia Džungľa v divadle Ludus. Akcia sa konala v rámci 

celoslovenského projektu Noc divadiel. Predstavenie je divadelné spracovanie 

dobrodružného príbehu o chlapcovi menom Maugli, s ktorým sa žiaci zoznamujú aj na 

hodinách literatúry v sekunde.  

 Dňa 12. decembra 2018 sa študenti tried sekunda A a sekunda B zúčastnili exkurzie 

do vianočnej Budapešti. Prostredníctvom prehliadky historického centra mesta 

a rozprávania pani sprievodkyne o historických i literárnych dejinách krajiny si študenti 

rozvíjali multikultúrnu kompetenciu a toleranciu voči ľuďom inej národnosti.  

 Dňa 14. februára 2019 k príležitosti Dňu svätého Valentína boli žiaci EL 

obdarovaní valentínskymi pozdravmi od svojich kamarátov, priateľov i neznámych 

ctiteľov. 

Dňa 13.marca 2019 sa študenti tried kvarta A, sekunda A a sekunda B zúčastnili 

projektu „Literatúra na doskách“, v ktorom si tento rok divadlo Teatro Moliére pripravilo 

divadelnú inscenáciu Ťapákovci od slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej 

Timravy. Divadelnému predstaveniu predchádzalo oboznámenie sa s literárnou predlohou, 

následne študenti po zahliadnutí inscenácie viedli komparáciu jednotlivých žánrov.  

Dňa 31. marca 2019 sa vybraní žiaci triedy kvarta A spolu s rodičmi a Mgr. 

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

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

vybudovať medzigeneračný vzťah o krásnu literatúru v dramatickej podobe.  

Dňa 16. apríla 2019 sa študenti triedy kvarta A zúčastnili divadelného 

predstavenia Richard III v SND. Prostredníctvom inscenácie sa študenti zoznámili 

s tvorbou anglického dramatika Williama Shakespeara.  

Dňa 17. apríla 2019 navštívilo našu školu vydavateľstvo Slovart. Počas celého 

dňa si pripravili pre žiakov EL pútavé prezentácie o samotnom priebehu vzniku knihy. 
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Počas celodennej akcie si mali žiaci a študenti možnosť zakúpiť knižné tituly za 

zvýhodnené ceny.  

Dňa 24. apríla 2019 sa študenti tried tercia A, tercia B a kvarta a zúčastnili 

divadelného predstavenia Domov (Kde je ten tvoj?) na Novej scéne SND. Hlavným 

cieľom návštevy inscenácie bola podpora záujmu študentov o dramatické umenie a o tému 

migrantov. Divadelné predstavenie nás prirodzene núti vžiť sa do životov iných bez 

zbytočnej popisnosti a zaujatej politickej angažovanosti. Predstavenie spracováva tému 

migrantov a je spojené s besedou s pracovníkmi Migračného úradu MV SR a tvorcami 

predstavenia.  

Dňa 24. apríla 2019 sa vybraní študenti z triedy sekunda B s Mgr. Kampovou 

zúčastnili divadelného predstavenia Tajný denník Adriana Molla. Divadelné 

spracovanie knižnej predlohy Sue Towsendovej spracováva tému dospievania.  

Dňa 26. júna 2019 sa študenti tried sekunda A a kvarta A zúčastnili literárno-

dejepisnej exkurzie do Banskej Bystrice. V rámci celodenného programu navštívili 

Múzeum Slovenského národného povstania, kde absolvovali interaktívny program „SNP 

mojimi očami“, počas ktorého sa študenti oboznámili s národnou históriou buditeľských 

rokov. Sprievodca vo svojom výklade upriamil pozornosť študentov aj na literárne diela, 

ktoré sú spoveďami a priamymi reportážami udalostí počas povstaleckých rokov.  

Dňa 26. júna 2019 študenti triedy sekunda B navštívili iHrysko, kde 

prostredníctvom hrania spoločenských hier utvrdili svoj kolektív, rozšírili si slovnú zásobu 

v rôznorodých oblastiach, logické myslenie, kooperáciu a stratégiu.  

 

Súťaže 

V celoslovenskej súťaži Detská rozprávková Žilina, ktorá je zameraná na 

podporu a rozvoj záujmu o kreatívne a tvorivé písanie autorských rozprávok, získala 

Katarína Mikulová, sekunda B, ocenené umiestnenie. 

V celoslovenskom kole recitačnej súťaže Návraty poézie o cenu Andreja 

Sládkoviča sa Adam Jurík, príma A umiestnil na krásnom  2. mieste.  

V školskom kole Olympiády zo slovenského jazyka vybojoval 1. miesto Lukáš 

Sebastián Baranovič, tercia A, ktorý reprezentoval Evanjelické lýceum na obvodnom 
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kole. V školskom kole sa na 2. mieste umiestnil Martin Rovňák, tercia B, a na treťom 

mieste sa umiestnila Hoang Anh Nguyen, kvarta A.  

V školskom kole recitačnej súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko 

sa na 1. mieste umiestnila Eva Makýšová, príma A, na 2. mieste sa umiestnila Ella 

Maturkaničová, sekunda A. V okresnom kole získala Eva Makýšová, príma A, 1. miesto 

a postup do krajského kola súťaže, kde sa umiestnila na 3. mieste. 

V bratislavskom kole recitačnej súťaže Návraty poézie o cenu Andreja 

Sládkoviča sa Adam Jurík neumiestnil.  

V školskom kole recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov 

Kubín sa v II. kategórii v prednese poézie umiestnil na 1. mieste Adam Jurík, príma A. 

V II. kategórii v prednese prózy sa na 1. mieste umiestnila Eva Makýšová, príma A. V III. 

kategórii v prednese prózy získala 1. miesto Žofia Rovňáková, sekunda B, na 2. mieste 

sa umiestnila Ella Maturkaničová, sekunda A, a 3. miesto získala Ema Elizabeth 

Mišunová, sekunda B. 

V okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v prednese poézie v II. 

kategórii sa  na 1. mieste umiestnil Adam Jurík, príma A, ktorý na krajskom kole 

Bratislavské metamorfózy nezískal ocenené umiestnenie. V okresnom kole recitačnej 

súťaže v prednese prózy v II. kategórii získala Eva Makýšová, príma A, 3. miesto, 

v prednese prózy v III. kategórii sa umiestnila Žofia Rovňáková, sekunda B, na 2. mieste. 

 

 

Pracovisko Vranovská 

 

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

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

 

Systematizácia knižnice a knižného fondu v kabinete 

Zodpovedná za slovenskú knižnicu je Mgr. Tatiana Vereščáková, začala so 

systematizáciou knižnice, vyraďovaním kníh, ktoré nie sú potrebné pre vyučovací proces, 

alebo ich esteticko-obsahová hodnota nie je postačujúca. V čase renovácie kabinetu sa 
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usporiadala aj knižnica, ktorá sa nachádza v kabinete. (26. 10.  2018) (Radúchová, 

Verečšáková) 

 

Obnovenie učebnicového fondu 

V priebehu školského roka boli pre jednotlivé ročníky s finančným príspevkom 

Nadácie Mateja Bela  a Občianskeho združenia Lýceum zakúpené učebnice: Literatúra pre 

I., II., III.,IV. ročník – kol. autorov: Polakovičová. V počet 100 kusov pre daný ročník.  

 

Dotazník 

23. 1. 2019 bol vyplnený dotazník pre vydavateľstvo Taktik, dotazník bol zameraný 

na dostupnosť a kvalitu učebníc literatúr. (Radúchová) 

 

Maturita zo SJL 

12. 3. 2019 sa uskutočnila písomná časť maturitnej skúšky zo slovenského 

jazyka a literatúry. vyhodnotenie  MATURITY ZO SJL :  

- priemer školy  66,0% ( národný priemer bol 50,7 %) 

- percentil školy: 92,8 

 

Besedy, exkurzie, divadelné predstavenia 

8. 11. 2018 sa uskutočnila exkurzia Umenia a kultúry (1.C) na Bibliotéke. (Mgr. 

Alexyová) 

7. 3. 2019 I.C sa zúčastnila výstavy Profesia Days Bratislava v Incheba EXPO. 

(organizovala Mgr. Alexyová) 

13. 3. 2019 sa žiaci prvého až tretieho ročníka zúčastnili na divadelnom 

predstavení Ťapákovci v DK Zrkadlový háj 

17. 5. 2019 sa IV.B spolu s vyučujúcou Mgr. Vereščákovou zúčastnili filmového 

predstavenia dokumentárneho filmu Válek. Filmové predstavenie sa uskutočnilo v kine 

Lumier 

2. 5. 2019 sa 7 študentov z triedy I. A zúčastnilo večerného divadelného  

predstavenia Antigona spolu s Mgr. Vereščákovou.  

Súťaže 
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Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča 

19. 11. 2018 získal Peter Mozola II.. B, 3. miesto v celoslovenskom kole súťaže. (V tom 

čase bol žiakom našej školy) 

Hviezdoslavov Kubín 

Dňa 30. 1. 2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. 

Výsledky:  

poézia: 1. miesto: Stela Sabóová, 2. miesto: Lucia Balcová, 3. miesto: Daniela Mozolová 

próza: 1. miesto: Nina Šuchová, 2. miesto: Natália Kalčíková, 3. Natália Ježíková 

Hviezdoslavov Kubín –okresné kolo 

Dňa 6. 3. 2019 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín.  

Výsledky: 

Poézia: 2. miesto: Szabová Stela  (I .A) 

Próza: 3. miesto: Šuchová Nina   (III.B) 

Čestné uznanie dostala: Kalčíková Natália (III.B) 

25.3. 2019 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže Návraty poézie o cenu poézie 

Andreja Sládkoviča. Školu reprezentoval Matej Majda zo IV.B (bez umiestnenia). 

                

                                              

ANGLICKÝ  JAZYK 

 

Vysokú úroveň výučby anglického jazyka na našej škole už tradične potvrdzujú 

výsledky prijímacích skúšok na bilingválne gymnázium i úspechy našich žiakov v 

mnohých súťažiach, či výsledky maturitných skúšok a uplatnenie študentov na 

zahraničných vysokých školách. 

 

Pracovisko Palisády 

 

Súťaže 

 Školské kolo Olympiády z anglického jazyka sa uskutočnilo 13.  novembra 2018 

v počte 24 žiakov, z toho Kategória 1A – 16 žiakov a Kategória 1B – 8 žiaci.  Víťazi 

školského kola sú v kategórii 1A  – Lujza Zicháčková  SA a v kategórii 1B Elena Lago, 
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TB. Víťazka v kategórii 1B – Elena Lago postúpila do okresného kola Anglickej 

olympiády. Umiestnila sa na 10. mieste a ďalej do  krajského kola nepostúpila.  

  

Aktivity 

  September 2018 – Európsky deň jazykov – cieľom podujatia je zapojiť sa do 

celoeurópskych aktivít, povzbudiť žiakov ku komunikácii v anglickom jazyku, nemeckom 

jazyku prípadne v inom cudzom jazyku. Práce žiakov si mohli pozrieť rodičia, návštevníci 

školy vo vestibule aj na nástenke na chodbe. 

Christmas story – počas  decembra sa žiaci našej školy mali možnosť zapojiť do 

súťaže „Christmas story“, úlohou bolo povedať svoj vianočný príbeh v anglickom jazyku.  

Z tejto aktivity by sme chceli spraviť tradíciu.  

Tvorivé dielne s Mrs. Lesan. Žiaci TA sa zapojili do tvorivej dielne – Vianočné 

priania a výroba vianočnej pohľadnice.  Pozdravy odovzdali  na vianočnom bazáre. 

Divadelné predstavenie  The Onlines – žiaci prímy, sekúnd a tercií sa zúčastnili 

divadelného predstavenia v anglickom jazyku The Onlines. Divadelné predstavenie riešilo 

problematiku morálnych hodnôt a problémov s tým spojených.  

EXPERT geniality show je celoslovenská vedomostná súťaž. Celkovo sa 

zúčastnilo 12 454 žiakov, z našej školy sa zúčastnili žiaci tercií.  Úspešní riešitelia sú: 

Lukáš Sebastián Baranovič (69. miesto v celkovom poradí), Michal Malík (10. miesto v 

téme Dejiny, udalosti, umenie) a Zhuo Jin (83. miesto v téme Góly, body, sekundy).  

 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. 

 

Exkurzie 

 Jazykovo-poznávací zájazd do Anglicka  - 2. - 12. 6. 2019. Zúčastnili sa ho žiaci 

prímy A, sekundy A a B, tercie A. Cieľom bolo poznávať kultúru a históriu 

Anglicka,  rozšíriť si slovnú zásobu a komunikačné zručnosti v anglickom jazyku. Žiaci 

absolvovali prehliadky 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 
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úrovňou gramatiky, a čo je naozaj pozoruhodné, žiaci sa neboja komunikovať 

v angličtine. 

Pomocou a oživením pre vyučovanie angličtiny je na škole prítomnosť p. Knighta, 

lektora z Anglicka, ktorý vyučoval na škole KAJ v SA a SB a TA a TB. 

Takisto veľkou pomocou pre školu bola Gerry Rogness, lektorka z USA, ktorá 

výborne zvládla výučbu ANJ v SA a TA. 

 

Pracovisko Vranovská 

 

  Tento školský rok sme už druhý rok 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 29 študentov v dvoch kategóriách.  

Výsledky: 

Kategória 2C1: 1. miesto - Jessica Olivia Kleinová II.C, 2. miesto - Jana Bordováčová 

III.A, 3. miesto - Adam Urban V.A 

Kategória 2C2:  1. miesto - Laura Erdélyiová IV.B, 2. miesto - Radka Kissová IV.B, 3. 

miesto - Bianka Oravcová I.C 

V ďalších kolách sa víťazi školského kola neumiestnili. 

Rovnako v novembri sa 6 študentov (Dávid Chovanec V.A, Martin Mudrik V.A, 

Naďa Hrťan IV.B, Aleksandra Ondrik IV.B, Terézia Bieliková III.C a Marek Jelok III.B), 

pod vedením prof. Kathryn Fredell zúčastnilo modelového zasadnutia Organizácie 

spojených národov BRATMUN. Marek Jelok získal ocenenie  "vynikajúci delegát". 

V januári sme sa zúčastnili súťaže v písaní anglickej eseje organizovanej LEAF 

Academy – 3 študenti Jana Bordováčová III.A, Matúš Salaj V.A, Jessica Kleinová II.C. 
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Študenti 5. ročníka absolvovali vo februári 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 6 študentov, ktorí 

súťažili v troch kategóriách: Marek Jelok III.B, Nina Šuchová III.B, Matúš Salaj V.A, 

Anastacia De Cesare I.B, Jana Bordováčová III.A, Andrej Rusjakov I.B). Študentov 

pripravoval americký lektor prof. William Fredell. 

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

OSN v rámci súťaže ZAMUN, ktorá sa pravidelne koná v Žiline. Zúčastnilo sa ho 2 

študenti, Marek Jelok III.B, Samuel Panák III.B. Študentov pripravili prof. Kathryn Fredell 

a John Rogers. 

 V apríli sa 1 študent – Matúš Kupčo, I.B, zúčastnil súťaže Tall Tale Telling. 

 

Filmový a divadelný festival 

 Tak ako po minulé roky zorganizovali vyučujúci (20. 6. 2019 Kathy Fredell 

a Megan Freudenberg) v tretích ročníkoch tvorbu vlastných filmov (6 predstavení), 

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. 2019 pod vedením vyučujúcich 

Stephanie Black a Nicholas Sveholm) – Drama Festival. Predstavenia sa konali v Dome 

kultúry Zrkadlový háj, čo bezpochyby zvýšilo úroveň naštudovaných prezentácií. 

Predstavenia mali možnosť vidieť 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. Prihlásila sa 1 študentka - Júlia Zemančíková IV.B.  
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Diskusie a exkurzie   

 V dňoch 17. – 21. 4. 2019 sa 9 študentov 3. a 4. ročníka aktívne zúčastnilo 

Višegrádskeho filmového festivalu, ktorý organizuje FTF VŠMU. Pôsobili ako 

sprievodcovia v anglickom jazyku pre zahraničných hostí. 

 PK AJ ponúkla študentom možnosť zúčastniť sa jazykovo-poznávacieho pobytu 

vo Walese v termíne 4. -14. 5. 2019 s pedagogickým dozorom Mgr. Brunovská, Jelen 

M.M. et M.S.M a Strekal, B.A. Záujem bol prekvapivo veľký – možnosť dostalo 49 

študentov zo šiestich tried a troch ročníkov. Po vyučovaní na jazykovej škole v Swansea 

navštívili rodný dom Shakespeara v Stratford upon Avon, hlavné mesto Cardiff, či 

rímske mesto Bath, Oxford, Londýn. Obohatením programu bola návšteva Landrover 

College, kde pôsobila rok Mgr. Brunovská. Dúfame v ďaľšiu spoluprácu medzi týmito 

školami s možnosťou výmenného pobytu študentov. Highlightom bol istotne Stonehenge 

a výstup na Carreg Cennen Castle. Vysoko hodnotíme rodinné zázemie v hosťujúcich 

rodinách. V porovnaní s minuloročným pobytom v Írsku však zaostali nároky jazykovej 

školy ako i menšia flexibilita učiteľov, a aj neprimerané rozdelenie študentov v skupinách. 

Takisto minulý rok bola kladená väčšia samostatnosť na študentov – sami dochádzali do 

školy MHD a mali tak možnosť viac času stráviť priamo v meste, čo vo Swansea nebolo 

schodné a tak sa mnohí nedostali k moru. Tieto nedostatky však istotne vyvážila bohatosť 

programu.  

 

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 
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skúšku (úroveň B2) neprihlásil žiaden študent. Na odbornú skúšku (úroveň C1) sa prihlásili 

4 študenti, uspeli 3 (Katrína Kovarovičová, Andrej Neupauer a Matúš Salaj). 

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 

 

Súťaže 

Školské kolo Olympiády z nemeckého  jazyka sa uskutočnilo v novembri 2018 v 

počte 13 žiakov, z toho Kategória 1A – 7 žiakov a Kategória 1B – 6 žiakov. Víťazi 

školského kola sú: z  kategória 1A – Michael Rajter zo sekundy A a v kategórii 1B – 

Lukáš Baranovič žiak TA. Víťazi postúpili do okresného kola Nemeckej olympiády. Do 

krajského kola nepostúpili. 

 

 

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 NEJ – v dňoch 19.  a 20. novembra 2018 vedúca PK 

NJ spolu s Mgr. Novysedlákovou a nemeckou lektorkou zorganizovali školské kolo 

olympiády v nemeckom jazyku.  
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Výsledky:  Kategória 2A: 1. miesto - Viktória Šajbenová - II.A, 2. miesto - Klára Muránska 

- I.A, 3. miesto - Veronika Vajglová - I.C   

Kategória 2B: 1. miesto - Jana Bordováčová - III.A, 2. miesto - Mária Mišových – III.B , 

3. miesto -Elena Bodnárová - III.A   

Kategória 2C: 1. miesto - Eliška Pašteková –V.A, 2. miesto - Benjamin Markschies – III.C 

Okresné kolo olympiády v NEJ - sa uskutočnilo dňa 17. 1. 2019 na Súkromnom 

gymnáziu Mercury. Našu školu reprezentovali za kategóriu 2A Viktória Šajbenová - II.A 

- 3. miesto v okresnom kole a za kategóriu 2B Jana Bordováčová – III.A 1. miesto 

v okresnom kole. 

  Krajské kolo olympiády v NEJ 

14. februára 2019 sa konalo Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku na Gymnáziu 

Bíliková. V odbornej porote bola zastúpená aj naša škola s vyučujúcou Mgr. Šebáňovou. 

Našu školu reprezentovala v Kategória 2B  Jana Bordováčová - III.A. 

 

Exkurzie a besedy 

 Návšteva Kunsthalle - pri príležitosti 25.výročia Goetheho inštitútu 

v Bratislave - Mgr. Otília Šebáňová, Mgr. Ľubica Novysedláková 

Dňa 21. 9. 2018 študenti 4.A a 4.B/ v rámci predmetu KNJ/ absolvovali prehliadku výstavy 

Orly a holubice v bratislavskej Kunsthalle. 

Aká je podoba národnej identity v súčasnosti a ako na ňu vplývajú rôzne symboly? 

Dokážeme sa pozitívne identifikovať s národom bez nacionalistických a xenofóbnych 

nánosov? Výstava Orly a holubice, ktorá predstavuje výber diel slovenských a nemeckých 

umelcov a umelkýň, reaguje na tieto témy kriticky, no aj s humorom, hravou a otvorenou 

formou. Súčasné umenie totiž vie byť prostriedkom medzikultúrnej komunikácie – nie 

stretu, ale stretnutia kultúr.   

Lingvafest - Mgr. Otília Šebáňová, Mgr. Jana Matejovová, Mgr. Eva Žáková 

Piatok 28. septembra 2018 Bratislava žila jazykmi. Žiaci 3. ročníka EL sa zúčastnili  

jazykového festivalu LingvaFest 2018. Toto veľkolepé podujatie sa konalo na 

Ekonomickej univerzite v Bratislave. Naši študenti mali možnosť vybrať si z naozaj 

pestrého a atraktívneho programu. Mohli spoznať desiatky jazykov v krátkych mini 

lekciách. Nasledovné jazykové rýchlokurzy boli v ponuke: Esperanto, Rómčina, Hindi, 
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Francúzština, Bieloruština, Slovenský posunkový jazyk, Nemčina pre pokročilých, 

Možnosti štúdia gréčtiny na SK, Toki pona, Hebrejčina (po anglicky), Užitočné appky na 

učenie sa jazykov, Ruština, Klingónčina (po anglicky), Ruština, Írčina (po anglicky). 

Záujem bol mimoriadne veľký. Tlmočilo sa simultánne, bol aj Mini-kurz tlmočenia z 

češtiny (nielen) pre deti a mládež. Prednášky na zaujímavé témy prezentovali významní 

jazykovedci a odborníci aj zo zahraničia.  

Adventná Viedeň  - Mgr. Otília Šebáňová, Mgr. Ľubica Novysedláková, Mgr. Jana 

Kovačiková - 13. decembra 2018 zorganizovala PK NJ výlet do Viedne, na ktorom sa 

zúčastnili študenti II.A a II.C triedy. Absolvovali sme pešiu prechádzku historickým 

jadrom: Hofburg, Augustinerkirche, Opera, Kärtnerstrasse, Graben. Niektorí vystupovali 

aj do vysokej veže Stephansdomu. Boli sme v Klenotnici - Kaiserliche Schatzkammer, 

ktorá symbolizuje bohatstvo a moc Habsburgovcov. Mali sme možnosť nahliadnuť do 

všetkých vzácnych klenotov. Prehliadli sme si aj Kráľovské hrobky - Kaisergruft, ktoré sa 

nachádzajú v podzemí kapucínskeho kostola. Tu sú uložené ostatky 146 príslušníkov 

habsburského a habsbursko-lotrinského cisárskeho rodu.  

Goethe Institut 

Franz Kafka – die VRwandlung – Premena VR - Mgr. Otília Šebáňová, Mgr. 

Ľubica Novysedláková - 11. októbra 2018 sme mali možnosť so žiakmi 5. ročníka-

KNJ2,KNJ3 navštíviť tematický priestor Goetheho inštitútu v Bratislave, vstúpiť do sveta 

Gregora Samsu a zažiť premenu na chrobáka na vlastnej koži. Mali sme aj krátku 

prezentáciu aj kvíz o Kafkovi. Fantastická priestorová inštalácia Premena VR vznikla 

v spolupráci s českým startupovým tímom pod umeleckým vedením režiséra Mika 

Johnsona. S Premenou od Franza Kafku prezentuje pražský originál svetovej literatúry, 

predstavujúci istý druh ponorenia sa do virtuálnej reality: „Keď sa jedno ráno Gregor 

Samsa prebudí z nepokojného sna, zistí, že sa v posteli premenil na odporný hmyz.“ 

Pomocou okuliarov pre virtuálnu realitu sme sa rovnako ocitli vo svete, v ktorom je všetko 

známe zrazu cudzie, dokonca aj naše vlastné telo. Podobne ako Samsa aj my sme sa najprv 

museli naučiť žiť so svojím novým telom, pomocou neho sa pohybovať v miestnosti verne 

zariadenej podľa originálu, až po posledný kus nábytku a kvetinový vzor na tapetách – 
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zatiaľ čo za dverami sa hlasne dožadujú vstupu rodina a váš šéf.  Vstup do inštalácie 

Premeny VR bol možný vždy  len pre 1 osobu, ktorá v nej strávila približne 5 minút.  

  Tematické workshopy v Goethe Institut  

Vďaka dlhoročnej spolupráci s Goethe Inštitútom mali žiaci 3. ročníka možnosť navštíviť 

aj tento rok zaujímavý workshop. Ten bol pripravený na tému Nemecko, všeobecný 

prehľad, spojené aj s didaktickými hrami.   

 Aj v školskom roku 2018/2019 pomáhala vyučujúcim nemeckého jazyka s 

prípravou maturantov nemecká  asistentka, dobrovoľníčka Sophie Falk, ktorú škola 

každoročne zabezpečuje. Ide o spoluprácu s partnerskou cirkvou Evangelische Kirche 

in Mitteldeutschland prostredníctvom Európskej dobrovoľníckej služby.  

 

 

RUSKÝ  JAZYK 

 

 V školskom roku 2018/2019 sme opäť 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 (IB1) celú azbuku písmom, aktuálne vedia prečítať akýkoľvek 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 - 25. januára 2019 sa uskutočnila súťaž v prednese ruskej 

poézie a prózy. Víťazi : 
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1)  Radmila Chmelárová - III.B 

2)  Natália Kalčíková – III.B 

3) Anna Kalinayová - II.B  a Viktória Kaderová -II.B        

 

Exkurzie 

 Ruské centrum vedy a kultúry - Úvodné stretnutie  

Žiaci II.B sa prvýkrát zúčastnili návštevy Ruského centra vedy a kultúry, ktoré funguje aj 

ako miesto na kino a rôzne kultúrne podujatia  Pracovníčka centra, ktorá pochádza 

z Moskvy ukázala priestory budovy, kde sa nachádza výstava obrazov a rôzne reálie 

o Rusku. Študenti navštívili aj knižnicu, ktorá patrí k centru.  

Ruské centrum vedy a kultúry - Reálie 

 Žiaci III.B triedy sa zúčastnili prednášky z reálií Ruska - Moskva, Petrohrad. 

 

 

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 a efektívneho využívania Internetu 

v domácej príprave. Ďalej boli usmerňovaní k samostatnosti, zodpovednosti a 

sebahodnoteniu.  

 

Pracovisko Palisády 

 

Súťaže 

Žiaci si svoje vedomosti a matematickú logiku počas školského roka overovali 

v rôznych matematických súťažiach: Pytagoriáda, Matematická olympiáda, Matematický 

Klokan – najväčšia medzinárodná matematická súťaž, v korešpondenčnom celoročnom 

seminári Pikomat, celoročnej korešpondenčnej súťaži MAKS a v celoslovenskej 

informatickej on-line súťaži IBobor. Viacerí žiaci boli v týchto súťažiach i úspešní 
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riešitelia. Žiaci reprezentovali školu i v kolektívnej matematickej súťaži, a to Jesenný 

Matboj. Tento školský rok sa zapojili aj do IQ olympiády, v ktorej sa preverovali logické 

vedomosti žiakov. 

19. októbra 2018 sa konala matematická súťaž družstiev bratislavských škôl 

Jesenný Matboj pre starších žiakov a 9. novembra 2018 pre mladších žiakov. Na tejto 

súťaži školu reprezentovali 3 družstvá po štyroch súťažiacich. Príma: Šimon Kukučka, 

Filip Markus, Hana Petrovská, Dorothea Gréta Szabó I.OA - umiestnenie: 11. miesto z 11 

družstiev, sekunda: Daniel Dokupil, Emanuel Komár, Matej Popik (II.OA), Karolína 

Bošiaková (II.OB) - umiestnenie: 7. miesto z 10  družstiev, tercia: Michal Šimon Hradský, 

Michal Malík, Elena Lago, Zhuo Jin (III.OB) - umiestnenie: 8. miesto zo 17 družstiev. 

Starší žiaci tercie B dosiahli veľmi pekné umiestnenie v strede výsledkového poľa v silnej 

konkurencií bratislavských matematických škôl. Mladší žiaci mali slabšie výsledky, ale je 

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 logickým myslením. Celkovo sa do súťaže v školskom kole zapojilo 60 

žiakov. V  kategórii P6 sme mali šiestich úspešných riešiteľov - Victor De Leon Spišiak, 

Dorothea Gréta Szabó, Šimon Kukučka, Ester Stacho, Tomáš Pavelka, Eva 

Makýšová (I.OA). V kategórii P7 boli úspešní iba traja žiaci - Kristína Chudíková, 

Tamara Syčová, Ema Elizabeth Mišunová (II.OA). V kategórii P8 boli úspešní tiež iba 

traja žiaci: Lukáš Sebastián Baranovič, Ella Klebercová (III.OA), Elena Lago (III.OB). 

Prví v poradí z každej kategórie postúpili do obvodného kola. Bohužiaľ úspešným 

riešiteľom OK Pytagoriády tento školský rok nebol nikto. 

Jednu z najnáročnejších matematických súťaží Matematickú olympiádu riešili 

v školskom roku 2018/19 iba štyria žiaci. V kategórii Z9 príklady školského kola vyriešil 

iba Samuel Janota (IV.OA), ktorý nebol úspešným riešiteľom obvodného kola MO9. Do 

MO v kategórii Z8 sa zapojila tiež iba jedna žiačka – Magdaléna Hrušovská (III.OB), 

ktorá sa OK nakoniec nezúčastnila. Príklady MO kategórie Z7 vyriešili dvaja žiaci Daniel 

Dokupil a Sandra Wagnerová (II.OA). Daniel Dokupil reprezentoval školu v obvodnom 

kole a stal sa úspešným riešiteľom OK MO7 na 59. mieste. 
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21. marca 2019 sa vybraní žiaci zúčastnili medzinárodnej súťaže Matematický 

Klokan. Z 32 zúčastnených boli siedmi žiaci úspešní riešitelia: jeden žiak v kategórií 

Kadet9: Samuel Janota (IV.OA), štyria žiaci v kategórií Benjamín8:  Lago Elena (91,4% 

percentil), Jin Zhuo (III.OB),  Mrázek Eduard (90,1% percentil), Baranovič Lukáš 

Sebastian (II.OA),  jeden žiak v kategórii Benjamín 7: Daniel Dokupil (97,8% percentil) 

(II.OA) a jeden žiak v kategórií Školák6: Spišiak Oliver (I.OA). Titul školský šampión 

získal Daniel Dokupil (II.OA).  

 Jeden žiak sa zapojil do riešenia celoslovenskej korešpondenčnej matematickej 

súťaže PIKOMAT 5-7 – Daniel Dokupil (II.OA). Riešil zimnú i letnú časť súťaže. Stal 

sa úspešným riešiteľom letnej časti súťaže a umiestnil sa na 14. mieste v kategórií 

Sekunda. 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 Dokupil patril medzi nich a postúpil na letné sústredenie najúspešnejších riešiteľov 

súťaže konané 22. – 27. júla 2019 na Duchonke.  

  Do celoslovenskej korešpondenčnej matematickej súťaže MAKS sa tento 

školský rok zapojili len 6 žiaci. V kategórii 6: Oliver Spišiak a Victor De Leon Spišiak 

I.OA, v kategórii 7: Daniel Dokupil II.OA a Oskar Kušnyér II.OA, v kategórii 8: Alžbeta 

Baloghová III.OA a Michal Šimon Hradský III.OB. Daniel Dokupil získal zo všetkých 

súťažiacich z našej školy najlepšie umiestnenie - 47. miesto. 

V rámci informatiky sa žiaci zapojili 12. – 16. novembra 2018 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 2018/19 sa do súťaže zapojilo 80 žiakov prímy A, sekundy A a B a kvarty A. 26 

žiakov bolo úspešných riešiteľov v kategórii Kadet: Samuel Janota (95. percentil), 

Dávid Klokner, Viktor Mackovič, Sarah Špaček, Martin Valentko, Matúš Vajdička 

(IV.OA),  Eduard Mrázek (95), Anita Kučinská (95), Alžbeta Baloghová (95), Lukáš 

Sebastian Baranovič, Natália Martonová,  Michal Hledík,  Ella Klebercová, Martin Mačica, 

Valentína Jesenická, Karolína Kováčová  (III.OA), Šimon Blaňár (95), Elena Lago (95), 

Maroš Husár, Samuel Weber, Martin Rovňák, Magdaléna Hrušovská, Zhuo Jin, Hana 



 29 

Kovačičová, Michal Malík, Barbora Loskotová (III.OB). V kategórii Benjamín bolo 31 

úspešných žiakov: Tamara Syčová (100 percentil), Daniel Dokupil (100), Matej Popík 

(96), Ema Elizabeth Mišunová, Ráchel Szabó, Elena Mikšíková, Emanuel Komár, Ella 

Maturkaničová, Júlia Fialová, Sebastián Pástor, Michal Adrian Rajter, Alexandra Jenčová 

(II.OA), Karolína Bošiaková (100), Tamara Stemnická, Adina Šturcová, Martin Batka, 

Bruno Škriniar, Kristián Laja (II.OB), Šimon Kukučka (97), Eva Makýšová (92), Samuel 

Ján Huba (90), Dorothea Greta Szabó (90),  Viktória Michňová, Hana Petrovská, Viktor 

De Leon Spišiak, Vanessa Gállová, Adam Jurík,  Lujza Ošková, Filip Markus,  Michal 

Novák, Ester Stacho (I.OA). 

8. - 12. apríla 2019 sa žiaci všetkých ročníkov EL zapojili do on-line súťaže IQ 

olympiáda organizovanej spoločnosťou Mensa 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. 90 a vyšší percentil v školskom kole 

dosiahli žiaci - Lenka Gablíková (98 percentil), Maroš Husár (97), Zhuo Jin (96) (III.OB), 

Barbora Loskotová (92) III.OB, Hana Hukelová (92) II.OA, Lukáš Sebastián Baranovič 

(91), Eduard Mrázek (90) III.OA, Michal Malík (90) III.OB.  Do vyššieho kola postúpili 

Lenka Gablíková, Maroš Husár a Zhuo Jin (III.OB). Regionálne kolo, do ktorého 

postúpilo 80 žiakov Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja,  sa konalo 10. mája 

2019 na Fakulte informatiky a informačných technológii STU v Bratislave. Naši žiaci 

získali veľmi pekné výsledky - Zhuo Jin skončil na 32. mieste a Lenka Gablíková na 

46. mieste v konkurencii veľmi silnej matematickej elity troch slovenských krajov. 

28. marca 2019 sa vybraní žiaci IV.OA 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 

súťažnej skupiny. I napriek tomu, že trieda skončila na 76. mieste zo 108 prihlásených 

tried, súťaž priniesla žiakom veľa adrenalínu, možnosť využiť najmodernejšie technológie 

a samozrejme veľa nových informácii z oblasti financií a bankovníctva. 

V rámci hodín informatiky od 15. mája 2019 si všetci žiaci tried EL na Palisádach 

overovali svoje informaticko-technické zručnosti a vedomosti v on-line IT FITNESS 

teste, ktorý zastrešovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
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republiky a Úrad predsedu vlády pre investície a informatizáciu. Úlohy boli zamerané na 

zisťovanie úrovne práce žiakov s internetom, testované boli ich vedomosti o bezpečnosti 

na internete, zručnosti s prácou s kancelárskymi aplikáciami, tiež práca s kolaboratívnymi 

nástrojmi a práca na sociálnych sieťach. 

Od 2. polroku šk. roku 2018/2019 v budove EL na Palisádach z iniciatívy rodičov 

začal prebiehať krúžok informatiky pre dievčatá, ktorí zastrešovali lektorky a lektori 

z organizácie Aj TY v IT. Cieľom je spopularizovať programovanie medzi dievčatami, 

aby sa v budúcnosti aj ženy viac zaujímali o prácu v oblastiach IT. Počas krúžkov dievčatá 

programovali v prostredí detského programovacieho jazyka SCRATCH rôzne 

jednoduché počítačové hry. Druhá časť krúžkov bola zameraná na legorobotiku 

a v poslednej časti sa naučili pracovať s programovateľným mikropočítačom micro:bit.  

 

 

Pracovisko Vranovská 

 

Súťaže 

Študenti druhého a tretieho ročníka sa zúčastnili súťaže MATEMATICKÝ 

NÁBOJ /15. 4. 2019/, kde neobsadili žiadne úspešné miesto. 

 Študenti z viacerých ročníkov sa zúčastnili súťaže EXPERT – geniality show /29. 

11. 2018/ v troch kategóriách - Expert 9 - 2 študenti, G12 - 7 študentov a G34 - 3 študenti. 

Z matematiky bola téma MOZGOLAMY, v ktorej sa zúčastnili 3 študenti, úspešný riešiteľ 

bol  Maxim Tvarožek z II.C, ktorý sa umiestnil na 22. mieste v celoslovenskom rebríčku. 

 Študenti sa zúčastnili medzinárodnej súťaže KLOKAN /21. 3. 2019/.  Zúčastnilo 

sa 41 študentov v troch  kategóriách: 

Kadet 9 - 8 študentov, Kadet G12 – 24 študentov, Kadet G34 - 9 študentov. Uspešní 

riešitelia boli nasledovní študenti: 

KADET 9: Šajánek Alexander - I.A- školský šampión, Nagyová Magdaléna – II.B, 

Valach Patrik - II.C, Mišových Mária- III.B. 

KADET G34:  Mudrik Martin -V.A 

 Celoslovenského kola súťaže iBobor sa 13. a 15. 11. 2018 zúčastnilo v kategórii 

Junior 11 študentov a v kategórii Senior 27 študentov. V kategórii Junior sme mali 2 
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úspešných riešiteľov: Samuel Boor II.B, Filip Rebro II.B. V kategórii Senior sme mali  14 

úspešných riešiteľov: Adam Urban, Ján Lišhák, Rebeka Černianska, Radka Ďurčová, 

Ľubica Dobrovodská, Matej Sedláček, Samuel Bernát, Andrej Kocák, Dávid Penťa, 

Samuel Hroboň, Katarína Kovarovičová, Matúš Salaj, Alexandra Jandová a Andrej 

Neupauer. 

 Súťaže Python Club sa 13. 2. 2019 zúčastnili študenti 4. a 5. ročníka semináru 

z informatiky. 

 

Exkurzie a prednášky 

  

 V školskom roku 2018-2019 sa študenti EL zúčastnili v rámci predmetu matematika 

a informatika: 

 28. 9. 2018 - Noc výskumníkov- individuálne 

 9. 11. 2018 - Festival vedy a techniky poriadaná AMAVETom - individuálne 

 7. 11. 2018 - sa študenti 4. ročníka Semináru z matematiky zúčastnili DOD 

Matematický ústav SAV    

 7. 12. 2018 – Akadémia trojstenu – seminár z informatiky 4. ročník –  

RNDr. Michal Forišek PhD, Mravec majstra Langtona,  

Mgr. Peter košinár – Kto chce kam, pomôže si sám 

 9. 12. 2018 - Akadémia trojstenu – seminár z matematiky 4. ročník –  

RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc. – Vešiame obraz s Regiomontanom (od obvodového 

a stredového uhlu k Lagrangeovým multiplikátorom),  

Mgr. Richard Kollár, PhD. – Sychronizácia v prírode, alebo prečo je ťažké byť iný,   

 2. - 7. 4. 2019- Exkurzia po stopách Leonarda a Galilea, Taliansko - II.C a IV.A 

 5. 6. 2019 - DOD na FMFI - študenti 4. ročníka Semináru z matematiky 

 

 

 

 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ  -  ČLOVEK A PRÍRODA 
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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 2018/2019 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.  

28. septembra 2018 sa žiaci oboch tercií zúčastnili na 12. ročníku festivalu vedy na 

Slovensku Európska noc výskumníkov, ktorý organizovala Slovenská organizácia pre 

výskumné a vývojové aktivity v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, portálom 

EurActiv.sk a Centrom vedecko-technických informácií SR. Motto tohtoročnej výstavy 

bolo Výskumníci v nás. Cieľom akcie bolo presvedčiť žiakov, že veda nie je nudná, 

ťažkopádna, či príliš komplikovaná. Práve naopak, ponúka množstvo dobrodružstiev a 

nečakaných zážitkov, ale vyžaduje veľa trpezlivosti, odhodlania a disciplíny. Žiaci si mali 

možnosť prezrieť jednotlivé výskumné stánky na festivale s možnosťou vyskúšať si rôzne 

pokusy. Žiaci sa zapájali i do rôznych aktivít a súťaží vystavovateľov. 
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Žiaci II.OA a II.OB absolvovali 15. februára 2019 kurz prvej pomoci. Workshop 

zastrešovala pani Mgr. Beata Macejková zo spoločnosti RZP a.s. Trenčín. Cieľom 

vzdelávania bolo oboznámenie sa s prevenciou úrazov a rizík poškodenia zdravia, 

zopakovanie si základných zásad  a postupu poskytovania prvej pomoci človeku v tiesni 

vhodnými metódami a formami primeranými veku dieťaťa. Žiaci mali možnosť získať 

nielen teoretické vedomosti o prvej pomoci a resuscitácii, ale i prakticky si vyskúšať 

nadobudnuté vedomosti v simulovaných podmienkach. 

 

 

EKOLOGICKÁ  VÝCHOVA 

 Počas školského roka sa dôraz kládol na ekologické povedomie žiakov. Všetky 

triedy sa zapojili do celoškolských ekologických súťaží, ktoré organizačne 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.  

V rámci výchovno-vzdelávacieho projektu  S OLO zadarmo do ZOO žiaci I.OA 

triedy 19. septembra 2018 navštívili bratislavskú zoologickú záhradu. Projekt zastrešovala 

firma OLO zameraná na odvoz a likvidáciu odpadu. Téma „odpady“ sa stáva globálnou 

celospoločenskou otázkou a každé podujatie je ideálnou príležitosťou upozorniť ľudí na to, 

aby sa zamysleli nad dôležitosťou svojich aktivít vo vzťahu k životnému prostrediu a 

predovšetkým k ďalším generáciám. Žiaci mali možnosť v ZOO spoznávať zvieratá žijúce 

v rôznych častiach sveta, pričom aktivita bola zameraná na ekologickú výchovu. 

28. septembra 2018 sa žiaci IV.OA zúčastnili akcie Green Day organizovanej 

Slovenskou radou pre zelené budovy a združením EKOrast. Cieľom akcie bolo zvýšiť 

povedomie študentov o ochrane životného prostredia a motivovať ich k aktívnemu 

zapájaniu sa do činností, ktoré s ochranou životného prostredia súvisia. 

13. novembra 2018 a 10. apríla 2019 boli zorganizované Dni PET fľaše na škole. 

Počas nich 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 147 813 ks PET vrchnáčikov 

za šk. r. 2018/2019, čo je v priemere na jedného žiaka neuveriteľné množstvo 1137 ks. 
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Škola patrí medzi najlepších prispievateľov organizácie HorebPet, ktorá zber organizuje. 

Najlepšou triedou v zbere PET vrchnáčikov bola IV.OA, v ktorej žiaci vyzbierali 73 269 

ks vrchnáčikov (čo predstavuje 2 931 ks vrchnáčikov na 1 žiaka). Bolo to najmä vďaka 

najlepšej zberačke na škole Sarah Špaček, ktorá vyzbierala 39 146 ks vrchnáčikov. K 

ďalším výborným zberačom,  viac ako 5 000 ks patria: Pakoš Sebastián IV.OA (19 930 

ks), Batka Martin  II.OB (14 549 ks), Klokner Dávid IV.OA (13 084 ks), Pavlikovská 

Sofia III.OB (8 000 ks), Gabliková Lenka III.OB (5 410 ks), Urban Michal II.OB (5 357 

ks). Zberom PET vrchnáčikov škola podporuje charitu – prispieva zdravotne 

znevýhodneným deťom na rehabilitáciu alebo ich liečbu. 

Škola organizovala dva zbery starého papiera – jesenný októbrový a jarný 

aprílový zber. Škola spolupracuje s firmou EkoWay, ktorá zabezpečuje i odvoz starého 

papiera vytriedeného v školských priestoroch. Celkovo sa vyzbieralo 4 038,3 kg, z toho  

2027,3 kg za 1. polrok a 2 011 kg papiera za 2. polrok. Priemerne sa vyzbieralo 31,06 

kg na 1 žiaka. Do zberu papiera sa síce zapojili všetky triedy, ale čo sa týka jednotlivcov 

iba 25 žiakov z celej školy. V školskom roku 2018/19 došlo k miernemu nárastu v 

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: Batka 

Martin II.OB  (493 kg), Baloghová Alžbeta III. OA (423 kg), Kužmová Ema I.OA (307 

kg), Špaček Sarah IV.OA (290 kg), Bugáňová Martina II.OB (275 kg), Hradský Šimon 

Michal III.OB (275 kg) a Zrubák Ján II.OA (232 kg). Najviac papiera vyzbierala II.OB 

– 842 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 aj prírodného prostredia.  

V školskom roku 2018/19 škola pokračovala v projekte EkoAlarm. Jednou 

z aktivít projektu bolo separovanie zubných kefiek v spolupráci s firmou Curaprox. Za 

100 ks vyzbieraných ľubovoľných kefiek 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. K 30. marcu 2019 sa vyzbieralo 800 ks zubných 

kefiek. Škola dostala 8 nových košov na separovanie odpadu v triedach. Po skončení 

projektu EkoAlarm škola pokračuje v spolupráci s firmou CuraProx a naďalej žiaci 
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separujú zubné kefky. Do konca 2. polroka  2018/19 žiaci vyzberali ešte 133 kefiek značky 

Curaprox a 138 ks zubných kefiek od iných výrobcov.  

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. V triedach sa vyzbieralo  198 kg papiera. Bohužiaľ žiaci 

ešte stále zber nerobia kvalitne, dochádza k miešaniu rôzneho odpadu v nádobách určených  

pre separovanie papiera. V budúcnosti treba urobiť väčšiu osvetu zberu papiera a plastov a 

tiež prihliadať na kvalitu vytriedeného papierového odpadu. 

Žiaci EL sa zapojili do hlasovania za EZŠ v rámci projektu Čerstvé hlavičky, ktorý 

vyhlásil obchodný reťazec Kaufland. Cieľom projektu je prispieť k zvýšeniu konzumácie 

čerstvého ovocia a zeleniny u detí a poskytnúť im pravidelnú dávku zdravej stravy priamo 

v ich škole. Do projektu sa prihlásilo 248 základných škôl, ktoré bojovali o zdravý balíček 

pre každého žiaka na celý školský rok 2019/2020 od jednotlivých predajní Kaufland. Jeden 

balíček obsahuje 200 gramov čerstvého ovocia a zeleniny na žiakov bude čakať raz 

týždenne priamo v škole. Verejné hlasovanie prebiehalo od 25.4. do 5.6.2019. Vďaka 

širokej podpore rodičov a priateľov školy sa podarilo EZŠ zvíťaziť. Škola získala 

neuveriteľných 4 614 hlasov a od septembra  2019 žiaci na pracovisku Palisády budú 

dostávať raz týždenne zdravé balíčky z Kauflandu – Petržalka, Jantárová cesta. 

EL spolu s EZŠ pracovisko Palisády sa zapojilo i do projektu Do školy na bicykli, 

kolobežke, peši, autobusom, ktorý vyhlásilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR.. Škola 

sa projektu zúčastnila prvý raz. Môžeme skonštatovať, že oslovil nadšencov z radov nielen 

našich žiakov, ale i pedagógov a rodičov. Celkovo sa do kampane prihlásilo 89 účastníkov, 

ktorí spolu vytvorili 27 tímov. Spolu sme absolvovali 347 jázd a spomedzi všetkých 

prihlásených spoločností (1405) sme sa umiestnili na fantastickom 77. mieste! Spolu sme 

najazdili 12 256,12 km (bicykel - 925,36 km, pešo - 596,93 km, auto - 702,39 km, MHD - 

10 031,46 km) a nevyprodukovali sme 2088,43 kg CO2 (bicykel - 231,34 kg, pešo - 161,76 

kg, MHD - 1695,31 kg). Všetky tímy sa registrovali pod EZŠ kvôli zjednodušeniu 

koordinácie.  

 

Exkurzie a besedy 
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14. februára 2019 sa žiaci III.OB triedy zúčastnili festivalu ekofilmov Olománie 

organizovaných firmou OLO. Počas festivalu žiaci mohli 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 k zodpovednému prístupu k 

životnému prostrediu. Žiaci si zopakovali pravidlá separovania odpadu, dozvedeli sa nové 

poznatky z ekológie. Celá  aktivita sa niesla v znamení hesla Neseparuj sa, separuj! Začni 

od seba! V rámci programu sa žiaci zapojili aj do súťaží.   

V septembri budúceho školského roku sú žiaci II.OA a II.OB triedy prihlásení na 

exkurziu Olománie do sklárne v Nemšovej, ktorá spracováva recyklované sklo. Cieľom 

exkurzie bude uvedomenie si potreby triedenia odpadu a jeho recyklácie, zodpovedného 

prístupu k životnému prostrediu,  oboznámenie sa so separáciou a spracovaním triedeného 

odpadu. Budú mať možnosť spoznať moderné technológie na spracovanie skleneného 

odpadu. 

 

Pracovisko Vranovská 

 

Exkurzie 

 8. 11. 2018 sa študenti 4. ročníka semináru z chémie a biológie zúčastnili exkurzie 

v Ústave biochémie a genetiky živočíchov SAV v rámci DOD 

 V dňoch 7. – 9. 11. 2018 sa konal v priestoroch kongresového centra Incheby 

Festival Vedy a Techniky (FVAT) AMAVET spolu s výstavou BIBLIOTÉKA  

a Pedagogika. 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. Výstavy sa zúčastnili žiaci I.C. 

 5. 12. 2018 sa v rámci DOD na Evanjelickom lýceu realizovala prezentácia nového 

chemického laboratória a študenti SEC 1 robili pod dohľadom prof. Vaľušovej 

pokusy. 
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 13. 12. 2018 sa uskutočnila prednáška Prevencia voči návykovým látkam a 

dodržiavanie zdravého životného štýlu pre študentov prvého ročníka. Prednášku 

uskutočnili zamestnanci PZ Bratislava V, kpt. Mgr. Gabriela Grísová a JUDr. Peter 

Fodor. 

 7. 2. 2019 sa študenti  IV. A  IV.B  zúčastnili prednášky pracovníkov Národného 

onkologického ústavu  o práci, výskume, novinkách a projektoch NOÚ 

 16. 3. 2019 sa uskutočnila exkurzia pre študentov SEB a SEC 5. ročníka do 

Prírodovedeckého múzea vo Viedni 

 18. 6. 2019 sa študenti II.A a II.C zúčastnili prednášky “Mozog v strese“ pod 

záštitou Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie v Bratislave. 

 

Súťaže 

 

 Jakub Puškáš (II.B), obsadil 3. miesto v krajskom kole a 16. miesto v 

celoslovenskom kole súťaže  “Čo vieš o hviezdach”. 

 

 

VZDELÁVACIA  OBLASŤ  -  ČLOVEK  A  SPOLOČNOSŤ 

 

GEOGRAFIA / DEJEPIS / OBČIANSKA NÁUKA 

 

Pracovisko Palisády 

 

GEOGRAFIA 

 

Súťaže  

Tak ako každý rok aj v školskom roku 2018/2019 sa žiaci zapojili do Geografickej 

olympiády. Do školského kola GO sa v kategórii E zapojilo 10 žiakov a v kategórii F 6 

žiakov. V kategórii E boli ôsmi úspešní riešitelia: Lukáš Sebastián Baranovič, Alžbeta 

Baloghová, Michal Hledík (III.OA), Elena Lago, Barbora Loskotová, Šimon Blaňár,  

(III.OB), Ján Jakub Kolár, Terézia Marczyová (IV.OA). V kategórii F boli úspešnými 
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riešiteľmi šiesti žiaci: Matej Popík, Daniel Dokupil (II.OA), Martin Batka, Katarína 

Mikulová, Kristián Laja (II.OB), Šimon Kukučka (I.OA). 

Traja najúspešnejší zo školského kola z každej kategórie reprezentovali školu na 

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

Sebastián Baranovič (III.OA), ktorý získal 2. miesto, Ján Jakub Kolár (IV.OA), ktorý 

obsadil 4. miesto, a Alžbeta Baloghová (III.OA). Lukáš Sebastián Baranovič postúpil do 

krajského kola GO. Úspešným riešiteľom OK GO v kategórii F sa stal Daniel Dokupil, 

ktorý skončil na 5. mieste a Matej Popík (II.OA). Lukáš Sebastián Baranovič sa stal 

aj úspešným riešiteľom KK GO a skončil na peknom 14. mieste. 

  

Exkurzie a besedy 

V rámci vyučovania žiaci absolvovali exkurzie a besedy ako doplnok 

vzdelávacieho procesu a teoretických vedomostí žiakov.  

17. decembra 2018 sa žiaci tercie A a B zúčastnili dejepisno-geografickej 

exkurzie do Budapešti (Maďarsko). Absolvovali prehliadku najvýznamnejších 

historických pamiatok hlavného mesta Maďarska - Rybárskej bašty, baziliky sv. Štefana, 

hradný palác, pevnosť na Gelérte, budovy v historickom centre. Navštívili budovu 

Tropikária a ocenária v Budapešti. 

Všetky ročníky EL sa 20. decembra 2018 zúčastnili projekcie Svet okolo nás pod 

názvom Kuba – dve tváre slobody. 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 dlhotrvajúcej diktatúry 

v krajine a jej dôsledkami na ekonomiku. 

 Tento školský rok boli zorganizované pre žiakov i dve geograficky zamerané 

besedy. 10. decembra 2018 sa žiaci III.OA a III.OB zúčastnili besedy s Martinom 

Holickým, študentom vysokej školy Imperial College v Londýne, ktorý v rámci svojej 

vedeckej činnosti mal možnosť navštíviť Indonéziu. Beseda mala názov Krásy a 

problémy Indonézie. Žiaci mali možnosť oboznámiť sa s významnými prírodnými a 

kultúrnymi pamiatkami Indonézie, pamiatkami hlavného mesta Bangkoku. Zároveň sa 

dozvedeli o ekologických problémoch krajiny a spôsobe riešenia problémov s odpadom na 

ostrovoch. 
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 21. júna 2019 žiaci I.OA absolvovali besedu na tému Nepál – krajina protikladov 

s RNDr. Jánom Madarásom, PhD. – geológom a riaditeľom Ústavu vied o Zemi SAV v 

Bratislave. Žiaci mali možnosť spoznať prírodné krásy Nepálu, oboznámili sa s 

historickými pamiatkami hlavného mesta Káthmandu a jeho ekologickými problémami. 

Pán Madarás žiakom vysvetlil vznik a vývoj pohoria Himaláje. Rozprával o ničivej sile 

zemetrasení a ich dôsledku na život obyvateľov Nepálu. Deti mali možnosť 

prostredníctvom fotografií a pútavého rozprávania prednášajúceho spoznať život ľudí  vo 

vysokých horách, ich problémy vyplývajúce z chudoby. 

   26. júna 2019 žiaci II.OA a IV.OA v rámci koncoročného výletu navštívili centrum 

Stredného Slovenska – Banskú Bystricu. Počas exkurzie absolvovali prehliadku Múzea 

SNP – vonkajšiu i vnútornú expozíciu, prezreli si mestskú vežu  a historické budovy na 

hlavnom námestí v Banskej Bystrici. 

 

 

DEJEPIS / OBČIANSKA NÁUKA 

 

Súťaže  

Tak ako každý rok aj v školskom roku 2018/2019 sa žiaci zapojili do Dejepisnej  

olympiády. Do školského kola DO sa v kategórii F zapojili 4 žiaci, v kategórii E 10 žiakov, 

v kategórii D 5 žiakov a v kategórii C 3 žiaci. V kategórii F boli 2 úspešní riešitelia: Victor 

De Leon Spišiak a Lujza Ošková (I.OA), v kategórii E boli úspešní riešitelia ôsmi žiaci: 

Tamara Syčová, Lujza Zicháčková,  Matek Popik, Daniel Dokupil,  Emanuel Komár 

(II.OA) a Žofia Rovňáková, Adela Vajglová, Adina Šturcová (II.OB), v kategórii D boli 

úspešní riešitelia štyria žiaci: Lukáš Sebastian Baranovič, Eduard Mrázek (III.OA) a 

Martin Rovňák, Michal Šimon Hradský (III.OB), v kategórii C boli úspešní riešitelia traja 

žiaci: Anh Hoang Nguyen, Ján Jakub Kolár a Terézia Marczyová (IV.A). 

Dvaja najúspešnejší zo školského kola z každej kategórie reprezentovali školu na 

obvodnom kole DO. Úspešnými riešiteľmi OK DO v kategórii F sa stal Victor De Leon 

Spišiak (I.OA), ktorý získal 5. miesto, v kategórii E Tamara Syčová (II.OA), ktorá 

získala 3. miesto, Lujza Zicháčková (II.OA), ktorá získala 8. miesto,  v kategórii D 
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Lukáš Sebastian Baranovič (III.OA), získal 3. miesto a Martin Rovňák (III.OB) získal 

5. miesto. 

Žiaci II.OA Daniel Dokupil, Emanuel Komár a Matej Popik sa zapojili do 

obvodnej súťaže Spoznajme Európu. Preukázali výborné znalosti vo vedomostnom teste 

o vzniku a súčasnosti EÚ a o zaujímavostiach jednotlivých krajín EÚ. Získali 3. miesto.  

 

Exkurzie a besedy 

V rámci vyučovania žiaci absolvovali exkurzie a besedy ako doplnok 

vzdelávacieho procesu a teoretických vedomostí žiakov.  

14. novembra 2018 sa žiaci kvarty A zúčastnili dejepisnej exkurzie v Múzeu 

holokaustu v Seredi. Téma bola zameraná na 2. svetovú vojnu a holokaust. Žiaci 

absolvovali výklad a získali množstvo informácií k danej téme, pozreli si krátke filmy, kde 

účinkovali ľudia, ktorí prežili holokaust. 

17. decembra 2018 sa žiaci prímy A zúčastnili dejepisnej exkurzie vo Viedni. 

Absolvovali prehliadku historického centra Viedne, navštívili Technické múzeum 

a Wagenburg v Schoenbrunne.  

             30. apríla  a 19. júna 2019 navštívili žiaci sekundy A a sekundy B interaktívny 

vzdelávací program v MMB – Príbeh Starej radnice. Bol zameraný na regionálnu 

históriu, významné historické pamiatky a historické osobnosti dotýkajúce sa Bratislavy. 

Napríklad richtár Jakub, Ondrej III., Žigmund Luxemburský, jeho dcéra Alžbeta, Ladislav 

Pohrobok, kardinál Dionýz. Na budove Starej radnice si pozreli znaky viacerých 

architektonických slohov, navštívili Františkánsky kostol a kaplnku sv. Jána Almužníka. 

Na záver si zahrali virtuálnu hru s fyzickým rozhraním, kde si ešte zopakovali všetky 

získané informácie. Žiaci sekundy A videli aj originálnu listinu, ktorou udelil Ondrej III. 

privilégiá mestu Bratislava. 

              Príma A absolvovala 25. júna 2019 exkurziu po Bratislave – okruh Palisády 

s pánom sprievodcom Milanom Peškom a 26. júna 2019 exkurziu do Ledníc. Žiaci si 

pozreli  zámok a zámocký park, minaret s troma galériami. Plavili sa loďou po rieke Dyje 

a prešli sa cez malebné zámocké ostrovčeky. 

            Tento školský rok boli pre žiakov zorganizované viaceré besedy a semináre. 
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22. októbra 2018 sa žiaci IV.OA zúčastnili Spotrebiteľského seminára s pani Mgr. 

Katarínou Zalaiovou z Odboru ochrany spotrebiteľov na Ministerstve hospodárstva. 

Seminár spojený s besedou bol zameraný na ochranu práv spotrebiteľov, internetové 

nakupovanie a nekalé praktiky predávajúcich prostredníctvom internetu, na skrytú 

reklamu, reklamácie, sieť európskych spotrebiteľských centier. Žiaci kvarty preberajú 

v rámci OBN témy z ekonomiky a pracujú s programom Viac ako peniaze, ktorý má 

pomôcť zlepšovať finančnú gramotnosť detí a mladých ľudí. Za úspešné absolvovanie 

vzdelávacieho programu a úspešné zvládnutie výstupného testu, ktorý obsahoval 30 otázok 

z rôznych ekonomických oblastí získali nasledovní žiaci kvarty A certifikát: Matej 

Edmár, Dávid Klokner, Ján Jakub Kolár, Alexandra Kubišová, Viktor Mackovič, Terézia 

Marczyová, Sebastián Pakoš, Sarah Špaček, Martin Valentko, Diana Višacká a Viktor 

Zachar. 

            I.OA sa 9. mája 2019 zúčastnila prednášky spojenej s besedou s doc. Ing. Otom 

Makýšom, PhD. z Centra technológie obnovy pamiatok Stavebnej fakulty STU 

v Bratislave. Témou bola architektúra v starovekom Ríme. Žiaci si zopakovali, utvrdili 

a získali nové zaujímavé informácie o rôznych typoch stavieb a o živote ľudí v starovekom 

Ríme. Prednáška bola spojená s prezentáciou množstva stavieb, stavebných postupov 

a zaujímavostí daného obdobia, spracovaná primerane veku žiakov. 

            III.OA a III.OB sa zúčastnila 17. mája 2019 prednášky spojenej s besedou na 

tému občianske a trestné právo s pani sudkyňou JUDr. Tatianou Redenkovičovou 

a s pani sudkyňou JUDr. Danou Káčerovou. Žiaci si prehĺbili a rozšírili poznatky 

v oblasti občianskeho a trestného práva. Téma ich veľmi zaujala a kládli množstvo otázok. 

            Žiaci I.OA Adam Jurík, Eva Makýšová, Matúš Mozola, Lujza Ošková, Ester Stacho 

a Dorothea Greta Szabó sa zúčastnili 22. mája 2019 nahrávania pre Slovenský rozhlas 

Rádio Regina na tému Bratislava a ulice Bratislavy. Rozhovor s deťmi natáčala pani 

redaktorka Tatiana Šušková. Žiaci si pripravili podklady a veľmi pekne odpovedali na 

otázky a vyjadrili svoje pocity. 

 

Projekty 

V tomto školskom roku sa zapojila naša škola do programu, ktorý pripravuje 

žiakov na prácu rovesníckych mediátorov pod vedením pani Mgr. Dušany Bieleszovej 
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a pani PhDr. Evy Koprenej, PhD. Za jednotlivé ročníky EL sú mediátormi  žiaci: I.OA 

– Šimon Kukučka, Michal Novák, Oliver Spišiak, II.OA – Emanuel Komár, Júlia Fialová 

a za II.OB – Adina Šturcová. Stretnutia rovesníckych mediátorov sa konali 5. 3. 2019, 8. 

4. 2019 a 27. 5. 2019. Deti sa pripravujú na prácu rovesníckych mediátorov a budú 

pomáhať pri zmierňovaní napätia v triedach, pomáhať učiteľom zvládať dynamiku v triede, 

priamo sa zúčastňovať na riešení konfliktov v triede. 

Formou rôznych aktivít si osvojovali vlastnosti rovesníckych mediátorov: rešpekt, 

dôvera, byť prirodzenou autoritou, komunikačné zručnosti, aktívne počúvanie, 

vyrovnanosť, spravodlivosť, zásadovosť a mnohé ďalšie. Získané zručnosti si overili 

v praxi. Prostredníctvom zaujímavých aktivít pracovali v konkrétnych triedach: 3.A, 4.A 

a 5.A v dňoch 11. – 12. júna 2019. Ich prácu hodnotím veľmi pozitívne. Vytvorili tri 

skupiny a za každú skupinu pripravia žiaci záverečné zhodnotenie. V hodnotení uvedú 

klady, nedostatky, v akom rozsahu splnili očakávané ciele, ako sa im v triedach pracovalo, 

ako sa prejavili žiaci s ktorými pracovali a aké zručnosti si mali osvojiť. Napríklad: tímová 

spolupráca, komunikácia, dodržiavať dohodnuté pravidlá, aktívne počúvať, sebapoznanie, 

spoznávanie druhých. Príprava a práca rovesníckych mediátorov má smerovať 

k vytváraniu príjemnej, pokojnej atmosfére v triedach, k priateľským vzťahom  medzi 

žiakmi a prispievať k predchádzaniu šikaLyceumHuny v triednych kolektívoch. 

 

 

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 získala Laura 

Erdélyová zo IV.B. 
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 Pri riešení úloh on-line učebnice boli na seminári z ekonómie úspešní nasledovní 

študenti piateho ročníka: Daniel Gianmarco Križan, Viktória Križanová, Ján Lišhák 

aAdam Urban. 

 V školskom roku 2018/2019 Ing. Martin Pagáč vyučoval povinne voliteľný seminár 

pre 4. ročník - Aplikovaná ekonómia. Študenti založili JA Firmu LyceumHub.  

 

Exkurzie, prednáška, semináre  

 setember 2018 – máj 2019 – Online Učebnica ekonómie – 4 študenti SNS2 ju 

úspešne zvládli 

 24. - 26. 9. 2018 – exkurzia Poľsko, návšteva koncentračného tábora Osvienčim, 

prehliadka historického centra Krakova a soľnej bane Vielička (prihlásení 

študenti 3., 4. a 5. ročníka) 

 12. 10. 2018 – sa žiaci 4. ročníka SED1 zúčastnili na konferencii Sláva šľachetným 

– v službách diplomacie k stému výročiu vzniku Československa 

 17. 10. 2018 – sa v priestoroch školy uskutočnila burza dobrovoľníctva – 

predstavené boli rôzne neziskové organizácie, ktoré ponúkajú možnosť zapojiť sa 

do dobrovoľníctva 

 18. 10. 2018 – prednáška o dobrovoľníctve a migrácii, Zuzana Prostredníková 

(SNS 5. ročník) 

 22. 10. 2018 – prednáška o dobrovoľníctve a migrácii, Zuzana Prostredníková 

(SNS 4. ročník) 

 24. 10. 2018 – exkurzia v Múzeu holokaustu, Sereď (študenti 4. ročníka)   

 november - december 2018 – prevencia šikanovania a extrémizmu – prezentácie 

žiakov 3., 4., 5. ročníka 

 18. – 21. 11. 2018 sa 6 študentov zúčastnilo vyučovania na vysokých školách 

v rámci programu Mini Erasmus 

 14. 2. 2019 – prednáška prof. Gahéra z FiF UK „Čo nie je logické? Môžeme sa 

to naučiť rozoznávať?“ (SNS 5. ročník) 
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 13. 2. 2019 – prvé kolo simulovaných študentských volieb prezidenta 

 20. 3. 2019 – simulované študentské prezidentské voľby – 2. kolo 

 25. 3. 2019 prof. Alexyová zorganizovala prednášku o štátoch Ázie pre študentov 

3. ročníka. Prednášať prišiel bývalý študent – cestovateľ Zoro Laurinc. 

 6. 5. 2019 – simulované študentské eurovoľby  

 

 

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. Počas 

školského roka sa žiaci zúčastnili  školských slávnostných služieb Božích, do ktorých sa 

zapájali deti a aj učitelia čítaním biblického textu, spevom, či vlastným programom.  

Školské služby Božie sa konali podľa dopredu pripraveného plánu služieb Božích. 

Aj v tomto  školskom roku sme rozdelili služby Božie zvlášť pre školu na Palisádach a 

zvlášť pre školu na Vranovskej. Spoločné sme mali služby Božie na začiatok šk. roka  a na 

koniec šk. roka.  

 

Školské služby Božie v šk. roku 2018/2019 

Príležitosť SB Dátum Čas Kostol Škola Kázeň 

Začiatok 

šk. roku 

03. 9. 2018  08:30 Veľký kostol EL 

Palisády   

Mgr. E. Sokola 

Hlačoková 

Pamiatka 

Reformácie 

26. 10. 2018 

 

08:30 Malý kostol 

 

EL 

Palisády 

Mgr. K. 

Konopeusová 

Advent/Vianoce 

 

21. 12. 2018  8:30 

 

Malý kostol El 

Palisády 

Mgr. K. 

Konopeusová 

Veľkonočné sl. 

Božie 

24. 4. 2019 08:30 

 

Malý kostol EL 

Palisády 

Mgr. K. 

Konopeusová 

Vstúpenie KP na 

nebesá  

30. 5. 2019 

 

09:00 

 

Nový kostol 

 

EL 

Palisády 

Mgr. O. Mailing 

Svätodušný 

pondelok 

10. 6. 2019  08:30 Nový kostol 

 

EL 

Palisády 

Mgr. K. 

Konopeusová 

Záver šk. roka 28. 6. 2019  08:30 Veľký kostol EL 

Palisády  

Mgr. E. Sokola 

Hlačoková 
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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. 

 

Súťaže 

  Biblická olympiáda - Aj v školskom roku 2018/19 sa žiaci EL zapojili do prípravy 

a riešenia úloh Biblickej olympiády. Školské kolo Biblickej olympiády  sa konalo 12. 4. 

2019 v priestoroch EBF- UK na Bartókovej 8. Víťazi tohto kola postúpili do 

celoslovenského kola, ktoré sa konalo 4. 6. 2019 v Košiciach. 

V  II. kategórii získala  žiačka PA Dorotea Gréta Szabó 3. miesto - 43,33%. 

V   III. kategórii žiak TB Martin Rovňák 1. miesto 82,00%. 

Súťaž Duchovná pieseň – 2019 - 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 zúčastnili celoslovenského kola v Martine. 

V školskom kole nás za Evanjelické lýceum reprezentovali dve žiačky, ktoré sa umiestnili 

nasledovne: III. Kategória 1. miesto : Ema Elizabeth Mišunová – Sekunda A 

2. miesto: Ella Maturkaničová – Sekunda A. V celoslovenskom kole 10. 5. 2019 

v Martine nás reprezentovala Ema Elizabeth Mišunová, ktorá získala Bronzové pásmo.  

  

Exkurzie a besedy 

S cieľom prevencie extrémizmu a radikalizmu na škole, žiaci IIIOA a III.OB 

absolvovali 12. 6. 2019 prednášku / besedu  spojenú s prezentáciou na tému 
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Extrémizmus. Prednášajúcim bol generálny duchovný Ozbrojených síl a ozbrojených 

zborov v SR pre ECAV,  plk. ThDr. Marián Bodolló.  

  

Časopis Dúha 

So žiakmi I.OA  sme na hodinách náboženstva aktívne využívali aj časopis Dúha. 

Časopis bol výbornou pomôckou. Žiaci si mohli overovať svoje vedomosti v rôznych 

biblických kvízoch, tajničkách a zábavných úlohách. Zároveň bol hodnotným zdrojom 

duchovného povzbudenia a rastu, ktoré deti získavali čítaním si prerozprávaných 

biblických príbehov, či zaujímavých rubrík, biblických zamyslení. 

 

Spolupráca s EBF UK 

 

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

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

TA, na hodinách pani učiteľky Mgr. Danijeli Jagošovej. Úroveň vyučujúcich bola 

primeraná ich skúsenostiam a vedomostiam. Napriek zmenám vyučujúcich študentov, žiaci 

dokázali akceptovať ich prístup a metódy vyučovania a správali sa slušne.  

  Evanjelické lýceum zabezpečilo praktickú prípravu študentky štvrtého ročníka 

magisterského študijného programu Učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii. 

Praktikum realizovala pod vedením Mgr. Ľuboslavy Žitňanovej v rozsahu 10 hodín 

výstupov a 10 hodín  rozborov, v čase od 19. 11. 2018 do 30.11. 2018. 

 

Spolupráca s cirkevnými zbormi 

 

         Žiaci EL sa pravidelne zúčastňovali služieb Božích vo svojich cirkevných zboroch. 

Niektorí sa aj aktívne zapájali do ich priebehu.   

 cirkevný zbor  Bratislava – Legionárska  

 cirkevný zbor Bratislava – Petržalka  

 cirkevný zbor  Bratislava - Staré mesto 

 cirkevný zbor Bratislava - Prievoz 

 cirkevný zbor Bratislava - Dúbravka 
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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 Mgr. Ingeborg Pavlovičovej aj 

učitelia a farár Medzinárodného cirkevného zboru v Bratislave, Peter Rogness, MDiv. 

Členovia PK EVB sa 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.  

 

Súťaže 

 Biblická olympiáda - Školské kolo sa konalo 12. 4. 2019 na Evanjelickej 

bohosloveckej fakulte UK spolu s Bratislavským seniorátom (študentky EL – Rebeka 

Vařáková z 1.A, Ester Mitalová z 1.B). 

Celoslovenské kolo sa konalo 4. 6. 2019 na Evanjelickom gymnáziu v Košiciach. Vo IV. 

kategórii obsadila Ester Mitalová 2. miesto. 

 

Exkurzie a besedy 

 september - január – dobrovoľnícke aktivity študentov 2. až 4. ročníka ako súčasť 

polročného hodnotenia  

 10. - 12. 9. 2018  – ELVIK, tímbilding pre prvákov v Častej (zodp. Ingeborg 

Pavlovičová) 

 21. 9. 2018 – zbierka Biela pastelka, dobrovoľníci z 2. a 3. ročníkov (zodp. 

Karolína Konopeusová) 

 17. 10. 2018 – Burza dobrovoľníctva, študenti 1. – 4. ročníka (zodp. Eva Žáková) 
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 24. 10. 2018 – prespávačka v škole organizovaná ELZONE 

 12. 3. 2019 – Deň dobrovoľníctva, 1. – 4. ročník počas písomných maturitných 

skúšok (zodp. Eva Žáková) 

 21. 6. 2019 – Burza dobrovoľníctva, 4. ročník (zodp. Ingeborg Pavlovičová) 

 24. - 26. 6. 2018 – ELVIK+ v Častej  

  

  Žiaci na oboch pracoviskách sa pravidelne zúčastňovali slávnostných školských 

služieb Božích:     

 Začiatok školského roka 

 Pamiatka Reformácie                  

 Vianočné sviatky                        

 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.  

  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 kultúra 

sme práce žiakov vystavili aj vo vestibule Malého kostola na Panenskej ulici. 
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VZDELÁVACIA  OBLASŤ  -  UMENIE  A  KULTÚRA 

 

UMENIE  A  KULTÚRA 

 

Pracovisko Palisád 

 

Súťaže 

 Projekt Arthur Fleishmann Tour – výtvarná súťaž, ktorú vyhlasuje Múzeum 

mesta Bratislavy. Tohtoročná téma bolo Japonsko. Súťaž je organizovaná na počesť 

významného bratislavského rodáka, sochára A. Fleishmanna. Zúčastnila sa ho Barbora 

Loskotová – tercia B, bez umiestnenia. 

 Školského kola Slávik Slovenska sa zúčastnili dve žiačky – Ema Elizabeth 

Mišunová a Ella Maturkaničová. V okresnom kole získala Ema Elizabeth Mišunová 2. 

miesto. 

 

Exkurzie a predstavenia 

 21. septembra 2018 – vystúpenie folklórneho súboru Kremienok v DK Zrkadlový 

háj pre všetky triedy 8-ročného gymnázia. Cieľom bolo podporiť záujem o ľudovú hudbu 

a tanec. 

 18. 10. 2018  Prima A – Stretnutie s Maroškom – herecké čítanie 

autobiografického románu Maroško, sprevádzané hudbou a spevom detského folklórneho 

súboru. Cieľom bolo oboznámiť sa s autobiografickým dielom Martina Rázusa. 

17. 11. 2018 – sekunda A a B - divadelné predstavenie Džungľa v divadle Ludus. Išlo 

o divadelné spracovanie dobrodružného príbehu o chlapcovi menom Maugli. 

 13. 3. 2019 – sekunda A a B, kvarta A – divadelné predstavenie Ťapákovci. 

Porovnanie literárnej predlohy a divadelného spracovania. 

 31. 3. 2019 – kvarta A – muzikál Mamma Mia  

 16. 4. 2019 – kvarta A – divadelné predstavenie Richard III. V Slovenskom 

národnom divadle. Cieľom bolo podporiť záujem o dramatické umenie. 

 24. 4. 2019 – tercia A a B, kvarta A – divadelné predstavenie Domov (Kde je ten 

tvoj...?). Ide o divadelné predstavenie, ktoré nás prirodzene núti vžiť sa do životov iných, 
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bez zbytočnej popisnosti a zaujatej politickej angažovanosti. Predstavenie spracováva tému 

migrantov a je spojené s besedou s pracovníkmi Migračného úradu a tvorcami 

predstavenia. 

 24. 4. 2019 – sekunda B – divadelné predstavenie Denník Adriana Molla. Ide 

o divadelné spracovanie knižnej predlohy Sue Thomasovej. 

 10. 6. 2019 – príma A - Exkurzia a vzdelávací program v MMB – Remeslo má 

zlaté dno. Cieľom je spoznávanie remesiel interaktívnou formou priamo v múzeu, 

rozprávanie o cechoch a prehliadka expozície v múzeu, ktorá súvisí s témou remeslá a 

remeselná výroba. 

 

 

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 

 

Besedy, exkurzie, divadelné predstavenia 

 4. 10. 2018 seminár z dejín umenia (DUS 2, DUS3)  navštívil  výstavu v SNG 

s námetom: Tvorba Ľudovít Fulla . (Mgr. Žitňan) 

 25. 10. 2018 sa uskutočnila exkurzia zo Semináru z dejín umenia (DUS 2, DUS3)  

v GMB so zameraním na barok. (Mgr. Žitňan) 

 8. 11. 2018 sa uskutočnila exkurzia Umenia a kultúry (I.C) na Bibliotéke. (Mgr. 

Alexyová) 

 21. 11. 2018 sa uskutočnila exkurzia DUS 2,3 . Výstava diel autorov Fila  a Fulla 

v  Slovenskej národnej galérii. Zorganizoval Mgr. A. Žitňan, PhD 

 18. 12. 2019 sa uskutočnil workshop o Fast Fashion a spôsobe zodpovedného 

správania sa k recyklovaným odevom  

 7. 3. 2019 I.C sa zúčastnila výstavy  Profesia Days Bratislava v Incheba EXPO. 

(organizovala Mgr. Alexyová) 
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 15. 3. 2019 sa uskutočnila exkurzia DUS1,2,3 v galérii Albertina vo Viedni, 

zameranie: impresionisti. (organizoval: Mgr. Žitňan, dozor: Mgr. Vaľušová,  

Mgr.Radúchová). 

 12. 3. 2019 sa III.C zúčastnila výstavy v Danubiane, (stála expozícia - 

organizovala Mgr. Alexyová) 

 17. 5. 2019 sa IV.B spolu s vyučujúcou Mgr. Vereščákovou zúčastnili filmového 

predstavenia dokumentárneho filmu Válek. Filmové predstavenie sa uskutočnilo 

v kine Lumier 

 2. 5. 2019 sa 7 študentov z triedy I.A zúčastnilo večerného divadelného  

predstavenia Antigona spolu s Mgr. Vereščákovou. Náhrada za predstavenie vo 

februári, ktoré bolo zrušené. 

 

 

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 

 

 10. – 15. marca 2019 sa uskutočnil lyžiarsky výcvikový kurz pre III.OA  a III.OB 

pod vedením Mgr. Janka Svetlíka v Demänovskej doline v hoteli Liptov.. Cieľom bolo 

zdokonalenie sa v lyžovaní a upevnenie zdravia. Žiaci využili aj poskytnutý príspevok 

z Ministerstva školstva vo výške 150 € na žiaka. 
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Súťaže 

 23. 11. 2018 – Okresné kolo v basketbale žiakov – 1. miesto (Almáši Ján, tercia 

B, Hebort Samuel, kvarta A, Janota Samuel, kvarta A, Komár Emanuel, sekunda A, 

Lacho Tobias, kvarta A, Vajdička Matúš, kvarta A, Valašík Ondrej, kvarta A, Zemko 

Juraj, kvarta A). 

 3. 12. 2018 sa konalo krajské kolo v basketbale žiakov, obsadili sme 7. miesto. 

 19. 3. 2019 – Okresné kolo vo florbale žiakov – 2. miesto (Ján Kolár, kvarta A, 

Tomáš Lalik, 6.A, Martin Osuský, tercia B, Matej Popík, sekunda A, Martin Rovňák, tercia 

B, Matúš Vajdička, kvarta A, Adam Jurík, príma A). Vo finálovom turnaji sme 

v okresnom kole obsadili 5. miesto. 

 22. 5. 2019 – sme na okresnom kole v malom futbale starších žiakov obsadili 3. 

miesto (Matej Vysocký, tercia A, Matúš Mozola, príma A, Martin Osuský, tercia B, Martin 

Rovňák, tercia B, Oliver Spišiak, príma A, Matúš Vajdička, kvarta A, Ondrej Valašík, 

kvarta A, Juraj Zemko, kvarta A, Jonáš Zicháček, sekunda A). 

  

Pracovisko Vranovská 

 

 Stále pretrvávala 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 3. 2. 2019 - do  8. 2. 2019 sa konal LVVK pre prvý 

ročník našej školy na Chopku v Jasnej doline. 

Zúčastnila sa ho trieda I.A – 29 žiakov,  I.B – 12 žiakov, I.C – 25 žiakov. Ubytovanie a stravovanie 

bolo zabezpečené v  hoteli Sorea Marmot. Metodický výcvik sa konal  v športovom stredisku – 

Chopok - Jasná. Lyžiarsky výcvik sa vykonával v rozsahu plánu výcviku. Počas kurzu prišlo k 

závažnému porušeniu školského a kurzového poriadku a z tohto dôvodu bolo poslaných 8 žiakov 

domov. Žiaci využili aj poskytnutý príspevok z Ministerstva školstva vo výške 150 € na žiaka. 

Súťaže 
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 V cezpoľnom behu dievčat v obvodnom kole sa družstvo EL (Michaela 

Mozolíková, Natália Ježíková, Lea Belošicová) umiestnilo na 4. mieste. 

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

(Martin Mudrik, Matúš Pacek, Tomáš Šipoš 2.miesto) 3. miesto. 

 V obvodnom kole v stolnom tenise chlapcov získali žiaci (Adam Ďuračka, Erik 

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

 V obvodnom kole v stolnom tenise dievčat získali dievčatá (Klára Špániková, 

Patrícia Gašparovičová, Soňa Pazdernatá, Dominika Tóthová) 4. miesto. 

 V obvodnom kole vo futsale chlapcov sa družstvo EL umiestnilo na 5. 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 4. mieste. 

 V obvodnom kole vo volejbale dievčat sa tieto umiestnili na 4. 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 3.mieste a Natália Ježíková na 2. mieste. Všetci traja postúpili do krajského 

kola. V súťaži družstiev obsadili chlapci 3. miesto a dievčatá 1. miesto. 

 V krajskom kole orientačného behu Tomáš Šipoš obsadil 2.miesto a postúpil do 

celoslovenského kola, kde skončil na krásnom 6.mieste. 

 V krajskom kole v bedmintone sa chlapci umiestnili na 6. mieste (Ján Lišhák, 

Matúš Jurica).  

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

Gašparovičová, Ema Luknárová). 

 

Reprezentácia – Najúspešnejší študenti za šk. rok 2018/2019 

 Žiaci Evanjelického lýcea dosahujú veľmi dobré výsledky aj v športových 

aktivitách, ktorým sa venujú prostredníctvom športových klubov:  

 Anette Imbondo – II.A  1. miesto na Majstrovstvách Slovenska v desiatich tancoch 

 Šimon Šmajda – II.A 1. miesto na Majstrovstvách Slovenska vo florbale kategórii 

Junior  

 miesto na Majstrovstvách Slovenska v kategórii Muži 



 54 

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

behu a 8. miesto na Majstrovstvách Európy v orientačnom behu 

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

 Matúš Vician – II.A  reprezentácia Slovenska vo futbale žiakov 

 Hana Kalinayová – II.B , 1. miesto na Majstrovstvách Slovenska mažoretiek                                  

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

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

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

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

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

extraliga vo florbale  

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

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

v Majstrovstvách Slovenska- 10 tancov do 21 rokov    

 Veronika Baníková – III.A  Majstrovstvá Slovenska v gymnastike 2. miesto 

 Tamara Valová –  I.A 1. miesto – Svetový pohár v disco tanci 

 Alexandra Vítková –  I.B 2. miesto v triatlone MS 

 Matúš Pacek -  I.A  4. miesto na MS v hádzanej     

 Patrícia Gašparovičová -   IV.A 1. miesto MS vo futbale                    

 

Tento rok sa naši študenti zúčastnili na športových hrách evanjelických gymnázií 

v Tisovci, kde súťažili vo futbale, tenise, flórbale, volejbale a crossfite.  

Stále pretrvávala nepriaznivá situácia ohľadom havarijného stavu telocvične, čo 

sťažovalo prácu vyučujúcim TSV. Na výuku mali k dispozícii prenajatú telocvičňu na 

Kremnickej (1 hodina týždenne) a futbalové ihrisko.  

 

 

 

  

VÝCHOVNÉ PÔSOBENIE 
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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, 

extrémizmu, 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 Mgr. Renáta Minarovičová zabezpečovala spoluprácu 

odborníkov z CPPPaP v jednotlivých triedach, vyplnenie prihlášok triednymi učiteľkami, 

kde popísali a špecifikovali potreby programov pre svoje triedy. Koordinátor prevencie 

zabezpečoval rovnomerné využívanie času odborníkov v jednotlivých triedach tak, aby 

žiakom neodpadávali vždy tie isté hodiny, teda aby psychológovia chodili v rôzne dni a 

rôzne hodiny. 

 Program realizovaný v jednotlivých triedach EL (pracovisko Palisády): 

Teambuildin – spoznávanie sa navzájom a utváranie kamarátskych vzťahov,  

Šikana a kyberšikana a bezpečne na internete 

Atmosféra v triede 

Rovesnícka mediácia  (nový program do ktorého sú zapojené všetky triedy). Naša 

škola sa v tomto školskom roku zapojila do projektu Školská rovesnícka mediácia, ktorý 



 56 

je zameraný na prevenciu šikanovania v kolektívoch tried. Koordinátorom tohto projektu 

je Mgr. Eva Šallingová.  

Okrem preventívnych programov pre triedy, sme riešili aj konkrétne prípady 

porušovania školského poriadku alebo  náznaky šikany.  

 K efektivite preventívnych aktivít a programov prispieva účasť výchovnej 

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

Bratislava.  

Témy: celoškolské preventívne stratégie, možnosť ovplyvňovania atmosféry v triede 

/ škole, žiaci so zdravotným znevýhodnením, zvládanie hnevu, supervízia, spolupráca 

odborných tímov, návšteva Diagnostického centra... 

Na  základe iniciatívy pani zástupkyne sa na  pracovisku Palisády rozbehli stretnutia 

učiteľov s pracovníkmi z CPPP a P  za účelom supervízie.  

Pani zástupkyňa Mgr. Renáta Minarovičová, vytvárala podmienky na plnenie 

špecifických vyučovacích predmetov. Ako špeciálny pedagóg zabezpečovala / realizovala 

hodiny určené na výučbu daného špecifického vyučovacieho predmetu, ktorý podľa 

vyjadrenia CPPPaP žiak potreboval. 

 

Profesionálna orientácia a usmerňovanie predbežného záujmu žiakov o stredoškolské 

štúdium. 

Výchovná poradkyňa postupovala podľa celoštátneho harmonogramu. 

Žiaci Tercie a Kvarty  boli o aktuálnom stave a  možnostiach stredoškolského štúdia 

informovaní prostredníctvom  výchovnej poradkyne. 

Zoznam stredných škôl, na ktoré sa žiaci zapísali. 

Stredná škola Tercia A Tercia B Kvarta A 

Evanjelické bilingválne gymnázium  11 6 12 

Gymnázium Biliková 1 prestup 2  

Gymnázium  F. G. Lorcu  1 2 

Gymnázium Vazovova 6 1 prestup  

Duálna akadémia - automobilová   2 

SUŠ    2 
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ŠUP    1 

Súkromné gymnázium Česká   2 

SŠ Polygrafická   1 prestup 

Duálna akadémia - automobilová    

SUŠ     

ŠUP    

Gymnázium Tilgnerova 14   1 prestup 

GJH Novohradská   2 

 

 

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 2018/2019 študenti 3. ročníka (III.A, III.B, III.C) 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 10. - 12. 

septembra 2018 v rekreačnom stredisku detskej misie Častá-Papiernička pri Modre.   
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Práca so študentami maturitného ročníka 

 Študenti maturitného ročníka boli informovaní o možnosti štúdia na vysokých 

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

škôl. Informácie im boli pravidelne poskytované na nástenke VP, prostredníctvom e-mail 

komunikácie, počas triednických, konzultačných hodín VP a po individuálnej dohode. 

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. 

 

AKTIVITY 

12. 9. 2018 – prednáška Scandinavian study  - prezentácia štúdia v Dánsku, Anglicku, 

Holandsku 

3. 10. 2018 – prezentácia spoločnosti INTERSTUDY, prezentácia štúdia na univerzitách 

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

8. 10. 2018 – nová smernica k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov , ktorá 

platí od 1. 9. 2018, bola odovzdaná vedeniu školy. Uskutočnila sa pracovná porada, počas 

ktorej sa každý vyučujúci so smernicou oboznámil.  

10. 10. 2018 sa študenti maturitného ročníka zúčastnili Veľtrhu vysokých škôl Akadémia 

VAPAC v NTC, BA v sprievode triednych profesorov. 

26. 10. 2018 – spoločnosť: Slovenský vzdelávací inštitút poslal do školy letáky, ktoré 

výchovná poradkyňa rozdala v 5. a 4. ročníku 

7. 11. 2018 – sa v triede I.A uskutočnila prednáška DUŠEVNÉ ZDRAVIE a zároveň 

pracovníčky CPPPaP predstavili prácu centra so žiakmi.  

21. 11. 2018 - sa v triede I.B uskutočnila prednáška DUŠEVNÉ ZDRAVIE a zároveň 

pracovníčky CPPPaP predstavili prácu centra so žiakmi.  

14. 12. 2018 – DOD FIIT STU – vybraní žiaci 

10. 12.  – 12. 12. 2018 – DOD FF UK – vybraní žiaci (len niektoré odbory) 

12. 12. 2018 – distribúcia časopisu  Ako na vysokú školu pre 5. a 4. ročník 
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12. 12. 2018 - sa v triede I.C uskutočnila prednáška DUŠEVNÉ ZDRAVIE a zároveň 

pracovníčky CPPPaP predstavili prácu centra so žiakmi.  

15. 1. 2019 – VP vyplnil dotazník ohľadom kyberšikany 

16. 1. 2019 – DOD Masarykova univerzita, Lekárska fakulta – vybraní žiaci – 5.A 

18.1. 2019 – DOD KU - Praha, Prírodovedecká fakulta – vybraný žiak – 5.B 

23. 1. 2019 – DOD Trnavská univerzita, odbor ANJ – vybraní žiaci – 5.A 

24. 1. 2019 - DOD Masaryková univerzita, odbor fyzioterapia – vybraný žiak – 5.B 

25.1. 2019 – DOD UK, Prírodovedecká fakulta – vybraní žiaci – 5.B 

26. 1. 2019 – DOD FF UK – vybraní žiaci (len niektoré odbory) 

29. 1. 2019 – školenie v CPPPaP: Krízová intervencia v práci výchovného poradcu 

31. 1. 2019 – DOD STU FCH a PT –vybraný žiak – 5.B 

6. 2. 2019 – DOD UK, MAT –FYZ – vybraní žiaci – 5.A 

7. 2. 2019 – DOD STU, SF, - vybraní žiaci – V.A 

13. 2. 2019 – DOD PU – Prešov, Fakulta zdravotných vied – vybraní žiaci – V.B, IV.B 

15. 2. 2019 - prednáška, zástupcovia Canterbury University predstavili systém štúdia, 

vybraní žiaci tried – IV.A, IV.B, V.A, V.B 

25. 2. 2019 – prednáška pre V.A, V.B – rektor Bratislavskej medzinárodnej školy 

liberálnych umení, predstavenie bakalárskeho štúdia a pozvanie na DOD 

6. 3. 2019 – študenti V.A urobili prednášku o správnosti výberu seminárov  pre žiakov 

tretieho ročníka. Prednáška sa stretla s veľmi pozitívnym ohlasom. 

 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: 

25. 9. 2018 – CPPPaP Švabinského 7, zmeny v školskom zákone a dokumentácia 

integrovaných žiakov 

29. 1. 2019 – školenie v CPPPaP: Krízová intervencia v práci výchovného poradcu 

31. 5. 2019 – CPPPaP Švabinského 7, záverečné zhrnutie práce s pani psychologičkou Mgr. 

Z. Hronovou  
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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. 

 

 

MEDZINÁRODNÉ MERANIA A INÉ TESTOVANIA 

 

Testovanie 9 

V školskom roku 2018/2019 sa trieda kvarty 3. apríla 2019  prvý krát zúčastnila 

celoslovenského testovania MONITOR 9. Monitoru sa zúčastnilo 25 žiakov. 

Žiaci Kvarty A sa na hodinách slovenského jazyka aktívne pripravovali na 

monitorovanie vedomostí. Testovaní žiaci na základných školách dosiahli v národnom 

priemere priemernú úspešnosť 61,1%. Testovaní študenti na osemročných gymnáziách 

dosiahli v národnom priemere priemernú úspešnosť 77,4%. Testovaní žiaci v regióne 

Bratislava I, do ktorého patrí aj naša škola, dosiahli priemernú úspešnosť 74,3%. 

Priemerná úspešnosť našich študentov je 69,6 %.  

Priemerný dosiahnutý výsledok z predmetu matematika v SR bol 18,9 bodu, čo 

odpovedá priemernej úspešnosti 63,1%. Naši žiaci celkovo dosiahli nadpriemerné 

výsledky – 22,2 bodov, čo zodpovedá 73,9% úspešnosti. Žiaci dosiahli z matematiky 

o 10,8% lepšie výsledky ako je celonárodný priemer. 

 

Pilotné testovanie 

V školskom roku 2018/2019 mali študenti maturitného ročníka 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 - 4. 2. 2019. 

  

V rámci hodnotenia efektivity stredných škôl, na základe ktorého vznikli 
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zoznamy najlepších základných a stredných škôl podľa výsledkov ich žiakov sa 

Evanjelické lýceum umiestnilo v Bratislavskom kraji spomedzi 42 gymnázií na 9. mieste 

s hodnotením 73%. Umiestnenie v rámci celého Slovenska je 26. - 27. miesto spomedzi 

247 hodnotených gymnázií na Slovensku (najlepšie umiestnenie získalo Gymnázium 

Juraja Hronca, Bratislava s hodnotením 95%). 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 

73 9 27 

Evanjelické gymnázium 

Tisovec 

59 5 85 

Evanjelické gymnázium 

Banská Bystrica 

48 14 144 

Evanjelické gymnázium 

Košice 

82 2 8 

Evanjelická spojená škola 

Prešov 

63 15 62 

Evanjelická spojená škola 

Liptovský Mikuláš 

64 7 61 

Evanjelická spojená škola 

Martin 

- - - 

 

 

 

 

PRÁCA DUCHOVNEJ SPRÁVKYNE 

 

 Podrobné správy o činnosti duchovnej správkyne na pracovisku Palisády a 

Vranovská sú v prílohe č. 1.  

 

 

 

PRÁCA ŽIACKEJ RADY ŠKOLY 

http://skoly.ineko.sk/metodika_hodnotenia_skol.pdf
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 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 2018/2019: 

 

 teambuilding pre prvákov ELvík - 10. - 12. septembra 2018 

 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 súčasnosti – 22. novembra 2018 

 Deň otvorených dverí - členovia ŽRŠ pomohli organizovať akciu a sprevádzali 

potenciálnych záujemcov o štúdium na EL -  spojené s adventným bazárom - 5. 

decembra 2018 

 Mikuláš - deň svätého Mikuláša, rozdávanie sladkostí – 5. decembra 2018 

 Deň dobrovoľníctva – 13. marca 2019 

 Deň učiteľov - príprava programu pre učiteľov a profesorov – 26. a 28. marca 2019 

 teambuilding ELVIK+ - 24. - 26. júna 2019 

 garden party – grilovačka na záver školského roka 

 

 

MIMOŠKOLSKÉ  AKTIVITY  PODPORUJÚCE  VÝCHOVNÉ  CIELE  ŠKOLY 
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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. 

 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. 

 

  Žiaci 2. až 4. ročníka v 1. polroku absolvovali dobrovoľnícku prácu aj ako súčasť 

vyučovania evanjelického náboženstva. Mohli si vybrať akúkoľvek pomoc, orientovanú 

na ľudí, ktorú poskytli v rozsahu 10 hodín. Táto aktivita tvorila aj časť ich hodnotenia. 

Dobrovoľnícka pomoc sa stretla s pozitívnym ohlasom.  
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  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 2018/19 naďalej pracoval v komornejšom, dievčenskom zložení. Okrem 

účinkovania na dvoch školských službách Božích, vedúca spevokolu pracovala 

s niektorými triedami pri príprave vystúpení na Chapel. 

 

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 2018/2019 

sa výmenný pobyt neuskutočnil, ale je naplánovaný na školský rok 2019/2020. Študenti  z 

EL strávia v septembri týždeň v Holandsku, v škole a v rodine a recipročne v máji prídu 

holandskí študenti na EL. Každý rok sa venuje inej tematike, ku ktorej si študenti pripravia 

prezentácie. 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 
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 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. Tohto roku sa turnaj nekonal kvôli majstrovstvám sveta v hokeji. 

 

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 
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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, budovali spoločné vzťahy 

rôznymi hrami a vždy na záver sme mali spoločné posedenie pri nejakom jedle - palacinky, 

hotdogy, 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 2019/20120. 

 

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.  

Cenná je aj spolupráca s Bratislavským medzinárodným cirkevným zborom, 

ktorého farári a kapláni vyučujú náboženstvo na evanjelickom lýceu. V tomto školskom 

roku to bol Peter Rogness, MDiv. 

 

Spolupráca s Nemeckou evanjelickou cirkvou 

 Aj v školskom roku 2018/2019 pomáhala vyučujúcim nemeckého jazyka s 

prípravou maturantov nemecká asistentka (Sophie Falk), ktorú v rámci programu 
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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 všeobecne 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. 

 

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 2019, následne bola predĺžená do júna 

2020.  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 za 2 €.    

 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 
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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 (34 000€) je podľa splátkového 

kalendára financované z prostriedkov OZ Lýceum. Posledná splátka bola zaplatená v  

decembri 2018. 

 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 o riešenie 

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 
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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 prenajímala telocvičňu na Kremnickej ulici, 

čo ju stálo mesačne 1 000€. 

 Po viacnásobných jednaniach na VÚC Bratislava sa nám podarilo zabezpečiť 

opravu havarijného stavu telocvične a priľahlých hygienických zariadení. 

Financovaná bola z prostriedkov VÚC. S opravou sa začalo v januári 2019, do používania 

bola odovzdaná na konci augusta 2019. 

 Z financií Fondu cirkevného školstva a s pomocou OZ Lýceum sme počas 

letných prázdnin zrekonštruovali všetky hygienické zariadenia v školskej budove 

a posledné štyri v internátnej časti školy. 

 Na dobrej úrovni má škola vybavené 3 počítačové učebne a knižnicu anglického 

jazyka. Počítačová učebňa na Palisádach však potrebovala klimatizačnú jednotku na 

vyrovnávanie výkyvov teploty. Tú v školskom roku 2017/2018 zakúpilo OZ Palisády zo 

svojich prostriedkov.  

 V budove na Vranovskej sme sa po zatopení v roku 2016 opäť rozhodli v auguste 

2019 vybudovať aj druhú počítačovú učebňu. Obnovená bola z prostriedkov, ktoré škola 

ušetrila zo štátneho rozpočtu. Počet žiakov školy rastie a počítačové učebne využívajú aj 

vyučujúci iných predmetov ako je informatika. 

 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 
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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.  

Na pracovisku Palisády sme spolu s OZ Palisády 57 začali uvažovať nad 

prestavbou knižnice na otvorený priestor. Prestavbu chceme zrealizovať v školskom 

roku 2019/2020. 

 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 2018 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.  

 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. 
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V školskom roku 2019/2020 budeme vyučovací proces realizovať nasledovne: 

 v sekunde až kvarte 8-ročného gymnázia podľa inovovaného školského 

vzdelávacieho programu 

 v 1. až 5. ročníku bilingválneho programu podľa inovovaného školského 

vzdelávacieho programu 

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 

 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 
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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 chýbala funkčná telocvičňa, keďže sme ju boli nútení na pokyn bezpečnostného 

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. 
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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 

 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 

 

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 
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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  

 nedostatok vyučujúcich niektoré predmety (fyzika, chémia, informatika) na trhu 

práce 

 chýbajúca zborovňa 

 v budove na Palisádach telocvičňa mimo objektu školy 

 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: 

 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 

Slovenska a zlepšenie spolupráce s ostatnými cirkevnými školami v 

zriaďovateľskej pôsobnosti ECAV 
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OHROZENIA: 

 vplyv nepriaznivého demografického vývoja na Slovensku 

 znižovanie povoleného počtu tried a žiakov na triedu v osemročných gymnáziách 

 rozhodovacie právomoci VÚC / OÚ  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 2018/2019 zmaturovalo v bilingválnej anglicko-slovenskej 

sekcii 50 študentov, z nich na vysokých školách študuje 49 študentov. Z nich je na 

vysokých školách v Českej republike 7 študentov, 5 študentov vo Veľkej Británii, 5 

študentov v Dánsku, 3 študenti v Holandsku, 1 študent v Rakúsku. 1 študentka pracuje. 

 

 Uplatnenie študentov na vysokých školách podľa zamerania je nasledovné:  

Údaje vychádzajú z počtu 49 študentov, študujúcich na vysokých školách, od ktorých 

máme spätnú väzbu. 

⁃  štúdium medicíny, farmácie – 8,2% 

⁃  štúdium práva – 0% 

⁃  štúdium jazykov – 6,1% 

⁃  štúdium pedagogiky – 8,2% 

⁃  štúdium psychológie – 0% 

⁃  štúdium na ekonómie  – 8,2% 

⁃  štúdium soc. a politických vied – 8,2% 

⁃  štúdium inf., mat. – 20,4% 

⁃  štúdium chémie, biológie – 14,3% 

⁃  štúdium na stavebnej fakulte – 4,1% 

⁃  štúdium na strojníckej fakulte - 0% 

⁃  štúdium na elektrotech. fakulte - 0% 
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⁃  štúdium poľnohospodárstva - 0% 

⁃  štúdium teológie – 4,1% 

⁃  štúdium na umelec. školách – 14,3% 

⁃  štúdium na vojenskej akadémii – 2,0% 

 

PREHĽAD UPLATNENIA ABSOLVENTOV V ŠK. ROKU 2018/2019 

Ukončený študijný 

odbor / trieda 

počet Študujúci 

na VŠ 

Z toho v 

zahraničí 

Nadstavbové 

štúdium 

Zamestnaní 

žiaci 

Zaevidovaní 

na úrade 

práce 

Bilingválne 

štúdium 

V.A 27 26 8 0 1 0 

V.B 23 23 13 0 0 0 

spolu 50 49 21 0 1 0 

Študujúci na VŠ 98% (z toho 43% v zahraničí), zamestnaní 2%, na úrade práce 0% 

 

 Vzhľadom na chýbajúci funkčný register žiakov na Slovensku získavame 

informácie o umiestnení absolventov len prostredníctvom samotných absolventov. 

 

ZÁVER: 

 Podrobnejší výpočet cieľov a úloh, spôsob ich realizácie sa nachádza v správach 

jednotlivých predmetových komisií, v správe výchovného poradcu a koordinátora 

prevencie sociálnopatologických javov. 

 

 

 

 

V Bratislave, 14. januára 2020   Ing. Edita Prostredníková    

  riaditeľka Evanjelického lýcea 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


