
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach na Evanjelickom lýceu 

a Evanjelickej základnej škole
za školský rok 2006/2007

A) Základné identifikačné údaje o škole:

Názov školy: Evanjelické lýceum
Adresa školy: Vranovská 2, 851 02 Bratislava
Telefónne a faxové čísla: 02 63 83 84 88, 02 63 82 31 88, 02 52 96 73 89
Internetová a elektronická
adresa školy: www.elvraba.edu.sk, lyceum@centrum.sk 
Zriaďovateľ školy: Západný dištrikt ECAV na Slovensku

Nám. SNP 5
960 66 Zvolen

Vedúci zamestnanci
školy: Mgr. Ivan Pilek, riaditeľ školy

Mgr. Ján Juríček, zástupca riaditeľa 
Ing. Edita Prostredníková, zástupkyňa riaditeľa
Mgr. Viera Pohoriljaková, zástupkyňa riaditeľa
Mgr. Kristián Kostecký, duchovný správca

B) Počet žiakov školy

Stav k 15. septembru 2006: Stav k 31. augustu 2007:
EZŠ:
1. ročník 21 21
2. ročník 24 25
3. ročník 22 22
4. ročník 31 31
5. ročník  0  0
6. ročník  0  0
7. ročník 10 10
8. ročník 17 15

Spolu           125           124

Evanjelické lýceum:
Osemročné gymnázium:
Príma 45 45
Sekunda 33 32
Tercia 34 33
Kvarta 27 28
Kvinta 17 17
Sexta 21 21
Septima 19 19
Oktáva 21 21

Spolu             217           216
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Bilingválne štúdium:
1. ročník 72 72
2. ročník 70 69
3. ročník 72 72
4. ročník 68 69
5. ročník 65 62

Spolu            347           344

C) Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka ZŠ 

Do 1. ročníka ZŠ bolo zapísaných 27 žiakov.

D) Počet prijatých žiakov do 1. ročníka bilingválneho gymnázia a osemročného 
gymnázia

Do  1.  ročníka  bilingválnej  sekcie  Evanjelického  lýcea  bolo  prihlásených  132 
študentov.  Prijímacích  skúšok  sa  zúčastnilo  128  študentov,  4  študenti  neprišli  bez 
ospravedlnenia.  Úspešne  prijímacie  skúšky  absolvovalo  120  študentov,  prijatých 
a zapísaných bolo 72 študentov.

Do  prímy  osemročného  gymnázia  bolo  prihlásených  41  žiakov.  Všetci  prihlásení 
urobili úspešne prijímacie skúšky a boli všetci prijatí a zapísaní do prímy.

E) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 

Priemery podľa jednotlivých tried v II. polroku:

Evanjelická základná škola

1. ročník - 1,00
2. ročník - 1,05
3. ročník - 1,08
4. ročník - 1,16
7. ročník - 2,14
8. ročník - 2,18

Evanjelické lýceum:

Príma - 1,38
Sekunda - 1,52
Tercia - 1,63
Kvarta - 1,88
Kvinta - 2,17
Sexta - 2,04
Septima - 2,18
Oktáva - 1,72
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Bilingválne štúdium:

1. ročník - 1,58
2. ročník - 1,54
3. ročník - 1,46
4. ročník - 1,52
5. ročník - 1,32

Priemery podľa predmetov a ročníkov:

Evanjelické lýceum:

Anglický jazyk: Biológia: Dejepis: Ev. náboženstvo: Fyzika:
Príma: 1,66 1,17 1,48 1,00 -
Sekunda: 1,84 1,42 1,81 1,00 1,71
Tercia: 1,64 1,45 1,76 1,09 1,88
Kvarta: 1,79 1,75 2,04 1,04 2,25
Kvinta: 2,18 2,24 2,41 1,06 2,94
Sexta: 2,32 2,53 1,63 1,58 2,21
Septima: 2,44 2,50 1,89 1,56 2,50
Oktáva: 1,86 - - 1,14 -
1. ročník 1,77 1,49 - 1,03 1,90
2. ročník 1,68 - 1,50 1,01 2,19
3. ročník 1,56 1,61 1,26 1,00 1,64
4. ročník 1,59 1,78 1,44 1,20 1,66
5. ročník 1,55 1,26 - 1,18 1,34

Geografia: Chémia: Informatika: Konverzácia AJ:
Príma: 1,35 - - 1,38
Sekunda: 1,68 - - 1,42
Tercia: 1,58 1,85 - -
Kvarta: 2,04 2,29 - -
Kvinta: 2,12 2,47 - -
Sexta: - 2,05 1,16
Septima: 2,83 2,17 - 2,00
Oktáva: 1,52 - - 1,90
1. ročník: - 1,57 - -
2. ročník: 2,06 1,18 1,15 1,71
3. ročník: 1,61 1,35 - 1,36
4. ročník: - 1,34 - 1,36
5. ročník: 1,06 - - 1,22

Konver.NJ: Matematika: Náuka o spol.: Nemecký j.: Sem. z Bio.:
Príma: - 1,46 - - -
Sekunda: - 1,90 1,00 - -
Tercia: - 1,97 1,24 1,79 -
Kvarta: - 2,07 1,25 2,61 -
Kvinta: - 2,59 - 2,65 -
Sexta: - 3,16 2,05 2,11 -
Septima: 2,33 3,06 2,50 2,28 2,00

3



Oktáva: 1,40 2,71 2,43 1,38 2,67
1. ročník: - 2,17 - - -
2. ročník: - 2,09 - 1,54 -
3. ročník: - 2,10 - 1,50 -
4. ročník: 1,00 2,31 1,57 1,65 1,33
5. ročník: 1,13 1,94 1,31 1,31 1,55

Sem.z Dej.: Sem.Dej.um.: Sem. z náb.: Sem.z geog.: Sem. z chém.:
Septima: 1,00 - - -
Oktáva: 1,78 1,30 1,00 2,00
4. ročník: 1,00 - - - 1,44
5. ročník: 1,00 1,06 1,00 1,06 -

Sem. z inf.: Sem. z mat.: Sem. z NoS:
Septima: 1,00 - 2,50
Oktáva: 1,00 3,33 1,86
4. ročník: 1,00 2,31 1,24
5. ročník: 1,00 2,06 1,17

Slov. jazyk: Správanie: Telesná v.:
Príma: 1,48 1,00 -
Sekunda: 1,32 1,03 -
Tercia: 1,64 1,07 -
Kvarta: 1,57 1,04 -
Kvinta: 1,71 1,00 1,53
Sexta: 2,16 1,11 1,47
Septima: 2,28 1,17 1,12
Oktáva: 1,81 1,00 1,00
1. ročník: 1,51 1,06 1,15
2. ročník: 1,51 1,04 1,02
3. ročník: 1,40 1,02 1,00
4. ročník: 1,45 1,03 1,00
5. ročník: 1,43 1,05 1,00

Externá časť maturitnej skúšky:

Anglický jazyk, úroveň A - 91,7  % percentil 72,0 
Anglický jazyk, úroveň B - 77,8  % percentil 78,7
Matematika, úroveň A - 80,4  % percentil 70,6
Matematika, úroveň B - 67,7  % percentil 60,1
Nemecký jazyk, úroveň A - 86,7  % percentil 68,6
Nemecký jazyk, úroveň B - 88,5  % percentil 95,9

F) Zoznam študijných odborov a učebných odborov

790 25 74 – gymnázium – 5 ročné bilingválne štúdium
790 25 73 - osemročné gymnázium - cudzie jazyky
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G) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu

K 30. 6. 2006 bol počet všetkých zamestnancov školy 75, z toho bolo pedagogických 62 
a 13  nepedagogických  zamestnancov.  Kvalifikovaných  zamestnancov  bolo  59, 
nekvalifikovaných  3.  Okrem informatiky  sú  všetky  predmety  vyučované  kvalifikovanými 
pedagógmi.

H) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov

Priebežné  vzdelávanie   -  kurzy  v rámci  Metodicko-pedagogického  centra  si  robí  30 
pedagogických pracovníkov. 

K 30.  6.  2007  si  1  vedúci  pracovník  zvyšuje  kvalifikáciu,  1  pracovník  si  rozširuje 
kvalifikáciu o ďalší predmet, 1 pedagóg pokračuje v doktorandskom štúdiu, na 1. kvalifikačnú 
skúšku  sa pripravovali  2  pedagógovia.  Na štátnicu  z anglického  jazyka  sa  pripravoval  na 
Štátnej jazykovej škole 1 pedagóg. 

Občianske združenie Občan a demokracia pripravovalo školenia, ktorých sa zúčastňovali 
2 pedagógovia.

I) Aktivity a prezentácia školy na verejnosti

Evanjelická základná škola a Evanjelické lýceum – Palisády:

Ruka v ruke  so vzdelávacím snažením celého pedagogického kolektívu,   boli  v centre 
našej  pozornosti  aj  otázky  výchovného  pôsobenia  na  našich  žiakov.  V tomto  smere 
rozhodujúcu  úlohu  zohrávajú  výchovné  predmety  a to  náboženská  výchova,  náuka 
o spoločnosti,  hudobná výchova,  výtvarná  výchova,  ale  aj  humanitné  predmety.  Je  veľmi 
dobré,  že  na  hodinách  náboženskej  výchovy  sa  venuje  dostatok  priestoru  mnohým 
problémom,  ktoré  trápia  spoločnosť.  Ide  hlavne  o prevenciu  protispoločenských  javov, 
kriminality  a drogovej  závislosti,  výchovu  k manželstvu  a rodičovstvu,  ktoré  celkom 
prirodzene  študentov  a žiakov  zaujímajú  a oni  potrebujú  vhodné  a správne  usmernenie 
i vytváranie  dostatočného priestoru  na  diskusie  a výmenu názorov  so  svojimi  pedagógmi. 
K tejto  téme boli  využité  videokazety  Sex,  AIDS a vzťahy s prednáškou Tomáša  Řeháka. 
Všetky  hodiny  náboženstva  spojené  s týmito  témami  mali  pre  žiakov  význam  hlavne 
z psychologického, zdravotného a preventívneho hľadiska.  Svoje videnie týchto problémov 
prezentovali  žiaci  v tvorbe  projektov,  ktoré  boli  vystavené  v priestoroch  školy  a zároveň 
slúžili ako výborná pomôcka pri vyučovaní v nižších ročníkoch.

V snahe  pomôcť  žiakom s výchovnými  problémami  alebo  s poruchami  učenia  sme  aj 
v tomto školskom roku využívali služby Okresnej pedagogicko-psychologickej poradne. Pri 
hodnotení  žiakov  s poruchami  učenia  sme  uplatňovali  Metodické  pokyny  pre  hodnotenie 
žiakov so špeciálnymi potrebami. 

I v tomto školskom roku sme venovali pozornosť enviromentálnej výchove na 1. i     2. 
stupni EZŠ i na Evanjelickom lýceu. Vyučujúce geografie a biológie robili so žiakmi rôzne 
ekoprojekty, ktoré prezentovali v priestoroch školy. Celý školský rok prebiehal na škole zber 
papiera, ktorý vyvrcholil v októbri a v apríli. Zachrániť jeden strom znamená vyzbierať 60 kg 
papiera. Potešiteľné je, že sa do zberu zapojilo opäť viac žiakov ako vlani a medzi najlepších 
patrili štvrtáci a príma B. Mimoriadne úspešný bol zber papiera v októbri a v apríli, kedy sa 
celkove nazbieralo 24 139 kg papiera, čím sme zachránili 402 stromov čo je o 30 stromov 
menej ako vlani. Uznanie si zaslúžia hlavne žiaci 1. stupňa EZŠ a ich rodičia. Z jednotlivcov 
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najviac  papiera  nazbieral  žiak  Ondrej  Lenár  zo 4.  ročníka  –  takmer  1900  kg.  Úspešní 
zberatelia boli odmenení vecnými cenami a triedy tortami. 

V snahe  skvalitniť  vyučovanie  a prehĺbiť  záujem  žiakov  o preberané  učivo  sme 
využívali mnohé aktivity, exkurzie, vychádzky, učenie priamo v múzeu, prípadne v prírode. 
Pre žiakov 1. stupňa sme zorganizovali vlastivedné vychádzky po starej Bratislave, turistickú 
vychádzku  po  náučnom  chodníku  Koliba-Železná  studnička,  hodiny  prírodovedy  v SNM, 
exkurziu  do  Hvezdárne  v Hlohovci.  Žiaci  4.  ročníka  a sekundy  sa  zúčastnili  na  projekte 
v mestskom múzeu  Vitajte a nevyzúvajte  sa,  prosím venovanému histórii  bývania. V rámci 
vyučovania dejepisu navštívili žiaci múzeum Gerulaty v Rusovciach a na Devíne a zúčastnili 
sa projektovej súťaže na témy Rimania a Slovania a Rimania na Slovensku. 

K prehĺbeniu  a rozšíreniu  vedomostí  žiakov  prispeli  aj  ďalšie  exkurzie  a návštevy 
múzeí:  Hvezdáreň v Hurbanove,  Múzeum židovskej  kultúry,  návšteva Viedne a Budapešti, 
exkurzia  v Kremnici  s návštevou  múzea  mincí  a baníctva,  Mohyla  M.  R.  Štefánika  i jeho 
rodný dom v Košariskách,  výstavy v Slovenskej  Národnej Galérii,  Slovenskom Národnom 
Múzeu atď. V rámci  výtvarnej  a estetickej výchovy sa žiaci  zapojili  do projektu „Umenie 
zblízka“,  ktoré  organizuje  Galéria  mesta  Bratislavy  s cieľom  sprostredkovať  poznanie 
moderného umenia tvorivým spôsobom, do výtvarnej i literárnej časti súťaže Európa v škole, 
kde sme získali 1., 2. i 3. miesto a súťaže Výtvarný a literárny Trenčín. Žiaci I. stupňa sa už 
štvrtý rok zúčastňujú projektu „Tvorivé dielne“ v SNG. Pani profesorka Kotrbová sa už tretí 
rok zúčastňuje so žiakmi projektu overovania nových učebných osnov výtvarnej výchovy, 
s ktorým sú spojené mnohé akcie v spolupráci s galériami a múzeami.  Z výtvarných súťaží 
a výstav, ktorých sa so žiakmi zúčastnila možno spomenúť: Návrhy na obal žiackej knižky, 
Európa v škole,  Výtvarný a literárny Trenčín, Mesiac detskej tvorby (Združenie korytnačky), 
Šport vo fantázii – Peking 2008  (KŠÚ),  Slečna Mimi a jej doba (animácia v rámci výstavy 
Noblesa, Múzeum mesta Bratislavy). 

V júni sa 24 žiakov 7. ročníka a tercie zúčastnilo vzdelávacieho pobytu v Londýne, 
ktorý  organizovala  PK AJ s príslušnými  triednymi  učiteľmi.  Žiaci  mali  možnosť  spoznať 
historické a kultúrne pamiatky Anglicka, bežný život v rodinách, v ktorých boli ubytovaní, ale 
aj  overiť si svoje vedomosti z angličtiny v praxi.  Súčasťou exkurzie  bol aj  jazykový kurz.

V jarných mesiacoch sme zorganizovali aj 2 turnusy školy v prírode, ktoré pomohli 
deťom aspoň čiastočne vykompenzovať nedostatok pohybu a pobytu na čerstvom vzduchu. 
Pobyt  v ŠvP  prispel  aj  k utuženiu  vzťahov  v detských  kolektívoch  a dal  príležitosť 
pedagógom lepšie poznať žiakov v mimovyučovacom čase. Celkove sa zúčastnilo ŠVP 31 
žiakov  sekundy a 69 žiakov I. stupňa. Žiaci sekundy boli v ŠVP Euroškola v Starej Myjave 
s p.  profesorkou  Šallingovou  a Hlaváčikovou  a žiaci  I.  stupňa  v ŠVP  Tralaland v Trnavej 
Hore pod vedením triednych učiteliek Mandlovej, Slávikovej, Páleníkovej a vychovávateliek 
Horváthovej,  Chmelovej  a Hlaváčikovej.  Obe  školy  v prírode  sú  alternatívne,  triedy  mali 
v popoludňajších  hodinách program pod vedením animátorov,  ktorý  bol  zábavný,  pútavý, 
vedený  formou  hier  a súťaží.  Pestrosť  programu  bola  zárukou,  že  si  každé  dieťa  našlo 
činnosť,  ktorá ho zaujala.  Obidva turnusy boli  vydarené,  bez rušivých momentov.  Deti  sa 
vrátili zdravé a oddýchnuté, plné nových zážitkov. 

Vo  februári  sa  uskutočnil  aj  Lyžiarsky  výcvik  pod  vedením  p.  Kovačikovej,  už 
tradične v Homôlke. Zúčastnilo sa ho 45 žiakov, pričom výcvik prebehol bez úrazu. 

Kvarta sa dňa 21.6.2007 zúčastnila výletu a exkurzie do Prahy a dňa 26.6.2007 s Ing. 
Žlnkovou navštívili Slovenské národné múzeum, konkrétne expozíciu  Jaroslav Ježek: Život  
je jen náhoda. 

Na 1.  stupni  EZŠ venovali  vyučujúce  trvalú  pozornosť  neustálemu skvalitňovaniu 
čítania  s porozumením.  V rámci  posilňovania  čitateľskej  gramotnosti  žiaci  navštevovali 
školskú  knižnicu  a viedli  si  čitateľské  denníky.  Na  hodinách  čítania  využívali  aj  detské 
časopisy Maxík, Vrabček,  Slniečko a na hodinách Náboženstva Dúhu. Tretiaci  a štvrtáci si 
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chodili v rámci ŠKD pravidelne zapožičiavať knihy do mestskej knižnice a zúčastňovali sa aj 
rôznych sprievodných akcií,  napríklad spoločného čítanie s autorkou knihy  Moja mama je  
bosorka,  Bratislavskej  burzy  kníh,  spoločného  podujatie  s deťmi  s poruchami  zraku,  atď. 
Pekný  humánny  čin  preukázali  žiaci  4.  ročníka,  ktorí  zaslali  peniaze  získané  z predaja 
darčekov na Vianočnom bazáre Škole pre hluchoslepé deti v Červenici. 

Na vytvorenie lepších podmienok na mimoškolskú činnosť žiakov sme aj tento rok 
využili vzdelávacie poukazy, ktoré poskytli rodičia škole na záujmovú činnosť ich detí. Tak 
sme mohli otvoriť viacero krúžkov na I. a II. stupni podľa záujmu žiakov. V školskom roku 
2006/2007 pracovali  žiaci  v týchto krúžkoch:  krúžok literárnej a dramatickej  tvorby,  práca 
s počítačom,  nemecký  jazyk,  prípravná  tvorba  programov  na  počítači,  krúžok  tvorivosti 
šikovných  rúk,  práca  s logom  počítača,  ruský  jazyk,  tvorba  programov  na  počítači, 
starostlivosť  o zdravie,  matematické  cvičenia,  matematika,  literárno-tvorivý  krúžok, 
čitateľsko-literárny krúžok a informatika a počítače.

Vo výchovnom pôsobení na našich žiakov má svoje pevné miesto práca školského klubu 
(ŠK) detí. Činnosť ŠK bola zameraná na rozvoj osobnosti žiakov 1. stupňa ZŠ. Jednotlivé 
činnosti  sa prelínali  tak, aby boli  rovnomerne rozdelené do jednotlivých zložiek výchovy. 
Kultúrno-spoločenská činnosť bola orientovaná na návštevy kultúrnych podujatí v Bibiane, na 
návštevy  knižnice  a  poznávanie  historických  pamiatok  Bratislavy.  Estetická  a pracovná 
výchova sa realizovala hlavne v krúžkoch. 

Práce  žiakov  krúžku  šikovných  rúk  prispeli  k estetickej  výzdobe  tried  k rôznym 
príležitostiam a drobné darčeky potešili budúcich prváčikov pri zápise. Práca v počítačovom 
krúžku  pomohla  rozvinúť  počítačovú  gramotnosť  žiakov,  čo  využívali  najmä  štvrtáci  pri 
tvorbe projektov na hodiny prírodovedy a vlastivedy. 

V priebehu  roka  sme  kládli  dôraz  na  rozvíjanie  estetického  cítenia  prostredníctvom 
kultúrnych podujatí. Pre zdravý vývoj detí má veľký význam športová výchova, ktorú sme 
mohli  uskutočňovať  v Grasalkovičovej  záhrade  a v Sade  Janka  Kráľa.  V septembri  sme 
organizovali  plavecký  výcvik pre  žiakov  2.  a 3.  ročníka  a vo februári  kurz  korčuľovania. 
Z podnetu  vyučujúcich  náboženstva  sme  nadviazali  spoluprácu  s Detskou  misiou.  Jej 
pracovníci  prichádzali  dva  krát  do  mesiaca  do  školského  klubu  a hravou,  veku  detí 
primeranou formou ich viedli  k viere,  duchovnému a etickému rastu.  Svojim prístupom si 
pracovníci  detskej  misie  získali  deti  natoľko,  že  mnohé z nich sa  prihlásili  aj  do  letných 
táborov, ktoré organizujú počas letných prázdnin. 

Výsledky  práce  školy  boli  pravidelne  zviditeľňované  aj  účasťou  našich  žiakov  na 
množstve súťaží a olympiád vo všetkých oblastiach. Na mnohých z nich sme dosiahli výrazné 
úspechy.  K tomu  nepochybne  prispeli  svojou  každodennou  starostlivosťou  o nadaných 
a talentovaných  žiakov  pedagógovia  školy  okrem  iného  aj  zorganizovaním  množstva 
školských súťaží  a olympiád,  ktoré  po obsahovej  i organizačnej  stránke  boli  zvládnuté  na 
veľmi dobrej úrovni. Boli to napr. súťaže v prednese poézie a prózy  Hviezdoslavov Kubín, 
Pytagoriáda,  Matematická  olympiáda,  Olympiáda  v anglickom  jazyku,  Geografická 
olympiáda. Študenti a žiaci reprezentovali školu v okresnom kole Pytagoriády, matematickej 
olympiády, fyzikálnej olympiády, geografickej olympiády, olympiády v anglickom jazyku, na 
krajskej súťaži v prednese náboženskej poézie a prózy ... A Slovo bolo u Boha, na speváckych, 
výtvarných a športových súťažiach. Z najvýraznejších úspechov spomeniem 1. miesto Kamily 
Součkovej  v krajskom kole súťaže  Čo vieš  o hviezdach?,  1.  miesto Karolíny  Brenkusovej 
v krajskom kole súťaže  ...a slovo bolo u Boha, 1. miesto Hany Šallingovej v okresnom kole 
Hviezdoslavov  Kubín,  1.  miesto  Karolíny  Bielikovej  v okresnom  kole  výtvarnej  súťaže 
Európa  v škole,  1.  niesto  Matúša  Jurana  v okresnom  kole  Pytagoriády,  2.  miesto  Lucie 
Kasperovej  v celoslovenskom  kole  Biblickej  olympiády a 1.  miesto  Mateja  Synaka 
v okresnom kole  Geografickej olympiády. Pozoruhodné sú aj mnohé úspechy v športových 
súťažiach i napriek tomu, že podmienky na vyučovanie telesnej výchovy sú dosť obmedzené. 
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Z výraznejších úspechov sú to napr: 1. miesto v regionálnom kole vo vybíjanej dievčat, 1. 
miesto v obvodnom kole v stolnom tenise  dievčat,  1.  miesto chlapcov a 2.  miesto dievčat 
v obvodnom kole v basketbale, 1. miesto družstva dievčat v obvodnom kole v ľahkej atletike 
atď.  Je  to  zásluha  nie  len  detí,  ale  hlavne  p.  prof.  Kovačikovej,  ktorá  dokázala  žiakov 
motivovať a výborne na súťaže pripraviť.   

Všetky tieto 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  na  rozvoj  pozitívnych  záujmov  našich  žiakov 
a študentov a tým aj  prostriedkom na aktívne  odbúravanie  negatívnych vplyvov na mladú 
generáciu. Okrem toho žiaci II. stupňa absolvovali protidrogový motivačný program Bariéry 
v Istropolise. 

V mesiaci apríl sme v rámci prvého svetového týždňa bezpečnosti cestnej premávky 
zorganizovali  viacero  akcií,  pri  ktorých  sa  deti  nie  len  učili  poznávať  pravidlá  cestnej 
premávky, ale si aj uvedomovali negatívne správanie účastníkov cestnej premávky a škodlivý 
vplyv  automobilovej  dopravy  na  životné  prostredie  (kvízy,  výtvarné  práce,  projekty, 
sledovanie situácie na frekventovaných križovatkách a ich štatistické vyhodnotenie, beseda 
s príslušníčkou polície atď.).

Program podpory zdravia a zdravého životného štýlu sme realizovali a prezentovali aj 
formou  projektov  na  hodinách  biológie,  anglického  jazyka  i náboženskej  výchovy.  Svoje 
vedomosti  a invenciu  preukázali  aj  žiačky  kvinty  Jana  Faltusová,  Monika  Sedmáková, 
Stanislava Porubenská, Miroslava Kovačičová, Lucia Galmišová a Gabriela Ripková, ktoré na 
Onkologickom seminári  predstavili  svoj  projekt s názvom  Nedrogové závislosti:  Anorexia,  
bulímia.  Technicky  a výtvarne  na  projekte  spolupracoval  aj  Lukáš  Písecký.  Takéto  akcie 
obohacujú žiakov nielen o nové poznatky, ale pomáhajú im aj získať sebadôveru a schopnosť 
vyjadrovať sa na verejnom fóre a obhajovať svoje myšlienky. 

V dňoch 4. – 8. júla sa konal XIII. ročník medzinárodného tenisového turnaja telesne 
postihnutých športovcov Slovakia Open, na ktorom sa už tradične zúčastňujú naši žiaci ako 
zberači  loptičiek.  Organizátori  turnaja  vyslovili  na  záverečnom  vyhodnotení  už  tradične 
maximálnu spokojnosť s prácou žiakov i dozorujúcich pedagógov a vyslovili im poďakovanie 
za usilovnú a obetavú prácu v prospech turnaja, za slušné správanie a ochotné vystupovanie. 
Toto  je  najlepšia  prezentácia  školy  na  medzinárodnom  poli.  Je  to  aj  zásluha  p.  prof. 
Gregorovej,  ktorá  má celú organizáciu žiakov i pedagógov už niekoľko rokov na starosti. 
Tento rok mala situáciu sťaženú o to viac, že termín turnaja bol v čase letných prázdnin, keď 
sú  už  mnohé  deti  mimo  Bratislavy.  I tu  sa  prejavila  ochota  našich  žiakov  a bez  väčších 
problémov sa podarilo získať dostatočný počet zberačov loptičiek.  

Počas celého školského roka sme mali na zreteli 400. výročie založenia Evanjelického 
lýcea. V žiakoch sme pestovali hrdosť na históriu i súčasnosť školy, oboznamovali sme ich so 
životom a dielom významných osobností našich dejín, ktoré študovali na Evanjelickom lýceu. 
Vyvrcholením  tohto  snaženia  bola  Slávnostná  akadémia  k založeniu  Evanjelického  lýcea 
v kultúrnom  dome  Zrkadlový  háj  v Petržalke.  Tu  naši  žiaci  dokázali,  že  popri  náročnom 
štúdiu  rozvíjajú  aj  svoj  umelecký  talent,  čo  prezentovali  vo  svojich  vystúpeniach.  Celý 
večerný program režíroval prof. Martin Porubjak a moderovala Jarmila Hargašová. 

Mravné aspekty medziľudských vzťahov sme rozvíjali v duchu výchovy v evanjelickej 
viere,  Dohovoru  o právach  dieťaťa,   Deklarácie  práv  dieťaťa  a ďalších  dokumentov. 
Myšlienky týchto dokumentov sa prelínali celým výchovno-vzdelávacím procesom. Osobitnú 
úlohu tu zohrali predovšetkým humanitné a výchovné predmety.

Veľký význam vo výchovnom pôsobení  na žiakov a študentov  mala aj  ich aktívna 
účasť na službách Božích, konaných pri významných príležitostiach cirkevného roka a školy. 
Aj pri týchto príležitostiach sme mali možnosť vidieť výsledky nášho výchovného pôsobenia. 
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Spolupráca  s cirkevným  zborom  v Bratislave  sa  naďalej  prehlbuje,  vyučujúce 
náboženstva pripravili  so žiakmi štvrtého ročníka a prímy 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. 

Pozitívne hodnotíme aj spoluprácu s ostatnými výchovnými činiteľmi. Aj v tomto roku 
sa osvedčila spolupráca s Centrom voľného času detí v I. obvode, so Slovenskou televíziou 
Bratislava,  Bibianou,   Mestskou  knižnicou,  Mestským  kultúrnym  strediskom,  zbernými 
surovinami a ďalšími, ktorí pomohli škole pri realizácie hlavných úloh.

Na  zlepšenie  komunikácie  využívajú  žiaci  aj  knižnicu  slovenského  a anglického 
jazyka,  ktorú  vedie  Ing.  Žlnková.  Záujem  detí  o návštevu  knižnice  narastá.  Pozitívne 
hodnotíme i fakt,  že žiaci  darovali  do knižnice svoje vlastné knihy, čím obohacujú knižný 
fond. Medzi najaktívnejších čitateľov v tomto školskom roku patrili žiaci prímy a sekundy. 

Evanjelické lýceum – Vranovská:

Žiaci,  učitelia  a zamestnanci  Evanjelického lýcea  a Evanjelickej  základnej  školy  sa 
pravidelne stretávali na spoločných bohoslužbách vo Veľkom chráme na Panenskej ulici pri 
rôznych príležitostiach cirkevného a školského roka. Na začiatku školského roka (kázal br. 
Mgr. Michal Zajden), v advente (kázala s. Mgr. Anna Polcková), na nový rok (kázal br. biskup 
ZD Mgr. Milan Krivda), v pôste (kázal br. Mgr. Boris Mišina), na Vstúpenie (kázal br. Mgr. 
Marián Čop) a na koniec školského roka (kázal br. biskup ZD Mgr. Milan Krivda).

Okrem  toho  sa  na  škole  konali  pravidelné  stredajšie  bohoslužby,  tzv.  Chaple. 
Liturgicky a kázňovo slúžili Mgr. Peter Švehla, Joshua Auchenbach, M. Div. a David Schick, 
M. Div. Chaple sa konajú tak, že sa strieda anglická liturgia a slovenská kázeň a opačne. 

V stredu  18.  januára  2007  počas  týždňa  modlitieb  za  jednotu  kresťanov  sme  sa 
s niekoľkými  študentmi  a pedagógmi  zúčastnili  spoločnej  ekumenickej  bohoslužby  so 
študentmi  katolíckych  škôl  z mesta  v kostole  v Rači.  Pri  tejto  príležitosti  zvestoval  Božie 
slovo br. Mgr. Peter Švehla. Spevokol školy vystúpil s dvoma piesňami. Naša aktívna účasť je 
už  dlhšie  vysoko  hodnotená  zo  strany  bratislavskej  rímskokatolíckej  cirkvi,  ako  aj  iných 
cirkevných škôl.

Študenti  mali  možnosť  zapojiť  sa  do  práce  záujmových  krúžkov,  ktoré  na  škole 
pracovali. V školskom roku 2006/2007 sme mali nasledovné krúžky: debatný krúžok, futbal, 
latinčina, literárno-dramatický krúžok, strojopis, spevokol, volejbal.

Študenti EL sa aj tento rok zapojili do matematických súťaží MAKS a KLOKAN.
Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku sa konalo v decembri. Víťazka kategórie 

B Petra Vachunová sa zúčastnila okresného kola, kde skončila na 4. mieste.
Študenti  štvrtých  a piatych  ročníkov  sa  zúčastňovali  na  podujatiach  usporiadaných 

Gotheho  Inštitútom  –  predovšetkým  literárnych  večerov  a tematických  výstav  maliarov 
a grafikov so sprievodom Mgr. Suškovej.

V rámci predmetu Dejepis a Náuka o spoločnosti sa 2 študenti 5.A triedy zúčastnili 
SOČ. Ľubomír Brečka s prácou „Trianon a boj za národnú svojbytnosť“ získal v krajskom 
kole mimoriadne ocenenie. Kristína Bartošková sa s prácou „Horthyovská okupácia južného 
Slovenska  (1938-1945)“  umiestnila  na  1.  mieste  a postúpila  do  celoslovenského  kola. 
Olympiády ľudských práv sa tento rok zúčastnili v krajskom kole dvaja študenti: Filip Takáč 
a Adam Grohe – obidvaja z 5. B triedy. Do celoslovenského kola nepostúpili.

Mgr.  Viera  Synaková  bola  pozvaná  Ministerstvom školstva  SR za  člena  odbornej 
komisie pre prípravu a výrobu cyklu výchovno-vzdelávacích videofilmov Dejiny Slovenska – 
História a osobnosti. Komisia pri tvorbe videofilmov spolupracuje so spoločnosťou SALVO 
FILM, s. r. o.
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LVVK sa v tomto  školskom roku konal  v dňoch 26.  2.  až  3.  3.  2007 v Krpáčove. 
Zúčastnili sa ho študenti prvých ročníkov v počet 56.

V športových súťažiach dosiahli naši študenti nasledovné úspechy: Peter Mosný z 5. B 
triedy – 4. miesto – Majstrovstvá Slovenska do 23 rokov v zimnom triatlone a 4. miesto – 
Slovenský pohár; Marcel Kiss z 5. B triedy – juniorský reprezentant vo volejbale VKP BA; 
Martin Gálik zo 4.A – majster SR v lukostreľbe a 2. miesto na súťaži Slovakia Grand Cup, 
zúčastnil  sa  aj  majstrovstiev  sveta  v  Mexiku;  Boris  Kučera  z 2.  A triedy  –  juniorský 
reprezentant  SR  v tenise,  2.  miesto  –  Majstrovstvá  Slovenska,  1.  miesto  –  Majstrovstvá 
Bratislavy;  Daniela  Kubalová  z 3.  B  triedy  –  juniorská  reprezentantka  SR  v plávaní  a 9. 
miesto  na  majstrovstvách  Európy;  Viktória  Syčová-Milá  z 2.  B.  triedy  –  juniorská 
reprezentantka vo volejbale.

V kolektívnych športoch sa naši študenti zúčastnili nasledovných súťaží: okresné kolo 
v basketbale  chlapci  –  EL 2.  miesto;  okresné  kolo  v stolnom tenise  chlapci  –  4.  miesto; 
okresné kolo v stolnom tenise dievčatá – 2. miesto; okresné kolo v sálovom futbale chlapci – 
6.  miesto;  okresné  kolo volejbal  dievčatá  – 4.  miesto;  okresné  kolo volejbal  chlapci  – 1. 
miesto.

Cez  Nadáciu  Otvorenej  spoločnosti  sa  konal  konkurz  o štipendijný  pobyt.  Do 
konkurzu sa zapojilo 12 študentov, medzi najlepších sa dostali 2 študenti našej školy, ktorí 
získali jednoročný štipendijný pobyt v zahraničí: Boris Kučera a Zuzana Božíková.

V  Olympiáde  v anglickom  jazyku  sa  v okresnom  a krajskom  kole  umiestnil  Ján 
Michlako z 5. B. triedy na 1. mieste a v celoslovenskom kole na 3. mieste. 

Aj  v tomto  školskom roku  sa  uskutočnil  študijno-poznávací  zájazd  –  tentokrát  do 
Škótska v dňoch 16. – 24. júna 2007 pod vedením pani prof. Surej. Študenti mali možnosť 
prakticky si overiť svoje jazykové zručnosti v rodinách alebo priamo v jazykových kurzoch 
a zároveň poznávať krásy tejto časti Veľkej Británie.

Študentov 4. a 5. ročníkov sme zapojili do projektu spolupráce s utečeneckým táborom 
v Gabčíkove,  pre ktorých sme pripravili predvianočné stretnutie.  Za tento projekt prevzala 
zodpovednosť prof. Aubrey Streit. 

V rámci plánu činnosti predmetovej komisie fyzika, informatika sa uskutočnili tieto 
exkurzie a súťaže: Študenti našej školy sa zúčastnili celoslovenskej súťaže Fyzikálny náboj na 
FMFI v dvoch kategóriách – starší (Michal Krajčovič, Petra Vachunová, Lýdia Matiašková, 
Helena Fábryová,  Silvia Zámečníková) a mladší študenti  (Andrej Mosný, Ján Frankovský, 
Filip Kubečka, Michal Zajaček, Jurina Šoltýsová). Starší študenti sa umiestnili na 33. mieste, 
mladší študenti sa umiestnili na 19. mieste.  Študenti Martin Furek (19. miesto v krajskom 
kole),  Rastislav Pečík  (20.  miesto  v krajskom kole)  a Ondrej  Urban sa  zúčastnili  súťaže 
ZENIT  2006/07  kategórie  A.  Študent  Michal  Zajaček  sa  zúčastnil  krajského  kola 
astronomickej súťaže „Čo vieš o hviezdach, kde sa umiestnil na 1. mieste. V celoslovenskom 
kole  sa  stal  úspešným riešiteľom a umiestnil  sa  na  10.  mieste.  Vybratí  študenti  druhého, 
tretieho a štvrtého ročníka sa zúčastnili fyzikálneho podujatia „Dotyky poznania“. Mali tak 
možnosť robiť zaujímavé experimenty z oblasti optiky, zvuku, hydrostatiky a astronómie.

Na škole už niekoľko rokov úspešne pracuje debatný krúžok, ktorý vedie Mgr. Judita 
Kissová.  V minulom  školskom  roku  študenti  zaznamenali  nasledovné  úspechy:  úspešné 
účinkovanie  na  štyroch  regionálnych  turnajoch  v debate  a zároveň  prebojovanie  sa  dvoch 
tímov  do  celoslovenskej  súťaže  v debatovaní.  V semifinále  celoslovenského  turnaja  sa 
družstvo v zložení Zuzana Tokárová, Tibor Lörincz a Ján Michalko umiestnili na 3. mieste, 
ďalšími ocenenými s umiestnením na 7. mieste bolo družstvo v zložení Hana Šušlová, Silvia 
Miklášová a Ivana Herichová. Tibor Lörincz sa stal najlepším rečníkom na Slovensku, Ján 
Michalko obsadil 3. a Zuzana Tokárová 5. miesto v súťaži jednotlivcov. Druhé regionálne aj 
celoslovenské kolo tejto súťaže boli organizované na pôde Evanjelického lýcea.
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Aj v minulom školskom roku sa na škole vyučoval nepovinný predmet Onkologická 
výchova. Pod záštitou onkologickej výchovy je na škole pre študentov 3. ročníkov nepovinný 
predmet Prevencia drogovej závislosti u stredoškolskej mládeže. Vybrali sme ho v súvislosti 
s bezprostrednou spätosťou závislostí s rakovinovými ochoreniami. Hlavné zameranie je však 
na fajčenie a alkoholizmus ako závislosti, ktoré môžu vyústiť do rakovinového ochorenia.

V septembri 2006 sa študenti zúčastnili verejnej zbierky „Na kolesách proti rakovine“
V októbri  sme  sa  zamerali  na  boj  proti  fajčeniu  a pasívnemu  fajčeniu,  študenti 

pripravili  pútavé  nástenky  a žiaci  robili  osvetu  rozdávaním  letákov  s touto  tematikou  – 
desatoro v boji proti fajčeniu.

Počas  Ekotopfilmu  v dňoch  23.  10.  –  27.  10.  2006  pracovali  naši  študenti  ako 
spoluorganizátori,  hostesky  a tlmočníci.  Zúčastnili  sa  aj  tlačovej  besedy  v rámci  tohto 
podujatia.

V dňoch 23. – 24. 11. sa Mgr. Janka Alexyová zúčastnila VI. Ročníka medzinárodnej 
konferencie „Výživa a potraviny pre tretie tisícročie – Výživa a nádorové ochorenia“. 

V decembri 2006 sa pod vedením Ing. Jána Juráša konal Mikulášský koncert a popri 
tom aj onkologická zbierka, do ktorej sú naši študenti každý rok zapojení. Okrem toho sa títo 
študenti  veľmi ochotne a s vďačnosťou zapájajú do rôznych iných charitatívnych akcií,  čo 
svedčí o ich empatii a hlbokom sociálnom cítení.

V marci  2007  sa  študenti  4.  ročníkov  zapojili  do  propagačnej  akcie,  ktorú 
organizovalo  Združenie  občanov Slovenska  postihnutých  epilepsiou  –  AURA.  Ich  úlohou 
bolo  rozdávať  letáky  s informáciami  ako  postupovať  pri  poskytovaní  prvej  pomoci 
epileptikom. 

Tradične  aj  tento  rok  sa  študenti  lýcea  zapojili  do  celoslovenskej  zbierky  „Dňa 
narcisov,  ktorá  sa  konala  13.  4.  2007.  Študenti  sa  do  tejto  zbierky  veľmi  radi  a ochotne 
zapájajú, o čom svedčí aj vyzbieraná suma 47 712,- Sk. 

3.  mája  2007  sa  pod  vedením  Mgr.  Janky  Alexyovej  uskutočnil  už  8.  ročník 
onkologického semináru, ktorý je pravidelne vyvrcholením činnosti  Onkologickej výchovy 
ako vyučovacieho predmetu na škole – tento rok pod názvom: „Čas správnych rozhodnutí!“ 
Veľmi  nás  teší  veľká  účasť  na  tohtoročnom podujatí  a tiež  skutočnosť,  že  naše  pozvanie 
prijala a svojou účasťou si nás uctila prezidentka Ligy proti rakovine MUDr. Eva Siracká, 
CSc. s Mgr. Gabrielou Horváthovou. 

22.  júna sa konal  športový deň Ligy proti  rakovine – „Chceš  byť zdravý? Športuj 
s nami!“ Aktívne nás reprezentovali študentky: Helena Fábryová a Dana Ingeliová. Študenti 
Vanda  Bečvarová,  Katarína  Lengyelová,  Alena  Olvecká  a Martin  Gálik  na  tejto  akcii 
prezentovali svoje projekty s veľkým úspechom.

J) Projekty, do ktorých je škola zapojená

Hlavným projektom, ktorého je naša škola aktívne zapojená je Onkologická výchova. 
Už  niekoľko  rokov  v tejto  oblasti  dosahujeme  pozoruhodné  výsledky.  Správa 
o výsledkoch v minulom školskom roku je uvedená v predchádzajúcom bode.

K) Výsledky inšpekčnej činnosti

Komplexná inšpekcia po roku 2000 nebola vykonaná.
V školskom roku 2006/2007 bola vykonaná informatívna inšpekcia, ktorú za Štátnu 

školskú inšpekciu, Školské inšpekčné centrum Bratislava vykonala Mgr. Soňa Arnoldová. Zo 

11



záverov  tejto  informatívnej  inšpekcie  vyplýva,  že  príprava,  organizácia  aj  priebeh  ústnej 
formy internej  časti  maturitnej  skúšky  v gymnáziu  s 5-ročným bilingválnym štúdiom boli 
zabezpečené a realizované v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 510/2004 Z. z. o ukončovaní štúdia 
na  stredných  školách  a o ukončovaní  prípravy  v odborných  učilištiach,  učilištiach 
a praktických školách v znení neskorších predpisov. 

L) Priestorové a materiálno-technické podmienky školy

Evanjelické  lýceum  sídli  v dvoch  budovách,  v budove  na  Vranovskej  ulici  2  a na 
Palisádach  57.  Na  Palisádach  je  umiestnená  základná  škola  a prvé  ročníky  osemročného 
gymnázia  – po kvintu,  na Vranovskej sú ročníky bilingválneho gymnázia  a vyššie ročníky 
osemročného gymnázia – od sexty. Obidve budovy má škola v prenájme. 
 Budova  na  Vranovskej  je  majetkom  VÚC   Bratislava.  S Domovom  mládeže, 
Vranovská  2,  ktorý  má   budovu  v správe,  má   Evanjelické  lýceum  uzatvorenú   zmluvu 
o nájme na 10 rokov –  do roku  2013. Škola platí nájomné 1,- Sk /rok, ale na  druhej  strane 
je povinná zabezpečovať nielen údržbu ale aj akékoľvek  opravy.

  Budova  na  Palisádach  je  majetkom  Cirkevného  zboru  ECAV  v Bratislave. 
Nájomná  zmluva je uzatvorená na 5 rokov – do roku 2009.  Budovu sme mali  od r.  1993 
poskytnutú  bezodplatne,  od roku 2005 je  stanovené nájomné – započítavanie  investovaných 
prostriedkov do rekonštrukcie jedálne.  

  V roku 2006 a 2007 boli na Vranovskej ulici urobené väčšie opravy – opravila sa časť 
plochej strechy – nad telocvičnou, vymenili sa okná v niekoľkých triedach a na sekretariáte 
riaditeľa  za  plastové.  V školskej  časti  budovy  sú  už  vymenené  na  všetkých  učebniach 
a kabinetoch,  ostávajú  nevymenené  na  jedálni,  šatniach,  skladových  priestoroch,  chodbách 
a pár učební  v internátnej časti budovy.

V budove na Palisádach bola vymenená podlahová krytina v dvoch učebniach. V roku 
2006  sme začali s výmenou školského nábytku – lavíc a stoličiek, nový nábytok bol zakúpený 
do 4 učební.      

     Dopĺňali sa zbierky učebných pomôcok. Boli kúpené mapy na výučbu jazykov, 
dejepisu a rôzne športové potreby. Obe školy boli vybavené náradím na  florbal.                         

Na dobrej úrovni má škola vybavené  počítačové učebne a knižnicu anglického 
jazyka.  Knižnicu vybudovali americkí lektori. Väčšina  titulov kníh, novín a časopisov bola 
darovaná lektormi pôsobiacimi na škole a nadobudnutá z darov  od  sponzorov   z USA. 

Budova na  Palisádach  nie  je  vybavená telocvičňou.  Žiaci  chodia  do bývalej  Školy 
úžitkového výtvarníctva,  Palisády 51, ktorej vlastníkom je  Cirkevný zbor ECAV v Bratislave. 
Telocvičňu nám v potrebnom rozsahu prenajímal bez nároku na úhradu.

M) Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti

1.   Evanjelické lýceum a Evanjelická základná škola prijala v r. 2006 prostredníctvom    
      zriaďovateľa Biskupského úradu ZD Zvolen na rok 2006 nasledovné dotácie zo 
      štátneho rozpočtu na žiakov : 

       -  Evanjelická základná škola,  Palisády 57, Bratislava                  4 793 000 Sk
       -  Evanjelické lýceum, Vranovská 2, Bratislava                            18 030 000 Sk
       -  ŠKD pri Evanjelickej základnej škole                                             470 000 Sk             
          SPOLU                                                                                      23 293 000 Sk
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      Mimo uvedených dotácií škola prijala  z prostriedkov štátneho rozpočtu:
   
      -  dotáciu na úhradu nákladov súvisiacich s výkonom funkcie 
         externých zamestnancov na maturitných skúškach                        61 395  Sk                 
      -  dotáciu na spracovanie kultúrnych poukazov                                   3 800  Sk
    
      Prostriedky z dotácií pre školu a školský klub boli použité hlavne na krytie 
      osobných nákladov, energií a výdavkov  na bežnú prevádzku bilingválneho   
      gymnázia, osemročného gymnázia, základnej  školy a školského klubu detí.
      Dotácia na externých zamestnancov bola použitá v zmysle Smernice MŠ 
      17/2006-R /na osobné náklady a cestovné/. 
       
      Rozpis čerpania dotácie:

      Spotreba materiálu                            1 013 tis. Sk
      /Drobný hmotný majetok 561 tis. Sk, materiál na údržbu, čistiace prostriedky 
       kancelárske potreby,  knihy a iný drobný materiál  452 tis. Sk/
      Spotreba energie                              1 591 tis. Sk
      /Všetky druhy energií pre dve budovy školy/
      Služby                                                733 tis. Sk
      /Oprava a údržba 242 tis. Sk,  poštovné, telefóny, likvidácia odpadu, revízie a iné 
      služby  491 tis. Sk/ 
      Osobné náklady                             19 809 tis. Sk
      /Mzdy a náklady na zákonné zdravotné a sociálne poistenie za zamestnávateľa,  
      tvorba sociálneho fondu, príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie, náhrada 
      príjmu pri dočasnej prac. neschopnosti a iné osobné náklady /
      Dane a poplatky, ostatné náklady      212 tis. Sk
      /Daň z nehnuteľností za budovu školy,  poistenie majetku, poplatky/.

2. Príspevky rodičov na čiastočnú úhradu nákladov        249 850,- Sk
Boli vyberané príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným 
zabezpečením školského zariadenia - Školského klubu detí pri základnej škole. Školský 
klub prevádzkoval  štyri oddelenia,  celkove s priemerným počtom žiakov 90.
Rodičia mesačne prispievali v druhom polroku 2005/2006  250,- Sk/žiak a od 

     1.9.2006  350 Sk/žiak.
      Príspevok bol použitý na úhradu osobných nákladov za štyri vychovávateľky 
      v školskom klube t. j. mzdy a odvodov do poisťovní za zamestnávateľa.
      Príspevok rodičov kryl 26 % z celkových nákladov na prevádzku školského klubu.

3.   Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy – celkove v r. 2006
      232 320,-  Sk. Z prijatých prostriedkov boli financované:
      -  výchovno-vzdelávacie krúžky v základnej  škole a gymnáziu:
         / odmeny z dohôd pre vedúcich krúžkov/                                  139 tis. Sk
      -  výchovno-vzdelávacie krúžky v rámci ŠKD 
         /mzdy a odvody poistného za vychovávateľky/                            93 tis. Sk 

       V školskom roku 2005/2006 navštevovalo krúžky 272 žiakov a študentov
       z  toho v základnej škole            119 žiakov
                   v gymnáziu                     153 študentov
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       V školskom roku 2006/2007 navštevovalo krúžky 318 žiakov a študentov
       z toho v základnej škole             110 žiakov
                  v gymnáziu                      208 študentov
      
       Prijaté finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške. 
 
      
4.   Príspevky zriaďovateľa, príspevky a dary od nadácií, sponzorov. Škola prijala  
      dary a príspevky:
      - od Nadácie Mateja Bela 1 052 tis. Sk.  Boli použité na  opravu  plochej strechy 
        nad telocvičňou školy, opravu okien - výmenu za plastové  v budove na  
        Vranovskej ulici, preklady učebných textov na bilingválnu výučbu vybraných 
        predmetov do anglického jazyka.

-  prostriedky z COJ ECAV 162 tis. Sk – použité na stabilizáciu pedagogického 
        zboru
     -  dar zahraničného sponzora z USA v rámci projektu „Evanjelické lýceum 2006“
        153 tis. Sk – bol použitý na nákup kopírovacieho stroja a spotrebného materiálu 
        na jeho prevádzku
      - ostatné sponzorské dary a príspevky od fyzických a právnických osôb 59 tis. Sk 
        -  boli   použité na krytie zvýšených nákladov na bilingválnu výučbu /materiál a 
           osobné náklady/ 

5.   Iné finančné prostriedky – 103 tis. Sk – príjem z prenájmu,  z ktorých  boli kryté 
      energie,  poistenie budovy a oprava podlahovej krytiny v  budove Palisády 57.

Dotácie  zo štátneho rozpočtu, ako aj všetky prijaté príspevky a dary sponzorov, nadácií, 
zriaďovateľa a ostatné príjmy  boli v roku 2006 vyčerpané na 100 %. 
Podrobné hodnotenie je rozpracované v Správe o hospodárení Evanjelického lýcea za rok 
2006,  ktorá je vypracovaná v zmysle zákona 597/2003 Z. z.  a je prílohou tejto správy.

N) Cieľ určený v koncepčnom zámere a jeho plnenie

Škola  svojou  úrovňou  patrí  medzi  školy,  ktoré  nemajú  problémy  so  záujmom 
o štúdium  v nej  a z toho  sa  dá  usúdiť,  že  svojou  úrovňou  spĺňa  požiadavky  rodičov. 
Napriek  problémom  s klesajúcou  úrovňou  vedomostí  žiakov  zo  základných  škôl, 
Evanjelické lýceum aj z dôvodov, že je oň neustály záujem, má možnosť výberu a tým si 
svoju úroveň neustále zlepšuje. 

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.  V školskom  roku  2006/2007  škola 
v týchto oblastiach dosiahla mimoriadne úspechy a zámer a cieľ boli splnené.

O) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky

Škola dosahuje dobré vzdelávacie výsledky o čom svedčí aj stály záujem hlavne do 
bilingválnej sekcie. Zásluhu na tom má aj skutočnosť, že na škole pôsobia severoamerickí 
lektori v dobrej symbióze so slovenskými učiteľmi. Dôkazom dobrej úrovne je aj to, že všetci 
študenti získali štátnicu z anglického jazyka. 
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Medzi  nedostatky  patrí  priestorové  vybavenie  hlavne  v budove  na  Palisádach,  kde 
chýba  telocvičňa.  Na  Vranovskej  ulici  nám  chýbajú  väčšie  priestory,  aby  sme  mohli 
vybudovať ďalšie špeciálne učebne a priestor pre záujmové krúžky študentov. 

P) Výsledky úspešnosti školy – štúdium na vysokých školách, trh práce

Absolventi  našej  školy  úspešne  pokračujú  v štúdiu  na  vysokých  školách  u nás  aj 
v zahraničí. 

V školskom roku 2006/2007 maturovalo v bilingválnej sekcii 65 študentov a z nich 12 
študentov študuje v zahraničí. V oktáve maturovalo 20 študentov, 1 z nich študuje v zahraničí. 

Zo  študentov  v bilingválnej  sekcii  aj  v osemročnom gymnáziu  77,65  % študentov 
pokračuje v štúdiu na vysokých školách, 15,29 % študujú v zahraničí na vysokých školách, 
1,18 % študuje nadstavbové štúdium v zahraničí. O 5,88 % nemáme informácie o ich ďalšom 
štúdiu, či uplatnení v praxi.

Aj študenti, ktorí nepokračujú v štúdiu na vysokej škole, nachádzajú dobré uplatnenie 
na trhu práce práve vďaka dobrej znalosti a štátnici z anglického jazyka.

Správa  bola  prerokovaná  na  Pedagogickej  rade  na  Evanjelickom  lýceu 
a Evanjelickej základnej škole dňa 22. októbra 2007.

Mgr. Ivan   P i l e k , v. r.  
riaditeľ školy
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