
        Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY 
 

NA GYMNÁZIU VO VRANOVE NAD TOPĽOU 
V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 

 
Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch a podmienkach 

škôl a školských zariadení 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1. Názov: Gymnázium vo Vranove nad Topľou 

2. Adresa: Ulica Dr. C. Daxnera 88/3, 093 13 Vranov nad Topľou 

3. Telefón: tel. +421 57 4464574, fax: +421 57 4461017 

4. Web: http://www.gyvv.sk  e-mail: skola@gyvv.sk, skola@gymvv.svcmi.sk 

5. Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru č. 2, Prešov 08001 

6. Vedúci zamestnanci: 

 PhDr. Zuzana Dragulová, PhD – riaditeľka školy 

 PhDr. Slavomír Kmec  – zástupca riaditeľa školy 

7. Rada školy: 

PhDr. Maroš Mitrík - predseda RŠ 

    Rada rodičov: 

           PhDr. Terézia Terifajová – predseda RRZ 

 

 

 

 

Počet žiakov školy: 397, žiaci so špeciálnymi vzdelávacími potrebami: 0 

 

 

 

 

 

 

Počet uchádzačov:   4-ročné štúdium – 128 

                                   

Počet úspešných uchádzačov:  4-ročné štúdium – 100 

                                                                 

Počet žiakov prijatých do 1. ročníka: 4-ročné štúdium – 70 

A . Základné identifikačné údaje o škole 

B. Údaje o počte žiakov školy 

D. Údaje o počte prijatých žiakov 

1. 

http://www.gyvv.sk/
mailto:skola@gyvv.sk
mailto:skola@gymvv.svcmi.sk


 

 

 

 

 

PROSPECH V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 

 

 
 

 

E. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 



DOCHÁDZKA V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 

 

 
 

 

MATURITNÉ SKÚŠKY 2016/2017 

 

 



OPRAVNÉ SKÚŠKY 

 

 
Počet 

 
I. roč. II. roč. III. roč. IV. roč. 

Opravné skúšky 0 0 0 2 2 

Komisionálne skúšky 
neklasifikovaných 

0 0 0 2 2 

 

 

VÝCHOVNÉ OPATRENIA 

 

 
Počet 

 
I. roč. II. roč. III. roč. IV. roč. 

Pochvala tr. učiteľom 22 16 8 17 63 

Pochvala riaditeľom 
školy 

15 14 17 21 67 

Pokarhanie tr. učiteľom 2 1 - - 3 

Pokarhanie riaditeľom 
školy 

- - - - - 

Pokarhanie 
s podmienečným 
vylúčením 

- - - - - 

Vylúčenie zo školy - - - - - 

 



 

 

 

 

Štúdium Odbor Zameranie 

4-ročné 7902 J 00 - gymnázium  

 

 

 

 

 

 

 Stav k 15.9.2013 

  

 

Pracovné 
zaradenie 

Počet v tom bez 
DPŠ 

zaradení v plat. tr. 

kvalifikovaní nekvalifikovaní 9. 10. 11. 12. 

Učitelia 33 33 0 0 0 5 10 18 

 

 

Pracovné zaradenie Počet 
v tom 

administ. prevádz. ostatní 
kvalifik. nekvalifik. 

V škole 10 10 0 3 7 0 

V školskej jedálni 5 5 0 1 4 0 

Spolu 15 15 0 4 11 0 

F. Študijné odbory a ich zamerania 

G. Počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu 



 

 

 
 

Meno zamestnanca Názov vzdelávania/školenia 

Mgr. Slavomíra Bilíková Prvá atestácia - predatestačné vzdelávanie 

RNDr. Martina Brunovská Inštruktáž k matematickej olympiáde - kategória A 

PaedDr. Miroslava Fuňáková 

Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 

Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou 
IKT 

Mgr. Eva Hrunová 

aktualizačné vdelávanie Softimex Multimédiá, s.r.o. Lubeník Práca s 

údajmi v prostredí Microsoft Excel 

aktualizačné vdelávanie Softimex Multimédiá, s.r.o. Lubeník 
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 

aktualizačné vdelávanie Softimex Multimédiá, s.r.o. Lubeník Tvorba a 
využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 

Mgr. Katarína Kerestešová 1. atestácia Katolícka univerzita Ružomberok 

PhDr. Slavomír Kmec Funkčné vzdelávanie ukončené záverečnou prácou a skúškou 

RNDr. Silvia Konečná 

Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese (aktualizačné 
vzdelávanie) 

Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou 
IKT (aktualizačné vzdelávanie) 

Mgr. Helena Lengvarská 

Školenie organizované vydavateľstvom Klett. Možnosti využitia matriálov, 
učebníc a webovej stránky vydavateľstva vo vyučovacom procese. 
Samoštúdium. 

Seminár Jazykový kvet 2018 

Mgr. Matúš Magura 

Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukčnom procese s podporou 
IKT 

Mulimedialne tabletove zariadenia v edukcnom procese 

PhDr. Maroš Mitrik Pearson EduTour - Win-Win Theory 

Ing. Ján Motešický Informatika v prírodných vedách a matematike 

Mgr. Katarína Chromčová SEMINÁR K JAZYKOVÉMU KVETU 

H. Ďalšie vzdelávanie zamestnancov 



RNDr. Valéria Novikmecová SČK kurz prvej pomoci pre pedagogických pracovníkov - doškolenie 

RNDr. Radovan Palík 

Aktualizačné vzdelávanie: Cloudové riešenia a ich využitie vo 
vyučovacom procese 

Školenie: Programujeme v Pythone I 

Mgr. Iveta Pribulová Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 

Mgr. Michaela Šuličová 

Správanie žiakov v škole a prevencia problémov s disciplínou 

Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 

Rozširovanie digitálnych kompetencií pedagogických zamestnancov 
prostredníctvom efektívneho využívania pokročilých funkciíí aplikácii 

Microsoft Office 

Projektové vyučovanie a manažment žiackych projektov 

Zvyšovanie kompetencie pedagogických zamestnancov pri riešení 
konfliktov so zameraním na edukačný proces 

Mgr. Zuzana Zubková 

Optimalizácia vyučovania pre českých a slovenských učiteľov nemeckého 
jazyka Dillingen Nemecko 

Seminár Jazykový kvet 2018 



 

 

 

KONKRETIZÁCIA MIMOŠKOLSKÝCH AKTIVÍT 

PK anglického jazyka 

 

Názov akcie Termín 

Vedomostný kvíz pre študentov - QUIQUIZ PhDr. Maroš Mitrik, Mgr. 
Radoslav Slivka 

raz týždenne 

 

PK nemeckého a ruského jazyka 

Názov akcie Termín 

Príprava žiačky Alexandry Janovej 1.B na recitačnú súťaž v nemeckom 
jazyku Jazykový kvet. 

február - apríl 2018 

Príprava žiačky Kristíny Vysokej 3.B na Olympiádu v nemeckom 
jazyku. 

október 2017 - január 2018 

Európsky deň jazykov - prezentácia Ruskej Federácie spojená s 
výstavou suvenírov z rusky hovoriacich krajín. 

26.09.2017 

Školské kolo olympiády v Ruskom jazyku 20.12.2017 

Živá klasika - účasť v súťaži v prednese prózy v ruskom jazyku - 
Celoslovenské kolo medzinárodnej súťaže 

15.03.2018 

Účasť v krajskom a celoslovenskom kole súťaže v prednese v ruskom 
jazyku "Ruské slovo" 

20.03.2018 a 27.03.2018 

Účasť v celoštátnej súťaži v prednese v ruskom jazyku "Puškinov 
pamätník" 

28.04.2018 

Účasť v krajskom kole olympiády v ruskom jazyku 15.02.2018 

Účasť v súťaži v prednese v ruskom jazyku "Jazykový kvet" v krajskom 
semifinále, krajskom finále a v celoštátnom kole. 

06.03., 09.04. a 01.06.2018 

Účasť v medzinárodnej súťaži FOTODIPLOMACIA 2018 19.04.2018 

Účasť v školskom kole mini SOČ pre 1. ročník 05.06.2018 

Súťaže - Jazykový kvet príprava "celý rok", krajské semifinále 
- 6.3.2018, krajské finále 9.4.2018 

Olympiáda v nemeckom jazyku - príprava žiakov, organizácia šk. kola príprava - v rámci krúžku - celý rok, 
šk. kolo ONEJ - november 2017 

Európsky DEŇ JAZYKOV 26.09.2017 

mini- SOČ konzultácie - šk. rok 2017/2018 

príprava žiakov na DOD 01.02.2018 

Príprava žiakov na Deň otvorených dverí 01.02.2018 

 

PK spoločenskovedných predmetov 

 

Názov akcie Termín 

Olympiáda pre deti v KC v Čemernom apríl 

Aktivity v rámci projektu " Medzinárodnej ceny vojvodu z 
Edinburghu" 

september- jún 

Školenie Vedúcich programu Medzinárodnej ceny vojvodu z 
Edinburghu 

október 

študijná cesta - projekt Kam vedie nacionalizmus a extrémizmus jún 

I. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 



  

PK biológie, chémie a geografie 

 

Názov akcie Termín 

Deň vedy so SAV - prednáška s pracovníkmi Biomedicínského centra 
SAV 

08.03.2018 

Vietnam - brána do Indočíny koniec februára 2018 

Klub chemikov-spolupráca komisie chemickej olympiády a UPJŠ 
Košice registrácia a členstvo študentov, prednášky a praktické 
laboratórne cvičenia 

november-december 

mini- SOČ 
konzultácie - šk. rok 17/18, obhajoba 

prác mini- SOČ 5.6.2018 

Parazitologický ústav SAV Košice - parazity v sociálne znevýhodnenom 
prostredí 

Jún + 

Spolupráca s Bukóza Holding, a.s. - Deň Bukózy - priateľská škola, 
zariadenie chemického laboratória, tvorba učebnice Praktická chémia 

Celý rok 

Vedenie družstva prvej pomocí Celý rok 

 

 

PK matematiky, fyziky a informatiky 

 

             

 PK slovenského jazyka a literatúry, umenia a kultúry 

 

Názov akcie Termín 

spolupráca s Hornozemplínskou knižnicou vo Vranove nad Topľou priebežne 

príprava žiakov na recitačné a autorské literárne súťaže priebežne 

príprava rôznych kultúrnych programov priebežne 

Príprava žiakov na Hviezdoslavov Kubín marec 2018 

Príprava žiakov na olympiádu zo SJL január 2018 

Príprava a realizácia komisionálnych skúšok v 4. ročníku január 2018 

Príprava študentov na Štúrov Zvolen apríl, máj 2018 

Realizácia literárnych súťaží - Hodžova esej máj 2018 

Názov akcie Termín 

RECFA Meeting Bratislava (vedecká konferencia za účasti riaditeľky 
CERNu) - účasť troch žiakov 

17-18.5.2018 

Konferencia SAV Smolenice (vedecká konferencia SAV): "Mladá nádej 
slovenskej vedy"-žiaci prezentujú svoju školu a úspechy pred SAV 

28-29.6.2018 

Amavet klub pri Gymnáziu - Asociácia pre mládež, vedu a techniku na 
Slovensku, ktoré vytvára podmienky pre nádejných mladých vedcov. 
Pomáha napĺňať predstavy žiakom i študentom. 

celý práca technika požiarnej ochrany celý rok 

organizácia súťaže i-bobor na škole november 2017 

Matematický klokan 19.03.2018 

Matematická olympiáda- kategória A september 2017-január2018 

Matematický klokan 2017/2018 marec 2018 

Citové nazeranie na život s o. P. Hudákom 29.01.2018 

Citové nazeranie na život s  o. P. Hudákom 25.06.2018 



 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

 

Názov akcie Termín 

Beseda s lekárom - patológom - zaujímavé prípady z klinicko-
patologickej praxe. 

22.02.2018 

Beseda s väzenským psychológom Zboru väzenskej a justičnej stráže v 
Prešove - Príprava a činnosť väzenského psychológa, zaujímavé 
prípady z praxe. 

03.10.2017 

Pojektu FGC tour 2017 „Medici za zdravie žien“ - prednáška so 
študentmi medicíny v spolupráci s Ligou proti rakovine - 
gynekologické prehliadky, dôležitosť preventívnych prehliadok 

11.10.2017 

Vedecké dielne - Onkológia VDO - Nadácia Výskum rakoviny a Ústav 
experimentálnej onkológie SAV - edukačno-popularizačné prednášky 

20.02.2018 

 

 

Primárna prevencia drogových závislosti a iných sociálno-patologických javov, hliadka 

prvej pomoci 

 

Názov akcie Termín 

Charitatívna zbierka potravín SČK október 

Študentská kvapka krvi- spolupráca s hematologicko- transfúznym 
oddelením VT a SČK 

november 

Kriminalita mládeže a užívanie drog - beseda s príslušníkom 
Policajného zboru SR VT 

december 

Charitatívna zbierka SČK a humanitná pomoc ľuďom v núdzi marec 

Valentínska kvapka krvi február- marec 

Týždeň zdravej výživy: Deň zeleniny, Deň ovocia, Mliečny deň, Sladko 
a zdravo, Pitný režim 

apríl 

 

KMD Fénix a výchovný poradca 

 

Názov akcie Termín 

I. Pribulová - hlavný animátor – d. o. Fénix september 2017 - jún 2018 

Dobro došlo - dni dobrovoľníctva v rámci PSK september 

Rozprávkovo-športové dopoludnie v Komunitnom centre v Čemernom september 

Celoslovenská zbierka v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých 
- Biela pastelka 

september 

Podpis dohody o partnerskej spolupráci s Prešovským 
dobrovoľníckym centrom - občianske združenie 

október 

Celoslovenská zbierka - Nezábudka október 

Úprava interiéru v Komunitnom centre v Čemernom november 

Hallowen party v Centre mladých november 

Návšteva detského onkologického oddelenia v nemocnici v Košiciach 
s programom pre deti 

november 

Mikuláš v materskej škôlke sídl. 2 december 

Mikuláš na gymnáziu december 

Posedenie s mikulášom a deťmi zamestnancov školy december 



Vianočná párty v CM december 

Pleš študentov február 

Deň pre seniorov marec 

Deň knihy v KC v Čemernom marec 

Olympiáda pre deti v KC v Čemernom apríl 

Celoslovenská zbierka v spolupráci s Ligou proti rakovine - Narcis apríl 

Úprava exteriéru v KC v Čemernom máj 

Celoslovenská zbierka v spolupráci s organizáciou sklerózy multiplex - 
Slnečnica 

máj 

Deň detí v integrovanej škole jún 

Deň detí na detskom oddelení v nemocnici vo Vranove n/T. jún 

Podpis dohody o partnerskej spolupráci s neziskovou organizáciou - 
Tichý dom 

jún 

V. Voľanská- štatutár d.o. Fénix september 2017-jún 2018 

Podpísanie dohody o partnerskej spolupráci s Prešovským 
dobrovoľníckym centrom 

október 

 

Telesná a športová výchova 

 

Názov akcie Termín 

OK volejbal chlapcov 20.03.2018 

OK volejbal dievčat 21.03.2018 

Medzinárodná súťaž o Pohár primátora mesta Bystřice nad 
Pernštejnom 

september 

KK vo volejbale chlapcov 19.04.2018 

KK vo volejbale dievčat 20.04.2018 

Basketbalový turnaj o Pohár riad. Gymnázia v Humennom -D 07.12.2017 

Basketbalový turnaj o Pohár riad. Gymnázia v Humennom -CH 08.12.2017 

Vianočný medzitriedny turnaj v basketbale-13. ročník 18.-22.12.2107 

Turnaj v stolnom tenise o Pohár riad. Gymnázia-8. ročník 18.-22.12.2017 

OK v Cezpoľnom behu ZŠ-SŠ,CH a D -organizátor 29.09.2017 

OK v Stolnom tenise SŠ-CH a D -organizátor 10.-13.10.2017 

OK v Basketbale SŠ-CH a D-organizátor 14.-15.2.2018 

OK v Atletike SŠ-CH a D-organizátor 28.05.2018 

Krajské kolo v Basketbale-CH-Sabinov 09.03.2018 

Krajské kolo v Stolnom tenise-CH-Š. Michaľany 13.04.2018 

Krajské kolo v Atletike-CH a D-Prešov 08.06.2018 

Majstrovstvá Slovenska v Stolnom tenise-CH-Bratislava 18.-19.4.2018 

Majstrovstvá Slovenska v Atletike-CH a D-Nové Zámky 18.-19.6.2018 

 

 

       



Zdravá škola a zmysel života 

  

Názov akcie Termín 

I. Pribulová - hlavný animátor - Fenix 
september 2017 - jún 

2018 

Dobro došlo - dni dobrovoľníctva v rámci PSK september 

Roprávkovo-športové dopoludnie v Komunitnom centre v Čemernom september 

Celoslovenská zbierka v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých - Biela pastelka september 

Podpis dohody o partnerskej spolupráci s Prešovským dobrovoľníckym centrom - 
občianske združenie 

október 

Celoslovenská zbierka - Nezábudka október 

Úprava interiéru v Komunitnom centre v Čemernom november 

Hallowen party v Centre mladých november 

Návšteva detského onkologického oddelenia v nemocnici v Košiciach november 

Mikuláš v materskej škôlke sídl. 2 december 

Mikuláš na gymnáziu december 

Posedenie s mikulášom a deťmi zamestnancov školy december 

Vianočná párty v CM december 

Pleš študentov február 

Deň pre seniorov marec 

Deň knihy v KC v Čemernom marec 

Olympiáda pre deti v KC v Čemernom apríl 

Celoslovenská zbierka v spolupráci s Ligou proti rakovine - Narcis apríl 

Úprava exteriéru v KC v Čemernom máj 

Celoslovenská zbierka v spolupráci s organizáciou sklerózy multiplex - Slnečnica máj 

Deň detí v integrovanej škole jún 

Deň detí na detskom oddelení v nemocnici vo Vranove n/T. jún 

Podpis dohody o partnerskej spolupráci s neziskovou organizáciou - Tichý dom jún 



SPOLUPRÁCA S ORGANIZÁCIAMI 

 

PK anglického jazyka 

 

Názov organizácie Dôvod spolupráce 

Materská škola šíriť pozitívne povedomie o škole na verejnosti 

BIE - Best In English online súťaž v anglickom jazyku 

US Embassy, Speaker´s Corner Program Prednáška amerického atašé 

AIESEC, EDUCATE SLOVAKIA Pobyt  4 zahraničných stážistov – multikultúra po anglicky 

Gymnázium L.Svobodu, Humenné, Iuventa účasť v komisii na okresnom kole OAJ 

 

PK biológie, chémie a geografie 

 

 

Názov organizácie Dôvod spolupráce 

Komisia chemickej olympiády 
Príprava školského kola chemickej olympiády kat A, účasť 
študentov na krajskom kole 

Klub chemikov - spolupráca UPJŠ a komisie 
chemickej olympiády 

Prednášky a praktické cvičenia pre študentov (členov) 

Bukóza Holding, a.s. 
Priateľská škola, pomôcky a materiály pre vyučovanie chémie - 
tvorba učebných materiálov k predmetu "Praktická chémia" 

Parazitologický ústav SAV Košice začiatok spolupráce, praktická časť SOČ... 

Projekt Svet okolo nás 
Vietnam - brána do Indočíny - organizovanie medzipredmetovej 
kinoprednášky 

UPJŠ Košice IT Akadémia - školenie a overovanie metodík z geografie 

Ústav patológie Univerzitnej nemocnice L. 
Pasteura Košice 

beseda spojená s diskusiou 

Ústav experimentálnej onkológie SAV, 
Bratislava 

workshop 

Biomedicínsky ústav SAV Košice beseda 

STU Bratislava (Doc. Milan Vrška) Tvorba učebných materiálov k predmetu "Praktická chémia" 

 

PK nemeckého a ruského jazyka 

 

 

Názov organizácie Dôvod spolupráce 

Spolupráca s Ruským centrom vedy a 
kultúry v Bratislave 

Využívanie ponúk na účasť v medzinárodných súťažiach, 
organizovaných v Rusku, poskytnutie učebníc a inej literatúry 
zdarma a pod. 

 

 

 



PK matematiky, fyziky a informatiky 

 

Názov organizácie Dôvod spolupráce 

TransData Žiacke preukazy ISIC 

CKM SYTS Známky a systém zliav pre žiacke preukazy ISIC 

UPJŠ Košice - ústav biofyziky Práca na výskume - dvaja žiaci 

Amavet podpora mládeže vo výskume 

Slovenská akadémia vied Spolupráca v oblasti prednášok a vzdelávania 

TU Košice prednášky - informatika 

ESET prednášky - informatika 

ŠPÚ- Bratislava tvorba tem. plánov pre ŠVP, cieľové požiadavky pre matematiku 

NÚCEM- Bratislava materiály potrebné k maturitným skúškam 

Talentída, n. o. - Bratislava organizovanie súťaže matematický klokan 

IUVENTA organizovanie matematickej olympiády- texty úloh, termíny 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach inštruktáž k matematickej olympiáde, IT Akadémia 

Prešovská univerzita v Prešove domáce a školské kolo MO 

Prešovská univerzita, Fakulta prírodných a 
humanitných vied 

Matematická olympiáda 

Prešovská univerzita, Fakulta prírodných a 
humanitných vied 

Príprava na štúdium matematiky 

 

 

 

PK spoločenskovedných predmetov 

 

Názov organizácie Dôvod spolupráce 

Detská organizácia Fénix Na škole pracuje KMD- Fénix pod záštitou DO Fénix 

Nadácia vojvodu z Edinburgu Zapojili sme sa do programu DofE 

Centrum pre Európsku politiku- Bratislava, 
EUTIS- Brno 

Zapojenie sa do projektu Erasmus pre učiteľov- výmena učiteľov 
zo Slovenska, Čiech, Slovinska a Chorvátska 

MKD vo Vranove nad Topľou- Centrum 
mladých 

Organizovanie podujatí a dobrovoľnícka činnosť 

KC Európa- Čemerné Dobrovoľnícka činnosť 

Dom seniorov Dobrovoľnícka činnosť 

Človek v ohrození Beseda, využívanie filmov v boji proti extrémizmu 

Amnesty International 
Školenie, ako naučiť žiakov byť tolerantní voči migrantom a 
majoritným skupinám. 

UK Právnická fakulta BA 
Vyučovacie hodiny so študentami Právnickej fakulty na tému ... 
Ústavné právo a dodržiavanie ľudských práv 

Matica slovenská Výstava k 1. svet. vojne, motivačné besedy s predsedom MS 

 

 



PK slovenského jazyka a literatúry, umenia a kultúry 

 

Názov organizácie Dôvod spolupráce 

MÚ vo Vranove nad Topľou Dobrovoľnícka činnosť 

Hornozemplínska knižnica vo Vranove informatická výchova, besedy a literárne súťaže 

Hornozemplínske osvetové stredisko príprava recitačných a autorských literárnych súťaží 

MsDK vo Vranove nad Topľou Moderátorská činnosť 

Hornozemplínske osvetové stredisko 
Vranov nad Topľou 

Účasť žiakov na súťažiach Hviezdoslavov Kubín, Štúrov Zvolen, 
učitelia aj členovia porôt 

Hornozemplínska knižnica Vranov nad 
Topľou 

Praktické vyučovanie knižných služieb a informácií v 1. ročníku 

 

PK telesnej a športovej výchovy 

 

Názov organizácie Dôvod spolupráce 

mesto Vranov nad Topľou športové aktivity 

CVČ Vranov nad Topľou športové aktivity 

MŠK Vranov nad Topľou, SAŠŠ súťaže, reprezentácia školy 

 

Primárna protidrogová prevencia, hliadka prvej pomoci 

 

Názov organizácie Dôvod spolupráce 

PZ SR Vranov nad Topľou Primárna prevencia drogových závislostí - beseda 

Slovenský Červený kríž 
Charitatívne zbierky, súťaž Družstva prvej pomoci, Valentínska a 
Študentská kvapka krvi 

Hematologicko-transfúzne oddelenie 
Vranovskej nemocnice 

Valentínska a Študentská kvapka krvi 

 

 

Zdravá škola 

 

Názov organizácie Dôvod spolupráce 

Detská organizácia Fénix Organizácia dobrovoľníckych aktivít 

Komunitné centrum v Čemernom Organizácia dobrovoľníckych aktivít 

Únia nevidiacich a slabozrakých Celoslovenská zbierka 

Liga za duševné zdravie Celoslovenská zbierka 

Liga proti rakovine Celoslovenská zbierka 

Slovenský zväz sklerózy multiplex Celoslovenská zbierka 

Unicef Celoslovenská zbierka modrý gombík 

 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

 

Názov organizácie Dôvod spolupráce 

Liga proti rakovine workshop 

Zbor väzenskej a justičnej stráže Prešov beseda spojená s diskusiou 

Ústav experimentálnej onkológie SAV beseda 



 

Škola spolupracuje s médiami pri propagácii dosiahnutých výsledkov – rádio Regina, TA3, Tv JOJ, 

RTVS, TASR, regionálna tlač. 

 

SLUŽBY POSKYTOVENÉ RODIČOM A ŽIAKOM 

 

1. Elektronická žiacka knižka – zavedená od šk. roku 2006/2007 

 rodič má možnosť priebežnej kontroly práce žiaka 

2. Elektronické prihlasovanie na obedy – zavedené v školskom  roku 2006/2007 

 dodržiavanie zásad  hygieny pri výdaji jedál 

 nemožnosť zneužitia stravných  lístkov 

 v šk. roku 2007/2008 zavedené elektronické vyhlasovanie 

 jedálny lístok na webe školy 

3. Elektronické prihlasovanie a odhlasovanie žiakov – dochádzka od šk. roku 2011/2012  

 kontrola dochádzky rodičmi online 

 možnosť využitia karty ISIC – zľavy na nákupy, akcie a služby 

 

Spolupráca školy s vysokými školami  

Gymnázium intenzívne pracuje na rozbehnutí systematickej spolupráce s blízkymi VŠ.  

S UPJŠ Košice sme podpísali dohodu o partnerstve, stali sme sa partnerskou školou, učitelia 

a riaditeľka sa zúčastňujeme odborných seminárov na pôde UPJŠ. 

Dvaja žiaci gymnázia pracovali pod vedením svojich pedagógov a odborníkov z katedry biofyziky 

PrF UPJŠ v laboratóriách fakulty na prácach SOČ v predmetoch biológia a fyzika – G. Paľko za úspechy 

(viď tabuľka)  dostal aj ocenenie Žiak PSK 2017 , jeho vedúci Ing. Motešický Pedagóg 2017. 

S PU Prešov spolupracujeme na práci SOČ a hľadáme spoločný priestor v spoločenskovedných 

disciplínach a v jazykoch. Podpísali sme Memorandum o spolupráci september 2017. 

STU Bratislava – spolupráca a odborný garant pre pripravovaný modul s rozšíreným vyučovaním  

BIO-CHE. 

Hutnícka fakulta TU Košice – spolupráca v oblasti CHE  - motivačné prednášky 

 

ŽIACKA  ŠKOLSKÁ  RADA 

 

Zloženie ŽŠR pri Gymnáziu vo Vranove nad Topľou 

Predseda ŽŠR  Františka Smolejová 

Zapisovateľ  Timotej Mikloš 

Počet členov ŽŠR 8 

Koordinátor ŽŠR Mgr. Viera Voľanská, kariérny poradca školy 

 

Činnosť ŽŠR pri Gymnáziu vo Vranove nad Topľou 

ŽŠR reprezentuje žiakov a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k škole, k vedeniu školy. Jej 

zasadnutia sa konali pravidelne v mimovyučovacom čase, ale činnosť ŽŠR pri gymnáziu ožila. Na 

činnosť žiackej rady dozerá poverený pedagogický zamestnanec. Jej činnosť je financovaná podporou z  

projektu Fénix d.o.. 

Činnosť žiackej školskej rady sa zameriava predovšetkým na: 

 zastupuje žiakov vo vzťahu k vedeniu školy, predkladá im svoje návrhy a stanoviská,  

 volí a odvoláva zástupcu žiakov do rady školy, 

 vyjadruje sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam vo výchove zo strany školy, 

 dohliada na dodržiavanie školského poriadku, 

 organizuje kultúrne, vzdelávacie a športové akcie školy, tvorí svoj plán aktivít na školský rok, 

 zúčastňuje sa vzdelávacích aktivít tejto oblasti, 

 významne pomáha pri veľkých akciách školy a DOD, 



 participuje na činnosti regionálneho parlamentu mládeže,  

 informuje študentov a vedenie školy o svojej činnosti, 

Vedenie školy konzultovalo v diskusiách – školský poriadok, tvorbu UP pre moduly pre 1. ročník, 

skúsenosti a pripomienky končiacich žiakov k ŠkVP, kvalite a rozsahu vyučovania počas 4 rokov na 

gymnáziu. 

Činnosť ŽŠR v školskom roku 2017/2018 prebiehala v súlade s plánom ŽŠR. K najväčším 

mimovyučovacím akciám ŠŽR patrila spoluorganizácia DOD, organizácia imatrikulačného večierka pre 

prvákov. ŽŠR si našla novú aktivitu – pripravuje aktivity a pracuje s deťmi v komunitnom centre 

v Čemernom.  

 

Spolupráca ŽŠR s mestom a s krajom 

 Predseda ŽŠR F. Smolejová je zároveň predsedom Vranovského parlamentu mládeže. Členmi 

Vranovského parlamentu mládeže bolo 5 členov ŽŠR. Táto neformálna skupina spolupracuje 

s mládežníckymi organizáciami v meste, s novovzniknutým Centrom mládeže Vranova pri MsDK 

Vranov, s organizáciami v okrese, z iných miest, venuje sa organizovaniu akcií pre mládež, zapája sa do 

politiky mesta, organizuje školenia pre mládežníkov zamerané na ich osobnostný rozvoj a na prácu vo 

verejnom sektore. Žiaci sú aktívni aj na krajskej úrovni. 

 

PRÁCA S TALENTOVANÝMI ŽIAKMI  

 

Meno žiaka(ov) Trieda Názov súťaže Umiestnenie Kolo Pripravoval 

Molčanová Adéla II.B Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku 1. miesto okresné PhDr. Maroš Mitrik 

Hudacký Jaroslav IV.A Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku 1. miesto okresné PhDr. Maroš Mitrik 

MMotešická Janka, Petíková 
Kristína, Zajacová Anna, Jevčáková 
Mária, Kočišová Mária Anna, 
Kepeńová Patrícia, Gasperová Anna 

III.B Stredoškolská odborná činnosť 1. miesto krajské Ing. Ján Motešický 

Motešická Janka III.B 
Festival vedy a techniky Bratislava - odbor medicína (postup 
European Union Contest for Young Scient 

1. miesto celoslovenské Ing. Ján Motešický 

Paľko Gabriel IV.B Festival vedy a techniky Bratislava - odbor fyzika ocenenie poroty celoslovenské Ing. Ján Motešický 

BOD - Barbora Mekelová, Oliver 
Opaľuch, Daniel Kóňa 

I.A Junior Freshhh úspešný riešiteľ celoslovenské Ing. Ján Motešický 

Titko Samuel - tím Amavet964-
Boreas 

IV.B 
RoboRAVE Slovensko 2017 - hasenie ohňa (postup na 
RoboRAVE Internationl USA) 

2. miesto celoslovenské Ing. Ján Motešický 

Šefčík Dominik - tím GYVV+Amavet II.A RoboRAVE Slovensko 2017 2. miesto celoslovenské Ing. Ján Motešický 

Kudzia Oliver - tím Amavet964-
Boreas 

IV.B 
RoboRAVE Slovensko 2017 - hasenie ohňa (postup na 
RoboRAVE Internationl USA) 

2. miesto celoslovenské Ing. Ján Motešický 

Dzurík Richard - tím GYVV+Amavet II.B RoboRAVE Slovensko 2017 2. miesto celoslovenské Ing. Ján Motešický 

Valčo Marek - tím Amavet964-
Boreas 

III.C 
RoboRAVE Slovensko 2017 - hasenie ohňa (postup na 
RoboRAVE Internationl USA) 

2. miesto celoslovenské Ing. Ján Motešický 

Hliva Samuel - tím Amavet 964 - VT II.B RoboRAVE Slovensko 2017 3. miesto celoslovenské Ing. Ján Motešický 

Tkáč Jaroslav II.B 
Trenčiansky robotický deň 2018, kategória Follower Hard 
nad 16. rokov 

3. miesto celoslovenské Ing. Ján Motešický 

Bľacha Matúš - tím Amavet 964 - VT II.B RoboRAVE Slovensko 2017 3. miesto celoslovenské Ing. Ján Motešický 

Kopko Peter - tím Amavet 964 - VT II.B RoboRAVE Slovensko 2017 3. miesto celoslovenské Ing. Ján Motešický 

Cmár Matúš III.C Ibobor - medzinárodná súťaž na Slovensku 4716 žiakov úspešný riešiteľ celoslovenské Mgr. Ondrej Kostelník 

Bednár Jozef II.D Ibobor - medzinárodná súťaž na Slovensku 7775 žiakov úspešný riešiteľ celoslovenské Mgr. Ondrej Kostelník 

Tkáč Jaroslav II.B RoboCUP Martin - kategória Maze 2. miesto medzinárodné Ing. Ján Motešický 

Iľko Matúš I.B RoboCUP Martin - kategória Maze 2. miesto medzinárodné Ing. Ján Motešický 

Valčo Marek III.C RoboCUP Martin - kategória Konštrukcia 3. miesto medzinárodné Ing. Ján Motešický 

Kudzia Oliver IV.B RoboCUP Martin - kategória Konštrukcia 3. miesto medzinárodné Ing. Ján Motešický 

Valčo Marek, Titko Samuel, Kudzia 
Olivier 

III.C RoboRAVE International 2018 USA 4. miesto medzinárodné Ing. Ján Motešický 

Cmár Matúš III.C Matematický klokan úspešný riešiteľ celoslovenské RNDr. Martina Brunovská 

Tarkaničová Lýdia III.D Matematický klokan úspešný riešiteľ celoslovenské RNDr. Martina Brunovská 

Sabol Patrik III.B Matematický klokan úspešný riešiteľ celoslovenské RNDr. Martina Brunovská 

Novikmec Marián III.B Matematický klokan úspešný riešiteľ celoslovenské RNDr. Martina Brunovská 

Výrostko Filip III.C JAZYKOVÝ KVET KRAJSKÉ SEMIFINÁLE 1. miesto krajské Mgr. Katarína Chromčová 

Janová Alexandra I.B Jazykový kvet 1. miesto krajské Mgr. Zuzana Zubková 

Janová Alexandra I.B Jazykový kvet 2. miesto krajské Mgr. Zuzana Zubková 

Výrostko Filip III.C JAZYKOVÝ KVET KRAJSKÉ FINÁLE 2. miesto krajské Mgr. Katarína Chromčová 

Nemčíková Viera II.B Olympiáda v nemeckom jazyku 1. miesto okresné Mgr. Radoslav Slivka 



Uhlík Vladimír II.B Olympiáda v nemeckom jazyku 2. miesto okresné Mgr. Radoslav Slivka 

Vysoká Kristína III.B Olympiáda v nemeckom jazyku 2. miesto okresné Mgr. Zuzana Zubková 

Samuel Kovaľ IV.D Olympiáda v nemeckom jazyku 3. miesto okresné Mgr. Radoslav Slivka 

Fečo Michal I.D Puškinov pamätník 1. miesto celoslovenské Mgr. Helena Lengvarská 

Fečo Michal I.D Živá klasika - súťaž v prednese prózy v ruskom jazyku 1. miesto celoslovenské Mgr. Helena Lengvarská 

Fečo Michal I.D Ruské slovo 2. miesto celoslovenské Mgr. Helena Lengvarská 

Dankova Júlia II.A Jazykový kvet 3. miesto celoslovenské Mgr. Helena Lengvarská 

Danková Júlia II.A Jazykový kvet 1. miesto krajské Mgr. Helena Lengvarská 

Fečo Michal I.D Ruské slovo 1. miesto krajské Mgr. Helena Lengvarská 

Dankova Júlia II.A Jazykový kvet 1. miesto krajské Mgr. Helena Lengvarská 

Sokolovský Ivan IV.B Olympiáda v ruskom jazyku úspešný riešiteľ krajské Mgr. Jarmila Malá 

Kolcunová Soňa II.B Medzinárodná olympiáda v ruskom jazyku GRAMOTEJ 2. miesto medzinárodné Mgr. Helena Lengvarská 

Guman Peter III.B Štúrov Zvolen 2. miesto celoslovenské Mgr. Eva Hrunová 

Kolcunová Soňa II.B Súťaž moderátorov - Sárova Bystrica 3. miesto celoslovenské Mgr. Eva Hrunová 

Kolcunová Soňa II.B Súťaž moderátorov - Sárova Bystrica 1. miesto krajské Mgr. Eva Hrunová 

Barbora Mekelová, Klára 
Chanáthová 

I.A Biblická olympiáda 1. miesto krajské 
PaedDr. Miroslava 

Fuňáková 

K.Kochanová III.B atletika 2. miesto krajské PaedDr. Ján Guľvas 

Škurlová Ema II.C Hviezdoslavov Kubín 3. miesto krajské 
PaedDr. Miroslava 

Fuňáková 

Kolcunová Soňa II.B Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 3. miesto krajské Mgr. Eva Hrunová 

Guman Peter III.B Štúrov Zvolen 1. miesto okresné Mgr. Eva Hrunová 

Muchaničová Bianka II.A Hviezdoslavov Kubín 2. miesto okresné 
PaedDr. Miroslava 

Fuňáková 

Šustová Viktória III.C Hviezdoslavov Kubín 2. miesto okresné Mgr. Eva Hrunová 

Futbal chlapci chlapci Okresné kolo vo futbale 3. miesto okresné Mgr. Ján Lengvarský 

Adrián Baran III.D atletika-hod diskom 1. miesto celoslovenské PaedDr. Ján Guľvas 

Adrián Baran III.D atletika-vrh guľou 1. miesto celoslovenské PaedDr. Ján Guľvas 

Družstvo chlapcov (Fečo Michal, 
Mušák Matej, Mušák Matej, Oráč 
Daniel) 

chlapci Majstrovstvá Slovenska v stolnom tenise 2. miesto celoslovenské PaedDr. Ján Guľvas 

T.Terifajová II.A atletika 1. miesto krajské PaedDr. Ján Guľvas 

A.Baran-2x-hod diskom, vrh guľou III.D atletika 1. miesto krajské PaedDr. Ján Guľvas 

K.Bačová III.B atletika 3. miesto krajské PaedDr. Ján Guľvas 

Ľ.Hájnik-2x-skok do dialky, hod 
oštepom 

IV.C atletika 3. miesto krajské PaedDr. Ján Guľvas 

P.Bindas III.C atletika 3. miesto krajské PaedDr. Ján Guľvas 

Z.Kochanová II.C Atletika 3. miesto krajské PaedDr. Ján Guľvas 

Družstvo chlapcov chlapci Krajské kolo v basketbale 4. miesto krajské PaedDr. Ján Guľvas 

Terifajová Terézia, Hajník Ľubomír, 
Bačová Kristína, Bindas Patrik, 
Ivanová Viktória, Jackanič Leo, 
Mušák Matej, Baran Marián, 
Kochanová Katarína, Ladomirjak 
Ondrej, Šustová Viktória, Patrik 
Karabin, Mušák Jakub, Baran Adrián, 
Miškovič Matúš René, Kolcunová 
Soňa, Lýdia Tarkaničová, Lazúrová 
Kristína 

II.A Medzinárodná súťaž primátora mesta Bystřice nad Pernštejnem 1. miesto medzinárodné Mgr. Ján Lengvarský 

Družstvo dievčat dievčatá Okresné kolo v cezpoľnom behu 1. miesto okresné PaedDr. Ján Guľvas 

Mušák Matej IV.B Okresné kolo v stolnom tenise 1. miesto okresné PaedDr. Ján Guľvas 

chlapci chlapci atletika 1. miesto okresné PaedDr. Ján Guľvas 

Družstvo chlapcov chlapci Okresné kolo v cezpoľnom behu 1. miesto okresné PaedDr. Ján Guľvas 

Družstvo dievčat dievčatá Okresné kolo v basketbale 1. miesto okresné PaedDr. Ján Guľvas 

Fečo Samuel I.D Okresné kolo v stolnom tenise 1. miesto okresné PaedDr. Ján Guľvas 

Družstvo dievčat dievčatá atletika 1. miesto okresné PaedDr. Ján Guľvas 

Volejbal chlapci chlapci Okresné kolo vo volejbale 1. miesto okresné Mgr. Ján Lengvarský 

Družstvo chlapcov chlapci Okresné kolo v basketbale 1. miesto okresné PaedDr. Ján Guľvas 

Fečo Michal I.D Okresné kolo v stolnom tenise 1. miesto okresné PaedDr. Ján Guľvas 

Oráč Daniel III.A Okresné kolo v stolnom tenise 1. miesto okresné PaedDr. Ján Guľvas 

Volejbal dievčatá dievčatá Okresné kolo 1. miesto okresné Mgr. Ján Lengvarský 

Závidná Natália III.D Okresné kolo v stolnom tenise 2. miesto okresné PaedDr. Ján Guľvas 

Dubasová Alexandra IV.B Okresné kolo v stolnom tenise 2. miesto okresné PaedDr. Ján Guľvas 

Tarkaničová Lýdia III.C Okresné kolo v stolnom tenise 2. miesto okresné PaedDr. Ján Guľvas 

Sojková Sofia II.A Anjel Vianoc ocenenie poroty celoslovenské 
PaedDr. Miroslava 

Fuňáková 

Kristína Jakubová, Klára Chanáthová, 
Barbora Mekelová 

II.D a I.A archieparchiálne kolo Biblickej olympiády v 2. kategórii 1. miesto krajské 
 

 



Deň otvorených dverí - DOD 2018 

 Od školského roku 2015/2016 realizujeme Deň otvorených dverí na gymnáziu vo Vranove nad 

Topľou. Druhý ročník sa uskutočnil v januári 2017, tretí začiatkom februára 2018 a mal dva ciele: 

1. predstaviť žiakom ZŠ, výchovným poradcom, riaditeľom aj rodičom školu, jej vzdelávacie a výchovné  

    aktivity a možnosti, 

2. stretnutie a diskusia gymnazistov so zaujímavými hosťami, bývalými žiakmi školy. 

  

   Program DOD 2018          

8:15 - 8:30 prezentácia ZŠ vo vestibule novej budovy  

8:30 – 8:45 otvorenie DOD pre základné školy 

8:45 -   návšteva jednotlivých stanovíšť pre ZŠ 

9:15 – 9:30 prezentácia hostí vo vestibule novej budovy 

9:30 – 9:50 otvorenie DOD pre gymnazistov v školskej jedálni 

10:00 – 11:15 práca v sekciách, prehliadka školy 

11:15   spoločenské stretnutie hostí v zborovni školy 

Hostia, pracujúci v sekciách pre gymnazistov  
1. Človek a hodnoty           

Téma: Hodnotový svet v dnešnej spoločnosti  

Prednášajúci: p. Stanislav Obický - Honorárny konzul Ukrajiny v SR, poslanec v krajskom zastupiteľstve 

PSK za okres Vranov nad Topľou, podnikateľ a filantrop, držiteľ vyznamenania Veľké srdce 

za pomoc DO FÉNIX,  o. z. 

2. Jadrová fyzika                  

Téma: Elementárne častice a experiment ALICE na urýchľovači LHC v CERN 

Prednášajúci: Doc. RNDr. Marek Bombara, PhD.  - Ústav fyzikálnych vied UPJŠ v Košiciach 

3. História         

Téma: Mária Terézia  

Prednášajúci: PhDr. Mária Kotorová, PhD. - Riaditeľka Krajského múzea Tripolitana v Prešove,   

                          súčasťou ktorého  je aj Kaštieľ  a archeopark Hanušovce 

Téma: Korupcia v dejinách 

Prednášajúci: Doc. Peter Šoltés, PhD. – Samostatný vedecký pracovník, Historický ústav Slovenskej 
akadémie vied 

4. Kybernetika a umelá inteligencia                                         

Téma: Dátová analytika 

Prednášajúci: Ing. František Babič, PhD. a kol.  - Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická  univerzita 

v Košiciach  

5. Ľudské práva                                                                                            

Téma: Ľudské práva, migranti 
Prednášajúci:  Barbora Meššová -  právnička v Lige za ľudské práva (2006 - 2012 pôsobila v Úrade 

Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) na  Slovensku). Venuje sa oblasti azylového 

a imigračného práva.  

 

https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=ins-org-ins&institute_no=18


6. Enviro-chémia            

Téma: Informácia o jednotlivých ústavoch FCHPT, spracovania obnoviteľných zdrojov 
surovín 

Prednášajúci: Doc. Ing. Milan Vrška, PhD. - Slovenské technická univerzita v Bratislave 
Ústav prírodných a syntetických materiálov 
 

7. Médiá a geografia    videokonferencia                                       

Téma: Z gymka až do Číny alebo 7 Igorových rád, ako sa nestratiť vo svete. Príbehy 
nášho absolventa Igora aktuálne žijúceho v Shenzhene. 

Prednášajúci: Igor Lakatoš - Marketing Manager,  EA International Youth Exclusive 

Téma: Prezentácia Prešovskej univerzity  
Prednášajúci: Mgr. Peter Zubáľ 

8. Parazitológia                              

Téma: Aj najlepší priateľ človeka nás môže ohroziť 

Prednášajúci: Doc. RNDr. Ingrid Papajová, PhD. - vedúca Oddelenia environmentálnej a  rastlinnej 

parazitológie, Parazitologický ústav SAV, Slovenská akadémia vied Košice 

9. Medicína                                                                        

Téma: 10 krokov za 10 rokov práce v špecializovanom zdravotníckom zariadení 
Prednášajúci: MUDr. Peter Čandík, PhD., MPH – Prednosta  KAIM, Východoslovenský ústav srdcových 

a cievnych chorôb, a.s. 

10. Anglistika     

Téma: The history and life in the UK 
Prednášajúci: Keith J. Clements - hosť zo  Spojeného kráľovstva  (Oxford), žijúci na Slovensku 

Téma: The history and life in Kyrgystan, China, Brazil and the Ukraine 

Ariell (Kirgizsko), Jié Lín /Jolin/ (Čína), Ana (Brazília), Elena (Ukrajina)  
Prednášajúci: stážistky z programu EDUCATE SLOVAKIA (AIESEC) 

11. Molekulárna biológia                                                          

Téma: Kód života 
Prednášajúci: Mgr. Ľuboš Kľučár, PhD. - vedúci laboratória bioinformatiky, UMB, predseda Snemu SAV  
 

Predstavitelia inštitúcií, partneri školy, ďalší hostia 
Mesto a okres Vranov nad Topľou 

Ing. Ján Ragan, primátor mesta a poslanec v krajskom zastupiteľstve PSK, člen rady  
                            školy 
Mgr. Andrej Krišanda, prednosta Okresného úradu Vranov nad Topľou 
Ing. Imrich Kónya, prednosta mestského úradu 
PaedDr. Mariana Lapčáková, vedúca oddelenia školstva MsÚ 

Ďalší poslanci krajského zastupiteľstva PSK 
PhDr. Jozef Baran, poslanec, riaditeľ Úradu práce SVaR Vranov nad Topľou, člen rady  
                                  školy 
Mgr. Peter Kocák, poslanec, pedagóg, vedúci súboru Vranovčan 
PhDr. Jaroslav Makatúra, poslanec, starosta obce Malá Domaša 

https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=ins-org-ins&institute_no=76


Partneri školy 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
 prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., rektor UPJŠ  

doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.,  prodekan pre vonkajšie vzťahy   
                                                          Prírodovedeckej fakulty UPJŠ                                                           

BUKÓZA HOLDING, a.s. 
  Ing. Jaroslav Fic, predseda predstavenstva spoločnosti 

PaedDr. Ľubica Nováková, špecialista na personalistiku 

Mestský dom kultúry Vranov a Centrum mládeže pri MsDK  
Ing. Alfonz Kobielsky, riaditeľ MsDK Vranov a Centra mládeže Vranov 

Rada rodičovského združenia, rada školy 
 PhDr. Terézia Terifajová, predsedníčka RRZ, členka rady školy 
 členovia rady školy za pedagogických, nepedagogických zamestnancov a žiakov 

Školy 
ZŠ Bernolákova - Mgr. Marek Cerula, riaditeľ 
ZŠ Lúčna - PaedDr. Blažena Matisová, riaditeľka 
ZŠ sídl. Juh – Mgr. Zlatica Halajová, riaditeľka 
ZŠ sídl. II – Mgr. Milan Bendik, riaditeľ 
SOŠ, A. Dubčeka Vranov - Ing. Ľubomír Tóth, riaditeľ 
Spojená škola Čaklov – Mgr. Stanislav Kráľ, riaditeľ 

Partneri pri rekonštrukcii školy a priatelia školy 
Ing. Rudolf Pojezdala, vedúci odboru implementačnej jednotky ELENA PSK 
Ing. arch.  Jozef Kužma, hlavný projektant, SMC, a.s. Prešov 
Ing. arch. Adriana Fertaľová, Ing. Jozef Birnštejn, architektonicko-stavebné riešenie 
Ing. Jozef Zajac, stavebný dozor  
PaedDr. Miroslav Mihaľ, umelec a podnikateľ, Mihal Gallery Košice 

PROGRAM PRE ŽIAKOV ZŠ 
 AKTIVITA UČEBŇA UČITEĽ VEDÚ  GYMNAZISTI 

1.  Čo sme našli doma po 

našich predkoch – 

výstava predmetov, 

fotiek, kníh...z dôb 

nedávno minulých 

Kvíz: Historické 

osobnosti 

DEJ Mgr. J. Malá II. D  A. Zajacová, K. Petíková,  

S. Bartko    

I. A V. Hurná, A. Šichulová,  

Z. Fajčáková                                  6                                              

                                                     

2. Slovenčina hrou  UKL Mgr. E. Hrunová IV.D K. Zeleňáková,  A. Vargová,  

A. Hrivňáková,  T. Gubalová 

Ľ. Nemčíková, K.  Fejková             6               

                                                        

3. BIO – CHE aktivity BIO LAB 

 

 

 

 

RNDr. S. Konečná I. D B.  Čakurda 

II. B V. Uhlík 

II. C E.  Škurlová  

III. B  Z. Petrová, P. Guman,         

J. Motešická                                   6 



4. NEJ a RUJ na našej 

škole 

UCJ 5 Mgr. K. Chromčová II.  A J. Danková   

III. C  F. Výrostko                         2 

5. V MATFYZ-e:  

fyzikálne experimenty 

TABU PaedDr. B. Petrová IV. B P. Matta, G. Paľko, D. 

Kvasil  

II. B A. Molčanová 

II. D M. Gajdoš 

I.C M. Feník 

I. B T. Chmeľ                                 7 

6. Robotika  

a 

INF - IT akadémia 

INF 2 

 

CHE1 

Ing. J. Motešický I.A L. Jackanič 

I.B M. Iľko, T. Stanovčák, T. Lukča 

I.C J. Suďa 

II.A D. Šefčík,  

II. B P. Kopko, T. Koľbík, S. Hliva, 

R. Dzúrik, J. Tkáč 

III. C M.Valčo 

IV. B S. Titko, O. Kudzia             14           

7.  Divadelné 

predstavenie... ale po 

anglicky! 

 

 

UCJ 2 Mgr. S. Bilíková IV.A J. Hudacký, L. Lukča,  

J. Mudrák, M. Macinský, J. Mušák, 

M. Marcinčinová, D.Štofanová, 

 S. Babiak, G. Konečná,  

N. Mihalčinová, T. Halgaš  

IV. B M. Mušák, J. Repko, 

 E. Bašista, O. Novotný   

I. B. K. Gálisová, M. Lenárt,  

V. Čarabová, A. Grechová,  

N. Pawlak, V. Horváthová,  

N. Šuľáková, H. Kiňová, A. Janová, 

N. Vaterková, K. Bažo, K. Kočiš, 

M. Iľko, P. Karabin                      29 

 

Kde sa vo vesmíre vzali chemické prvky? 

29. 11. 2017 sa uskutočnila populárno-náučná prednáška a diskusia, ktorú viedol vedúci oddelenia 

jadrovej fyziky Fyzikálneho ústavu SAV a člen Predsedníctva SAV Mgr. Martin Venhart, PhD. 

Prednášky za zúčastnia aj vybraní záujemcovia z radov žiakov. 

Pri tejto príležitosti sme pozvali kolegov zo základných škôl na prednášku a zároveň na 

neformálne stretnutie učiteľov fyziky a chémie, aby sme spoločne debatovali o súčasnom stave, 

problémoch, plánoch a o možnostiach kooperácie našich škôl v rámci okresu pri vyučovaní spomínaných 

predmetov na našich školách.  

V úvode prednášky sa uskutočnilo ocenenie členov gymnaziálneho žiackeho tímu GYVV Amavet 

964, ktorý získal v CERN-e detektor kozmického žiarenia za svoj vedecký projekt. 

ROADSHOW 2018 -  Deň vedy so SAV 

Dňa 8. marca 2018 sa uskutočnili odborné semináre pre študentov Gymnázia vo Vranove nad 

Topľou a pre odbornú verejnosť s vedeckými pracovníkmi Slovenskej akadémie vied. 

Hlavný príspevok: 

Mgr. Martin Venhart, PhD. -  člen Predsedníctva SAV, vedúci  Oddelenia jadrovej  fyziky Fyzikálneho 

ústavu SAV v Bratislave – téma: Aký je tvar atómového jadra -  Experiment IS521, slovenský experiment 

v CERN-e 

Paralelne prebehli tri aktivity so žiakmi: 



a) odborný seminár so psychológom zo Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach,                                        

b) odborný seminár s neurobiológom z Neurobiologického ústavu SAV v Košiciach,                                             

c) odborný seminár o envirovedách  Ústav geotechniky SAv v Košiciach. 

Mediálny výstup zverejnila hovorkyňa SAV na stránke SAV.  

 

Mediálne výstupy 

Škola prezentuje svoje vzdelávacie a výchovné aktivity aj mediálne, a to v okresných novinách 

Vranovské novinky, Vranovské noviny, Vranovská TV, niekoľkokrát odzneli reportáže o úspechoch 

školy  v rádiu Regina východ, objavili sa správy na TASR, na TA3. Škola previdelne uverejňuje 

informácie na svojom  statuse na sociálnej sieti Facebook, ktorý má momentálne vyše 2300 sledovateľov.  

 

 

 

 

 

Erasmus plus  projekt "Mladí mladým“  Kam vedie nacionalizmus a extrémizmus 

Aby minulosť západného Balkánu nebola našou budúcnosťou,  je potrebná aktívna participácia všetkých 

nás na budovaní mierového sveta.  Tento projekt organizujú CEP, EUTIS a Erasmus plus. So žiakmi 6 

stredných škôl zo Slovenska  budeme aj my spoznávať príčiny a následky vojen v Chorvátsku a Bosne a 

Hercegovine. Projekt zahŕňa aj výmenu pedagógov zo SR, ČR, Slovinska a Chorvátska. Výstupom bude 

spoločná učebnica.  

Projekt Športom k zdravému životnému štýlu 

Gymnázium bolo úspešné v žiadosti o dotáciu na modernizáciu vybavenia telocvične. Škola po 

zakúpení bude mať k dispozícii cyklotrenažéry a nové lopty pre loptové hry, stále veľmi obľúbené 

pohybové aktivity žiakov. Od cyklotrenažérov si sľubujeme predovšetkým motivovanie - prebudenie 

väčšieho záujmu o športovanie aktivitou, ktorá je v súčasnosti moderná a vyhľadávaná v posilňovniach.  

Klub mladých dobrovoľníkov Fénix 

 KMD- Fénix pracuje pod Detskou organizáciou Fénix, o.z. so sídlom v Bratislave ako územná 

organizácia so sídlom na gymnáziu vo Vranove nad Topľou. 

  DO Fénix je samostatné, nezávislé, nepolitické, dobrovoľné občianske združenie detí, mládeže 

a dospelých. Poslaním organizácie je združovať deti a mládež za účelom ich prípravy na život 

v spoločnosti, pomáhať ich formovať ako budúcich aktívnych občanov a súčasne vypĺňať ich voľný čas 

zmysluplnou činnosťou. Do Fénix organizuje, podporuje a rozvíja aktivity zamerané na neformálne 

vzdelávanie mládeže tak, aby sa u nich vytvárali predpoklady na získavanie poznatkov a vedomostí 

potrebných k realizácii aktívneho občianstva a demokracie, učí mládež aktívne sa zúčastňovať na 

rozhodovacích procesoch v spoločnosti.  

 Naša ÚO sa venuje dobrovoľníckym aktivitám hlavne pre deti zo sociálne znevýhodneného 

prostredia. Máme patronát nad KC v Čemernom pre rómske deti. Týmto spôsobom učíme mládež búrať 

bariéry a spájať majoritu s minoritou. ÚO má 54 členov a jej súčasťou je štatutár- Mgr. Viera Voľanská 

a animátor Mgr. Iveta Pribulová. ÚO KMD Fénix je financovaná z členských príspevkov a z dotácií DO 

Fénix. 

Škola a regionálny rozvoj okresu  

V rámci Akčného plánu rozvoja okresu Vranov nad Topľou prijatého 30. 08. 2016 na rokovaní 

Vlády SR, sme požiadali v auguste 2017 o regionálny príspevok vo výške 38 500€ 

J. Projekty  



Prioritná oblasť: C. Vzdelávanie, flexibilita a kariéra 

Opatrenie:   C2 Podpora účasti na celoživotnom vzdelávaní 

Účel RP: Vytvorenie  dvoch multifunkčných odborných laboratórií a jedného jazykového 

laboratória a zariadenie chemického laboratória. 

Vychádzame z jednej z téz z Akčného plánu rozvoja okresu Vranov nad Topľou prijatého 30. 08. 

2016 na rokovaní Vlády SR, z  kapitoly Základné výzvy Akčného plánu, kde sa konštatovalo 

“nereflektovanie potrieb trhu práce miestnym školstvom, čo sťažuje prechod absolventov na trh práce 

a neumožňuje profesijnú mobilitu.“ (str.11). Táto skutočnosť sa týka absolventov gymnázia nepriamo, 

pretože 95%  žiakov odchádza študovať na vysoké školy. Podstatné pre spoločnosť ale je, aké odbory si 

žiaci vyberajú a ako sa uplatnia, resp. ako sú užitoční pre spoločnosť po skončení štúdia. 

Gymnázium v tomto smere niekoľko rokov sleduje a analyzuje  stav trhu práce a jeho potreby, 

 intenzívne komunikuje a pracuje so žiakmi v nasledovných oblastiach: 

 motivácia a prebúdzanie záujmu pre technické, prírodovedné a IKT odbory (Deň vedy, Festival 

vedy a techniky, DOD...) 

 riadenie vyučovacieho procesu tak, aby  matematika a prírodovedné predmety prestali byť 

považované za príliš ťažké, nezvládnuteľné,  

 spolupráca so súkromným sektorom – partnerstvo s a.s. Bukóza Holding – spoločný projekt  

zameraný na  skvalitňovanie  a zatraktívňovanie  predmetu chémia a príprava  absolventov tak, 

aby spĺňali kvalifikačné predpoklady pre prácu v laboratóriách Bukózy, a.s., 

 projektové aktivity – gymnázium je jednou z 24 gymnázií vybraných do najvyššieho stupňa 

projektu IT Akadémia pre 21. storočie, organizovaným UPJŠ Košice a zameraným na inovovanie, 

obsahové aj metodické skvalitnenie výučby predmetov matematika, informatika, biológia a fyzika. 

Na dosiahnutie spomínaných zámerov bolo treba podstatne zlepšiť materiálno-technické vybavenie, 

a to   

o zmodernizovaním dvoch odborných učební pre informatiku,  

o  budovaním „živého“ chemického laboratória, 

o vybudovaním laboratória pre ostatné prírodovedné predmety s vybavením SCENCELAB, 

o  vybudovaním jazykového laboratória.  

Financovanie týchto zmien je realizované z dotácie vlády ako regionálny príspevok, darmi od spoločnosti 

Bukóza Holding, a. s., z IT Akadémie a zo zdrojov zriaďovateľa z rozpočtu školy. 

 

Projekt IT Akadémia – Vzdelávanie pre 21. storočie a modul MAT-INF-FYZ 

 Zapojili sme sa do projektu zameraného na motivovanie k štúdiu prírodovedných, resp. 

technických smerov a informatiky, čo je v súlade s dlhodobým smerovaním našej školy.  

 Projekt sa v školskom roku 2016/2017 rozbiehal pod gesciou Centra vedecko-technických 

informácií SR Bratislava a UPJŠ Košice, prebehli úvodné stretnutia a výber škôl - zaraďovanie do úrovní 

projektu.  Naše gymnázium sa vďaka aktivitám dostalo medzi 24 gymnázií Slovenska, ktoré budú 

realizovať projekt na najvyššej tretej úrovni – budeme vybavení ScienceLab – om. Realizovali sme zatiaľ 

plánovanie aktivít v dodatku k zmluve. Naša škola sa rozhodla, že v rámci projektu sa bude popri 

„povinnej“ matematike a informatike zvlášť venovať predmetom biológia a fyzika. 

 V nadväznosti na tieto skutočnosti a po vynovení oboch odborných učební novou IKT – systém 

Zero client – financovanom z regionálneho príspevku v rámci Akčného plánu pre okres Vranov nad 

Topľou otvárame triedu – modul s rozšíreným vyučovaním matematiky, fyziky a informatiky.  

   



Partnerská firma Bukóza Holding, a.s. a modul BIO-CHE 

 Gymnázium nadviazalo úzku spoluprácu s firmou Bukóza Holding, a. s. Bukóza komunikuje 

a realizuje svoje potreby v oblasti vzdelávania prostredníctvom špecialistu na personálnu oblasť, RNDr. 

Ľ. Novákovej. Školský rok 2015/2016 bol prvým rokom intenzívnej spolupráce. V školskom roku 

2016/207 sme sa dostali ku konkrétnym úlohám, aby sme vytvorili  triedu/skupinu s rozšíreným 

vyučovaním chémie. Cieľom je prehĺbiť kompetencie získané na bežných hodinách chémie, teda 

podchytiť a rozvíjať záujem žiakov o chémiu, nácvik praktických zručností v laboratórnych cvičeniach, 

príprava odborných kádrov pre potreby firmy Bukóza, a to na úrovni úplného stredoškolského vzdelania, 

ako aj prípravou žiakov na štúdium vysokoškolských odborov prírodovedného a technického zamerania, 

ktorých je na trhu práce nedostatok. 

  V prvom roku sme dohodli ciele a postupy, v druhom roku sme pripravili harmonogram 

a rozdelenie prác  a pripravili poklady pre potrebné učebné osnovy, na stretnutiach sme  podrobne 

konzultovali materiálne potreby na vzdelávanie a spoločnú tvorbu učebných osnov. V treťom roku 

spolupráce, šk. roku 2018/2019 otvárame v 1. ročníku triedu – modul s rozšíreným vyučovaním chémie 

a biológie, kde začneme vyučovať predmet Praktická chémia ako laboratórne cvičenia pre žiakov tohto 

modulu. Chemické laboratórium, potrebné pre výučbu, sme vybavili novým digestorom a novým 

prístrojovým vybavením, chemikáliami a sklom. Finančne sa na zabezpečení spomínaných zariadení 

podieľala spoločnosť Bukóza Holding, a.s. z 2/3 nákladov, zvyšnú  1/3 nákladov pokryl regionálny 

príspevok v rámci Akčného plánu okresu Vranov nad Topľou. 

 Ďalej sme pripravili spoluprácu na prácach SOČ – Bukóza ponúkne našim žiakom v oblasti FYZ, 

CHE a INF témy prác zo svojej výrobnej praxe a tiež prístup k softvérom, laboratóriám a tiež odborných 

konzultantov. Pri vedení žiakov budú naši učitelia spolupracovať nielen s Bukózou, ale máme dohodnutú 

aj spoluprácu  s Fakultou materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE a Prírodovedeckou fakultou UPJŠ 

Košice, ktorej sme partnerskou školou.  

 Bukóza Holding, a. s. v pokračuje vo finančnej podpore žiaka D. Oráča školy, ale aj talentovanú 

mládež – žiak s výborným prospechom a športovým talentom dostal finančný dar na pokrytie nákladov 

spojených s reprezentáciou školy a mesta v stolnom tenise na európskej úrovni a absolvoval mesačnú 

tréningovú stáž v Shanghai. Bukóza organizuje súťaž pre SŠ s prírodovedným zameraním, aj v tomto 

roku sme sa úspešne zapojili. 

 Bukóza nadviazala spoluprácu s odborníkom Fakulty potravinárskej chémie STU Bratislava, ktorý 

je odborným garantom spomínaných zámerov. Sme s ním v pravidelnom kontakte, aj osobnom. 

 

Projekt Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu 

 Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej 

rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi, ktorý ich pripravuje na život 

a zamestnanie. Počas takmer 60-ročnej existencie DofE inšpiroval a zmenil životy viac ako ôsmim 

miliónom mladých ľudí na celom svete. DofE môže hrať kľúčovú rolu v rozvoji študentov mimo 

vyučovania prostredníctvom vytvárania príležitostí pre mládež na rozvíjanie ich zručností, zdravého 

životného štýlu, pomoci druhým a prostredníctvom zážitku z Dobrodružnej expedície. Za svoje úsilie sú 

študenti oceňovaní prestížnym certifikátom, ktorý má celosvetovú platnosť a hodnotu. V minulom 

školskom roku, v prvom roku týchto aktivít na našom gymnáziu sa zúčastneným podarilo získať bronzové 

s strieborné medaily. Cieľom ostáva zisk zlatej medaily ako najvyššie ocenenie aktivít osobného rozvoja. 

 Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu ráta s tým, že každý mladý človek má potenciál uspieť 

bez ohľadu na to z akého prostredia vychádza. Mladí ľudia, ktorí sa zapoja do programu, sa stávajú 

sebaistejšími, cieľavedomejšími, rozvíjajú svoje zručnosti v oblastiach ako komunikácia, riešenie 



problémov a líderstvo.  Stránka Národnej kancelárie programu DofE na Slovensku:www.dofe.sk 

Oficiálna stránka medzinárodnej Nadácie programu: www.intaward.org  

 

Projekt Vranov nad Topľou, gymnázium, ul. Dr. C. Daxnera 88 – zníženie energetickej náročnosti 

Needukatívny projekt v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia. Spolufinancované 

Európskym fondom regionálneho rozvoja. Prioritná os 4, špecifický cieľ 4.3.1. 

Kód ITMS2014+ NFP310040A200 

Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR 

Termín realizácie aktivít: 06/2017 – 08/2018 

Výška NFP celkom: 851912,79 €, z toho 95% financované z NFP. 

Hlavné aktivity projektu: 1. Zateplenie obvodového plášťa 

    2. Zateplenie strešného plášťa 

    3. Výmena otvorových konštrukcií 

    4. Inštalácia obnoviteľných zdrojov a ostatné energetické opatrenia 

Začiatok stavebných prác: jún 2017 

Ukončenie stavby:             29. august 2018 – právoplatnosť kolaudačního rozhodnutia 

Do konca augusta 2018 dodávateľ realizoval  všetky plánované práce na zateplení starej budovy, 

zateplení strechy na starej budove a telocvični, kúrenárske práce, reguláciu vykurovania a výmenu 

ventilov na všetkých radiátoroch v priestoroch OA a gymnázia, nainštaloval solárne panely na ohrev 

telpej vody v školskej jedálni  a fotovoltické články na výrobu elektrickej energie. 

Projekt Záchrana NKP Vodný hrad 

 V tomto školskom roku sa stav nezmenil. Škola je v kontakte s iniciátormi obnovy, s mestom 

a MsDK Vranov a bude poskytovať naďalej potrebnú súčinnosť, potrebnú v ďalšej fáze obnovy NKP 

Vodný hrad. 

Educate Slovakia 

Organizátor: AIESEC, MŠVVaŠ SR 

Zapojili sme sa do projektu už dva roky, plánujeme pokračovať a opäť hostiť týždeň dve dvojice 

vysokoškoláčok (napr. Ukrajina, HongKong, Mexiko, Indonézia, Čína), ktoré vedú zážitkové hodiny 

multikultúrnej výchovy v anglickom jazyku s obsahom v závislosti od svojej národnej príslušnosti. 

Bloky: Spoznaj mňa a moju krajinu, Tradície krajiny, Sebarozvoj a životné príležitosti, Problémy 

dnešného sveta a extrémizmus, Medzikultúrna komunikácia. 

Infovek 2 

1. Prístup k počítačom a internetu 

 Počas vyučovania: na vyučovanie informatiky a programovania  

Niektoré hodiny  anglického a nemeckého jazyka sa pravidelne vyučujú v učebniach  informatiky a po 

dohode vyučujúceho  so správcom siete môžu okrem  internetu používať aj rôzne výukové CD 

 Po vyučovaní:  Na krúžkovú činnosť, nepovinný predmet PCR. 

Na požiadanie správcu siete každý žiak i učiteľ má možnosť vytvoriť si mailovú schránku na našom 

serveri a k svojej pošte sa môže bez problémov dostať aj z našej webovej stránky po zadaní mena a 

hesla. To isté platí aj pre vlastné webové stránky.   

Učitelia majú neustály prístup k internetu  - každý  kabinet a všetky odborné učebne (29) sú vybavené  

počítačmi, resp. notebookmi a ďalšou interaktívnou technikou s kompletným káblovým pripojením na 

internet. 

3. Balíček s podporou 

 Imagine:  vyučujeme v tercii, zapájame žiakov do súťaže COLOGOBEŽKA a PALMA junior 

http://www.dofe.sk/
http://www.intaward.org/


 Zoner Calisto - ako vektorovú grafiku vyučujeme na seminári 

 vyžívame antivírový program ESET a tiež Norton Ghost, ktorý nám uľahčuje správu žiackych 

staníc 

 Knihy dodané infovekom: niektoré sa používajú  často /Linux, knihy pre stredné školy / niektoré 

podľa potreby  /Word, Excel/ 

Školská knižnica 

 Informačné technológie sa stávajú síce zdrojom spoločenského rozvoja, ale súčasne predstavujú 

pre ľudstvo hrozbu dehumanizácie, straty bezprostredných ľudských kontaktov, vytváranie ilúzie reality 

namiesto reality samotnej. V tejto situácii gymnázium ponúka aj prostredníctvom školskej knižnice knihu 

a čítanie ako alternatívu ku komunikácii človeka s technikou.   

Školská knižnica podporuje záujem o čítanie žiakov vo všetkých ročníkoch, rozvíja  a udržiava u žiakov 

návyk a radosť z čítania, učenia. Školská knižnica utvára knižničný fond, ktorý sa využíva na prípravu, 

riadenie a uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, poskytuje knižnično-informačné služby 

najmä žiakom, učiteľom a zamestnancom školy, pomáha pri individuálnej príprave na vyučovanie, 

organizuje a uskutočňuje kultúrno-vzdelávacie aktivity, besedy, živé čítanie a pod.  

 

Prehľad realizovaných projektov v minulých školských rokoch: 

Inovatívne vyučovanie 

Cascade projekty 

Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva 

Projekt Infovek 

Škola podporujúca zdravie 

Projekt protidrogovej prevencie a iných sociálno-patologických javov 

Projekty v environmentálnej oblasti 

Národný štandard finančnej gramotnosti 

CISCO Academy 

Chain Reaction 

Komprax 

Projekt Aké je to jednoduché 

Spartan Gymnázium 

Socrates 

Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 

Digitálni Štúrovci 

Projekt Jazykové laboratóriá 

 

 

 

 

 

V školskom roku 2017/2018 nebola v škole vykonaná komplexná inšpekcia. 

K. Výsledky inšpekčnej činnosti 



 

 

 

Škola sa nachádza v 2 budovách. V starej budove je umiestnených 14 tried a 3 laboratóriá a v 

novej budove 10 tried. Vo všetkých triedach sú lavice novej generácie, keramické tabule (klasické tabule 

na kriedu už nepoužívame). Škola má 3 priestory na vyučovanie TSV, spravujeme veľkú telocvičňu, 

ktorá je zrekonštruovaná. Vyučuje sa aj v suterénnych priestoroch budov v dvoch učebniach, počet hodín 

je minimalizovaný na 12 týždenne v oboch učebniach, plánujeme úplne eliminovať vyučovanie 

v suteréne.  Na škole sa nachádzajú 2 učebne informatiky obsahujúce 32 počítačov. Vo vyučovacom čase 

sú využívané najmä na vyučovanie informatiky, mimo vyučovania na voľný prístup študentov školy 

k internetu a prípravu študentov na vyučovacie hodiny (referáty, projektové úlohy...) Počítače boli 

zabezpečené z finančných prostriedkov Rady rodičov, vlastných prostriedkov školy a v rámci projektu 

Infovek. 

Do novej budovy, a teda aj do školskej jedálne vedie  bezbariérový vstup. Škola má vlastnú 

plynovú kotolňu a vlastnú školskú jedáleň s kapacitou 200 miest s elektronickým prihlasovacím 

a odhlasovacím systémom. 

Žiaci a zamestnanci majú karty ISIC, ktoré slúžia nielen ako preukaz príslušnosti k škole, ale aj na 

elektronickú evidenciu príchodov a odchodov a na výdaj stravy. 

Opotrebovanosť fasády, výmena okien na 3. poschodí novej budovy bola vyriešená projektom 

Zníženie energetickej náročnosti.  

 

Na vyučovací proces  využívame nasledovné odborné učebne:  

SJL     1 učebňa,  

UKL    1 učebňa  

Knižnica    1 učebňa pre SJL,  

UCJ     8 učební,  

OBN    2 dve učebne, 

 DEJ   1 učebňa,  

GEG-FYZ  1 učebňa  

Tabletová U     1 učebňa pre FYZ a DEJ,  

MAT                3 učebne,  

INF   2 učebne 

BIO                  1 učebňa, 

CHE    2 učebne,  

 Laboratóriá      3 učebne (pre BIO, CHE, FYZ) 

TŠV    malá telocvičňa, veľká telocvičňa a učebňa pre stolný tenis. 

 

 Na vyučovanie je k dispozícii  21 interaktívnych tabúľ s notebookmi a dataprojektormi, 18 učební má aj  

vlastnú tlačiareň. Okrem toho zamestnanci školy využívajú 3 multifunkčné zariadenia, 2 vizualizéry, 

reproduktory, fotoaparáty a klasické učebné pomôcky zahrnuté v zbierkach 11 kabinetov. Okrem toho 

každý vyučujúci má vlastný pracovný notebook, každý kabinet je vybavený vlastným 

počítačom/notebookom a vlastnou tlačiarňou. Laboratóriá sú po rekonštrukcii a sú vybavené novým 

nábytkom. Chemické laboratórium je dovybavené novým digestorom, chemikáliami a sklom a pripravené 

na vyučovanie Praktickej chémie v 1. ročníku. Dve učebne informatiky a jedno jazykové laboratórium 

boli vybavené 54 ks nových počítačov prepojených systémom Zero client, financované z regionálneho 

príspevku z Úradu vlády SR.  

Školský dvor nepoužívame pre nevyhovujúci stav statiky, kým sa nevyrieši Vodný hrad, 

nepúšťame sa do projektu školských ihrísk, ale v blízkej budúcnosti tak plánujeme urobiť.  

V školskom roku 2015/2016 sme rekonštruovali 1. poschodie starej budovy. Primárnym dôvodom 

rekonštrukcie bola oprava po zatečení – odstránenie škôd po havárii  prívodu vody na 2. poschodí. Steny 

poschodia (5 miestností a celá chodba) a schodisko vedúce na 1. poschodie  prešli strhnutím starých 

L. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 



omietok, nanesením nových, maľovaním stien, kovového príslušenstva (zábradlia, radiátory, zárubne), 

novým obkladom a sanitou. Modernú estetickú úpravu navrhol interiérový architekt v spolupráci 

s dodávateľom. Práce začali v auguste a skončili začiatkom septembra 2016. Výzdobu poschodia budú 

tvoriť predovšetkým výtvarné práce žiakov v kubistickom a secesnom štýle.  

V septembri 2015 sa vymaľovalo schodisko novej budovy a na stenách sa pripravuje zriadenie  

galérie výtvarných prác žiakov školy. Esteticky sa upravila spojovacia chodba a pripravila sa na zriadenie 

galérie úspechov a partnerov školy v nasledujúcom školskom roku. 

Počas školského roka sa ešte vymaľovali 4 najproblematickejšie vyzerajúce odborné učebne a 1 

kancelária.  

Zakúpili sa  nové multifunkčné tlačiarne do kancelárií a dokončilo sa okáblovanie všetkých učební 

a kabinetov,  jeho celkový rozsah je 600 m.  

V školskom roku 2016/2017: 

- vytvorenie klubovne pre potreby žiackej školskej rady a žiakov, relaxačná miestnosť 

- oprava šatní v suteréne novej budovy -  sústredenie všetkých šatníkových skríň do suterénu,  

oprava podláh, stien, prekrytie potrubí, oprava dverí, demontáž starých šatňových oplotení, úprava  

osvetlenia 

- oprava chodby vedúcej k telocvični – úprava a príťažlivé vymaľovanie stien, oprava dverí,  

oprava spŕch, oprava podláh v sprchách, 

- vymaľovanie učební DEJ, OBN, 

- presťahovanie dvoch učební INF – nová elektroinštalácia, vymaľovanie, okáblovanie 

-úprava bývalých učební INF na jazykové učebne, vymaľovanie 

- doplnenie IKT o dva dataprojektory pre učebne MAT. 

V školskom roku 2017/2018: 

- úspešne sme zvládli rekonštrukciu objektov v rámci projektu Zníženie energetickej náročnosti, 

zvládli sme niekoľko havarijných situácií, bežné opravy v budovách aj v školskej jedálni. 

- realizovali sme opravu 3. poschodia starej budovy výraznou estetizáciou chodbových 

priestorov 

- realizovali sme novú elektroinštaláciu v učebniach INF pre novú IKT. 



 

 

 

Pridelené finančné prostriedky na rok 2017.  

 Škola prikladá  Správu o hospodárení za rok 2017. Viď príloha č. 1 

 

 

 

 
 

Ciele: 

 Primárnym cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu a ostatných procesov v škole  

    je spokojný žiak a rodič. 

2. Systematické sledovanie kvality výchovy a vzdelávania a skvalitňovanie  

    vzdelávacieho procesu, identifikovanie silných a slabých stránok všetkých aktérov  

    procesu – žiakov a pedagógov, preukázateľné uplatňovanie kritickej sebareflexie. 

3. Adekvátne  motivovanie žiakov k učeniu.  Naplnením tohto cieľa je  aktívne sa   

    učiaci žiak, a to tak na vyučovaní, ako aj  pri  samostatnej príprave na vyučovanie. 

4. Vyhľadávanie a rozvíjanie talentovaných a nadaných žiakov. 

5. Smerovanie žiakov k väčšej samostatnosti pri štúdiu  a zodpovednosti za vlastné  

    výsledky, rozvoj kritického myslenia žiakov a zväčšenie priestoru pre žiakov na  

   diskusiu o aktuálnych problémoch spoločnosti 

6. Pravidelná hospitačná činnosť - vedenia školy, vedúcich PK, vzájomné hospitácie. 

7. Zlepšovanie klímy na pracovisku tak, aby prevládala uvoľnená, priateľská a tvorivá  

    atmosféra a kultúra otvorenej komunikácie. 

8. Vytváranie priestoru pre sebarealizáciu všetkých pedagogických zamestnancov  

     podľa ich záujmu a silných stránok,  

9.  Skvalitňovanie životného prostredia v škole. 

10. Rozvíjanie spolupráce s vysokými školami, Bukózou Holding, a. s., s mestskými a   

      regionálnymi inštitúciami.  

11. Hľadanie mimorozpočtových zdrojov, zapájanie jednotlivých PK do projektov  

      a čerpania Eurofondov. 

 

 

Plnenie cieľov daných v školskom roku 2017/2018: 

        

 skvalitňovanie výchovy a vzdelávania je dlhodobý cieľ. Škola prijala dlhodobé opatrenia 

zamerané na  

-inováciu vo vyučovaní a zvyšovanie úrovne procesu, (IT Akadémia) 

-harmonizáciu hodnotenia a klasifikácie jednotlivých predmetov so zameraním na eliminovanie 

nadhodnotenia, 

- lepšiu motiváciu žiakov poznávať,  

-smerovanie žiakov k väčšej samostatnosti pri štúdiu  a zodpovednosti za vlastné výsledky, lepšie 

rozpoznávanie individuálnych potrieb žiakov, ešte pravidelnejšiu hospitačnú činnosť vedenia 

školy 

Tieto ciele sledujeme v období 2016-2020.  

 v práci s talentovanými žiakmi škola dosiahla významné úspechy v predmetových  súťažiach 

a olympiádach,  percento úspešnosti prijatia na vysokoškolské štúdium je dlhodobo nad 90%. Cieľ 

každý predmet nájde a zapojí talenty do prác SOČ alebo/a predmetových olympiád – splnený 

okrem BIO, GEG, OBN, DEJ. V nasledujúcom školskom roku plánujeme aktivizovať žiakov aj 

v týchto predmetoch. 

M. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti 
      školy 

N. Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy 



 V júni 2018 sme realizovali druhú školskú konferenciu a prehliadku  SOČ prác všetkých žiakov 1. 

ročníka pod názvom Minisočka, podujatie bolo napokon prijaté ako veľmi úspešné, žiaci 

prezentovali svoje práce na veľmi dobrej úrovni, objavili sme nové talenty  

 škola pripravila nové moduly – rozšírené vyučovanie vybraných predmetov, o ktoré je dlohodobo 

veľký záujem zo stranyžiakov – modul MAT-FYZ-INF, modul BIO-CHE a modul JAZYKY. 

 Zaviedli sme elektronickú triednu knihu a tvoríme systém aplikácií na odbúranie administratívnej 

záťaže zamestnancov a optimalizáciu uchovávania informácií, 

 v práci triedneho učiteľa škola necháva maximálne otvorený priestor triednym učiteľom  pre výber 

takých komunikačných modelov a metód práce so svojimi žiakmi, aby sa budoval otvorený vzťah 

založený na dôvere, profesionalite a diskusii o veciach verejných v rámci triedy. Kontakty s 

rodičmi ostávajú zatiaľ na rovine RZ, prípadne oznámení neprítomnosti, je potrebné nájsť cestu 

k intenzívnejšej komunikácii o škole, o vyučovaní, o ŠkVP, to sa zatiaľ nedarí. Tento cieľ ostáva 

pre ďalšie školské roky aktuálny.  

 k činnosti PK: škola podporuje otvorenú odbornú diskusiu o metódach a formách práce v rámci 

predmetových komisií aj na úrovni skupín predmetov,  odporúčanie dlhodobo realizovať 

vzájomné hospitácie a tzv. otvorené hodiny aj na medzipredmetovej úrovni sa nestretlo 

s pochopením, preto sme v nasledujúcom školskom roku naplánovali tieto aktivity do plánov PK, 

 školský poriadok a jeho dodržiavanie bol predmetom nielen pracovných porád a triednych 

rodičovských združení, ale aj diskusií na triednických hodinách a na ŽŠR, doplnili sme ho o časť 

Netiketa po diskusii so ŽŠR, učiteľmi INF, pedagogickou radou a rodičmi, 

 téma skvalitňovanie životného prostredia sa  v najbližších školských rokoch výrazne posunie, a to 

na úrovni rekonštrukcie budovy (európsky enviroprojekt) a v rámci kultúry citlivého vnímania 

životného prostredia. Projekt Zelená škola nepriniesol škole očakávané výsledky, budeme hľadať 

vhodnejšie formy aktivít pre žiakov, 

 našli sme nové projekty – dominovať bude IT akadémia 21. storočia v rámci predmetov alebo 

skupín predmetov sa rozbieha, najlepšie sa darí informatike a prírodným vedám. Cieľom bude 

intenzívnejšie vyhľadávať jazykové projekty, a možnosti financovania aktivít školy pomocou 

rôznych nadácií a fondov. Konečne sa nám podarilo zapojiť aj do projektu Erasmus plus. 

 na škole začal pôsobiť lektor pre ANJ z Oxfordu a ako native speaker prisieva k skvalitneniu 

výučby ANJ 

 

 K pneniu úloh z POP v školskom roku 2016/2017:       

         

 predmetové komisie sa zamerali na skvalitnenie vých.-vzdel. činnosti učiteľa, a to aj inovovaním 

a tvorbou nových učebných materiálov vo vyučovaní,  

 náležitú pozornosť sme venovali príprave žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, 

ako to vyplýva z Dohovoru o právach dieťaťa, podporovali sme aktivity žiackej školskej rady, 

 pokračovali sme  v napĺňaní cieľov Národného štandardu finančnej gramotnosti, čitateľskej 

gramotnosti  a v  ŠkVP, realizovali sme mimovyučovacie žiacke aktivity zamerané aj na tréning 

manažérstva, ktoré si našli a zorganizovali žiaci v rámci ŽŠR a združenia Fénix sami pre seba 

a rovesníkov, 

 príslušný koordinátor naďalej viedol environmentálne aktivity – ekokódex, separovanie odpadu, 

besedy, aktivity v rámci programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi,  

 systematicky sme postupovali v plnení úloh Národného programu boja proti drogám, Stratégie 

prevencie kriminality, kde sme využili aj činnosť externých lektorov a policajné kontroly 

zamerané na odhaľovanie drog na školách, 

 významnou mierou sme prispeli k plneniu odporúčaní národnej konferencie Škôl podporujúcich 

zdravie, realizovali sme školský program podpory zdravia – týždeň zdravej výživy, Hovorme o 

jedle, Výstava darov Zeme, aktívna účasť na kampani Červené stužky, Biela pastelka, 

Dni nezábudiek, Deň narcisov, Daruj slnečnicu, Modrý gombík, 



 v tematických plánoch všetkých vyučovacích predmetov sú zapracované úlohy súvisiace 

s výchovou v duchu humanizmu a predchádzania všetkým formám šikanovania, diskriminácie, 

xenofóbie, intolerancie a rasizmu v súlade s Chartou základných ľudských práv a slobôd v roku 

1990 a Medzinárodným dohovorom o odstránení  všetkých foriem rasovej diskriminácie, 

 k téme holokaustu sme nadviazali na predchádzajúce školské roky, tejto téme venujeme pozornosť 

stále, realizovali sme exkurziu do Osviemčimu,  

 v pláne exkurzií máme dlhodobo pamätné miesta v regióne,  podujatia v ponuke iných inštitúcií 

nášho okresu múzeum Hanušovce, MsDK Vranov, 

 

 

 

 

 

SWOT analýza školy 

 

Silné stránky školy 

 sme jediné gymnázium zo štvorročným štúdiom v okrese Vranov nad Topľou, 

 tradícia školy siahajúca do roku 1952, 

 dlhodobo vysoká úspešnosť prijatých študentov na VŠ (vyše 95% za    posledných päť rokov), 

 vysoká profesionalita pedagogického zboru so 100 % kvalifikovanosťou, perspektívny kolektív 

pedagógov a THP pracovníkov, 

 výborné výsledky v predmetových olympiádach a v ďalších predmetových  súťažiach, 

 intenzívna práca zameraná na propagovanie prírodovedných predmetov, 

 dynamika života školy – mnohé projekty, bohatá ponuka mimovyučovacích aktivít a krúžkovej 

činnosti pre žiakov, 

 vybavenosť odborných učební IKT okrem dvoch učební informatiky, 

 dobrá spolupráca s rodičovskou radou a radou školy, 

 stovky úspešných absolventov realizujúcich sa v rôznych oblastiach spoločenského života na 

úrovni mesta, okresu, kraja aj v celoslovenskom meradle /parlament, vláda, EÚ/, 

 príťažlivosť a aktuálnosť web stránky školy www.gyvv.sk, 

 príťažlivá a bohato navštevovaná stránka školy na Facebooku. 

 

Slabé stránky školy  

 stará budova, ktorá si napriek pravidelným  rekonštrukciám a potrebe estetizácie stále žiada nutnú 

údržbu, a teda množstvo finančných prostriedkov, 

 dominancia kvantity v prípade exkurzií a akcií v rámci vyučovania, 

 rezervy v práci s talentovanými žiakmi v oblasti SOČ, 

 nedostatočná angažovanosť rodičov na živote školy,  

 zahraničné exkurzie a cesty, 

 komunikačné stereotypy v interpersonálnych vzťahoch. 

 

Príležitosti 

 záujem žiakov aj rodičov o cudzie jazyky – možnosti rozšírenia ich vyučovania, potreba vyššej 

dôveryhodnosti v tejto oblasti  

 nové vzdelávacie príležitosti pre učiteľov, 

 aktivity v oblasti školstva – na celoštátnej alebo zriaďovateľskej úrovni, 

 aktivity  mesta a regiónu – nové možnosti spolupráce, 

O. Oblasti, v ktorých dosahuje škola dobré výsledky a oblasti,  
     v ktorých sú nedostatky 

http://www.gyvv.sk/


 firmy a podnikateľská verejnosť – hľadanie nových partnerov pre materiálno-technické, ale aj 

predmetové aktivity školy, 

 výzvy a problémy, ktoré prináša doba a život. 

Riziká 

 nepriaznivý demografický vývoj – ďalšie znižovanie počtu žiakov, resp. tried, 

 sociálne a ekonomický slabší región, 

 nedostatok finančných prostriedkov v školstve, 

 pričasté zmeny v koncepcii vzdelávania na úrovni MŠ, 

 nedostatočná príprava učiteľov na vysokých školách, 

 slabá motivácia žiakov k štúdiu, 

 nízka hodnota normatívu na žiaka gymnázia, 

 demotivovaný, vyhorený učiteľ. 

 

 

 

 

 

    Úspešnosť prijatia na VŠ 2017/2018 

 

 Prijatí na VŠ                                   101 

 Pomaturitné štúdium                           0 

 Zamestnaní v SR                         0  

 Nezamestnaní, nezistení                 10              

 Spolu absolventi  školy                  111                

P. Úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 



 

 

 

 

 

 

 

Škola zabezpečuje: 

 stravovanie v školskej jedálni, 

 upratovanie a čistotu  priestorov na požadovanej - veľmi dobrej úrovni, 

 hygienické zariadenia,  rekonštruované, na požadovanej hygienickej a čistotnej úrovni 

 pitný režim prostredníctvom bufetu – predaj minerálnych vôd a nealkoholických nápojov 

a zriadením automatu na výdaj nealkoholických nápojov, predaj pečiva a drobných sladkostí, 

 primerané priestorové pomery a úpravu učební a chodieb, 

 relaxačnú miestnosť pre žiakov - klubovňa 

 koncoročný spoločensko-relaxačný pracovný pobyt určený pre všetkých zamestnancov školy, 

 krúžkovú činnosť pre žiakov. 

 

 

 

 

 

V školskom roku 2017/2018  na škole pracovalo 14 krúžkov. 

 
 

P.č. Názov krúžku 
Meno a priezvisko 

vedúceho  
Deň 

konania  

Čas konania ZČ 

od do 

1 AMAVET  Ján Motešický 2 14,10 16,10 

2 Basketbal dievčat  Ján Guľvas 4 6,40 7,45 

3 Basketbal chlapcov  Ján Guľvas 3 14,10 16,10 

4 Fotografický krúžok  Radoslav Slivka 3 14,20 16,20 

5 Geograficko-ekologický krúžok  Adela Dzurjaninová 1 a 2 14,10 a 13,30 15,10 a 14,30 

6 KMD-FENIX  Iveta Pribulová 1 14,20 16,20 

7 Krása experimentálnej chémie  Silvia Konečná 4 13,45 15,45 

8 
Krúžok nemeckého jazyka – príprava na 
maturitu a súťaže 

 Katarína Chromčová 2 13,15 15,15 

9 Krúžok ruského jazyka - príprava na súťaže  Helena Lengvarská 1 13,45 15,45 

10 Literárno-jazykový krúžok  Eva Hrunová 4 13,15 15,15 

11 Postavme sa za ľudské práva  Anna Kovaľová 2 14,10 16,10 

12 Robotika a programovanie  Ján Motešický 4 14,10 16,10 

13 Školská knižnica  Matúš Magura 1 a 4  15,00 15,45 

14 Volejbal chlapov a dievčat  Ján Lengvarský 2 14,15 16,20 

  

 

 

A. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 

2. 

B. Voľnočasové aktivity školy 



Klub GYVV Amavet 946    

Členmi klubu Amavet sme od roku 2015. Aktivity nášho klubu zaujali aj organizátorov 

a informácia o našej činnosti je súčasťou výročnej správy Amavetu 2016.  

Aktivity klubu sú zamerané na prírodné vedy a informatiku. Zúčastňujeme sa Festivalu vedy 

a techniky, Pohára vedy – Rojko 2016, V rámci klubu sme sa zapojili do súťaže Misia Mars, Junior 

Internet, za ktorý sme dostali okrem cien aj ďakovný list od STU Bratislava za aktivity, Robo Rave, 

Robotický Battle. Výber žiakov sa zúčastnil 1. ročníka prestížnej konferencie pre mladých v SAV 

v Bratislave, kde prezentovali najlepšie slovenské školy (6 gymnázií) svoje úspěchy v prírodných aj 

spoločenských vedách. 

 

 

 

 

 

 DOD - február 2018 - pre žiakov ZŠ, rodičov a verejnosť (takmer 190 návštevníkov...) 

 stužkové slávnosti, 

 Valentínsky ples, 

 organizačná a finančná pomoc zo strany rodičov, predovšetkým pri financovaní cestovného 

žiakom reprezentujúcim školu na predmetových súťažiach, olympiádach, financovanie cien pre 

školské podujatia a súťaže, koncoročných knižných odmien, propagačných materiálov o škole. Je 

nepredstaviteľné, aby škola mohla plniť svoje reprezentačné úlohy bez tejto pomoci. 

C. Spolupráca školy s rodičmi 



Príloha č. 1 

 

M. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

DOTÁCIA ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A Z ROZPOČTU VUC 
Pridelené finančné prostriedky na rok 2016 

 



 
Vo Vranove nad Topľou 3.10.2018 

Vypracovala M. Fedáková



 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Stanovisko zriaďovateľa 

 
Odbor školstva PSK schvaľuje správu o výchovno-vzdelávacej činnosti,  jej výsledkoch 

a podmienkach školy za školský rok 2017/2018, ktorú predkladá Gymnázium so sídlom na UI. Dr. 

C. Daxnera 88/3,  093 80 Vranov nad Topľou. 

 

 

 

 

 
PaedDr. Ján Furman 

vedúci odboru školstva, mládeže,  

   telesnej výchovy a športu PSK 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        


