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     Spracovala: Mgr. Alena Gombošová 
              riaditeľka školy  



1. a) Základné identifikačné údaje o škole 
 

1. Názov školy:  Gymnázium Leonarda Stöckela 

2. Adresa školy: Jiráskova 12, 085 01  B a r d e j o v 

 

3. Telefónne číslo školy:   054/472 2781   

4. Internetová adresa školy: www.gymlsbj.sk 

    Elektronická adresa školy:  stockel@gymlsbj.sk  

 

5. Zriaďovateľ školy: Prešovský samosprávny kraj 

        Námestie mieru 2 

           080 01 Prešov 

 

6. Vedúci zamestnanci školy s určením ich funkcie: 

 

Riaditeľ školy:   RNDr. Marcel  Tribus 

Zástupca riaditeľa pre TEČ: RNDr. Vladimír  Savčinský 

Zástupca riaditeľa pre VVČ:  Mgr. Alena Gombošová 

 

7. Rada školy a poradné orgány: 

 

 Rada školy pri Gymnáziu Leonarda Stöckela:  

 

zástupcovia ped. zamestnancov 

 1. RNDr. Tatiana Prextová - predseda Rady školy 

 2. RNDr. Ján Kleban, PhD. 

 

zástupca neped. zamestnancov  

 3. p. Mária Soroková  

 

zástupcovia rodičov  

 4. Ing. Miroslav Matys 

 5. MUDr. Martina Buchalová 

 6. MUDr. Jana Petrišinová 

 

zástupcovia zriaďovateľa 

 7. MUDr. Patrik Mihaľ 

 8. Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD. 

 9. Mgr. Martin Šmilňák  

10. Mgr. Vincent Urda 

 

zástupca žiakov 

11. Lenka Gregová  

http://www.gymlsbj.sk/
mailto:stockel@gymlsbj.sk


Výchovný poradca: Mgr. Jana Ganzarčíková 

 

Školský psychológ:  PhDr. Katarína Stašáková  

 

 

 

 

Koordinátori: 

 

-  Koordinátor prevencie drogových závislostí  

   a sociálno- patologických javov:            PhDr. Ingrid Molčanová    

-  environmentálnej výchovy a ochrany 

   človeka a zdravia:     Mgr. Stanislava Varjanová 

-  zdravotnej výchovy:     Mgr. Stanislava Mackaničová  

-  ľudských práv a boja proti extrémizmu:  Mgr. Jana Lešková 

-  študentskej rady:     Mgr. Štefan Matiaš 

-  SOČ:       PhDr. Anna Šimová 

- zahraničnej spolupráce pre Nemecko:  Mgr. Marianna Pribilincová 

- zahraničnej spolupráce pre Rusko:    Mgr. Dana Mikulová 

 

 

 

 

Vedúci predmetových komisií: 

 

1. PK SJL a UKL -  PaedDr. Jana Guľová, PhD. 

2. PK ANJ    -  PhDr. Rozália Kusendová 

3. PK NEJ  -  PhDr. Mária Bušíková, PhD. 

4. PK RUJ, FJ, SJ -  PhDr. Jarmila Almássyová 

5. PK DEJ a OBN  -  PhDr. Anna Šimová 

6. PK MAT          -  RNDr. Tatiana Prextová 

7. PK FYZ           -  RNDr. Martin Sendek 

8. PK CHE           -  Mgr. Jana Ganzarčíková 

9. PK BIO           -  RNDr. Ján Kleban, PhD. 

10. PK INF          -  Ing. Nataša Hutňanová 

11. PK GEG        -  PhDr. Lenka Lukáčová  

12. PK TSV         -  Mgr. Marek Ondrušek 

 

 

 



Študentská rada: 
1. A  Soňa Tkačová 

1. B Viktória Kmeťová 

1. C Patrícia Jaszayová 

1. D Vanesa Ribovičová 

1. G Zuzana Katriničová 

2. A  Sabína Sosenková 

2. B Vanessa Puzderová 

2. C Ľuboš Krukár 

2. D Viktória Selmani 

2. G Diana Mudyová 

3. A Timea Fedušová 

3. B Ema Paulovská 

3. C  Mária Greifová 

3. D  Júlia Hudáková 

3. G  Karin Kapsdorferová 

4. A  Michal Kažík 

4. B Matúš Barút 

4. C   Jana Jackaninová 

4. D  Natália Jackaninová 

4. G Paula Zbrehová 

 

 

Rodičovská rada: 
1. A  Ing. Peter Golec 

1. B Ing. Vladimír Rúček 

1. C Ing. Jozef Kuľka 

1. D Mgr. Alena Fellegiová 

1. G Bc. Iveta Ribovičová 

2. A  Mgr. Soňa Sosenková 

2. B  Mgr. Alžbeta Voľanská-Martičková 

2. C Mgr. Marek Meščan 

2 . D Mgr. Darina Selmani 

2. G Mgr. Silvia Barančíková  

3. A  Ľuboslav Baňas 

3. B  Ing. Miroslav Šimon 

3. C  MUDr. Martina Buchalová 

3. D PhDr. PaedDr. Thlic. Marcela Nováková, PhD. 

3. G Mgr. Zdenka Šinaľová 

4. A  Mgr. Adriana Harčarufková 

4. B Mgr. Martina Gajdošová 

4. C Mgr. Marianna Felegiová 

4. D Ing. Jaroslav Žák 

4. G Ing. Miroslav Matys 



b) Údaje o počte žiakov školy 
 
Počet zapísaných žiakov školy na začiatku šk .r.: 554,  z toho 337 dievčat 

Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 1 

 

 

 

d) Údaje o počte prijatých žiakov 
 
Prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019 

   

Študijný odbor 7902 J gymnázium -  počet prihlásených  – 150 

                 počet prijatých        – 101 

 

 

Študijný odbor 7902J 74 gymnázium – bilingválne štúdium anglický  jazyk 

     počet prihlásených  – 66 

                     počet prijatých        – 31 

     

 

 

 

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 
 

 

V školskom roku 2018/2019 bolo klasifikovaných 554 žiakov z celkového počtu 554 

vrátane žiakov 4. ročníka. S vyznamenaním prospelo 291 žiakov (52,6 %), prospelo veľmi 

dobre 162 žiakov (29,3 %), prospelo 96 (17,4 %). V priebehu šk. roka 8 žiaci  prestúpili 

na inú školu a 4 žiaci prišli k nám. V zahraničí boli na ročnom študijnom pobyte v Kanade 

a Írsku 2 žiačky. Jedna žiačka bola na LEAF Academy v Bratislave. Tieto žiačky vykonali 

posledný augustový týždeň úspešne komisionálne skúšky. 
 

 

Hodnotenie žiakov 1. ročníka 

 

- študijný odbor 7902 J - gymnázium  

 

 V školskom roku 2018/2019 ukončilo 1. ročník 101 žiakov v 4 triedach. Ich študijné 

výsledky sú nasledovné: 

 

 

1.A – 26 žiakov  V – 14  PVD –       9   P –   3 

1.B – 25 žiakov  V – 21  PVD –       3  P –   1 

1.C – 25 žiakov   V – 13  PVD –       8  P –   4 

1.D – 25 žiakov  V – 12  PVD –       8  P –   5 

 

 

 



Prehľad prospechu jednotlivých predmetov podľa ročníkov: 

 

 

  Priemerný 

prospech 

školy 

Priemerný prospech podľa ročníkov 

Predmet 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 

Slovenský jazyk 1,74 1,62 1,74 1,67 1,94 

Anglický jazyk 1,60 1,56 1,60 1,60 1,64 

Nemecký jazyk 1,49 1,25 1,68 1,45 1,59 

Francúzsky jazyk 1,73 1,43 1,90 2,13 1,45 

Ruský jazyk 1,34 1,15 1,25 1,48 1,48 

Španielsky jazyk 1,82 1,71 1,92 - - 

Dejepis 1,45 1,54 1,54 1,62 1,10 

Občianska náuka 1,46 - 1,29 1,60 1,48 

Matematika 1,93 1,82 2,11 1,97 1,81 

Informatika 1,35 1,30 1,27 - 1,48 

Fyzika 1,82 1,58 2,00 1,95 1,74 

Chémia 2,03 1,68 2,18 2,46 1,78 

Biológia 1,72 1,63 1,85 1,94 1,45 

Geografia 1,28 1,29 1,48 1,31 1,02 

Telesná a športová 

výchova 
1,18 1,20 1,27 1,19 1,06 

Umenie a kultúra 1,06 - 1,03 1,08 - 

Celkový 
1,56 1,48 1,63 1,67 1,50 

priemer školy 

       

  

 
 

 

-  študijný odbor 7902 J 74 - gymnázium - bilingválne štúdium 

 

 V školskom roku 2018/2019 ukončilo 1. ročník 31 žiakov v jednej triede. Ich študijné 

výsledky sú nasledovné: 

 

 

1.G – 31 žiakov  V – 18             PVD –  11      P –  2  

  

 

Z uvedených výsledkov vyplýva, že väčšine prvákov sa podarilo zvládnuť 

aklimatizačné podmienky a prispôsobiť sa náročnému štúdiu na gymnáziu. 

 

 

 



Prehľad prospechu jednotlivých predmetov podľa ročníkov: 
 
  

 

Predmet 

Priemerný 

prospech 

školy 

Priemerný prospech podľa ročníkov 

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 

Slovenský jazyk 1,84 1,77 1,97 1,95 1,67 - 

Anglický jazyk 1,45 1,45 1,38 1,61 1,37 - 

Konverzácia v ANJ 1,06 1,06 - - - - 

Gramatický seminár 1,39 1,39 - - - - 

Písanie v ANJ - - - - - - 

Čítanie s porozumením 1,13 1,13 - - - - 

Nemecký jazyk 1,43 1,14 1,65 1,50 1,43 - 

Francúzsky jazyk 1,80 1,33 1,20 2,25 2,40 - 

Ruský jazyk 1,27 1,13 1,00 1,50 1,45 - 

Španielsky jazyk 1,73 1,46 2,00 - - - 

Dejepis 1,33 1,26 1,62 1,42 1,00  

Občianska náuka 1,18 - - 1,28 1,07 - 

Seminár z obč. náuky 1,33 - - - 1,33  

Matematika 1,84 1,71 2,03 1,94 1,67 - 

Seminár z matematiky 1,45 - - - 1,45  

Informatika 1,18 - 1,34 1,20 1,00 - 

Fyzika 1,57 1,35 1,93 1,74 1,27 - 

Seminár z fyziky 1,00 - - - 1,00  

Chémia 1,84 1,68 1,83 2,11 1,73 - 

Seminár z chémie 1,42 - - - 1,42 - 

Biológia 1,46 1,55 1,48 1,44 1,37 - 

Seminár z biológie 1,08 - - - 1,08  

Geografia 1,55 1,48 1,66 1,44 1,6 - 

Seminár z geografie 1,00 - - - 1,00 - 

Telesná a športová 

výchova 

1,22 1,21 1,30 1,25 1,10 - 

Umenie a kultúra 1,03 - - 1,06 1,00 - 

Reálie angl.hovor.krajín 1,34 - - 1,61 1,07 - 

Angl. a amer. literatúra 1,00 - - - 1,00  

Celkový 

priemer školy 

1,45 1,38 1,60 1,53 1,31 - 

 

 

Maturitné skúšky v našej škole prebehli bez problémov. Na externej časti maturitnej 

skúšky sa zúčastnilo v anglickom jazyku 120 študentov v úrovni B2. V celoslovenskom 

hodnotení tejto časti maturitnej skúšky naša škola v anglickom jazyku dosiahla priemerné 

výsledky, a to v úrovni B2 priemer školy 54,9 %, pričom národný priemer bol 61,7%.  

Z ruského jazyka maturovali 3 študenti v úrovni B2 a ich dosiahnutý priemer bol 

38,9 %, národný priemer 51,3 %. 

Z matematiky maturovalo 48 študentov, z toho 1 žiak mal dobrovoľnú skúšku, 8 

študenti využili E - maturitu. V matematike sme v rámci celého Slovenska dosiahli úspešnosť 

52,8 % a národný priemer bol 51,6 %. Dvaja žiaci, ktorí maturovali v riadnom termíne, 

neurobili externú časť maturitnej skúšky nad 33 % a mali opravný termín. 



153 študentov 4. ročníka písalo zo slovenského jazyka a literatúry  externú skúšku 

vo forme testu. V tomto predmete naši študenti dosiahli dobré výsledky, úspešnosť 61,8 %, 

národný priemer 50,7 %. 22 študentov využilo E - maturitu. Všetci títo študenti sa zúčastnili 

aj na písomnej forme internej časti, v ktorej si mohli vyberať zo 4 centrálne určených tém. 

Úspešnosť študentov v bilingválnom štúdiu bola najvyššia zo všetkých tried, a to 67,77%. 

 

 

Z predmetov sa na ústnej forme internej časti zúčastnil takýto počet študentov: 

 

Predmet Počet žiakov Priemerná známka 
Slovenský jazyk a literatúra 153 1,35 
Anglický jazyk 121 1,48 
Nemecký jazyk 5 1,00 
Ruský jazyk 6 1,50 
Dejepis 29 1,24 
Občianska náuka 44 1,59 
Matematika 50 1,46 
Informatika 35 1,83 
Biológia 42 1,24 
Chémia 35 1,31 
Fyzika 12 1,00 
Geografia 2 2,00 
Umenie a kultúra 10 1,30 
 

  

f) Študijný odbor :  
 
7902 J gymnázium a 7902 J74 gymnázium - bilingválne štúdium 
 
    Zoznam uplatňovaných učebných plánov: 

 
    Školský vzdelávací program P.E.A.K. platný od 1. 9. 2015  pre 1. až  4.  ročník a 1. - 

5. ročník a inovovaný 1.9.2016 a aktualizovaný 1.9.2017. 

 

 

g) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 
pedagogických zamestnancov školy 

 
 

Počet zamestnancov školy ...........................................................  64 

Plne kvalifikovaní pedagogickí pracovníci......................................  48 

Nepedagogickí pracovníci ...........................................................  16 

 

 

 

 



h) Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy 
 
 V súlade s plánom práce školy na školský rok 2018/2019 a cieľmi vyplývajúcimi 

z koncepcie rozvoja našej školy sa pedagógovia GLS aktívne zapájali do rôznych 

vzdelávacích aktivít. Ich záujem bol motivovaný postupnou modernizáciou didaktickej 

techniky v škole, zmenami v priebehu a organizácii maturitných skúšok  a  snahou 

po vlastnom odbornom a osobnostnom raste. 

 

     Prehľad vzdelávania  : 

 

 1. kvalifikačná skúška......................................      15 

               2. kvalifikačná skúška......................................      16 

Rozširujúce štúdium.. .......................................       1 

 

 

 Okrem tohto vzdelávania sa  učitelia, ktorí vedú predmetové olympiády, pravidelne 

zúčastňovali na seminároch pripravovaných pre jednotlivé kategórie. 

 

 

 

i) Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 
 
   Súčasťou výchovno-vzdelávacej práce školy bolo aj vytvorenie podmienok 

pre odborný a osobnostný rast študentov a učiteľov GLS. Výsledkom tejto práce bolo aj veľké 

množstvo aktivít, na ktorých mali možnosť študenti pod vedením pedagógov svoje schopnosti 

rozvíjať a prezentovať v rámci školy i na verejnosti.  

1. Kultúrne podujatia:  

- slávnostná akadémia pri príležitosti 100. výročia založenia 

Československa 

- repríza akadémie pre verejnosť „Storočnica po stöckelovsky“ 

- Vianočné divadelné predstavenie – Perinbaba 

- Slávnostné oceňovanie nadaných gymnazistov 

- Výstava študenta 4. ročníka Matúša Barúta – Hľadanie (HOS) 

- príprava kultúrnych a vzdelávacích seminárov v spolupráci 

s Okresnou knižnicou J. Gutgesela v Bardejove:  

  Spomienka na Martina Rázusa 

  Pavol Dobšinský – Život s rozprávkou 

  Pohľad súčasníka na P. O. Hviezdoslava 

 Tajomstvo postáv v prozaickej tvorbe Mila Urbana 

- Príchod Mikuláša – sprievodné aktivity (MŠ Vinbarg) 

- Divadelné predstavenia podľa študentských scenárov – Ďuro 

Truľo 

- Návšteva divadelného predstavenia v ANJ – Pygmalion 

- Scénické spracovanie Mendelejevovho života a tvorby 

- študentské fotografické výstavy vo vestibule školy 

- organizovanie 43. plesu GLS 

- pravidelné návštevy divadelných podujatí a  koncertov 

v Bardejove, Prešove a Košiciach 



- spomienková slávnosť venovaná obetiam holokaustu 

v Bardejovskom suburbiu 

- stužkové slávnosti  

- informačný bulletin 

- Európsky deň jazykov 

- Frankofónna pieseň 

 

2. Športové podujatia  

- pobytový výchovno-výcvikový lyžiarsky a snowboardový kurz – 

Javorina, Drienica 

- športový deň pre 1. ročník 

- volejbalový turnaj študentov GLS „Športom proti drogám“ 

- Mikulášsky volejbalový turnaj študentov GLS 

- Valentínsky basketbalový turnaj študentov GLS 

 

3. Medzinárodná spolupráca  

- projekt Korene Európy – spolupráca s Gymnáziom Ernesta 

Barlacha v nemeckej Unne a  Liceom Jána Kochanovského 

v Muszyne (veľké študentské pobytové výmeny v Bardejove, 

v Muszyne, Krakove a Unne) 

- Jazyková škola SOL v anglickom meste Barnstaple – 10 denný 

pobyt pre študentov GLS 

- Jazykovo-poznávací zájazd Suzdaľ – 10 denný pobyt študentov zo 

Suzdali u nás na GLS, spolupráca so Všeobecno-vzdelávacou 

školou v Suzdali 

 

 

4. Ostatné aktivity : a / tematicky zamerané a celoškolsky organizované exkurzie: 

- Osvienčim, Birkenau, Schindlerovo múzeum a Krakov 

- Exkurzia Južné Francúzsko, Taliansko 

- British muzeum – dejiny Ríma, Grécka, Stonehenge 

- Výstup na Kriváň 

- Matematický seminár – Timea Szöllösová, Dorota Porubská 

- CHEMSHOW 2019 na FCHPT STU v Bratislave 

- Exkurzia do NKP Solivary, Hvezdárne a planetária v Prešove 

- GEO deň pre 2. ročník 

- biologická exkurzia Košice – zoologická záhrada, Ústav 

biologických a ekologických vied PF UPJŠ 

- exkurzia – Bardenergy a separovaný zber 

- NPR Becherovská tisina a NPR Regetovské rašelinisko  

- exkurzia – flóra a fauna mestských aglomerácií a prímestských 

oblasti Bardejova 

- Prírodovedné múzeum v Bardejove 

- Mestská kultúrna rezervácia v Bardejove 

- Deň otvorených dverí – návšteva Historického inštitútu PU  

- Návšteva Okresného archívu v Bardejove (Mgr. Jozef Petrovič )  

- Aktivity v spolupráci s UNICEF Slovensko, organizácia týždeň 

Modrého gombíka, spojená s humanitárnou zbierkou  



- organizácia okresnej súťaže „Korešpondenčný seminár z chémie“, 

„Anglická univerziáda“ a korešpondečného seminára „Spiel mit!“ 

pre žiakov základných škôl 

- Bilingválna konferencia TASTE THE FUTURE  

- Karpatská Trója – návšteva skanzenu v Poľskej republike 

z obdobia doby bronzovej 

- Exkurzia Dukla, Svidník 

- Synagóga v Košiciach a galéria Ľ. Felda s pani Janou Tesser 

- múzeum SNP v Banskej Bystrici  

- Národná rada SR v Bratislave  

- Svetová kultúrna metropola - exkurzia Praha 

- Múzeum Andyho Warhola v Medzilaborciach 

- Retro deň GLS 

 

 

b/ zdravotnícke aktivity koordinované v spolupráci s ÚS SČK,  Ligou 

proti rakovine, materskými školami a  Úniou nevidiacich: 

- Deň narcisov – deň boja proti rakovine 

- Biela pastelka 

- Liga pre duševné zdravie 

- Študentská kvapka krvi 

- Valentínska kvapka krvi 

- Svetový deň zdravej výživy 

 

 

c/ besedy s  osobnosťami kultúrneho a spoločenského života:  

- Beseda s konzulom americkej ambasády pánom Matthew 

Piersonom 

- Beseda so spisovateľom Tomášom Tinkerom Šoltésom DiS. art. 

o historickej publikácii Monarcia 

- Beseda s pánom Hudákom Vita in suburbium 

- Beseda v synagóge Listy Tisovi 

- Beseda – Zastavme korupciu – pán Ledecký, p. Sibyla 

- Beseda o zahraničnopolitickom smerovaní Slovenska 

s predstaviteľmi fakulty medzinárodných vzťahov v BB, Globsec 

- Beseda „Žili medzi nami“ 

- Beseda s Evou Umlauf, ktorá prežila Auschwitz-Birkenau 

- Besedy zamerané na výber vysokej školy so zástupcami viacerých 

vysokých škôl 

- Beseda s Maxime Nzeymo – žiak z Paríža 

- Beseda s francúzskou študentkou z Marseille (školský systém vo 

Francúzsku) 

- Problematika multikulturizmu a interkulturalizmu – divadlo Bistro 

Afrika 

- Životné prostredie a politika EÚ – Ing. N. Kurilla, PhD., Štefanec 

- Extrémizmus, rasizmus, xenofóbia, intolerancia – projekt „Natálka“ 

- Cholesterol a zdravý životný štýl 

- Civilizačné ochorenia a ich vplyv na ľudský organizmus 

- Pohlavné ochorenia a ich negatívny dopad na zdravie a život 

človeka 



- Sociálna a študijná adaptácia, aj učiť sa treba učiť 

- Problémy s učením – Hĺbkový a povrchový prístup k učeniu 

- Profil absolventa gymnázia jeho perspektívy. Predpoklady 

a možnosti štúdia na Slovensku a v zahraničí  

 

Besedy a prednášky na prírodovedné témy: 

 

- Doc. M. Hromada, PhD. (PÚ katedra ekológie) – Regetovské 

rašelinisko a NPR Becherovská tisina, Ekológia 

- Ekológia inak – Doc. M. Hromada, PhD. 

-  Veda naživo – beseda so spolunositeľom Nobelovej ceny v oblasti 

globálneho otepľovania, Prof. P Tryjanowskim – Univerzita A. 

Mickiewicza v Poznani, Poľsko  

 

 

d/ propagačné a informačné aktivity  

 

- v denníku Korzár, Ahoj Bardejov, v Bardejovských novostiach, 

Bardejovskej televízii, v školskom rozhlase Rádio RAJ, školskej 

televízii GLS a v informačnom bulletine, na WWW stránke školy 

a na facebooku GLS, 

- Kalendárium GLS 2017/2018 

- Deň otvorených dverí – bilingválne štúdium 

- Deň otvorených dverí na GLS – 4-ročné štúdium 

 

 

e/ vyššie súťaže organizované školou 

    

- KK fyzikálnej olympiády 

- KK biologickej olympiády 

- obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku 

- obvodné kolo olympiády v nemeckom jazyku 

- obvodné kolo vo futbale chlapcov 

- obvodné kolo v basketbale dievčat 

 

 

f/ Ostatné aktivity 

 

- Deň s prírodovedeckou fakultou UPJŠ 

- organizácia adaptačného kurzu pre študentov 1. ročníka Dobrý štart 

na GLS 

- aktivita a prednáška o význame osláv Dňa víťazstva 

a Georgievských stužiek 

- zorganizovanie výstavy „Mocné, chrabré pokolenie“ v spolupráci 

s atašé Ruskej federácie 

- Amnesty International – pomoc ľuďom, ktorí sú nespravodlivo 

prenasledovaní, maratón písania listov 

- Spolupráca so združením Vita in suburbium, s Unicefom 

 

 



 

 

 

 

j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 
 
 
V šk . roku 2018/2019 sa naša škola zapojila do týchto projektov: 

 

Názov projektu: Korene Európy 2019 

Poskytovateľ:  Mesto Bardejov 

Program: Spoznávanie kultúry a histórie Bardejov – Muszyna – Unna 

Požadovaná suma: 300,00 eur 

Projekt schválený: 300,00 eur 

 

 

 

 UNICEF - Modrý gombík  

 Medzinárodný projekt „Európsky deň jazykov“ 

 Medzinárodný projekt „Angličtinár roka“, „Nemčinár roka“ 

 Medzinárodný projekt – Jazyková štafeta (NEJ) 

 Jazykový kvet – ANJ, NEJ, RUJ, FRJ 

 Ruské slovo 

 Odborné literárne semináre v spolupráci s okresnou knižnicou 

 Jazykovo-poznávací pobyt BARNSTAPLE (Anglicko) 

 Židia v Bardejove 

 Po stopách holokaustu – Osvienčim, Schindlerovo múzeum 

 Pilotné testovanie štvrtý ročník – Núcem 

 E-testovanie – Núcem 

 „Cvičná škola pre budúcich absolventov“ – UPJŠ Košice, UNIPO 

 Projekt – Partnerská škola UPJŠ a partnerská škola UNIPO 

 IT Akadémia – vzdelávanie 21. Storočia 

 Projekt „Natálka“ - archeologický výskum  - synagóga Bardejov 

 

 

 

 

 

k) Výsledky o inšpekčnej činnosti 
   
 V školskom roku 2018/2019 nebola vykonaná komplexná inšpekcia. 

 

 

 

 

 



l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 
 

 Škola sídli vo vlastných priestoroch. Na vyučovanie slúži 10 univerzálnych učební 

s kapacitou 36 miest v základnom vybavení a špeciálne vybavené odborné učebne 

a laboratóriá: 

biológia - aula pre 36 žiakov, vybavená počítačom s internetom, audiovizuálnou technikou 

s vlastným televíznym okruhom 

               - laboratórium s kapacitou 18 miest, vybavené pomôckami na laboratórne cvičenia 

z biológie, k dispozícii sú plynové  horáky na pokusy 

fyzika – aula pre 36 žiakov, vybavená počítačom s internetom, audiovizuálnou technikou 

s vlastným televíznym okruhom a zariadeniami na demonštráciu fyzikálnych javov 

                        -  laboratórium s kapacitou 18 miest, vybavené pomôckami na laboratórne  cvičenia 

z fyziky, k dispozícii sú zariadenia na pokusy elektriky, optiky  a pod.  

    - aula a laboratórium sú vybavené interaktívnou tabuľou a spätnoväzobným 

systémom Wernier 

chémia – aula pre 36 žiakov, vybavená interaktívnou tabuľou, počítačom s internetom, 

audiovizuálnou technikou s vlastným televíznym okruhom 

           - seminárna učebňa pre 20 žiakov 

                 - laboratórium s kapacitou 18 miest, vybavené pomôckami na laboratórne 

cvičenia, k dispozícii sú plynové horáky na pokusy, zabezpečené 4  digestormi  

informatika – 3 učebne s kapacitou 18 žiakov, plne vybavené počítačmi prepojenými na sieť  

multimediálna  učebňa 1 – moderná učebňa s kapacitou 36 miest aulového typu a 10 

počítačových pracovísk s internetom, multimediálny dataprojektor a interaktívna 

tabuľa. Učebňa je využívaná predovšetkým pre biológiu, matematiku, geografiu 

a francúzsky jazyk 

humanitné predmety – učebňa s kapacitou 36 miest, vybavená počítačom s internetom a 

multimediálnym dataprojektorom je využívaná predovšetkým pre vyučovanie 

ruského jazyka a UMK  

multimediálna učebňa 2 a 3 – 2 učebne  pre dejepis a náuku o spoločnosti, umenie a kultúru 

s kapacitou 34 miest, vybavené počítačom s internetom a dataprojektorom 

dejepis – učebňa pre 36 žiakov, vybavená počítačom s internetom, multimediálnym 

dataprojektorom, audiovizuálnou technikou a didaktickými pomôckami na výučbu 

dejepisu a občiansku náuku 

geografia – 2 učebne pre 36 žiakov, vybavené počítačom, interaktívnou tabuľou, internetom, 

audiovizuálnou technikou a didaktickými pomôckami na výučbu geografie 

anglický jazyk – 3 učebne s kapacitou 20 miest a nová učebňa pre 30 žiakov, vybavené 

počítačom s internetom, interaktívnou tabuľou a modernou jazykovou technikou, 

multimediálna jazyková učebňa - jazykové laboratórium s najnovším softvérovým 

a hardvérovým vybavením 

nemecký jazyk – 2 učebne s kapacitou 20 miest vybavené počítačom, interaktívnou tabuľou 

a dataprojektorom 

slovenský jazyk – 2 odborné učebne s kapacitou pre 36 žiakov, majú k dispozícii počítač 

a multimediálny dataprojektor na prezentáciu pri vyučovaní, využíva sa aj meotar 



a audiovizuálna technika (dva televízory a videorekordér). Okrem toho je 

k dispozícii ďalšia učebňa s kapacitou 36 miest 

matematika – 2 učebne s kapacitou 36 miest vybavené počítačom, interaktívnou tabuľou 

a dataprojektorom 

aula – miestnosť pre 80 študentov, vybavená počítačom s internetom a dataprojektorom  

a ďalšou audiovizuálnou technikou 

telesná výchova – telocvičňa s posilňovňou určená pre vyučovanie 3 skupín súčasne, 

polročné kurzy plávania v mestskej plavárni a je k dispozícii ihrisko pre futbal 

a atletické disciplíny. Vyučujúci telesnej výchovy využívajú pri výuke  aj modernú 

záznamovú a počítačovú techniku 

 

Učitelia majú vytvorené podmienky na ďalší odborný rast, v kabinetoch majú 

k dispozícii počítače s internetom a v zborovni  sú vytvorené technické podmienky pre 

organizovanie vzdelávania a seminárov. 

 

Školský rok 2018/2019 bol poznamenaný zníženým prísunom finančných prostriedkov 

v rámci rozpočtu, najmä vďaka zníženiu počtu žiakov. Naďalej sme pokračovali 

v zabezpečení základných materiálno-technických podmienok v škole  a to napriek tomu, že 

finančných prostriedkov bolo menej. 

Medzi najvýznamnejšie investície patrila rekonštrukcia školskej jedálne, ktorá sa 

začala v šk. roku 2017/2018. 

Počas celého školského roka sme plnili plán údržby a plánovaných revízií na všetkých 

úsekoch. 

Môžeme skonštatovať, že  podmienky na zabezpečenie materiálno-technického 

rozvoja Gymnázia L. Stöckela v šk. roku 2018/2019 boli dobré. 

 

Napriek možným ekonomickým dopadom spôsobeným  postupným znižovaním počtu 

žiakov má škola vytvorené všetky predpoklady zodpovedajúce potrebám 21. storočia, aby 

mohla zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu svojich študentov a rozvoj rastu našich 

zamestnancov. 

 

 

 

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 
činnosti školy 

 
 
  1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov: 

           Mzdy                   674 385,- eur 

           Fondy                  247 184,- eur           

           Bežné výdavky   120 123,-  eur 

                      Spolu:               1 041 692,-  eur 

 

2.  Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených  s hmotným zabezpečením školy od 

rodičov  alebo od inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť.......0 eur 

 
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a  spôsob ich použitia                            



     v členení  podľa financovaných aktivít: 

 

 Mzdy                                                      13 113.- eur 

 Fondy                                                       4 583.- eur 

 Bežné výdavky                                           -         eur 

 

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických  

alebo fyzických osôb  .........  0 eur 

 

 5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: 0 eur 

 
 
 
Školská jedáleň v školskom  roku  2018/2019:       
  
                        Počet zamestnancov .................................      6   

   

  Mzdy vyčerpané:  ........................   27 662,- eur 

  Fondy vyčerpané:.........................  10 236,- eur  

  Dohody vyčerpané:.......................          72,- eur 

  Bežné výdavky vyčerpané:............      16 080,- eur  

  Kapitálové výdavky: ....................               135 037,- eur 

  Spolu:  ..........................................                189 087,- eur  
 

Škola prikladá Správu o hospodárení za  rok  2018. 

 

 

n) Cieľ v koncepčnom zameraní rozvoja školy a vyhodnotenie jeho 
plnenia 

 
 Strategické zámery a ciele pre školský rok 2018/2019 boli stanovené v súlade 

s Koncepciou rozvoja škôl a školských zariadení a v súlade s cieľmi a princípmi Národnej 

stratégie pre globálne vzdelávanie. Dôraz sme kládli na mediálnu, multikultúrnu, 

environmentálnu výchovu a osobnostný a sociálny rozvoj žiakov, zdravý životný štýl 

a implementovali do vyučovacieho procesu úlohy s danou tematikou. 

 

Kvalitne pripraviť študentov pre vysokoškolské štúdium ...........................  úloha splnená 

Vyjsť v ústrety žiakom pri individuálnej voľbe predmetov ........................   úloha splnená 

Vytvoriť podmienky pre prácu učiteľov s malými skupinami ...............úloha splnená čiastočne 

Vytvoriť podmienky pre prácu s talentovanou mládežou ......................... úloha splnená 

Vytvoriť podmienky pre využívanie modernej didaktickej techniky ........ úloha splnená 

V rámci zatepľovania budovy vymeniť zastarané okná     ............................... úloha nesplnená 

Odstrániť havarijný stav strechy nad spojovacou chodbou do telocvične............úloha sa                    

                                                                                                                  priebežne plní  

Zabezpečiť výmenu zastaranej techniky v školskej jedálni .......................úloha splnená 

V súlade s pokynmi RÚVZ opraviť priestory školskej  jedálne .................úloha splnená 

 



 

 
o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých 

sú nedostatky:    
      

Prehľad o vedomostných súťažiach, olympiádach a športových súťažiach 
 

 
Názov súťaže 
 

 
OK – umiestnenie 
miesto – meno žiaka 

 
KK – umiestnenie 
miesto – meno žiaka 

 
Celoslovenské kolo 
miesto – meno žiaka 
 

Olympiáda SJL    

Hviezdoslavov 
Kubín 

1.m–poézia–S.Chovancová 
1.m –próza –L. Gregová 
2.m –próza –P. Zbrehová 

3.m–próza–P.Zbrehová  

Vansová 
Lomnička 

1.m –poézia –A.Bocková 
1.m –poézia –L.Sidorjaková 
3.m –poézia –A.Vojtušová 
1.m –próza –Kapsdorferová 
1.m –próza –L.Gregová 
3.m –próza –P.Zbrehová 

 I.  

Rétorika –  
Za krásu slova 

 2.m –A. Humeníková 
1.m –L. Gregová 

 

Súťaž školských 
časopisov PSK 

 5.m – Kreativita, 
strieborné pásmo 

 

Štúrovo pero 
 

  Časopis - PHASE 

Maturita  
v knižnici 

1.m – A. Bocková, 
D. Porubská, 
P. Golecová 

  

Olympiáda ANJ 1.m – kat. 2A – 
M. Štrausová 
1.m – kat. 2B – D. Zuka 
1.m – kat. 2C2 –  
Š. Evin 
kat. 2C1 –N. Ribovičová 

1.m – kat. 2A – 
 M. Štrausová 
 

5.m – kat. 2A – 
 M. Štrausová 
 

Jazykový kvet ANJ  2.m – V. Lazor  
Expert Geniality 
show 

  TOP EXPERT – V. 
Slosarčík 

Angličtinár roka   Najvyšší počet bodov 
105,5 M. Hudák 4.B 
GLS na 12.mieste 

Olympiáda NEJ 1.m – kat. 2A– 
M. Štrausová 
1.m – kat. 2B –S. Šurlak 
2.m – kat.2B – V. Lazor 

  

Jazykový kvet NEJ 1.m – próza – Z. Katriničová 
1.m – vl. tvorba –  
B. Barančíková 
1.m – poézia – L. Magda 

3.m – M. Štrausová  



Olympiáda RUJ 1.m –kat.B1–S. Kramárová 
1.m kat.B2 – N Sobeková 

2.m–kat.B1– 
S. Kramárová 
1.m-kat.B2–N Sobeková 

4.m – kat.B2– 
N Sobeková 

Jazykový kvet RUJ  2.m – prednes –M. 
Podolskij 

 

Ruské slovo  2.m – spev – B. 
Tulenková, S. 
Jeleňovská, K. Jančošek 
1.m –próza–M. Podolskij 

1.m –próza–M. Podolskij 

Olympiáda FRJ  2.m – kat.2A – A. 
Hankovská 
5.m – kat. 2B – P. 
Palubová 

 

Spievam 
po francúzsky 

 1.m – P. Palubová 1.m – P. Palubová 

Jazykový kvet FRJ  1.m – spev P. Palubová  
Olympiáda ŠPJ  5.m – kat. A –N. 

Čipčovská 
 

Olympiáda DEJ  1.m –kat. A– P. 
Golecová 

3.m –kat. A–  
P. Golecová 
 

Židovské 
pamiatky 
v Bardejove 

1.m – esej –M. Helena 
Hudák 
2.m – esej – D. Porubská 
3.m – esej –P. Greifová 
1.m – VV – S. Kramárová 
2.m – VV – D. Porubská 
3.m – VV – B. Barančíková 

  

Mladý Európan  7.m – M. Greifová, L. 
Kostová, V. Selmani 

 

Eustory  bez umiestnenia  
Súťaž čes – slov. 
gymnázií 

 bez umiestnenia  

Olympiáda GEO  1.m – kat. A –V.Selmani 
1.m –kat. B – 
K. Kapsdorferová 
4.m – kat. Z -
D.Porubská 

5.m –kat. B – 
K. Kapsdorferová 
4.m – kat.Z -  
D. Porubská 

Olympiáda MAT 2.m – kat.Z9 – J. Štofanik 
3.m – kat.Z9 – L. Hudák 

3.m – kat. A –  
D. Porubská 

účasť –D. Porubská 

Matematický 
klokan 

  A. Kačmár, S.Velgosová 
–G12 –87,5% (93‰) 
D. Porubská– G34 – 
91,7%, (95,7‰) 
 

Náboj – seniori  
 
 
Náboj - juniori 

 10.m – GLS 3.-4.roč 
 
 
14.m – GLS 1.-2.roč 

31.m – GLS 3.-4.roč 
 
 
47.m – GLS 1.-2.roč 

Košický Matboj   21.m – GLS ml. 
22.m – GLS st. 

Korešpondenčný 
matematický 

  1.m – D. Porubská 



seminár STROM 
Olympiáda CHE  5.m –kat. C – 

P. Golecová 
5.m – kat. B – 
S. Loziňaková 
5.m –kat. A – Š. Hricov 

 

Olympiáda BIO  3.m – kat. B – 
S. Loziňáková 
4.m – kat. B –P. Lukáč 
1.m–poster– 
G. Kolcunová 
2.m –poster E.Semanová 

3.m – poster –  
G. Kolcunová 

Olympiáda FYZ  1.m–kat. B– D. 
Porubská 

 

Športové súťaže 10x1.miesto 
5x2.miesto 
4x3.miesto 

13x medaila 5.m – skok do výšky  
M. Olejár 
2.m – šach –D. Ferková 
3.m – šach –R. Volčko 
3.m – šach -GLS 

 
 
  

 

Škola v školskom roku 2018/2019 pokračovala v svojej úspešnej práci, o čom svedčí 

nielen množstvo celoškolských a triednych aktivít, vzdelávanie pedagógov či ďalšia 

modernizácia odborných učební, ale aj  pochvaly  udelené úspešným reprezentantom školy 

riaditeľom školy, z ktorých najvýznamnejšie sú :     
 

     Pochvaly riaditeľa školy v školskom roku 2018/2019 

 

1.A  

Jozef Kertýs – za 3.miesto v krajskom kole vo futbale chlapcov stredných škôl (Mgr. R. Kica) 

Petra Golecová – za 1. miesto v krajskom kole a 3. miesto v celoslovenskom kole dejepisnej 

olympiády (PhDr. A. Šimová, Mgr. Š. Matiaš), za úspešnú reprezentáciu 

školy v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii C (Mgr. M. 

Harčaríková), za 1. miesto v okresnej súťaži Maturita v knižnici (PaedDr. 

J. Guľová, PhD.) a za úspešnú reprezentáciu v kultúrnej oblasti (PaedDr. J. 

Guľová, PhD.) 

Benedikt Billý – za 3. miesto v celoslovenskom kole v súťaži družstiev  v zrýchlenom šachu 

(RNDr. A. Almássy) 

Lucia Kocúrová – za úspešnú reprezentáciu v kultúrnej oblasti (PaedDr. J. Guľová, PhD.) 

 

1.B 

Sára Kramárová – za 2. miesto v krajskom kole olympiády v ruskom jazyku (PhDr. J. 

Almássyová) a za úspešnú reprezentáciu školy digitálnej fotografii (RNDr. 

M. Tribus)  

 

1.C 

Simona Palšová – za úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole chemickej olympiády 

v kategórii C (Mgr. M. Harčaríková) 

 



1.D 

Bianka Mihalcová – za prípravu a realizáciu Korešpondenčného seminára z chémie pre ZŠ    

                               (Mgr. M. Harčaríková) 

 

Vanesa Rybovičová – za prípravu a realizáciu Korešpondenčného seminára z chémie pre ZŠ       

                                 (Mgr. M. Harčaríková) 

Patrik Lukáč – za úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole teoreticko-praktickej časti 

biologickej olympiády (Mgr. S. Mackaničová) 

 

1.G 

Jakub Šimon Štofanik – za 2. miesto v okresnom kole matematickej olympiády kategórie Z9 

a za úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole matematickej olympiády 

kategórie C a v matematických súťažiach Náboj, Matematický klokan  

(RNDr. A. Almássy) 

Lukáš Hudák – za 3. miesto v okresnom kole matematickej olympiády kategórie Z9 a za 

úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole matematickej olympiády 

kategórie C a matematických súťažiach Náboj, Matematický klokan (RNDr. A. 

Almássy) 

Tereza Švirková – za prípravu a realizáciu Korešpondenčného seminára z chémie pre ZŠ  

                            (Mgr. M. Harčaríková) 

Eliška Semanová – za 2. miesto v krajskom kole a za úspešnú reprezentáciu školy    

                                  v celoslovenskom kole projektovej časti biologickej olympiády (Mgr. S.    

                               Varjanová) 

Bernadeta Billá – za úspešnú reprezentáciu školy v digitálnej fotografii (RNDr. M. Tribus) 

Viktória Žatkovičová – za úspešnú reprezentáciu školy v digitálnej fotografii (RNDr. M.  

                                    Tribus) 

Zuzana Katriničová – za prácu redaktorky v školskom časopise Phase a v Informačnom   

                                  bulletine, za úspešnú reprezentáciu GLS v krajskom kole súťaže  

                                   časopisov PSK a za propagáciu školských akcií v regionálnej tlači  

                                  (PhDr. A. Šimová) 

Nikola Čipčovská – za prácu redaktorky v školskom časopise Phase a v Informačnom  

                                bulletine (PhDr. A. Šimová) 

 

 

2.A 

Mark Podolski – za 3. miesto v krajskom kole vo futbale chlapcov stredných škôl (Mgr. R. 

Kica), za 1. miesto v celoslovenskej súťaži Ruské slovo (PhDr. R. 

Kusendová), za 2. miesto v ruskej súťaži Jazykový kvet (PhDr. R. 

Kusendová) a za 2. miesto v krajskom kole olympiády v ruskom jazyku 

v kategórii B3 (PhDr. R. Kusendová) 

Tomáš Sosňák – za 3. miesto v krajskom kole vo futbale chlapcov stredných škôl (Mgr. R.  

                         Kica) 

Petra Džubakovská – za úspešnú reprezentáciu školy v digitálnej fotografii (RNDr. M.  

                                  Tribus) 

Radka Marcinovová – za úspešnú reprezentáciu školy v digitálnej fotografii (RNDr. M.  

                                    Tribus) 

Viktória Hudáková – za úspešnú reprezentáciu školy v digitálnej fotografii (RNDr. M. Tribus) 

Michaela Soroková – za úspešnú reprezentáciu školy v digitálnej fotografii (RNDr. M.                 

Tribus) 

Sára Jeleňovská – za 2. miesto v krajskom kole súťaže Ruské slovo (PhDr. R. Kusendová) a    



                           za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti (Mgr. L. Blaňárová) 

Michaela Štrausová – za 1. miesto v krajskom kole a za 5. miesto v celoslovenskom kole 

olympiády v anglickom jazyku (Mgr. D. Mikulová), za 1. miesto v okresnom 

kole a  za úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole olympiády 

v nemeckom jazyku  (PhDr. M. Bušíková, PhD.), za 3. miesto v krajskom 

kole súťaže Jazykový kvet (PhDr. M. Bušíková, PhD.) a  za aktívnu účasť 

v súťaži Angličtinár roka   

Filip Roman – za 3. miesto v celoslovenskom kole v súťaži družstiev v zrýchlenom šachu 

(RNDr. A. Almássy) 

Kamila Kohútová – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti (Mgr. L. Blaňárová) 

Marek Paliga – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti (Mgr. L. Blaňárová) 

Bronislava Tulenková – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti (Mgr. L.  

                                        Blaňárová) a za 2. miesto v krajskom kole súťaže Ruské slovo    

                                       (PhDr. R. Kusendová) 

 

2.B 

Michal Čopák – za prípravu a realizáciu Korešpondenčného seminára z chémie pre ZŠ (Mgr. 

M. Harčaríková) a za úspešnú reprezentáciu školy v medzinárodnej súťaži 

česko-slovenských dejín 20. storočia (Mgr. Š. Matiaš) 

Vanesa Puzderová – za 3. miesto v krajskom kole v hode oštepom v atletike stredných škôl 

(PaedDr. J. Stankovič) a za 3. miesto v krajskom kole v basketbale dievčat 

stredných škôl (Mgr. R. Kica) 

Tobiáš Kykynezhdy – za 2. miesto v krajskom kole v hode guľou v atletike stredných škôl 

(PaedDr. J. Stankovič) 

Daniela Kusavová – za úspešnú reprezentáciu školy v digitálnej fotografii (RNDr. M. Tribus) 

Martina Voľanská Martičková – za úspešnú reprezentáciu školy v digitálnej fotografii (RNDr. 

M. Tribus) a za prípravu bilingválnej konferencie Taste the Future 2019 (Mgr. 

B. Kucharíková) 

Kristína Marková – za úspešnú reprezentáciu školy v digitálnej fotografii (RNDr. M. Tribus) 

 

2.C 

Mária Barkóciová – za 2. miesto  v archieparchiálnom kole biblickej olympiády (PaedDr. M. 

Onderko) 

Terézia Strončeková – za 2. miesto  v archieparchiálnom kole biblickej olympiády (Mgr. M. 

Onderko) a za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti (PhDr. M. 

Bušíková, PhD.) 

Soňa Packová – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti (Mgr. L. Blaňárová) 

Katarína Molčanová – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti (Mgr. L. Blaňárová) 

Peter Udič – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti (PhDr. M. Bušíková, PhD.) 

Ľuboš Krukár – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti (PhDr. M. Bušíková, PhD.) 

Timea Tomovová – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti (PhDr. M. Bušíková, 

PhD.) 

Alžbeta Furmanová – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti ( PhDr. M. Bušíková, 

PhD.) 

 

2.D 

Viktória Selmani – za 1. miesto v krajskom kole a za úspešnú reprezentáciu školy 

v celoslovenskom kole geografickej olympiády v kategórii A (PhDr. L. 

Lukáčová),  za prípravu a realizáciu Korešpondenčného seminára z chémie 



pre ZŠ (Mgr. M. Harčaríková) a za úspešnú reprezentáciu v kultúrnej oblasti 

(PaedDr. J. Guľová, PhD.) 

Klára Holodňaková – za 2. miesto  v archieparchiálnom kole biblickej olympiády (PaedDr. 

M. Onderko), za prípravu a realizáciu Korešpondenčného seminára z 

chémie pre ZŠ (Mgr. M. Harčaríková) a za úspešnú reprezentáciu školy 

v digitálnej fotografii (RNDr. M. Tribus) 

Klára Zajacová – za prípravu a realizáciu Korešpondenčného seminára z chémie pre ZŠ (Mgr. 

M. Harčaríková) 

Natália Vavreková – za prípravu a realizáciu Korešpondenčného seminára z chémie pre ZŠ 

(Mgr. M. Harčaríková) 

Simona Loziňáková – za úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole teoreticko-praktickej 

časti biologickej olympiády (Mgr. S. Mackaničová) a za úspešnú 

reprezentáciu školy v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii B 

(Mgr. J. Ganzarčíková) 

Gréta Kolcunová – za 1. miesto v krajskom kole a za 3. miesto v celoslovenskom kole 

projektovej časti biologickej olympiády (RNDr. J. Kleban, PhD.) 

Alžbeta Vojtušová – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti (PhDr. I. Molčanová), 

za prácu redaktorky v školskom časopise Phase a v Informačnom bulletine, 

za úspešnú reprezentáciu GLS v krajskom kole súťaže časopisov PSK 

a reprezentáciu školy v celoslovenskom kole stredoškolských časopisov 

Štúrovo pero vo Zvolene (PhDr. A.  Šimová) 

Marek Michalov –  za prácu grafika v školskom časopise Phase a Informačného bulletinu a za 

úspešnú reprezentáciu školy v celoslovenskom kole Štúrovo pero vo 

Zvolene (PhDr. A. Šimová) 

Samuel Leško – za prácu grafika a fotografa v školskom časopise Phase (PhDr. A. Šimová) 

Diana Jurčišinová – za úspešnú reprezentáciu školy v digitálnej fotografii (RNDr. M. Tribus) 

Soňa Riznerová – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti (Mgr. L. Blaňárová) 

    

 

2.G 

Martina Fellegiová – za 3. miesto v krajskom kole v basketbale dievčat stredných škôl (Mgr. 

R. Kica) 

Kristína Mikulová – za originálnu propagáciu školy  

Vladislav Slosarčík – za technickú podporu pri organizácii školských aktivít  a za aktívnu 

prácu v školskej televízii (PaedDr. J. Guľová, PhD.) 

Barbora Petričková – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti (PaedDr. J. Guľová, 

PhD.) 

Laura Purdešová – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti (PaedDr. J. Guľová, 

PhD.) 

Tomáš Štalmach – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti (PaedDr. J. Guľová, 

PhD., PhDr. M. Bušíková, PhD.) 

Kristián Jančošek – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti (PaedDr. J. Guľová, 

PhD.) 

Patrícia Greifová – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti a za aktívnu prácu 

v školskej televízii (PaedDr. J. Guľová, PhD.) 

Patrik Duchnovský – za aktívnu prácu v školskej televízii (PaedDr. J. Guľová, PhD.) 

Milan Marcinčo – za aktívnu prácu v školskej televízii (PaedDr. J. Guľová, PhD.) 

Maximilián Vojtek – za získanie hodnotenia Najúspešnejší študent PSK v projekte Digitálna 

škola (Ing. N. Hutňanová) 



Katarína Hybelová – za úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole chemickej olympiády 

v kategórii C (Mgr. M. Harčaríková) 

Barbora Barančíková – za prácu redaktorky v školskom časopise Phase a v Informačnom 

bulletine (PhDr. A. Šimová), za aktívnu prácu v školskej televízii (PaedDr. 

J. Guľová, PhD.) a za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti 

(PaedDr. J. Guľová, PhD.) 

Miroslav Krupa – za aktívnu prácu v školskej televízii (PaedDr. J. Guľová, PhD.) 

 

3.A 

Sabína Sterančáková – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti (Mgr. L. Blaňárová) 

Ema Borecká – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti (Mgr. L. Blaňárová) 

Karin Baňasová – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti (Mgr. L. Blaňárová) 

Katarína Semanková – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti (PaedDr. J. Guľová, 

PhD.) 

Lucia Exnerová – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti (PaedDr. J. Guľová, 

PhD.) 

Katarína Petrišáková – za prípravu a realizáciu Korešpondenčného seminára pre základné 

školy (Mgr. M. Harčaríková) 

 

 

3.B 

Jozef Mihalčin – za 2. miesto v krajskom kole vo florbale chlapcov stredných škôl (Mgr. P. 

Čegiň) a za 3. miesto v krajskom kole vo futbale chlapcov stredných škôl 

(Mgr. R. Kica) 

Marek Varešinský – za 2. miesto v krajskom kole vo florbale chlapcov stredných škôl (Mgr. 

P. Čegiň) a za 3. miesto v krajskom kole vo futbale chlapcov stredných 

škôl (Mgr. R. Kica) 

Tomáš Minčák – za 3. miesto v krajskom kole vo futbale chlapcov stredných škôl (Mgr. R. 

Kica) 

Daniela Kozubová – za 3. miesto v krajskom kole v basketbale dievčat stredných škôl (Mgr. 

R. Kica) 

Laura Simová – za 3. miesto v krajskom kole v basketbale dievčat stredných škôl (Mgr. R. 

Kica) 

Ema Paulovská – za prácu šéfredaktorky školského časopisu Phase, za prácu redaktorky 

v Informačnom bulletine, za úspešnú reprezentáciu GLS  v krajskom kole 

súťaže časopisov PSK a reprezentáciu školy v celoslovenskom kole 

stredoškolských časopisov Štúrovo pero vo Zvolene (PhDr. A. Šimová) 

Zuzana Podlesná – za prácu v redakčnom krúžku školského časopisu Phase a za prácu 

redaktorky v Informačnom bulletine (PhDr. Anna Šimová) 

Klaudia Lazurová – za prácu v redakčnom krúžku školského časopisu Phase (PhDr. A. 

Šimová) a za prípravu a realizáciu Korešpondenčného seminára pre 

základné školy (Mgr. M. Harčaríková) 

Laura Sidorjaková – za prácu v redakčnom krúžku školského časopisu Phase (PhDr. A. 

Šimová), za aktívnu účasť na kultúrnych aktivitách PK ANJ, za úspešnú 

reprezentáciu v kultúrnej oblasti (PaedDr. J. Guľová, PhD., PhDr. M. 

Bušíková, PhD.) a za 1. miesto v okresnom kole súťaže Vansovej 

Lomnička v kategórii poézia (PhDr. M. Bušíková, PhD.) 

Fedor-Baláž Daniel – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti (PhDr. M. Bušíková, 

PhD., PaedDr. Jana Guľová, PhD.) 



Simona Chovancová – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti (PhDr. M. 

Bušíková, PhD., PaedDr. J. Guľová, PhD.) a za úspešnú reprezentáciu 

školy v okresných a krajských kolách súťaže Hviezdoslavov Kubín 

v kategórii poézia 

Kamil Špik – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti (PhDr. M. Bušíková, PhD.) 

Samuel Grohoľ – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti (PhDr. M. Bušíková, 

PhD.) 

 

3.C 

Mária Gombitová – za prípravu a realizáciu Korešpondenčného seminára z chémie pre ZŠ 

(Mgr. M. Harčaríková) 

Marek Olejár – za 1. miesto  v krajskom kole a za 5. miesto v celoslovenskom kole v skoku 

do výšky v atletike stredných škôl (PaedDr. J. Stankovič) a za úspešnú 

reprezentáciu školy v medzinárodnej súťaži česko-slovenských dejín 

20. storočia (Mgr. Š.  Matiaš) 

Radovan Remeta – za 3. miesto v krajskom kole vo futbale chlapcov stredných škôl (Mgr. R. 

Kica) 

Šimon Tyliščák – za 3. miesto v krajskom kole vo futbale chlapcov stredných škôl (Mgr. R. 

Kica) 

Miroslava Pekárová – za 3. miesto v krajskom kole v basketbale dievčat stredných škôl (Mgr. 

R. Kica) 

Mária Greifová – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti (PhDr. I. Molčanová) 

Sandra Plaskoňová – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti (PhDr. I. Molčanová) 

Nikoleta Štefanovová – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti (PhDr. I. 

Molčanová) 

Veronika Leškaničová – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti (Mgr. L. 

Blaňárová) 

 

3.D  

Adela Šenitková – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti (PaedDr. J. Guľová, 

PhD.) 

Aneta Bocková – za úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole dejepisnej olympiády, 

 v medzinárodnej súťaži česko-slovenských dejín 20. storočia (PhDr. A. 

Šimová),  v celoslovenskej súťaži Eustory (PhDr. L. Lukáčová), za 

príspevky do Informačného bulletinu (PhDr. A.Šimová), za 1. miesto 

v okresnej súťaži Maturita v knižnici, za 1. miesto v okresnom kole 

súťaže Vansovej Lomnička v kategórii poézia a za úspešnú reprezentáciu 

školy v kultúrnej oblasti (PaedDr. J. Guľová, PhD.)  

Dorota Porubská – za 1. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády v kategórii B (RNDr. 

P. Bubák), za 3. miesto v krajskom kole matematickej olympiády 

v kategórii A, za úspešnú reprezentáciu školy v celoslovenskom kole 

matematickej olympiády a matematických súťažiach Matboj, Náboj, 

Matematický klokan a Korešpondenčný matematický seminár Strom 

(RNDr. T. Prextová), za úspešnú reprezentáciu školy v krajskom 

a v celoslovenskom kole geografickej olympiády v kategórii Z  (PhDr. L. 

Lukáčová, Mgr. M. Mikula) a za 1. miesto v okresnej súťaži Maturita 

v knižnici (PaedDr. J. Guľová, PhD.) 

Denis Zuka – za prácu v redakčnom krúžku školského časopisu Phase (PhDr. A. Šimová), za 

úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti (PaedDr. J. Guľová, 

PhD., PhDr. M.Bušíková, PhD.), za 1. miesto v obvodovom kole 



olympiády  anglickom jazyku a za aktívnu účasť v súťaži Angličtinár 

roka (PhDr. R. Kusendová) 

Martin Novák – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti (PhDr. M. Bušíková, 

PhD.) 

Emma Mochnacká – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti (PaedDr. J. Guľová, 

PhD.) 

Barbora Ferencová – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti (PaedDr. J. Guľová, 

PhD.) 

Júlia Hudáková – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti (PaedDr. J. Guľová, 

PhD.) 

 

3.G 

Karin Kapsdorferová – za 1. miesto v krajskom kole a za úspešnú reprezentáciu školy 

v geografickej olympiáde v kategórii B (Mgr. M. Mikula), za 1. miesto 

v okresnom kole súťaže Vansovej Lomnička v kategórii próza (PaedDr. 

J. Guľová, PhD.), za aktívnu prácu v školskej televízii a za úspešnú 

reprezentáciu v kultúrnej oblasti (PaedDr. J. Guľová, PhD.) 

Petra Palubová – za 1. miesto v krajskom kole súťaže Spievam po francúzsky, za 1. miesto 

v krajskom kole súťaže Jazykový kvet (Mgr. J. Štecová) a za úspešnú 

reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti (Ing. Š. Biroš, PaedDr. J. Guľová, 

PhD.) 

Matej Hlavinka – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti (PaedDr. J. Guľová,  

                           PhD.) 

Lukáš Magda – za 3. miesto v krajskom kole vo futbale chlapcov stredných škôl (Mgr. R. 

Kica) a za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti (PhDr. I. 

Molčanová, PaedDr. J. Guľová, PhD.) 

Dominika Ferková –  za 2. miesto v celoslovenskom kole v súťaži jednotlivcov v zrýchlenom 

šachu, za 3. miesto v celoslovenskom kole v súťaži družstiev a 2. miesto 

v súťaži jednotlivcov hrajúcich na 2. šachovnici v zrýchlenom šachu 

(RNDr. A. Almássy) a za úspešnú reprezentáciu školy v matematických 

súťažiach Matboj, Náboj, Matematický klokan (RNDr. R. Mikitová) 

 

4.G 

Tibor Holtman – za prácu grafika v školskom časopise Phase  a v Informačnom  bulletine, za 

úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole súťaže časopisov PSK 

(PhDr. A. Šimová) a za aktívnu prácu pri príprave a realizácii 

bilingválnej konferencie Taste the Future (Mgr. B. Kucharíková) 

Viktor Lazor – za 2. miesto v krajskom kole vo florbale chlapcov stredných škôl (Mgr. P. 

Čegiň), za úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole dejepisnej 

olympiády (PhDr. A. Šimová), za príspevky do Informačného bulletinu 

a školského časopisu Phase (PhDr. A. Šimová), za aktívnu prácu pri 

príprave a realizácii bilingválnej konferencie Taste the Future (Mgr. B. 

Kucharíková) a za 2. miesto v krajskom kole anglickej súťaže Jazykový 

kvet (PhDr. R. Kusendová) 

Paula Zbrehová – za 3. miesto v krajskom kole Hviezdoslavovho Kubína v prednese prózy 

(PhDr. A. Šimová) a za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti 

(PhDr. I. Molčanová) 

Štefan Evin – za 3. miesto v krajskom kole v behu na 300 m v atletike stredných škôl 

(PaedDr. J. Stankovič), za 1. miesto v obvodovom kole olympiády  

anglickom jazyku, za aktívnu účasť v súťaži Angličtinár roka, za  úspešnú 



reprezentáciu školy v matematickej olympiáde v kategórii A  a 

 v matematických súťažiach Náboj, Matematický klokan 

Leo Viliam Sasarák – za 2. miesto v krajskom kole vo florbale chlapcov stredných škôl (Mgr. 

P. Čegiň) 

Peter Pavol Pavlišák – za 2. miesto v krajskom kole vo florbale chlapcov stredných škôl 

(Mgr. P. Čegiň) a za úspešnú reprezentáciu školy v digitálnej fotografii 

(RNDr. M. Tribus) 

Vladimír Slivka – za 2. miesto v krajskom kole vo florbale chlapcov stredných škôl (Mgr. P. 

Čegiň) a za prácu v redakčnom krúžku školského časopisu Phase (PhDr. 

A. Šimová) 

Samuel Šurlák – za 2. miesto v krajskom kole v hádzanej chlapcov stredných škôl (Mgr. P. 

Čegiň) 

Viktória Majcherová – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti (PhDr. I. 

Molčanová) 

Richard Volčko – za 3. miesto v celoslovenskom kole v súťaži družstiev a 3. miesto v súťaži  

jednotlivcov hrajúcich na 1. šachovnici v zrýchlenom šachu (RNDr. A. 

Almássy) 

Soňa Šoltésová – za aktívnu prácu na príprave a realizácii  bilingválnej konferencie Taste the 

Future (Mgr. B. Kucharíková) 

Barbora Tančinová – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti (PaedDr. J. Guľová, 

PhD.) 

 

4.A  

Miroslava Poracká – za úspešnú reprezentáciu školy v matematickej olympiáde  

a v matematických súťažiach Matboj, Náboj a Matematický klokan (RNDr. 

A. Almássy) a  za výborný prospech v priebehu celého gymnaziálneho štúdia 

Michaela Švabová – za úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole rétoriky  Za krásu slova 

(PhDr. A. Šimová) a za výborný prospech v priebehu celého 

gymnaziálneho štúdia 

Bronislava Rohaľová – za úspešnú reprezentáciu školy v ľahkej atletike (PaedDr. Ján 

Stankovič) a za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti počas 

celého gymnaziálneho štúdia (Mgr. L. Blaňárová) 

František Šinaľ – za úspešnú reprezentáciu školy vo florbale počas celého gymnaziálneho 

štúdia (Mgr. P. Čegiň) 

Martina Hrivniaková – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti počas celého 

gymnaziálneho štúdia (Mgr. L. Blaňárová) 

Anna Kocúrová – za aktívnu prácu v redakčnom krúžku školského časopisu Phase, 

Informačného bulletinu a za príspevky do regionálnych novín počas 

celého gymnaziálneho štúdia (PhDr. A. Šimová)  

Soňa Semanková – za úspešnú reprezentáciu školy (PaedDr. Jana Guľová, PhD., Ing. Š. 

Biroš) a PK ANJ (Ing. Š. Biroš) v kultúrnej oblasti počas celého 

gymnaziálneho štúdia   

 

4.B 

Tomáš Vaško – za úspešnú reprezentáciu školy v ľahkej atletike počas celého gymnaziálneho 

štúdia (PaedDr. J. Stankovič)  

Sebastián Benjamín Gajdoš – za úspešnú reprezentáciu školy v hádzanej (Mgr. P. Čegiň) a za 

úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti počas celého 

gymnaziálneho štúdia (PaedDr. Jana Guľová, PhD.) 



Pavol Miko – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti počas celého gymnaziálneho 

štúdia (PaedDr. Jana Guľová, PhD.) 

Andrea Stachurová – za úspešnú reprezentáciu školy v basketbale počas celého 

gymnaziálneho štúdia (Mgr. R. Kica) 

Dominik Artim – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti počas celého 

gymnaziálneho štúdia (Mgr. L. Blaňárová) 

Dušan Roháľ – za aktívnu prípravu a organizáciu Korešpondenčného seminára z chémie pre 

základné školy (Mgr. M. Harčaríková), za úspešnú reprezentáciu školy 

v chemickej olympiáde (RNDr. K. Kaňuchová)  a za úspešnú reprezentáciu 

školy v kultúrnej oblasti počas celého gymnaziálneho štúdia (Mgr. L. 

Blaňárová) 

Jozef Kvašňák – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti  počas celého 

gymnaziálneho štúdia (Mgr. L. Blaňárová) 

Matúš Barút – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti počas celého gymnaziálneho 

štúdia (PhDr. M. Bušíková, PhD.) 

Vladimíra Kožlejová – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti počas celého 

gymnaziálneho štúdia (PhDr. M. Bušíková, PhD.) 

Lívia Puzderová – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti počas celého 

gymnaziálneho štúdia (PhDr. M. Bušíková, PhD.) 

Ronďošová Soňa – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti počas celého 

gymnaziálneho štúdia (PhDr. M. Bušíková, PhD.) 

Vaverčáková Klaudia – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti počas celého 

gymnaziálneho štúdia (PhDr. M. Bušíková, PhD., Ing. Š. Biroš, PaedDr. 

Jana Guľová, PhD.) 

Stanislava Kubinová – za výborný prospech v priebehu celého gymnaziálneho štúdia 

Denisa Guláková – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti počas celého 

gymnaziálneho štúdia (PhDr. M. Bušíková, PhD.) 

Kristína Fečaninová – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti počas celého 

gymnaziálneho štúdia (Mgr. L. Blaňárová) 

Martina Jaššová – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti počas celého 

gymnaziálneho štúdia (PhDr. M. Bušíková, PhD.) 

 

4.C 

Peter Peregrim – za úspešnú reprezentáciu školy vo futbale (Mgr. R. Kica) a za úspešnú 

reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti počas celého gymnaziálneho štúdia 

(Mgr. L. Blaňárová) 

Matej Krumlovský – za úspešnú reprezentáciu školy vo futbale počas celého gymnaziálneho 

štúdia (Mgr. R. Kica) 

Daniel Olearčin – za 3. miesto v krajskom kole v bedmintone žiakov stredných škôl (Mgr. M. 

Ondrušek) 

Jozef Bľanda – za 3. miesto v krajskom kole stredných škôl vo futbale 

Peter Skonc – za 3. miesto v krajskom kole stredných škôl vo futbale 

Samuel Mariančik – za aktívnu prípravu a organizáciu Korešpondenčného seminára z chémie 

pre základné školy (Mgr. M. Harčaríková), za úspešnú reprezentáciu školy 

v chemickej olympiáde (RNDr. K. Kaňuchová) a za výborný prospech 

v priebehu celého gymnaziálneho štúdia  

Natália Sobeková – za 1. miesto v krajskom kole a za 4. miesto v celoslovenskom kole 

olympiády v ruskom jazyku, za úspešnú reprezentáciu školy v olympiáde 

ruského jazyka (PhDr. J. Almássyová) a za výborný prospech v priebehu 

celého gymnaziálneho štúdia 



Bianka Felegiová – za 2. miesto v celoslovenskom kole súťaže Ruské slovo (Mgr. D. 

Mikulová), za úspešnú reprezentáciu školy (Ing. Š. Biroš) a PK ANJ (PhDr. 

Kusendová) v kultúrnej oblasti a za výborný prospech v priebehu celého 

gymnaziálneho štúdia 

Silvia Harajdová – za úspešnú reprezentáciu školy v digitálnej fotografii (RNDr. M. Tribus) a 

za výborný prospech v priebehu celého gymnaziálneho štúdia 

Viktória Trudičová – za výborný prospech v priebehu celého gymnaziálneho štúdia 

Jana Jackaninová – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti počas celého 

gymnaziálneho štúdia (Mgr. L. Blaňárová), za 3. miesto v krajskom kole 

stredných škôl v basketbale dievčat 

Alexandra Ševčíková – za 3. miesto v krajskom kole stredných škôl v basketbale dievčat 

Denisa Vaňová – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti počas celého 

gymnaziálneho štúdia (Mgr. L. Blaňárová) 

Jakub Petrek – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti počas celého 

gymnaziálneho štúdia (Mgr. L. Blaňárová, PhDr. I. Molčanová), za 3. 

miesto v krajskom kole stredných škôl vo futbale 

Zuzana Kohútová – za úspešnú reprezentáciu školy na krajských a celoslovenských kolách 

geografickej olympiády počas celého gymnaziálneho štúdia (PhDr. L. 

Lukáčová) 

Richard Seipel – za aktívnu prácu grafika v školskom časopise Phase a  Informačného 

bulletinu (PhDr. A. Šimová), za aktívnu prácu v školskej televízii GLS 

(PaedDr. Jana Guľová, PhD.) počas celého gymnaziálneho štúdia    

Branislav Zlacký – za 2. miesto v celoslovenskom kole súťaže Ruské slovo  (Mgr. D. 

Mikulová) 

 

4.D 

Lenka Gregová – za 2. miesto v krajskom kole rétoriky Za krásu slova (PaedDr. Jana Guľová, 

PhD.), za aktívnu prácu v Študentskej rade pri Gymnáziu L. Stöckela 

(Mgr. Š. Matiaš), a za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti 

počas celého gymnaziálneho štúdia (PaedDr. Jana Guľová, PhD., Mgr. L. 

Blaňárová) 

Martin Zavacký – za úspešnú reprezentáciu školy vo volejbale počas celého gymnaziálneho 

štúdia (Mgr. M. Ondrušek) 

Radoslav Petrišin – za 3. miesto v krajskom kole žiakov stredných škôl v bedmintone (Mgr. 

M. Ondrušek), za úspešnú reprezentáciu školy vo florbale, stolnom tenise 

a bedmintone počas celého gymnaziálneho štúdia (Mgr. P. Čegiň, Mgr. G. 

Žaková, Mgr. M. Ondrušek) 

Richard Makara – za úspešnú reprezentáciu školy vo florbale (Mgr. P. Čegiň) a v kultúrnej 

oblasti počas celého gymnaziálneho štúdia (Mgr. L. Blaňárová) 

Erik Seman – za úspešnú reprezentáciu školy vo florbale počas celého gymnaziálneho štúdia 

(Mgr. P. Čegiň) 

Filip Gomboš – za úspešnú reprezentáciu školy v hádzanej počas celého gymnaziálneho 

štúdia (Mgr. P. Čegiň) 

Marián Valkučák – za 3. miesto v krajskom kole stredných škôl vo futbale 

Kristína Ferková – za úspešnú reprezentáciu školy v basketbale počas celého gymnaziálneho 

štúdia (Mgr. R. Kica) 

Beáta Baranková – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti počas celého 

gymnaziálneho štúdia (PaedDr. Jana Guľová, PhD., Mgr. L. Blaňárová) 

Katarína Džubakovská – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti  počas celého 

gymnaziálneho štúdia (PaedDr. Jana Guľová, PhD., Mgr. L. Blaňárová) 



Barbora Žáková – za úspešnú reprezentáciu školy v súťažiach o EÚ (PhDr. Lukáčová) a 

v kultúrnej oblasti počas celého gymnaziálneho štúdia (PaedDr. Jana 

Guľová, PhD.) 

Katarína Micheľová – za úspešnú reprezentáciu školy v súťažiach o EÚ počas celého 

gymnaziálneho štúdia (PhDr. L. Lukáčová)   

Dávid Duda – za úspešnú reprezentáciu školy v súťažiach o EÚ (PhDr. L. Lukáčová), 

v krajskom kole dejepisnej olympiády (PhDr. A. Šimová, Mgr. Š. Matiaš) a v 

 krajskom kole československej stredoškolskej dejepisnej vedomostnej súťaže 

(Mgr. Š. Matiaš) 

Šimon Senaj – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti počas celého gymnaziálneho 

štúdia (PhDr. I. Molčanová) 

Alexandra Humeníková – za 1. miesto v krajskom kole rétoriky Za krásu slova (PaedDr. Jana 

Guľová, PhD.), za úspešnú reprezentáciu školy v olympiáde v anglickom 

jazyku, v súťaži Angličtinár roka (PhDr. R. Kusendová), v kultúrnej oblasti 

(PaedDr. Jana Guľová, PhD.) a za výborný prospech  počas celého 

gymnaziálneho štúdia 

Dávid Fejczo – za aktívnu prípravu a organizáciu Korešpondenčného seminára z chémie pre 

základné školy počas celého gymnaziálneho štúdia (Mgr. M. Harčaríková) 

a za úspešnú  reprezentáciu školy v  krajskom kole československej 

stredoškolskej dejepisnej vedomostnej  súťaže (Mgr. Š. Matiaš) 

Štefan Hricov – za aktívnu prípravu a organizáciu Korešpondenčného seminára z chémie pre 

základné školy (Mgr. M. Harčaríková) a za úspešnú reprezentáciu školy 

v chemickej olympiáde (RNDr. K. Kaňuchová) počas celého 

gymnaziálneho štúdia 

Tamara Gmitterová – za úspešnú reprezentáciu školy vo florbale počas celého gymnaziálneho 

štúdia ( Mgr. P. Čegiň) 

Klaudia Krakovská – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti počas celého 

gymnaziálneho štúdia (PaedDr. Jana Guľová, PhD.) 

Miriam Helena Hudák – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti (Mgr. L. 

Blaňárová) a za výborný prospech počas celého gymnaziálneho štúdia 

Richard Štefančin – za výborný prospech počas celého gymnaziálneho štúdia 

Soňa Špaková – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti počas celého 

gymnaziálneho štúdia (PaedDr. Jana Guľová, PhD.) 

Anetta Kurtyová – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti počas celého 

gymnaziálneho štúdia (PaedDr. Jana Guľová, PhD.) 

Miroslava Hnátová – za úspešnú reprezentáciu školy v kultúrnej oblasti počas celého 

gymnaziálneho štúdia (PaedDr. Jana Guľová, PhD.) 

 

Všetky tieto výsledky a aktivity boli dosiahnuté obetavosťou učiteľov 

a uvedomelosťou študentov napriek problémom, ktorými trpí väčšina štátnych škôl. 

Nedostatočné financovanie našej školy sa snažíme kompenzovať získavaním ďalších 

prostriedkov z rôznych grantov, dobrou spoluprácou s rodičmi aj s neinvestičným fondom 

IUVENES pri GLS. 

 

 

 

Silné stránky Slabé stránky 

 vysoký stupeň kvalifikácie učiteľov, 

 výborná vybavenosť školy 

s technickým vybavením pre 

 

 nedostatok finančných prostriedkov 

na postupnú rekonštrukciu školy 



vyučovanie pomocou DT 

 práca učiteľov aj žiakov s  DT 

s využitím moderných metód 

a foriem vyučovania 

 kvalita a skúsenosť pedagogických 

zamestnancov, 

 veľmi dobré meno a tradícia školy 

v regióne, 

 vysoká úspešnosť prijatia 

absolventov na renomované vysoké 

školy na Slovensku aj v zahraničí 

 komplexnosť školy a jej poloha 

(škola, stravovacie zariadenie, 

športový areál), 

 zapojenia do rôznych druhov 

podujatí v rámci mesta a regiónu 

 účasť pedagógov na vzdelávacích 

podujatiach a záujem o samovzde-

lávanie, 

 rozvinutá spolupráca so školami 

na medzinárodnej úrovni (Poľsko, 

Nemecko, Anglicko), 

 spolupráca s  kultúrnymi, 

vzdelávacími, zdravotníckymi 

a správnymi inštitúciami a subjektmi 

tretieho sektora pri organizovaní 

besied, prednášok, prezentácii, 

 dobrá spolupráca s IUVENES n.f., 

ktorého hlavným cieľom  je podpora 

výchovy a vzdelávania na GLS  

 

(zateplenie objektu telocvične) 

 nedostatok, resp. neexistencia 

učebníc, 

 nedoriešené pozemkové pomery 

 nedostatok finančných zdrojov 

na zahraničnú spoluprácu 

 

  

Príležitosti Riziká 

 možnosť modernizovať vyučovací 

proces 

 dobrá a funkčná spolupráca 

so zriaďovateľom, ŠPÚ a NUCEM 

ako predpoklad dobrých koncepčných 

a poradenských služieb, 

 možnosť ďalšieho vzdelávania 

učiteľov v projektoch ESF, podpora 

kariérneho rastu aj 

konkurencieschopnosti školy, 

 bezproblémové uplatnenie 

absolventov školy  

 fungujúce partnerstvo s podobnými 

školami doma a v zahraničí  

 zvýšenie úrovne zapojenia do 

programov medzinárodnej spolupráce 

v rámci projektov, 

 dobrá spolupráca školy so 

 nedostatok finančných prostriedkov 

na obnovu a prevádzku školy  

 pokles počtu žiakov v budúcich 

populačných ročníkoch, 

 rast počtu konkurenčných stredných 

škôl v regióne (cirkevné a súkromné 

školy), 

 zmena hodnotových priorít 

spoločnosti, 

 kríza rodiny, nezáujem rodičov 

o štúdium svojich deti, 

 rastúce výchovné problémy žiakov 

z dôvodu vysokého počtu rodičov 

zamestnaných v zahraničí. 

 pri nevyriešení pozemkových 

pomerov  je ohrozená možnosť 

využitia školského ihriska na 

vyučovanie telesnej výchovy rep. 



zastupiteľstvom mesta a zefektívnenie 

foriem prezentácie sa školy v regióne 

i v zahraničí. 

zvýšené finančné nároky na 

prevádzku školy ( nájomné...) 

 

p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie 

žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 

 
Absolventi všetkých piatich tried 4. ročníka Gymnázia L. Stöckela pokračovali 

v dobrej tradícii školy a aj v tomto školskom roku dosiahli na prijímacích skúškach veľmi 

pekné výsledky: 

 

Počet absolventov v školskom roku 2018/2019..........................  123 

Počet absolventov, ktorí si podali prihlášky na VŠ .....................  123 

Počet prijatých absolventov na VŠ .............................................. 115 

                                       

Úspešnosť prijatia .....................................................................   93,5 % 

 

 

Najpočetnejšie zastúpenie našich posledných absolventov majú:  

  

Informatika 22 

Ekonómia, manažment 17 

Lekárske fakulty – farmácia  14 

Právnické  fakulty 12 

Technické fakulty  10 

Prírodné vedy 8 

Zdravotnícke odbory  7 

Fakulta športu  6 

Filozofické fakulty 5 

Pedagogické fakulty   4 

Medzinárodné vzťahy  4 

Policajná akadémia 2 

Akadémia ozbrojených síl 2 

Architektúra 2 

Zahraničie  

Dánsko, Nemecko, Poľsko 3 

 

 

2. a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 

 
Napriek pretrvávajúcim finančným problémom slovenského školstva darí sa nám 

vytvárať pre našich študentov a zamestnancov pomerne dobré psycho-hygienické podmienky 

v súlade s prevádzkovým poriadkom. Všetky učebne, odborné učebne a ďalšie prevádzkové 

priestory zodpovedajú legislatíve. Okrem toho prispieva k vhodným podmienkam aj tomu 

výborná poloha našej školy v blízkosti centra mesta a v tichom parkovom prostredí, vlastná 



telocvičňa s novou palubovkou a aj možnosť kvalitného stravovania vo vlastnej školskej 

jedálni. Tieto podmienky umožňujú vytvárať rozvrh vyučovacích hodín, ktorý naši študenti 

dokážu zladiť so svojimi aktivitami vo voľnom čase v škole, ale aj mimo nej (jazykové školy, 

ZUŠ...). 

Výhodou pre prípravu na vysokoškolské štúdium je aj alternatívny učebný plán, ktorý 

umožňuje našim študentom vo štvrtom ročníku individuálnu voľbu vyučovacích predmetov 

v súlade s plánmi svojej ďalšej  profesijnej profilácie. 

Ďalšou výhodou je výborná internetizácia našej školy, jej vybavenosť modernou 

počítačovou technikou a dostupnosť internetu nielen pre učiteľov, ale aj pre študentov našej 

školy. 

Ponuka množstva krúžkov umožňuje študentom nielen relaxáciu, ale aj priestor 

na rozvoj ich rozumových schopností. 

Množstvo kultúrnych podujatí, organizovaných celoškolsky aj v rámci triednych 

aktivít, pomáha priaznivo rozvíjať osobnostné kvality. 

Bohatá medzinárodná spolupráca s rovesníkmi z Poľska, Nemecka, USA, Anglicka  

a Írska rozvíja nielen jazykové zručnosti, ale aj schopnosť dobre sa uplatniť  v štúdiu 

na vysokej škole a v budúcom povolaní. 

Priaznivé podmienky, ktoré sa snažíme v našej škole vytvárať, sa odrážajú 

vo výbornom prospechu našich študentov, relatívne nízkom počte vymeškaných hodín, 

angažovanosti študentov v mimoškolskej činnosti a vo výbornom umiestnení našich 

absolventov na kvalitných vysokých školách. 

 

 

b)  Voľnočasové aktivity školy 
  
 V školskom roku 2018/2019, podobne ako v predchádzajúcich rokoch, sme zvýšenú 

pozornosť venovali talentovaným žiakom a krúžkovej činnosti. Túto spoločensky užitočnú 

činnosť sme mohli aj v tomto roku financovať zo vzdelávacích poukazov. Napriek tomu, že 

ich výška bola skôr morálnym ocenením vedúcich krúžkov, učiteľov pozornosť potešila. 

              

 

V školskom roku 2018/2019 v škole pracovali tieto krúžky:   

 

1. Biologická olympiáda- teoretická časť, kat. A- Mgr. Vincent Hudák  

2. Biologická olympiáda  - postery – RNDr. Ján Kleban, PhD. 

3. Biologická olympiáda - teoretická časť, kat. B – Mgr. Stanislava Mackaničová 

4. Matematická olympiáda  2. ročník kat. A – RNDr. Tatiana Prextová 

5. Matematická olympiáda  3. ročník kat. B – RNDr. Renáta Mikitová  

6. Matematická olympiáda  1. ročník kat. C – RNDr. Anton Almássy  

7. Fyzikálna olympiáda 1. roč. (kat D) – Mgr. Monika Andrejovská 

8. Fyzikálna olympiáda  (kat A, B) – RNDr. Peter Bubák 

9. Fyzikálna olympiáda  (kat C) – Mgr. Monika Andrejovská 

10. Fyzikálna olympiáda  (kat D) – Mgr. Monika Andrejovská 

11. Chemická olympiáda kat. A (1. ročník)  – RNDr. Kvetoslava Kaňuchová  

12. Chemická olympiáda kat. B (3. ročník) – Mgr. Jana Ganzarčíková 

13. Chemická olympiáda kat. C (2. ročník) – Mgr. Martina Harčaríková  

14. Korešpondenčný seminár z chémie – Mgr. Martina Harčaríková 

15. Olympiáda ľudských práv 1.- 4. roč. – Mgr. Jana Lešková 

16. Olympiáda v ruskom jazyku – PhDr. Jarmila Almássyová 

17. Príprava na maturitu – PhDr. Rozália Kusendová 



18. Geografická olympiáda 1  – Mgr. Gabriela Žáková 

19. Geografická olympiáda 2  – PhDr. Lenka Lukáčová 

20. Geografická olympiáda 3  – Mgr. Bibiana Kuchariková 

21. Olympiáda v anglickom jazyku, kat. 2A –  Ing. Zuzana Drusková  

22. Olympiáda v anglickom jazyku, kat. 2B – Mgr. Ondrej Žinčák 

23. Olympiáda v anglickom jazyku, kat. 2C1 – Mgr. Dana Mikulová 

24. Olympiáda v anglickom jazyku, kat. 2C2 – Mgr. Anna Maria Nižník 

25. Olympiáda vo francúzskom jazyku – Mgr. Jana Štecová 

26. Krúžok konverzácie v NJ – Mgr. Marianna Pribilincová 

27. Olympiáda v NEJ (1.-2. roč) – Mgr. Marianna Pribilincová 

28. Olympiáda v nemeckom jazyku – PhDr. Mária Bušíková, PhD. 

29. Olympiáda v slovenskom jazyku – PaedDr. Jana Guľová, PhD. 

30. Dejepisná olympiáda 1 – PhDr. Anna Šimová 

31. Dejepisná olympiáda 2 – Mgr. Štefan Matiaš  

32. Mladý Európan – PhDr. Lenka Lukáčová 

33. Krúžok SOČ –  PhDr. Anna Šimová 

34. Spravodajstvo GLS – PaedDr. Jana Guľová, PhD., PhDr.Anna Šimová 

35. Redakčný - Phase – PhDr. Anna Šimová  

36. Literárno-dramatický krúžok (Galatea) – PhDr. Mária Bušíková, PhD. 

37. Divadelný krúžok – PhDr. Ingrid Molčanová 

38. Krúžok ľudový spev a tanec – Mgr. Lenka Blaňárová 

39. Rozhlasový krúžok  – Mgr. Štefan Matiaš 

40. Po stopách holokaustu – Mgr. Jana Lešková 

41. Regionálny krúžok - Mgr. Martin Mikula 

42. Krúžok programovania - Ing. Nataša Hutňanová 

43. Zdravotnícky krúžok – Mgr. Stanislava Mackaničová 

44. Muzika Klub – Ing. Štefan Biroš 

45. Volejbalový krúžok – chlapci  a dievčatá - Mgr. Marek Ondrušek 

46. Krúžok basketbalový - chlapci a dievčatá – Mgr. Rastislav Kica 

47. Športové všeličo – Mgr. Gabriela Žáková 

48. Šachový krúžok – RNDr. Anton Almássy 

49. Florbal – chlapci + dievčatá – Mgr. Peter Čegiň 

 

 

 

c)  Spolupráca školy s rodičmi  
 
 Výborné výsledky, ktoré sme v uplynulom roku dosiahli, sú plodom dobrej spolupráce 

nielen učiteľov a študentov, ale aj rodičov a školy. Dobrá spolupráca bola nielen vo 

výchovno-vzdelávacej oblasti, ale aj pri organizovaní väčších podujatí či materiálnom rozvoji 

školy. Významnú úlohu pri tom zohráva IUVENES pri GLS, neinvestičný fond, 

prostredníctvom ktorého sa nám darí nadštandardne zabezpečovať mimoškolskú a záujmovú 

činnosť v škole, starostlivosť o talentovaných študentov a  modernizovať technické 

a didaktické vybavenie učební.  

 

 

 

 

           Mgr. Alena Gombošová 

         riaditeľka školy 



Stanovisko Rady školy pri Gymnáziu L. Stöckela v Bardejove 

 

 
 

 

 Rada školy pri Gymnáziu L. Stöckela v Bardejove berie na vedomie informáciu 

o výchovno-vzdelávacej činnosti a dosiahnutých výsledkoch žiakov za školský rok 

2018/2019. K predkladanej správe neboli pripomienky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       RNDr. Tatiana Prextová 

       predsedníčka  Rady školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stanovisko zriaďovateľa 

 

 
 

 

 Odbor školstva Prešovského samosprávneho kraja schvaľuje Správu o výchovno-

vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2018/2019 

v Gymnáziu Leonarda Stöckela v Bardejove. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                PaedDr. Ján Furman 

             vedúci odboru školstva  


