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      Stanovisko zriaďovateľa: 

      TSK Trenčín  

      schvaľuje – neschvaľuje 

      Správu o výsledkoch a podmienkach  

      výchovno-vzdelávacej činnosti Gymnázia 

      v Považskej Bystrici za školský rok 2021/2022 

 

 

      ............................................................. 

                    za zriaďovateľa 



1. Údaje o škole 

Názov školy  Gymnázium Školská 234/8, 017 01 Považská Bystrica 

Adresa školy  Školská 234/8, 017 01 Považská Bystrica 

Telefón  +421 / 4321530 

E-mail  info@gympb.sk 

WWW stránka  www.gympb.sk 

 

 

2. Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno telefón e-mail 

Riaditeľ  Mgr. Pavel Mikuláš  +421 901 918 433  pavel.mikulas@gympb.sk 

ZRŠ  RNDr. Marta Pažitná  +421 905 491 732  marta.pazitna@gympb.sk 

ZRŠ  Ing. Eva Žernovičová  +421 907 744 237   eva.zernovicova@gympb.sk 

 

 

3. Údaje o zriaďovateľovi 

Názov  Trenčiansky samosprávny kraj 

Sídlo  K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

Telefón  032/6555 111 

E-mail  info@tsk.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Rada školy 

  Titul, priezvisko, meno Kontakt 

predseda  Ing. Tatiana Kršíková 
  tkrsikova@gmail.com 

 

pedagogickí 

zamestnanci 

 RNDr. Silvia Závadská 

 Mgr. Rastislav Kručay 

 silvia.zavadska@gympb.sk 

 rastislav.krucay@gympb.sk 

ostatní 

zamestnanci 
 Bc. Silvia Páleníková  silvia.palenikova@gympb.tsk.sk 

zástupcovia 

rodičov 

 MUDr. Peter Wallenfels 

 MUDr. Helena Kmecíková 

peterwallenfels@gmail.com 

helena.kmecikova@centrum.sk 

zástupca 

zriaďovateľa 

 Doc.PhDr.PaedDr. Janas Karol, PhD. 

 Mgr. Juraj Smatana 

 MUDr. Steiner Igor 

 Ing. Zboranová Viera 

 primator@povazska-bystrica.sk 

 juraj.smatana@gympb.sk 

 igor.steiner66@gmail.com 

 viera.zboranova@povazska-bystrica.sk 

 

zástupca 

študentov 
 Alexandra Karvašová  alexandra.karvasova@gmail.com 

 

Počas školského roka 2021/2022 zasadala Rada školy pri Gymnáziu v Považskej Bystrici  dva 

krát. 

Riaditeľ školy oboznámil členov Rady školy o so Správou o výsledkoch a podmienkach 

výchovno-vzdelávacej činnosti  Gymnázia v Považskej Bystrici a predložil žiadosť o zaradenia 

do siete nového študijného odboru 7942J74, gymnáziu- bilingválne štúdium, anglicko- 

slovenské bilingválne štúdium. 

Rada školy schválila Správou o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  

Gymnázia v Považskej Bystrici aj žiadosť o zriadenie bilingválnej formy štúdia. 

 

5. Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 412 

Počet tried: 17 

Podrobnejšie informácie: 

 

Trieda Počet žiakov Trieda Počet žiakov 

I.A 27 IV.B 28 

I.B 25 IV.C 26 

I.C 28 PRÍMA 20 

II.A 26 SEKUNDA 20 

II.B 26 TERCIA 18 

II.C 26 KVARTA 20 

III.A 27 SEXTA 15 

III.B 27   

III.C 27   

IV.A 26   
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6. Zamestnanci 

Pracovný 

pomer 

Počet pedag. 

prac. 

Počet nepedag. 

prac. 

Počet úväzkov 

pedag. prac. 

Počet úväzkov 

nepedag. prac. 

TPP 33 10 30,72 8,73 

DPP 1 0 0,04 0 

Znížený 

úväzok 
5 2 2,72 0,73 

ZPS 2 1 2 1 

 

a. Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 0 33 33 

 

Na škole pôsobilo v priebehu školského roku 33 interných učiteľov všeobecnovzdelávacích 

predmetov. Na skrátený pracovný úväzok pracovalo z uvedeného počtu 5 učiteľov. Na dohodu 

o vykonaní práce pracoval jeden pedagogický zamestnanec. 

Všetci pedagogickí zamestnanci školy spĺňajú kvalifikačné predpoklady pre prácu na 

gymnáziu. 

Ďalej sú zamestnancami školy: 3 samostatné administratívne pracovníčky - (tajomníčka školy, 

finančná účtovníčka a pracovníčka zodpovedná za mzdy a personalistiku); 1 školník, 1 

informatik (čiastočný úväzok),  5 upratovačiek, z toho jedna na skrátený úväzok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Rozvoj osobnosti a realizácia talentu našich žiakov sú hlavnými prioritami našej školy. Naši 

žiaci sa môžu slobodne zapájať do vzdelávacích, kultúrnych, humanitárnych,  športových 

aktivít, ako aj v zapájaní sa do olympiád a iných súťaží. V školskom roku 2021/ 2022 sme sa 

aj napriek sťaženým podmienkam spôsobeným pandémiou COVID-19 zapojili do množstva 

súťaží, kultúrno-spoločenských aktivít, exkurzií, prednášok a besied. Prehľad uskutočnených 

aktivít poskytuje nasledujúca tabuľka.  

Informačno – vzdelávacie aktivity 

Aktivity, organizované školou Aktivity, do ktorých sa škola zapojila 

Exkurzie: 

Klenoty Paríža - dejepisná exkurzia  

Exkurzia Okresný archív Považskej Bystrice 

Exkurzia Považská knižnica 

Literárna Cena René (Bratislavské literárne 

centrum, Anasoft Litera)  

 Workshopy, besedy a prednášky: 

Študentská vedecká konferencia- prezentácia 

žiackych ročníkových projektov 

Stredoškolská konferencia úspešných odborných 

prác mladých talentov – ŠIOV,  16. júna 2022 

(online YouTube) 

Tvorba blogov a podcastov pre portál Čierna 

labuť (Mgr. Anna Jančová) 

Mentorig – projekty Komenského 

inštitútu“:Začínajúci učitelia“, „ Na každej škole 

záleží“, „ Učitelia v akcii“ (Mgr. Anna Jančová) 

„ Zdvihni hlavu z davu“ – príprava a moderovanie 

diskusie s významnými rodákmi z PB (Mgr. Anna 

Jančová) 

The Duke of Edinburgh´s Awards- 

rozvojový program, ktorý dáva mladým 

ľuďom šancu naplniť svoj potenciál a 

pomôcť uspieť v živote(bronzová a 

strieborná úroveň). 

účasť v mentorskom programe 

Komenského inštitútu 

- účasť v expertnom programe 

Komenského inštitútu 

- účasť školy v programe Akadémia 

veľkých diel 

účasť školy v programe Cena René 

SOČ metodická príprava – všetky súťaže  

Celoslovenská kampaň- Červené stužky s 

cieľom zvýšenia odbornej vedomosti 

o HIV/AIDS  

Webináre a workshopy: 

 webinár Nenásilná komunikácia 

(Maxman Consultants) Séria webinárov 

Kritické myslenie - ako diskutovať o 

zložitých a výbušných témach (Ján 



Škola podľa našich predstáv – moderovanie 

online diskusie o predstavách študentov o škole 

(Mgr. Anna Jančová) 

Online beseda -knižnica D. Alighieri                                                                

Beseda o spisovateľoch Ferkovcoch                                               

Beseda s primátorom - rozvoj argumentácie 

Beseda s primátorom - história a fungovanie 

mesta  

Prednáška Považské strojárne a dejiny Považskej 

Bystrice 

Mentoring žiakov a mentoring učiteľov v rámci 

Komenského inštitútu - Mgr. Jozef Šujak  

Akadémia veľkých diel – rozvojový program 

čitateľskej gramotnosti, kritického myslenia a 

interpretácie - Mgr. Jozef Šujak     

Tipy na čítanie na facebookovej skupine - Mgr. 

Jozef Šujak  

ekonómia - investovanie - Ing. Samuel Hrnčiar  

Beseda-štúdium psychológie na UK - Mgr. Petra 

Brandoburová PhD. 

Beseda- vysokoškolské štúdium psychológie, 

psychológia v praxi, diskusia - Mgr. Branislav 

Kolenič  

Beseda- úvod do práva, odvetvia práva, 

kazuistiky - Mgr.  Michal Jokel  

Beseda-  úvod do práva, právomoci orgánov 

čínných v trestnom konaní, tajnička - Mgr. 

Paulína Súkeniková  

Beseda-  samospráva, kompetncie, mestské 

podniky,  štátna správa - okresný úrad v Pov. 

Bystrici. - Ing. Táňa Sapáková  

Beseda-  hybridná vojna - Mgr. Juraj Smatana  

Markoš, Komenského inštitút - učitelia v 

akcii) 

workshop:Rovesnícke násilie: Ako 

vytvárať bezpečné školy ( Učitelia 

Považia: Jozef Šujak, lektor Peter 

Lengyel) 

workshop: Výmena tipov dobrej praxe - 

slovenský jazyk a literatúra (Učitelia 

Považia, lektori: Darina Repková, Jozef 

Šujak) 

workshop: Ako si vycvičiť draka - práca s 

emóciami v škole a v živote (Zaježová, 

lektor Silvia Ondrisová)  

blok 10 webinárov : Train the Trainer , 

Americká obchodná komora na Slovensku 

na rôzne aktuálne témy spojené so 

vzdelávaním s rôznymi lektormi  

blok webinárov: Elastické myslenie o 

kognitívnej flexibilite a kreatívnom 

myslení v rámci projektu Učitelia v akcii 

Komenského inštitútu,( lektor Olívia 

Hurbanová) 

blok webinárov: Ako pripraviť žiakov na 

život v informačnej dobe a pomôcť im 

porozumieť svetu projektu Učitelia v akcii 

Komenského inštitútu, (lektor Marie 

Stracenská) 

Webinár kritické myslenie (Junior 

Achievement) – október 2021 

Online semináre Aplikovanej ekonómie 

(Junior Achievement) - október 2021, 

február 2022) 

Webinár o sociálnom podnikaní (Junior 

Achievement) – november 2021 



vzdelávacie workshopy a webináre Učiteľov 

Považia - Mgr. Jozef Šujak 

workshop výmena tipov dobrej praxe zo SJ - Mgr. 

Jozef Šujak 

 

Webinár- Formatívne hodnoteni a Google 

formuláre 

Seminár- Vnímavé hodnotenie 

Iné aktivity: 

Adaptačný kurz pre žiakov 1. ročníka- aktivity 

rozvíjajúce socializácia žiakov v novom kolektíve 

a prostredí 

Organizovanie a zabezpečovanie separovaného 

zberu 

Spolupráca s konzultantami predmetu projekt z 

radov odbornej verejnosti 

Ponuka a predaj produktov študentskej firmy – 

funkčný e-shop 

Predaj školského Merchu  

Webinár prezentačné zručnosti pre Veľtrh 

podnikateľských talentov(Junior 

Achievement)  – február 2022 

Školenie menežmentu s firmou AT&T 

Global Network Services Slovakia (Junior 

Achievement) – november 2021 

Webinár -Profesijné zapojenie a líderské 

kompetencie 

Webinár- Hodnotenie a podpora žiakov 

Webinár-  Rozvíjanie žiackych 

digitálnych kompetencií, virtuálne 

a fyzické prostredie školy 

Webinár-Rola digitálneho koordinátora 

Vzdelávanie pre zahraničných učiteľov 

nemeckého jazyka - Dillingen, Nemecko  

Webináre Komenského inštitútu-  Ako 

podporiť duševné zdravie žiakov a citlivo 

hodnotiť, Ako funguje fínske školstvo 

Séria webinárov Učitelia v akcii – J. 

Marko 

Webinár: Wortschatz- und 

Grammatikspiele s Klárou Janasovou 

Webinár : Hodiny nemčiny aktívne a 

efektívne ,Klett 

Webinár – M. Rzymanová, D. Horváthová 

Kultúrno- spoločenské aktivity 

Aktivity, organizované školou Aktivity, do ktorých sa škola zapojila 

Bažantiáda – spoločenská akcia organizovaná 

žiakmi 3. roč. s cieľom imatrikulácie žiakov 1. 

ročníka 

Beh Rozhľadu  - študentský happening masiek 

Divadelné predstavenia: 

 Z dôvodu pandemickej situácie 

neuskutočnené. 

 



Umelecké popoludnie- prezentácia umeleckých 

výstupov žiakov školy 

Z dôvodu pandemickej situácie 

neuskutočnené: 

Halloween – pod vedením učiteľov ANJ – súťaže,  

filmové predstavenie v angličtine a prenocovanie 

v škole 

Školská divadelná akadémia 

Vianočné ladenie – celoškolská akcia (vianočné 

trhy a kultúrne vystúpenia žiakov s benefičným 

zameraním) 

 Akcie s rodičmi a verejnosťou 

Plenárne rodičovské združenie- online formou 

Udeľovanie ceny „Osobnosti gymnázia“ pod 

patronátom primátora mesta a miestnej 

podnikateľskej komunity 

Distribúcia školského časopisu Rozhľad, články v 

regionálnej tlači a televízii 

Umelecké popoludnie, stretnutie Generácií- z 

dôvodu pandemickej situácie neuskutočnené 

 

Literárne aktivity 

Aktivity, organizované školou Aktivity, do ktorých sa škola zapojila 

Školský časopis Rozhľad- vydané 2 čísla časopisu 

Obzor- My,– Považskobystrické novinky-  

medializácia školy v regionálnej tlači  - príspevky 

žiakov a učiteľov školy . 

 Rozhľad TV na stránke školy (žiacka televízia ) a 

prostredníctvom internetovej platformy YouTube 

 

 
 

Pro Slavis- súťaž stredoškolských 

časopisov  1. miesto v celoslovenskom 

kole 

Štúrovo pero- celoslovenská súťaž 

stredoškolských časopisov – 1. miesto v 

celoslovenskom kole 

O cenu Dominika Tatarku- celoslovenská 

literárna súťaž 



Medziriadky- celoslovenská literárna 

súťaž 

Humanitárne aktivity 

Aktivity, organizované školou Aktivity, do ktorých sa škola zapojila 

Zbierky a humanitárne aktivity 

Dve materiálne charitatívne zbierky na pomoc 

ukrajinským utečencom 

Dobrovoľnícka pomoc utečencom na hranici v 

Ubli v marci 2022 

Finančná zbierka na pomoc Ukrajine 

Zbierka pre deti v charitnom dome 

Biela pastelka  -      Únia nevidiacich 

Modrá nezábudka - Liga za duševné zdravie 

Deň narcisov -        Liga proti rakovine 

Belasý motýlik -     Únia muskulárnych dystrofikov 

Darcovstvo krvi: 

 Študentská kvapka krvi, 

Valentínskakvapka krvi, 

Májová kvapka krvi, 

 

 

 

Športové aktivity 

Aktivity, organizované školou Aktivity, do ktorých sa škola zapojila 

Výchovno - vzdelávací lyžiarsky zájazd   pre 

žiakov 1. a 2.  ročnika, sekundy a tercie  

Kurz ochrany života a zdravia –Dolný Kubín, 

Terchová( domáca forma) 

Okresné kolo v bedmintone SŠ 

Kurz spoločenského tanca a etikety 

Účelové branné cvičenia pre žiakov 1. a 2. 

ročníka, prímy sekundy a kvarty 

Okresné kolo v cezpoľnom behu D ZŠ 

Okresné kolo v cezpoľnom behu D  SŠ 

družstvá 

Okresné kolo v malom futbale chlapci 

starší žiaci 

Okresné kolo  v basketbale CH ,D 

Krajské kolo v basketbale D 

Rope skiping 

Silový trojboj 



Olympiády a iné súťaže 

Aktivity, organizované školou Aktivity, do ktorých sa škola zapojila 

Školské kolo 

SOČ 

Olympiáda ANJ 

Olympiáda NEJ 

Olympiáda MAT 

PYTAGORIÁDA 

Olympiáda BIO 

Olympiáda CHE 

Olympiáda DEJ 

Olympiáda SJL 

Olympiáda ľudských práv 

Olympiáda v kritickom myslení 

Hviezdoslavov Kubín 

 

 

 

 

SOČ- okresné, krajské kolo, 

celoslovenské kolo 

Olympiáda kritického myslenia - 3. 

miesto na celoslovenskom kole  

Olympiáda ANJ – okresné  a krajské kolo 

English Essay Competition- 

celoslovenská súťaž v písaní esejí na 

určené témy v Anglickom jazyku 

Olympiáda NEJ – okresné kolo a krajské 

kolo 

Olympiáda MAT- krajské   kolo 

PYTAGORIÁDA- okresné kolo 

Olympiáda BIO-  krajské  kolo 

Olympiáda CHE- okresné kolo 

Olympiáda DEJ– okresné a krajské kolo 

Olympiáda SJL- krajské a celoslovenské 

kolo kolo (3.  miesto) 

Olympiáda ľudských práv-krajské kolo 

Hviezdoslavov Kubín- okresné, krajské 

kolo, celoslovenské kolo 

Matematický klokan- celoslovenská súťaž 

Ekonomická olympiáda- krajské a  

celoslovenské kolo 

Finančná olympiáda- celoslovenské kolo 

ZENIT- celoslovenská súťaž v 

programovaní 



I-BOBOR- celoslovenské testovanie IKT 

zručností 

IT Fitness- - celoslovenské testovanie 

IKT 

Python cup- súťaž v programovaní 

Fyzikálny náboj- medzinárodná súťaž 

Matematický náboj- medzinárodná súťaž 

Košický Matboj- celoslovenská 

matematická súťaž druťstiev 

Náboj Junior- medzinárodná 

matematicko-fyzikálna súťaž 

EXPERT GENIALITY SHOW- 

celoslovenská súťaž v rôznych oblastiach 

Veľtrh podnikateľských talentov (Junior 

Achievement )-celoslovenská súťaž 

žiackych firiem 

Štúrovo pero- celoslovenské kolo 

PRO SLAVIS- celoslovenské kolo 

Mladý Európan- krajské kolo 

Sárova Bystrica- celoslovenská súťaž 

moderátorov 

O cenu Dominika Tatarku- celoslovenská 

literárna súťaž 

Medziriadky- celoslovenská literárna 

súťaž 

Rozlet- celoslovenská literárna súťaž 

Majster rétor- krajské kolo 

Rétorický Uhrovec- okresné a krajské 

kolo 



Štúrov Zvolen- krajské a celoslovenské 

kolo rečníckej súťaže 

Rétorický Uhrovec- okresné a krajské 

kolo 

Koyšove Ladce- krajské kolo recitátorskej 

súťaže 

Šaliansky Maťko 

Aktivity školy pravidelne   prezentujeme v médiách. Publikujeme na stránkach regionálnej 

tlače (týždenník Považskobystrické novinky, Obzor – My); v  regionálnej televízii TV 

Považie. Informácie o živote školy zverejňujeme na  Facebookovej stránke školy a WEB 

stránke školy. Pokračujeme v tvorbe motivačných videí s bývalými študentmi nášho 

gymnázia, ktorí sa stali v svojich profesionálnych kariérach úspešní  v oblasti vedy, 

podnikania, umenia aj v politike. Vytvorili sme nové prezentačné video prezentujúce našu 

školu. Použili sme ho ako alternatívu pre  virtuálny deň otvorených dverí a zverejnili ho 

prostredníctvom portálu „Kam na strednú školu“. V súťažiach ktoré sa uskutočnili  naši 

žiaci zaznamenali množstvo úspechov aj na celoslovenskej úrovni. 

8. Projekty 

Mladý Európan – projekt, ktorý organizuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v 

spolupráci s Národnou asociáciou pre rozvoj podnikania. Cieľom projektu je  zvýšiť 

informovanosť o Európske únii, o jej inštitúciách, legislatíve, programoch s akcentom posilniť 

povedomie „eurobčianstva“ u mladej generácie. 

Koordinátor: Mgr. Rastislav Kručay 

 

The Duke of Edinburgh´s Award- rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom šancu 

naplniť svoj potenciál, realizovať svoj vlastný rozvojový program, splniť vytýčené ciele a 

pomôcť uspieť v živote (bronzová úroveň 20 žiakov, strieborná úroveň 3 žiaci zlatá úroveň 8 

žiakov). 

Koordinátor: Mgr. Erika Hrenáková 

 

Celoslovenské e-learingové projekty -  zamerané na meranie praktických zručností  

● I-Bobor-celoslovenské testovanie IKT zručností   

● IT Fitness- celoslovenské testovanie IT zručností  



● Python Cup- testovanie zručnosti v programovacom jazyku Python 

● Finančná olympiáda- v spolupráci s  nadáciou Partners 

● Ekonomická olympiáda- v spolupráci s INESS( inštitút ekonomických a spoločenských 

analýz). 

● Veľtrh podnikateľských talentov- v spolupráci s Junior Achievement  

● Stredoškolská konferencia s prezentáciou najúspešnejších odborných prác – ŠIOV 

Koordinátor: Mgr. Katarína Fórová, RNDr. Silvia Závadská 

 

Zelená škola – v rámci tohto celoslovenského projektu  pokračujeme realizácii napĺňania 

cieľov environmentálnej výchovy na škole . Naďalej vedieme žiakov  k trvalo udržateľnému 

prístupu voči životnému prostrediu a znižovaniu nežiaducich dopadov na životné prostredie. 

Pokračujeme v  separovaní odpadu na škole v spolupráci s firmou MEGAWASTE a Mestom 

Považská Bystrica.  

Koordinátor: Mgr. Rastislav Kručay 

 

Akadémia veľkých diel- rozvojový program čitateľskej gramotnosti, kritického myslenia 

a interpretácie 

Koordinátor: Mgr. Jozef Šujak 

 

Literárna cena René Anasoft litera- Projekt „Literárna cena René“ podporuje  čítanie 

mladých stredoškolákov a stredoškoláčok, povzbudzuje u nich záujem o knihy a zoznamuje ich 

s umelecky hodnotnou súčasnou literatúrou. Udeľujú ju študenti vybraných stredných škôl raz 

ročne za najlepšie pôvodné slovenské prozaické literárne dielo. Cenu vyhlasujú Literárne 

informačné centrum a Anasoft litera. 

Koordinátor: Mgr. Jozef Šujak 

 

Červené stužky – celoslovenská kampaň boja proti HIV/AIDS  

Koordinátor: Mgr. Zuzana Hrenáková 

 

Charitatívne projekty 

Aj v školskom roku 2020/2021 sa škola zapojila do charitatívnych projektov, zorganizovaných 

rôznymi mimovládnymi a neziskovými organizáciami. Išlo o tieto aktivity:  

Dve materiálne charitatívne zbierky na pomoc ukrajinským utečencom  

http://www.litcentrum.sk/
http://www.litcentrum.sk/


Dobrovoľnícka pomoc utečencom na hranici v Ubli v marci 2022 

Finančná zbierka na pomoc Ukrajine 

Zbierka pre deti v charitnom dome 

Biela pastelka  -      Únia nevidiacich 

Modrá nezábudka - Liga za duševné zdravie 

Deň narcisov -        Liga proti rakovine 

Belasý motýlik -     Únia muskulárnych dystrofiko 

 

9. Výsledky inšpekčnej činnosti 

Počas školského roka 2021/ 2022 nebola na škole vykonaná školská inšpekcia. 

 

10. Materiálno-technické podmienky 

V školskom roku 2021/2022 využívala škola pre potreby výučby 5 budov rozložených po oboch 

stranách Školskej ulice. Sú to dvojposchodová  Hlavná budova s malou telocvičňou 

a trojposchodová prístavba spolu v tvare širokého T, jednoposchodová murovaná prístavba vo 

dvore, budova telocvične  na druhej strane ulice a trojposchodový Pavilón A na druhej strane 

ulice.  

Rozľahlosť areálu a nutnosť neustáleho pohybu žiakov a učiteľov medzi budovami je faktorom, 

ktorý je potrebné zohľadňovať pri  tvorbe rozvrhu hodín (dĺžka prestávok, bloky hodín a pod.), 

zabezpečovaní BOZP a ktorý  zvyšuje  náročnosť na prácu učiteľov (organizačné formy 

vyučovania a použitie pomôcok) aj finančnú náročnosť na energie a údržbu areálu. 

Technický stav budov zodpovedá finančným tokom do slovenského školstva. V prvom polroku 

školského roku 2021/2022 bola dokončená projektová dokumentácia  na rekonštrukciu veľkej 

telocvične, na ktorú malo Gymnázium Považská Bystrica schválené finančné prostriedky na 

kapitálové výdavky od zriaďovateľa TSK Trenčín vo výške 27 600,00 €. Koncom školského 

roka začali stavebné práce na „Rekonštrukcii veľkej telocvične“ podľa vypracovaného 

projektu. Peniaze na realizáciu stavby získala škola získala z výzvy č. 2021/004 – Výstavba, 

rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry, ktorú vyhlásil Fond na podporu športu.  

Z Fondu na podporu športu bola škole pridelená suma 655 364,00 €,  436 909,40 € budú hradené 



z rozpočtu TSK. Škole pridelil zriaďovateľ zo svojho rozpočtu finančné prostriedky vo výške 

200 000 €, ktoré sú určené na vybudovanie multifunkčného ihriska. S jeho výstavbou sa začalo 

v auguste. 

Prioritnými potrebami školy zostávajú: 

- Zateplenie a nová fasáda tak hlavnej budovy školy ako aj budovy pavilónu 

A a jednopodlažnej prístavby. Zateplenie je potrebné, aby sa úspešne mohla 

využívať regulácia  vykurovacieho systému a tým sa dosiahli úspory finančných 

prostriedkov na vykurovanie v zimnom období.  

- Tak isto je na pavilóne A potrebná rekonštrukcia elektroinštalácie, starých 

elektrických zvodov (vypracovaný projekt s rozpočtom 92 032,63 € s DPH).   

Areál školy nie je oplotený - nie je zabezpečený pred vstupom nepovolaných osôb, čo sťažuje 

ochranu majetku pred ničením a krádežami, ako aj  udržiavanie čistoty a poriadku.  

 Z finančných  prostriedkov  rozpočtu  sme 88,65 % použili na mzdy a poistné a príspevky do 

poisťovní  za zamestnancov, 6,18 % rozpočtu bolo použité na úhradu energií (hlavne teplo a 

elektrina) a za zvyšok, teda cca 5,17 % rozpočtu sme nakúpili učebné pomôcky, kancelárske a 

školské potreby, hygienické a čistiace prostriedky, realizovali sa práce a služby v rámci opravy 

a údržby priestorov  školy.  

Normatívne finančné prostriedky boli použité na: 

- zakúpenie školských stolov a školských stoličiek (4 490 €), 

- opravu podláh - vyspravenie, nivelizácia podlahy,  pokládka PVC, soklovanie 

v suteréne hlavnej budovy – 2 PC učebne (1 671,96 €), 

- zakúpenie 2 ks dataprojektorov a DATA držiakov (1 139,30 €), 

- odstránenie havarijného stavu vo výmeničke tepla - oprava a výmena 2 ks čerpadiel 

Grundfos OPS a WILO Stratos  (1 308 €). 

 

Vybavenie školy je primerané finančným podmienkam, škole  finančne pomáhajú rodičia  

a nezisková organizácia AD ASTRA. Z finančných prostriedkov rodičovskej rady boli hradené 

výdavky na mimoškolskú činnosť, učebné pomôcky, cestovné žiakom na olympiády a súťaže. 

Z  darovaných finančných prostriedkov boli osadené keramické nástenné tabule Dubno 



v hodnote 5 100 €, nafotenie a vytvorenie virtuálnej prehliadky budovy školy 450 €, ďalej boli 

zakúpené učebné pomôcky – učebnice, fixy na tabule. 

Nedostatok finančných prostriedkov má negatívny dopad na technický stav budov a samotného 

vybavenia školy.  Okrem investícii do technického zázemia  (elektroinštalácie, rozvody, 

podlahy, osvetlenie, rekonštrukcia hygienických zariadení a iné), opravy fasád, striech budov, 

je potrebné modernizovať a estetizovať vnútorné vybavenie školy (postupná výmena školského 

nábytku, inovácia výpočtovej a didaktickej techniky a pod.). 

 

Na vyučovanie škola využívala 17 kmeňových tried, 5 laboratórií (biologické, chemické, dve 

fyzikálne, chemicko-biologické). Na vyučovanie telesnej výchovy boli využívané 2 telocvične, 

1 gymnastická učebňa a 1 posilňovňa. Na škole sa využívali  3 učebne na vyučovanie 

informatiky, 3 jazykové učebne, 1 učebňa dejepisu, 1 učebňa sebariadenia a ďalšie 4 učebne 

určené na vyučovanie delených predmetov. 

11. Úspechy a nedostatky 

Oblasti úspechov   Indikátory 

 

Kvalita 

vzdelávania 

● Vysoká úspešnosť prijímania na VŠ (93,73 % zo záujemcov 

o štúdium na VŠ a 79,14% absolventov bolo prijatých na svoju 

prioritnú vysokú školu) 

slobodné rozhodovanie študentov, výchova k zodpovednosti 

a samostatnosti v rámci školského vzdelávacieho programu: 

individuálna voľba 16 vyučovacích hodín v 3. ročníku a 18 

vyučovacích hodín v 4. ročníku možnosť voľby nielen tradičných 

predmetov, ale aj úplne nových – napr.: netradičné športy, 

programovanie web stránok, aplikovaná ekonómia,fyzika pre 

medikov, 3 cudzí jazyk. 

● V rámci predmetu sebariadenie žiaci vypracujú osobný plán 

kariérneho rozvoja v ktorom si určia svoje budúce profesijné 

zameranie a naplánujú postupnosť krokov k jeho dosiahnutiu. 

Predmet im pomáha pri organizácii vlastného pracovného času, učí 

ich spôsobom efektívneho učenia sa a diagnostike svojich silných 

a slabých stránok. 

● Predmet projekt umožňuje žiakom zvládnuť vypracovanie žiackej 

projektovej práce a jej prezentáciu pred spolužiakmi a verejnosťou 

prostredníctvom Študentskej vedeckej konferencie, 

● V zvýšenej miere využívame projektové a zážitkové formy 

vyučovania, aplikujeme formatívny spôsob hodnotenia žiakov. 



● Na škole pracovalo 27 záujmových krúžkov so zameraním – 

redakčným, diskusným, jazykovým, prírodovedným, dramatickým, 

literárnym, umeleckým, a športovým. 

● Odmeňovanie aktívnych a talentovaných žiakov: v spolupráci 

s neziskovou organizáciou AD ASTRA, ktorá podporuje rozvoj 

talentov žiakov našej školy sme realizovali projekt „Osobnosť 

gymnázia“ v rámci ktorého bolo odmenených 8 najvýraznejších 

osobností z radov žiakov. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa 

konalo v priestoroch Mestského úradu Považská Bystrica pod 

patronátom primátora mesta. Žiaci boli ocenení boli za vynikajúce 

študijné výsledky a ich ďalšie aktivity, ktorými sa podieľajú na šírení 

dobrého mena gymnázia. 

● Udeľovanie ocenenia „Cena riaditeľa školy“ pre najvýraznejšiu 

osobnosť z radov maturantov.  

● Práca s talentovanými žiakmi  bola realizovaná v rámci záujmových 

krúžkov a prípravy žiakov na olympiády a súťaže o čom svedčia 

vynikajúce výsledky našich žiakov vo viacerých súťažiach na 

celoslovenskej úrovni.  (pozri prehľad výsledkov žiakov 

v súťažiach).  

● Talentovaným žiakom je umožnené vzdelávať sa prostredníctvom 

induviduálneho študijného programu.  

 

Imidž školy 

● Výborné výsledky žiakov v súťažiach na celoslovenskej úrovni: 1. 

miesto v súťaži školských časopisov a individuálnych príspevkov 

žiakov (Zlaté štúrovo pero, Pro Slavis), SOČ- 1. miesto, Expert 

Geniality Show- 1. miesto, Veľtrh podnikateľských talentov  2.miesto 

v kategórii “Finančné riadenie”, 3.miesto v kategórii “Výročná 

správa”, 3.miesto- Olympiáda Slovenského jazyka, Olympiáda 

kritického myslenia 3.miesto celoslovenské kolo a Hviezdoslavov 

Kubín. Celkove 4x 1 miesto, 1x 2. miesto a 4 x 3. miesto v 

celoslovenských kolách súťaží 

● PhDr. Valéria Bošková získala ocenenie ministra školstva za 

dlhodobú odbornú pomoc pri tvorbe školských médií 

● Mgr. Anna Jančová bola top 10 finalistkou ankety Učiteľ Slovenska 

● Mgr. Jozef Šujak bol top 30 finalistom ankety Učiteľ Slovenska 

● Pravidelné informácie o aktivitách  školy v  regionálnych médiách – 

Obzor My; Považskobystrické novinky; regionálna televízia – TV 

Považie, Televízia – ITV. 

● Zverejňovanie videí dokumentujúcich život školy prostredníctvom 

TV ROZHĽAD na webovej stranke školy, Facebooku a You Tube. 

● Vytvorenie propagačného videofilmu predstavujúceho virtuálny Ďeň 

otvorených dverí zverejnený na stránke informačného portálu „Kam 

na strednú školu“ a na webovej stránke školy. 

● Estetizácia vonkajších aj vnútorných priestorov školy  



● Prezentácia najvýraznejších  osobností z radov študentov 

v spolupráci s AD ASTRA n.o., mestským úradom a podnikateľskou 

sférou.  

● zverejnenie a aktualizácia fotografií a videoklipov z kultúrnych, 

spoločenských podujatí a súťaží na Webovej stránke školy webovej 

a Facebookovej stránke školy, produkcia motivačných videí 

s úspešnými absolventmi školy 

● Aktivita členov Žiackej školskej rady– tvorba a distribúcia tričiek 

a mikín s logom gymnázia tvorba propagačných videofilmov a 

prezentácií. 

● pôsobenie pedagógov školy v odbornej pedagogickej verejnosti: 

Mentoringový program Komenského inštitútu, LEAF, ŠPÚ, 

publikačná činnosť, (Dobrá škola)- Mgr. Šujak, odborné články 

v denníku N- Mgr. Jančová,  

wedenie webinárov pre Komenského inštitút a Komoru slovenských 

učiteľov angličtiny- Mgr. Jančová, organizácia konferencie Učitelia 

Považia- Mgr. Šujak,     

 

Pozitívna klíma 

školy 

● Výchova študentov k tolerancii a empatii, čo sa prejavuje 

v aktívnom  zapájaní sa študentov do humanitárnych aktivít.  

● Adaptačný kurz pre žiakov 1. ročníka pri ich nástupe do školy pod 

vedením tímu vyučujúcich predmetov sebariadenie, etická výchova 

a náuka o spoločnosti. Žiaci v záverečnej ankete vysoko  hodnotia 

obsah kurzu , prístup a pripravenosť lektorov.  

● Spolupráca  výchovnej poradkyne a žiakov s CPPPaP – testovanie 

silných a slabých stránok žiakov vo väzbe  na výber profilujúcich 

predmetov, tvorba individuálnych vzdelávacích plánov pre žiakov 

ŠVVP,  

● Nepreukázaný výskyt negatívnych javov (drogy, rasizmus, šikana). 

● Účasť študentov na tvorbe a organizácii života školy – 

prostredníctvom Žiackej školskej rady – čím sa u žiakov rozvíja pocit 

sebarealizácie a spolupatričnosti, demokratický a otvorený spôsob 

voľby členov ŽŠR. 

● Vo vnútornom poriadku školy sú zapracované práva dieťaťa: sloboda 

myslenia, právo na zachovanie dôstojnosti, súkromie, sloboda 

prejavu, právo na informácie a tieto práva sú slobodne uplatňované , 

 

Reagovanie na 

potreby súčasnosti, 

hľadanie riešení 

● Vytvorili sme výchovno vzdelávací program pre zavedenie nového 

študijného odboru bilingválnej anglicko- slovenskej  formy štúdia. 

Na základe súhlasu MŠVVaŠ zavedieme tento študijný odbor v 

školskom roku 2023/2024.  

● Počas školského roka sme pokračovali v realizácii školského 

vzdelávacieho programu, ktorý umožňuje voľbu 16 hodín 

voliteľných predmetov týždenne pre žiakov 3. ročníka  a 18 hodín 

voliteľných predmetov pre žiakov 4. ročníka.  Školský vzdelávací 

http://www.gympb.sk/


program umožňuje výraznejšie nasmerovanie aktivít žiakov v 3. a 4. 

ročníku v  náväznosti na úspešné zvládnutie maturitných skúšok, 

úspešnosť v prijímacích testoch na zvolené vysoké školy. Dokazuje 

to vysoké percento našich žiakov, ktorí boli prijatí na tie  vysoké 

školy, ktoré svojím zameraním korešpondujú so zvolenými 

predmetmi v 3. a 4. ročníku.  

● Prínos predmetov sebariadenie a projekt, v ktorých sa žiaci učia 

organizácii vlastného pracovného času, spôsobom efektívneho 

učenia sa a diagnostike svojich silných a slabých stránok, tvorba 

osobného plánu kariérneho rozvoja, ako aj vypracovanie samostatne 

zvolenej projektovej úlohy a jej prezentácie.   

● Spolupráca so zamestnávateľskými subjektmi regiónu.  

● Finančnú  gramotnosť a zručnosti  vedenia študentskej firmy 

získavajú žiaci v predmete Aplikovaná ekonómia. Finančná 

gramotnosť je zapracovaná do hodín jednotlivých predmetov 

 

Intenzívna 

mimoškolská 

činnosť 

● Na škole pracovalo 27 záujmových krúžkov so zameraním – 

redakčným, diskusným, jazykovým, prírodovedným, dramatickým, 

literárnym, umeleckým, a športovým, 

● Spolupráca školského časopisu Rozhľad s týždenníkmi Obzor,MY 

Považie 

● Zapojenosť školy do programu Medzinárodná cena vojvodu 

z Edinburghu. Program úspešne absolvovalo 31 žiakov. Z toho 20 

žiakov na bronzovej úrovni, 3 na striebornej úrovni a do zlatej formy 

sa prihlásili 8 žiakov. 

● participácia žiakov a verejnosti na kultúrnych a propagačných 

aktivitách  

● činnosť študentov v súťažiach stredoškolských časopisov, , 

korešpondenčnýh seminároch, SOČ, v predmetových olympiádach 

a ďalších súťažiach. 

Vynikajúce 

výsledky súťaží 

 

● Uvedené v časti Výsledky súťaží za školský rok 2021/2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a. Výsledky súťaží za školský rok 2021/2022 

 

i. Celoslovenské kolo (4x 1. miesto, 2x 2. miesto, 4x 3. miesto) 



1.miesto: 

● Celoslovenská súťaž časopisov Pro Slavis - kolektív redaktorov časopisu Rozhľad 

● Celoslovenská súťaž časopisov Štúrovo Pero- kolektív redaktorov časopisu Rozhľad- 

Ocenenie Zlaté Štúrovo pero 

● SOČ- kategória.  Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie (Dávid Jahôdka, 

Juraj Hlaváč, Branislav Čamaj) 

● Expert Geniality Show- Karel Procházka  

 

2.miesto: 

● Veľtrh podnikateľských talentov kategória Finančné riadenie 

● O cenu Dominika Tatarku (celoslovenská literárna súťaž):- 2. miesto, 2. kategória - 

Veronika Vráblová,  

3.miesto: 

● Veľtrh podnikateľských talentov kategória Výročná správa 

● Olympiáda kritického myslenia - celoslovenské kolo, 3. miesto - Dávid Kršík,  

● Olympiáda zo slovenského jazyka - celoslovenské kolo: 3. miesto, kat. A, Valéria 

Kvaššayová 

● Hviezdoslavov Kubín – celoslovenské kolo október 2021 – Bronzové pásmo – Monika 

Kabzanová,  

 

                              Účasť v celoštátnom kole: 

 

● Python Cup: 

Adam Deák, 2.A, 1.miesto percentil 98 

Karel Procházka, 4.C, úspešný riešiteľ, percentil 91 

Dávid Kršík, 2.A, úspešný riešiteľ, percentil 91 

Oliver German, 2.A, úspešný riešiteľ, percentil 89,9 

Daniel Gardian, 2.A, úspešný riešiteľ, percentil 89,4 

Michal Pažitný, kvarta, úspešný riešiteľ, percentil 79 

Michal Žbodák, 2.A, úspešný riešiteľ, percentil 76 

 

● Zenit v programovaní 

Karel Procházka, 4.C, úspešný riešiteľ 

 

● Celoslovenská súťaž internetových médií - TV Rozhľad vybraní medzi 10 najlepších na 

Slovensku 

● celoslovenská súťaž časopisov Štúrovo pero –individuálne príspevky autorov –  4 

redaktori  

● Celoslovenská súťaž moderátorov Sárova Bystrica – Cena poroty -  Katarína Bošková 

● Olympiáda ľudských práv: Zuzana Krivá , David Kršík  

● Celoslovenská súťaž moderátorov Sárova Bystrica – Cena poroty -  Katarína Bošková 

● hviezdoslavov Kubín- Dorota Bulandová 

● Štúrov Zvolen - Andrea Babincová 

● Celoslovenská súťaž moderátorov Sárova Bystrica – Cena poroty -  Katarína Bošková 

 



 

ii. Krajské kolo (7x 1.miesto, 7x 2.miesto, 7x 3.miesto) 

1.miesto: 

● SOČ: 

- Živorné prostredie, geografia, geológia (Valéria Kvaššayová Rebeka Dudoňová) 

- Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie (Dávid Jahôdka, Juraj Hlaváč, 

Branislav Čamaj) 

- Pedagogika, psychológia, sociológia (Adela Šumegová, Lucia Kodríková) 

● Ekonomická olympiáda- David Kršík  

● Rétorický Uhrovec - krajské kolo - 1.miesto - Andrea Babincová 

●  Súťaž moderátorov Sárova Bystrica –  Sandra Kiššaová,  

● MK v cezpoľnom behu D družstiev - A. Zajacová, L. Černá, S. Hajná                                                          

 

2.miesto: 

● Olympiáda v nemeckom jazyku: Ivana Mejsnarová, Andrej Popelka 

● Olympiáda v anglickom jazyku: Adrian Hromec  

● Majster rétor- Andrea Babincová 

● Hviezdoslavov Kubín – Monika Kabzanová, Dorota Bulandová 

● Koyšove Ladce - krajské kolo - 2.miesto - Monika Kabzanová 

● Dejepisná olympiáda- Samuel Hajný 

● súťaž moderátorov Sárova Bystrica – Katarína Bošková 

3.miesto: 

● SOČ: 

- Matematika, fyzika (Marek Hajdík, Michaela Paulecová, Jozef Budaj) 

- Pedagogika, psychológia, sociológia (Ema Viktória Hradňanská, Katarína 

Pozníková, Martina Ovseníková) 

● chemická olympiáda- Turček Patrik 

● biologická olympiáda- Monika Kukučková , Ema Martinková   

●  Majster rétor –  Zuzana Suchá 

● MK v basketbale dievčat- Nikola Hajná, Vanesa Ševčíková, Laura –Katarína 

Hoštáková 

 

úspešní riešitelia krajského kola: 

● Matematická olympiáda -  Jakub Buzalka, Karel Procházka, Oliver German, Jakub 

Buzalka,  

● Fyzikálna olympiáda - Jakub Buzalka 

● Olympiáda ANJ  – Adrian Hromec  

● Olympiáda NEJ – Martin Haninec, Andrej Mičko 

● chemická olympiáda - Jakub Buzalka  

● biologická olympiáda - Marek Hajdík , Martin Haninec  

 

Ďalšie súťaže: 

 

I BOBOR - medzinárodná súťaž informatických zručností, celoslovenské kolo  



 

 

Výsledky medzinárodného merania IT FITNESS test 2022: 

 

 

úspešnosť 100 – 95 % 94 – 81 % 80 – 51% 50 – 21 % 20 – 0% 

Počet žiakov 16 20 32 13 0 

Zúčastnených : 81 žiakov 

Priemerná úspešnosť našich žiakov: 74 % 

Priemerná celoslovenská úspešnosť: 51 % 

 

Kategória 3. a 4. ročník 

úspešnosť 100 – 95 % 94 – 81 % 80 – 51% 50 – 21 % 20 – 0 % 

Počet žiakov 1 11 38 5 1 

 Zúčastnených : 56 žiakov 

 Priemerná úspešnosť našich žiakov: 72 % 

 Priemerná celoslovenská úspešnosť: 50 % 

 

EXPERT GENIALITY SHOW - celoslovenská súťaž v šiestich tematických oblastiach 

histórie, prírodných vied, jazykov, logiky a športu. V tomto roku sa do súťaže, ktorá prebehla 

online formou zapojilo 33 našich žiakov.  Súťaže sa zúčastňujú stovky súťažiacich v každej 

kategórii a z našu školu dosiahli najlepšie výsledky: 

 

 

● Ema Letková                  4. miesto - Ako funguje svet  

● Alžbeta Kľúčiková             4. miesto - Tajomstvá prírody        

13. miesto - Od Dunaja k Tatrám 

● Alexandra Karvašová    6. miesto -  Od Dunaja k Tatrám 



● Diana Zvaková(sexta)  18. miesto -  Od Dunaja k Tatrám  

● Martin Gabko (2.C)      11. miesto - Góly, body, sekundy        

● Karel Procházka (4.C)   1. miesto - Do you speak English?  

14. miesto - Mozgolamy 

● František Gardian (3.B) 1. miesto - Tajomstvá prírody 

● Andrej Chalány (3.C)     2. miesto - Do you speak English? 

● Valéria Kvaššayová(3.C)   5. miesto - Mozgolamy                    

6. miesto - Do you speak English? 

● Adrián Putala (3.A)       11. miesto - Mozgolamy 

 

MATEMATICKÝ NÁBOJ - je medzinárodná matematická súťaž pre päťčlenné tímy 

stredoškolákov, ktoré reprezentujú jednotlivé školy. Súťažiaci v tíme riešia ľubovoľnú zo 

šiestich úloh, ktoré majú k dispozícii. Krajiny konania: Rakúsko, Švajčiarsko, Česká republika, 

Nemecko, Spojené kráľovstvo, Maďarsko, Irán, Poľsko, Rumunsko, Estónsko, Slovenská 

republika. 

NAŠU ŠKOLU REPREZENTOVALI DRUŽSTVÁ:    

SENIORI A: 

Karel Procházka (4.C), Rebeka Dudoňová (3.C), Valéria Kvaššayová (3.C), Andrea Svitková 

(3.C), Samuel Štefánik (3.A) 

SENIORI B: 

František Gardian (3.B)       

JUNIORI A: 

Jakub Buzalka (1.C), Martin Buday (1.C), Bruno Osrman (1.A), Jakub Hrenák (2.C), Martin 

Gabko (2.C) 

 

JUNIORI B: 

Oliver German(2.A), Daniel Gardian (2.A), David Kršík (2.A), Michal Žbodák (2.A), Adam 

Deák (2.A) 

Matematický náboj 



    SLOVENSKO MEDZINÁRODNE 

SENIORI A 21 bodov 32. miesto zo 116 tímov 260. miesto z 622 tímov 

SENIORI B 12 bodov 99. miesto zo 116 tímov 552. miesto z 622 tímov 

JUNIORI A 15 bodov 69. miesto zo 149 tímov 327. miesto z 717 tímov 

JUNIORI B 15 bodov 74. miesto zo 149 tímov 341. miesto z 717 tímov 

 

Náboj Junior je medzinárodná matematicko - fyzikálna súťaž (Slovensko, Česko, Poľsko, 

Francúzsko) pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základných škôl a  osemročných 

gymnázií, ktoré reprezentujú jednotlivé školy. 

Náboj Junior v SR sa vzhľadom na pandémiu s COVID-19  konal online. 

NAŠU ŠKOLU REPREZENTOVALI: 

1. tím: 

Klára Šutarová, Adela Bošková, Matúš Seko, Karolína Domanická - všetci z kvarty 

Umiestnenie: získali 18 bodov a skončili na 168. mieste zo 413 družstiev 

Košický Matboj 

 Matboj je matematická súťaž pre štvorčlenné družstvá žiakov stredných škôl a príslušných 

ročníkov viacročných gymnázií, ktorá prebieha každý rok v Košiciach. 

NAŠU ŠKOLU REPREZENTOVALO 1 DRUŽSTVO, ZLOŽENÉ Z NASLEDOVNÝCH 

ŠTUDENTOV: 

Jakub Buzalka (1.C), Oliver German (2.A), František Gardián (3.B), Karel Procházka (4.C) 

Umiestnili sa na peknom 16 – tom mieste z počtu 45 zúčastnených družstiev. 

Celoslovenskej súťaže Matematický klokan 2022 sa zúčastnilo 77 žiakov školy 

26 žiakov patrí medzi 20% najlepších žiakov na Slovensku 



Fyzikálny náboj je medzinárodná fyzikálna súťaž (Slovensko, Česko, Irán. Maďarsko, 

Poľsko, Rusko, Spojené kráľovstvo) pre päťčlenné tímy stredoškolákov, ktoré reprezentujú 

jednotlivé školy. 

NAŠU ŠKOLU REPREZENTOVALI: 

SENIORI : 

Klára Hudecová (4.B), František Gardian (3.B), Rebeka Dudoňová (3.C), Marek Hajdík (3.C), 

Július Škrabák (3.C) 

Umiestnenie na Slovensku: získali 10 bodov a skončili na 38. mieste zo 40 družstiev 

Medzinárodne: získali 10 bodov a skončili na 158. mieste zo 185 družstiev 

JUNIORI: 

 Adam Deák, David Kršík, Oliver German, Daniel Mako, Michal Žbodák – všetci z 2.A. 

Umiestnenie na Slovensku: získali 7 bodov a skončili na 30. mieste zo 47 družstiev 

Medzinárodne: získali 7 bodov a skončili na 104. mieste zo 157 družstiev 

 

  



 

 

Oblasti, v ktorých má škola nedostatky, vrátane návrhov opatrení 

Nedostatky a návrhy opatrení 

Nedostatky, ohrozenia Návrhy opatrení 

Vysoký modernizačný dlh, technické a 

organizačné problémy 

●  dokončiť pripojenie tried na optickú 

internetovú sieť, 

●  zosilnenie wifi vysielačov, 

● pokračovať v skvalitňovaní vybavenia 

pedagógov potrebnou technikou, využiť 

pozíciu školského digitálneho koordinátora v 

implementácii nástrojov a postupov 

dištančného vzdelávania 

Nízky  počet žiakov určený zriaďovateľom 

do 1. ročníka štvorročného aj 

osemročného štúdia 

● prehodnotiť potrebu ďalších  zmien v 

školskom vzdelávacom systéme (voliteľnosť 

predmetov v 3. a 4. ročníku 

Roztrieštenosť kmeňových tried v 3. a 4. 

ročníku – málo spoločných hodín v 

kmeňovej triede 

● vytvoriť priestor v rozvrhu pre triednych 

učiteľov, kde budú intenzívne pracovať s 

triedou ako kolektívom. 

Energetická náročnosť prevádzky školy 
● zateplenie budov, 

● rekonštrukcia elektroinštalácie 

 

12. ŠVVP na SŠ 

10 žiakov so ŠVVP malo úľavy na jednotlivých predmetoch  podľa druhu a stupňa poruchy 

učenia. 

 

13. Prijatí žiaci 

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: celkovo 189 / z toho dievčat 122 

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: celkovo 0 / z toho dievčat 0 

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: celkovo 97 / z toho 

dievčat 63 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2021: celkovo 97 / z toho dievčat 63 

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021: celkovo 99 / z toho dievčat 63 

 



  Gym 8.roč Gym 4.roč Spolu 

prihlásení 23 166 189 

prijatí 20 77 97 

 

14. Odbory 

Trieda Študijný (učebný) odbor Trieda Študijný (učebný) odbor 

I.A 7902 J gymnázium IV.A 7902 J gymnázium 

I.B 7902 J gymnázium IV.B 7902 J gymnázium 

I.C 7902 J gymnázium IV.C 7902 J gymnázium 

II.A 7902 J gymnázium PRÍMA 7902 J gymnázium 

II.B 7902 J gymnázium SEKUNDA 7902 J gymnázium 

II.C 7902 J gymnázium TERCIA 7902 J gymnázium 

III.A 7902 J gymnázium KVARTA 7902 J gymnázium 

III.B 7902 J gymnázium SEXTA 7902 J gymnázium 

III.C 7902 J gymnázium   

15. Klasifikácia tried 

Trieda ANJ APE BIO CDS CSJ DEJ ESV FYZ FPM GEG HUV CHE INF KAJ LAB 

I.A 1,59  1,67   1,11 1,63 1,37  1,26  1,37 1,04   

I.B 1,52  1,84   1,32 1,76 1,16  1,52  1,28 1   

I.C 1,11  1,54   1,14 1,57 1,21  1,18  1,32 1   

PRÍMA 1,35  1,6   1  1,15  1 1,2  1,05   

II.A 1,69  1,35   1,04  1,23  1,38  1,38 1   

II.B 1,46  1,81   1,38  1,77  1,62  1,42 1   

II.C 1,62  1,92   1,23  1,62  1,69  1,35 1   

SEKUNDA 1  1,15   1  1  1 1,05 1 1   

III.A 1,33 1,27 1,58 1 1 1,56  1,06  1,33  1,45  1,2 1 

III.B 1,41 1,2 1,79 1 1 2  1,38  1,44  1,6  1,45 1 

III.C 1,15 1 2 1 1 2,14  1,13  1,63  1,69  1,38 1 

TERCIA 1,28  1,28   1,06  1,44  1  1 1   

IV.A 1,46  2,13 1  1,33   1,56 2  1,62 1,5  1 

IV.B 1,89  1,53 1  2,43   1,17 1,5  1,5 2,33  1 

IV.C 1,62  2,21 1  3   1,29 2,25  1,83 1  1 

KVARTA 1,15  1,25   1,2  1,15  1,1  1,05 1,1   

SEXTA 1,6  1,47   1,53  1,8  1,87  1,53 1   

 

 

Trieda LCN MAT NEJ NEŠ OBN WEB PRO REG RAJ RZB RUJ SEL SEB SED SEC SEI 

I.A  1,15 1,4  1,3       1     

I.B  1,56 1,23  1,08       1     

I.C  1,32   1,18      1 1,04     

PRÍMA  1,1   1,1            



II.A  1,65 1,88  1,15  1,23 1         

II.B  1,69 1,8  1,5  1,38 1   1,18      

II.C  1,96 1,83  1,23  1,23 1         

SEKUNDA  1,05 1,2  1            

III.A  1,73 1,64  1 1     1,2  1,47    

III.B  2,33 1,78  1,53 1       1,56    

III.C  1,44   1,29 1     1  1,87    

TERCIA  1,5 1,39  1            

IV.A 1 1,86 2,21 1 1,57    1,38 1 1   2,25 1,77 1 

IV.B 1 2 2 1 1,67    1,87 1 1  3 2,22 1,5 2 

IV.C 1,33 1,43 1,85 1 1,56    1,6 1 1   2,8 1,62 1 

KVARTA  1,5 1,5  1,1            

SEXTA  1,87 1,6  1,47  1,33 1         

 

 

Trieda SEM SJL SPS 1 Spr SJA TSV VYV 

I.A  1,81  1 1,25 1,08  

I.B  1,84  1 1,17 1  

I.C  1,93  1 1,17 1,04  

PRÍMA  1,15  1  1,05 1 

II.A  1,65  1  1,08  

II.B  1,46  1  1  

II.C  1,5  1 1,15 1  

SEKUNDA  1,15  1  1 1 

III.A 1,55 1,52  1  1  

III.B 2,38 1,59  1  1  

III.C 1,38 1,96  1 1,26 1  

TERCIA  1,78  1  1  

IV.A 2,29 1,5 1,5 1 1,45 1  

IV.B 2,33 2,14 1,09 1 1,33 1  

IV.C 1,75 1,58 1 1 1,5 1  

KVARTA  1,2  1  1  

SEXTA  1,6  1  1  

 

Prospech žiakov: 

Trieda Počet 
Vyzna-

menaní 

Veľmi 

dobre 
Prospeli Neprospeli 

Neklasi-

fikovaní 

Správanie 

2 

Správanie 

3 

Správanie 

4 

I.A 27 20 6 1 0 0 0 0 0 

I.B 25 18 6 1 0 0 0 0 0 

I.C 28 24 3 1 0 0 0 0 0 

PRÍMA 20 17 3 0 0 0 0 0 0 

II.A 26 19 5 2 0 0 0 0 0 

II.B 26 15 8 3 0 0 0 0 0 

II.C 26 12 14 0 0 0 0 0 0 



SEKUND

A 
20 20 0 0 0 0 0 0 0 

III.A 27 21 4 2 0 0 0 0 0 

III.B 27 14 10 3 0 0 0 0 0 

III.C 27 15 11 1 0 0 0 0 0 

TERCIA 18 17 1 0 0 0 0 0 0 

IV.A 26 14 7 4 1 0 0 0 0 

IV.B 28 13 10 5 0 0 0 0 0 

IV.C 26 13 10 3 0 0 0 0 0 

KVARTA 20 15 4 1 0 0 0 0 0 

SEXTA 15 9 4 2 0 0 0 0 0 

 

 

 

Výsledky internej časti maturitnej skúšky: 

 

Povinné predmety Počet maturantov Priemerná známka 

Slovenský jazyk a literatúra 78 1,87 

Anglický jazyk 78 1,32 

Nemecký jazyk 1 1 

Dejepis 11 1,55 

Fyzika 2 1 

Chémia 35 1,57 

Matematika 19 1,95 

Geografia 9 1,44 

Biológia 42 1,9 

Informatika 12 2,08 

Občianska náuka 25 1,28 

Priemerná známka školy 1,54 

 

 

Výsledky externej časti maturitnej časti: 

 

Predmet Priemerná úspešnosť školy v % 

Slovenský jazyk a literatúra 73 

Anglický jazyk, úroveň B2 62,2 

Matematika 48,8 

 

 

 



16. Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie 

žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie 

štúdium 

Úspešnosť absolventov 

Počet 

maturan-

tov 

Prijatí 

na VŠ 

celkom 

Prijatí na 

VŠ v SR 

Prijatí na 

VŠ   v 

zahraničí 

Neprijatí 

na VŠ 

Nezistená 

VŠ 

Nehlásili 

sa 

Percento prijatých 

na VŠ z počtu 

hlásiacich sa na 

VŠ 

Študuje 

na svojej  

prioritnej 

škole 

80 72 62 15 5 0 3 93,75% 79,14% 

Percento absolventov našej školy, študujúcich na VŠ sa dlhodobo pohybuje nad 90 percent, z 

toho sa v uplynulom školskom roku dostalo na VŠ, ktorú označovali ako svoju prioritnú   

(splnený sen)  74,19%  z prihlásených maturantov.  

17. Finančné a hmotné zabezpečenie 

Na zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti  (ďalej len VVČ) používame financie 

pridelené zo štátneho rozpočtu na základe normatívneho  a nenormatívneho financovania.  

Gymnázium má v správe majetku 5 budov v hodnote 1 090 892,52 €, v ktorých sa uskutočňuje  

VVČ.  V správe má škola stroje, prístroje, zariadenia v hodnote  4 713,53 € (evidované ako  

dlhodobý hmotný majetok odpisovaný), pozemky v hodnote 46 305,51 € a v hodnote 

429 924,15 € je drobný hmotný majetok a majetok v operatívnej evidencii, ktorý sa využíva na 

prevádzku školy a na zabezpečenie VVČ.  

● Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov  

V roku 2021 sme mali dotáciu na  bežné výdavky - normatívne finančné prostriedky v sume 

1 002 462 €.  

Z toho: 

- suma 888 698 € predstavovala  výdavky na osobné náklady (mzdy a odvody), 

- prevádzkové výdavky sme mali  vo výške 113 764 € na energie,  na údržbu, materiálne 

vybavenie školy, transfery na nemocenské dávky, opravy budov a priestorov školy, 

podláh, elektrických rozvodov, nákup školských stolov a stoličiek.   

Za rok 2021 sme vykazovali záväzky dodávateľom  vo výške 12 841  €.   

 

 

 

 



Nenormatívne finančné prostriedky v roku 2021 predstavovali sumu 23 868 €.   

Z toho :  

- 12 794 € bola dotácia na vzdelávacie poukazy,   

- 1 000 € bola dotácia za mimoriadne výsledky žiakov 

- 5 740 € bola dotácia na bežné výdavky,  

- 4 334 € bola dotácia na učebnice žiakom. 

Do 31.08.2022 nám bol poukázaný  od zriaďovateľa normatívny príspevok na bežné výdavky 

vo výške  613 714  €.   

Nenormatívne finančné príspevky k 31.08.2022 predstavovali sumu 42 708 €.  

Z toho:  

- 18 200 € na lyžiarsky kurz,  

- 7 872 € na vzdelávacie poukazy, 

- 4 534 € na činnosť školského digitálneho koordinátora, 

- 5 345 € na projekt „Spolu úspešnejší 2“ z plánu obnovy a odolnosti, 

- 1 683 na projekt z plánu obnovy a odolnosti na úhradu edukačných publikácií pre 

cudzie jazyky, 

- 4 874 €  na nákup edukačných publikácií, 

- 200 € na nákup školských potrieb pre deti odídencov z Ukrajiny. 

 

● Nenormatívne finančné prostriedky v členení podľa financovaných aktivít:: 

o Nenormatívne finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy a spôsob ich využitia 

v členení podľa financovaných aktivít 

V kalendárnom roku 2021 dostala škola dotáciu na vzdelávacie poukazy vo výške 12 794 €. 

Boli použité v členení: 

- 1 459 € -  energie,  

- 5 900 € -  odmeny vedúcim krúžkov (zamestnanci školy), 

- 2 062 € -  odvody,  

- 3 373 € - nákup materiálu a učebných pomôcok. 

V roku 2022 - do konca šk. roku 2021/2022  škola dostala dotáciu na vzdelávacie poukazy  vo 

výške        7 872 €, finančné prostriedky  použila 7 872 € v členení:  

- 4 580 €  - odmeny vedúcim krúžkov,  

- 1 600 € -  odvody, 



- 1 784 € - materiálové vybavenie, učebné pomôcky pre krúžky. 

o Nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov a spôsob ich 

využitia v členení podľa financovaných aktivít 

V roku 2021 škola dostala dotáciu  za mimoriadne výsledky žiakov v sume 1 000 € . 

- 1 000 € boli použité na zakúpenie 1 ks Notebooku a pomôcok pre žiakov. 

o Nenormatívne finančné prostriedky na bežné výdavky a spôsob ich využitia 

v členení podľa financovaných aktivít 

V roku 2021 škola dostala dotáciu  na bežné výdavky, ktoré predstavovali sumu 5 740 € . 

- 2 250 € na mzdy a odmeny školského digitálneho koordinátora 

- 2 230 € na osobné ochranné pomôcky (rúška, ochranné štíty), obstaranie antigénových 

testov, čistiace a dezinfekčné prostriedky v súvislosti s preventívnymi opatreniami 

zameranými na ochranu pred nákazou vírusom Covid-19 

- 1 260 € na germicídne žiariče Prolux, osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné 

prostriedky v súvislosti s preventívnymi opatreniami zameranými na ochranu pred 

nákazou vírusom Covid-19 

 

o Nenormatívne finančné prostriedky na učebnice žiakom a spôsob ich využitia 

v členení podľa financovaných aktivít 

V roku 2021 škola dostala dotáciu  na učebnice v sume 4 334 € . 

- 4 334 € - nákup učebníc a pracovných zošitov pre žiakov školy 

Nenormatívne finančné prostriedky pridelené škole v roku 2022 v členení podľa financovania 

aktivít: 

V druhom polroku školského roka 2021/2022 boli čerpané nenormatívne finančné prostriedky                

k 31. 08. 2022 nasledovne:   

- 18 200 € na lyžiarsky kurz;  

- 4 534 € na činnosť školského digitálneho koordinátora;  

- 5 345 € na projekt „Spolu úspešnejší 2“;   

- 200 € na nákup školských potrieb pre deti odídencov z Ukrajiny. 



 

 

● Finančné prostriedky získané od rodičov, právnických a fyzických osôb v členení 

podľa financovaných aktivít 

Od roku 2015  Gymnázium Považská Bystrica nevedie finančné prostriedky od rodičov vo 

svojom účtovníctve.  Združenie rady rodičov má svoj samostatný účet.  

● Iné finančné prostriedky 

Gymnáziu Považská Bystrica poskytol zriaďovateľ školy Trenčiansky samosprávny kraj  

v školskom roku 2021/2022 finančné prostriedky na kapitálové výdavky v sume 27 600 € na 

vypracovanie projektovej dokumentácie – „PD – rekonštrukcia veľkej telocvične“.  

18. Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového krúžku Počet detí Vedúci 

Bedmintonový krúžok 19 Mgr. Lenka Štefancová 

Biorepet 17 Mgr. Miroslav Kuka 

Čajový krúžok 33 Mgr. Ľubica Hanulíková 

Debatný krúžok 19 Mgr. Zuzana Holincová 

Divadielko ECHO 15 Mgr. Ľubomír Strinka 

Divadielko Študent 22 Mgr. Zuzana Hrenáková 

Dobre vedieť 17 Mgr. Ľubica Hanulíková 

DofE 2 16 Mgr. Dobroslav Kortman 

DofE3 15 Mgr. Jozef Šujak 

Gramatický krúžok 17 Mgr. Zuzana Hrenáková 

Krúžok DofE 16 Mgr. Erika Hrenáková 

Matematické dôkazy 15 Mgr. Anton Cudrák 

OAJ 1A 9 Mgr. Dominika Špilová 

OAJ 1B 8 Mgr. Dominika Špilová 

OAJ 2A 20 Mgr. Dominika Špilová 

OAJ 2B 7 Mgr. Dominika Špilová 

Olympiáda kat. A 9 Mgr. Miroslav Kuka 

Olympiáda kat. B 15 Mgr. Miroslav Kuka 

Python 9 Mgr. Katarína Fórová 

Rozhľad - IN - Noviny Obzor a Považskobystrické 

noviny 
15 PhDr. Valéria Bošková 

Rozhľad - redakčná rada časopisu 31 PhDr. Valéria Bošková 

Športové plávanie 26 
PaedDr. Karel Procházka, 

PhD. 

Televízia Rozhľad 15 PhDr. Valéria Bošková 



Turistický klub 15 Mgr. Jozef Šujak 

Turistický krúžok Tuláci 22 Mgr. Ľubomír Strinka 

Umelecko - moderátorský a Charita 15 PhDr. Valéria Bošková 

Vitamín M 15 Mgr. Anton Cudrák 

Volejbalový krúžok 20 Mgr. Lenka Štefancová 

 

Vypracoval: Mgr. Pavel Mikuláš 

V Považskej Bystrici, 14.10.2022 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 17.10.2022 


