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1.  Základné identifikačné údaje o škole 
1. Názov školy: Gymnázium sv. Františka Assiského 

2. Adresa: Kláštorská 24, 054 01 Levoča 

3. Tel./fax. čísla školy: 053/4170600; fax: 053/4170602; 

4. Elektronická adresa: www.gsfalev.sk, gsfalev@gmail.com 

5. Údaje o zriaďovateľovi školy: Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, 

Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie 

6. Mená vedúcich zamestnancov školy:  Mgr. Anna Špesová, riaditeľka školy 

  PaedDr. Mária Macková, zást. riaditeľa školy 

7. Poradné orgány školy: Rada rodičov Občianskeho združenia pri Gymnáziu sv. 

Františka Assiského pozostávala zo 14 volených členov, t.j. jeden člen – rodič za 

každú triedu. Rada rodičov sa zišla v školskom roku na zasadnutiach: 30.09.2014, 

14.10.2014 a 12.02.2015. Plenárna schôdza sa uskutočnila 14.10.2014 v školskej 

jedálni. Triedne zasadnutia sa uskutočnili: 14.10.2014 a  29.04.2015. 

 

2. Údaje o počte žiakov školy (stav k 15.9.2013):   
8-ročné gymnázium:  príma    - 23 žiakov  kvinta     - 16 žiakov 

 sekunda      - 18 žiakov  septima   - 22 žiakov  

                                   tercia          - 26 žiakov  oktáva     - 25 žiakov  

                                   kvarta         - 15 žiakov   

                                   Spolu     145 žiakov   75 dievčat    70 chlapcov 

 

4-ročné gymnázium: I.A      -  19 žiakov III.A  - 20 žiakov 

 I.B      -  20 žiakov III.B  - 18 žiakov 

 II.A   -  20 žiakov  IV.A - 32 žiakov              

 II.B     -  17 žiakov    

                                   Spolu 146 žiakov  90 dievčat  56 chlapcov   
 

             SPOLU ZA ŠKOLU: 291 žiakov   165 dievčat   126 chlapcov 

 

 

3. Údaje o počte prijatých žiakov do 1.ročníka SŠ; údaje o počtoch  

a úspešnosti uchádzačov na prijatie 

 

8-ročné gymnázium –  plán prijatia do prímy pre školský rok 2015/2016 bol 

prijať 1 triedu s počtom 26 žiakov. Záujem študovať na osemročnom gymnáziu 

prejavilo celkom 17 žiakov.  Prijímacím skúškam v prvom kole v prvom termíne 

konanom dňa 11.05.2015 sa podrobilo 14 žiakov a v druhom termíne 14.05.2015 sa 

PS podrobili 2 žiaci,  1 žiačka sa  nedostavila pre nemoc.  Všetci žiaci boli na PS 

úspešní.  

V druhom kole konanom dňa 16.06.2015 sa na prijímacích skúškach zúčastnili 2 žiaci, 

ktorí boli úspešní. 

Spolu bolo do prímy 8-ročného štúdia pre školský rok 2015/2016 zapísaných 17 

žiakov. 

  

 

http://www.gsfalev.sk/
mailto:gsfalev@gmail.com
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4-ročné gymnázium -  plán prijatia do 1.ročníka pre školský rok 2015/2016 bol 

prijať 2 triedy s počtom 60 žiakov. Záujem študovať na tunajšom gymnáziu prejavilo 

celkom 72 žiakov. Z uvedeného počtu vyhoveli kritériám pre prijatie bez PS 6 žiaci. 

Prijímacím skúškam v 1. kole konanom 11.05.2015 (1.termín) sa  podrobilo 22 žiakov,  

všetci boli úspešní.  Traja žiaci nevyhoveli podmienkam prijatia na tunajšiu školu a 1 

žiak sa na PS nedostavil. V  druhom   termíne   konanom   dňa 14.05.2015 sa PS 

podrobilo 33 žiakov, z nich 1 žiačka nevyhovela podmienkam prijatia na tunajšiu 

školu. Úspešných bolo 32 žiakov.      

Po 1.kole prijímacích skúšok bolo do 1.ročníka 4-ročného štúdia pre školský rok 

2015/2016 zapísaných 27 žiakov. 

 

 

4. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 
 

PROSPECHOVÝ PRIEMER ZA ŠKOLU:    1,61 
  

Prospelo s vyznamenaním -     125 žiakov     
Prospelo veľmi dobre -               97 žiakov    
Prospelo -                                   65 žiakov     
Neprospeli -                                  1 žiak        

 Neklasifikovaní      2 žiaci 
SPOLU:                  290 žiakov  

 

  
CELKOVÁ DOCHÁDZKA ZA ŠKOLU:  

 
Vymeškané hodiny spolu:       26540 hod.    
Ospravedlnené :                      25920 hod.    
Neospravedlnené:                          620 hod.     

 

 

5. Zoznam študijných odborov a ich zameraní  
- štvorročné gymnázium 

- osemročné gymnázium 

 

6. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy 
V školskom roku 2014/2015  na škole vyučovalo 22 pedagogických zamestnancov na 

plný úväzok a 2 zamestnanci na čiastočný úväzok. Všetci členovia pedagogického 

zboru majú potrebnú kvalifikáciu na výkon svojej činnosti.  

Na škole ďalej pôsobilo 6 technicko-hospodárskych zamestnancov a 4 zamestnanci  

školskej jedálne, ktorá je zriadená pri tunajšom gymnáziu. 

 

7. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 
Škola má vypracovaný Plán kontinuálneho vzdelávania. Jeho prílohami sú osobné 

plány profesijného rastu jednotlivých vyučujúcich. Tieto materiály vychádzajú zo 

zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 

a vyhlášky č. 445/2009 o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách 

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších 

predpisov. 
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8. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
Šírenie dobrého mena školy v médiách: 

1/ o aktivite 1.12.2014 – kampani Červené stužky – Dni boja proti AIDS – 

informovala šitokú verejnosť elektronická verzia Korzára, 

 

 2/ regionálny spravodajský dvojtýždenník Naše novinky, roč. I., č. 23/2014 

s dátumom vydania 11.12.2014 na s. 14 priniesol článok Emy Malíškovej o projekte 

Euroscola a akcii Mladí v Európskej únii – prednáške Jána Figeľa v angličtine, 

 

3/ v regionálnej televízii TV Levoča – 52. týždni – informovali o našej účasti na 

vianočných trhoch – sledovali sme interview s vyučujúcimi i žiakmi, 

 

4/ v prvý  marcový týždeň vyšli inzertné noviny – Novinky a informovali o projekte 

Comenius našich biológov, 

 

5/ v týždni od 15.6.2015 sme sledovali spravodajstvo o spoluorganizovaní 

streetbalového turnaja v levočskej regionálnej televízii TV Levoča, 

 

6/  v týždni od 29.6.2015 uverejnila miestna televízia TV Levoča rozhovor so žiačkou 

oktávy Emou Malíškovou o udelení Ceny primátora mesta. 

 
 

9. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 
  

Prírodné vedy v novom šate 

   Naša škola realizuje projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ v rámci operačného 

programu Vzdelávanie.  

Cieľom projektu je zabezpečiť zvýšenie kvality vzdelávania a uplatnenia žiakov 

modernizáciou a inováciou vybraných študijných odborov (fyzika, chémia, biológia, 

matematika a informatika) a rozvojom odbornosti pedagogických zamestnancov. Súčasne 

je škola vybavená modernou didaktickou technikou a učebnými pomôckami 

v laboratóriách a odborných učebniach spomínaných prírodovedných predmetov tak, aby 

bolo možné využiť najmodernejšie softvéry, formy a metódy vzdelávania s použitím 

najmä IKT. 

 

Comenius 

Školské partnerstvá COMENIUS, projekt „European Challenges in Innovative 

Research Diagnostic Methods in Life Sciences“ 

Druhý rok je naša škola jedným z jedenástich participantov na medzinárodnom projekte 

Školské partnerstvá Comenius. Zúčastňuje sa na ňom 10 krajín (Nemecko, Rakúsko, 

Francúzsko, Španielsko, Švajčiarsko, Maďarsko, Turecko, Litva, Česká republika, 

Slovensko). Ide o projekt, ktorého úlohou je za pomoci jednoduchých experimentov 

oboznámiť žiakov s najnovšími biotechnologickými metódami, ktoré sa bežne používajú 

vo výskumných laboratóriách. Stredobodom pozornosti je DNA a metóda PCR. 

Dorozumievacím jazykom je anglický jazyk. 

V školskom roku 2014/2015 naša škola absolvovala tri mítingy pod vedením vyučujúcich 

RNDr. L. Bizoňovej a Mgr. V. Lisoňovej: 

1. v septembri 2014 vo Viedni sa zúčastnili RNDr. L. Bizoňová a Mgr. V. Lisoňová. 
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2. v apríli 2015 vo francúzskom Evreux bolo stretnutie aj so žiakmi, ktorí pracovali 

v laboratóriu na pokusoch. 

3. v júni 2015 v Istanbule sa zúčastnili projektové manažérky RNDr. L. Bizoňová a Mgr. 

V. Lisoňová. 

O priebehu projektu informuje web stránka: http://comeniusgsfa.weebly.com/ 

 
   

       KRÁTKODOBÉ CHARITATÍVNE PROJEKTY 

 

BIELA PASTELKA 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska zorganizovala v stredu dňa 24. septembra 

2014 celonárodnú verejnú dobročinnú zbierku na pomoc nevidiacim a slabozrakým 

občanom pod názvom „Biela pastelka“, ktorej sa aktívne zúčastnilo i dvanásť žiakov 

našej školy. 

Žiakom našej školy sa podarilo predať spolu 326 pasteliek a vyzbierali krásnu sumu 

408,36 €. 

 

 

DOPRAVNO-PREVENTÍVNA AKCIA BIELA PALICA 

Počas Svetového dňa bielej palice – v stredu 15. októbra 2014 – polícia  v spolupráci s 

Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska zorganizovala dopravno-preventívnu akciu 

pod názvom Biela palica, kde asistovali aj šiesti žiaci našej školy. Cieľom akcie bolo 

upozorniť vodičov na chodcov so zrakovým postihnutím, ktorí sa pohybujú s bielou 

palicou či vodiacim psom bez sprievodu inej osoby. 

 

SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI 

Počas októbra s vyvrcholením 2. novembra prebehol 12. ročník projektu Sviečka za 

nenarodené deti za podpory biskupov Slovenska a zapojenia sa veriacich z celého územia 

Slovenska. 

Originálne sviečky za nenarodené deti ponúkali v rámci školy dňa 28. 10. 2014 žiaci 

kvarty A. Cena jednej sviečky bola min. 1 euro. Podarilo sa im predať 44 sviečok a 

získať tak 53 € poslaných na účet Fóra života, ktoré môže vďaka darcom naďalej 

pokračovať v advokácii, prevencii a konkrétnej pomoci pri ochrane ľudského života 

a rodiny, vzdelávať ľudí v oblasti pro-life, realizovať konkrétnu pomoc tehotným ženám 

a matkám s deťmi v núdzi, tlačiť informačné letáky a propagačné materiály, realizovať 

kampaň Deň počatého dieťaťa, organizovať pracovné skupiny k tvorbe národných a 

nadnárodných stratégií a dokumentov, riešiť dôležité právne otázky týkajúce sa ochrany 

života a podpory ľudských práv, vyučovať na školách a pod.   

 

SVETOVÝ DEŇ PREVENCIE TÝRANIA DETÍ 

       Dňa 19. 11. 2014 sa v našom meste konala verejná finančná zbierka na pomoc 

týraným, zneužívaným deťom a obetiam domáceho násilia organizovaná v 17 mestách 

Slovenska Centrom Slniečko so sídlom v Nitre, ktoré je hlavným koordinátorom aktivít 

na Slovensku zameraných na prevenciu týrania detí, na detské obete násilia a na 

dodržiavanie detských práv. Preto každoročne pri príležitosti 19. novembra – Svetového 

dňa prevencie týrania a zneužívania detí organizuje celoslovenskú kampaň „Bez modrín“ 

a verejnú zbierku, ktorej výťažok bude použitý na prevádzkovanie krízových centier, 

detskej linky záchrany, kde sa môžu deti v krízových životných situáciách dovolať z 

celého Slovenska, ako aj na realizáciu preventívnych a vzdelávacích programov. 

http://comeniusgsfa.weebly.com/
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Žiaci nášho gymnázia dňa 19. 11. rozdávali v uliciach miest informačné materiály 

s kontaktmi na zariadenia pomáhajúce obetiam násilia na celom Slovensku a so 

základnými informáciami o násilí a prevencii a zároveň vyzbierali dobrovoľné príspevky 

na preventívne, vzdelávacie, poradenské, informačné programy a programy zamerané na 

pomoc obetiam domáceho násilia a týraným či zneužívaným deťom v sume 161,54 €. 

 

1 DEŇ ÚSMEVU 

Dňa 18. 12. 2014 sa zrealizoval 13. ročník verejnej finančnej zbierky 1 deň úsmevu, 

ktorú každý rok organizuje Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako 

dar. Jej hlavným mottom je ...aby každé dieťa malo rodinu. Jedenásť dobrovoľníkov z 

našej školy za dobrovoľný príspevok ľuďom rozdávalo nálepky srdiečka s úsmevom a 

spoločne vyzbieralo 258,28 €. Z 24 zapojených škôl v Prešovskom kraji sa naša škola 

umiestnila na 8. mieste, čo sa týka najvyššej vyzbieranej sumy v priemere na žiaka (23,48 

€) a Laura Mária Šiškovičová a Mária Urbanová sa umiestnili ako 7. najlepšia skupina 

s vyzbieranou sumou 100,56 €.  

 

VIANOČNÁ ZBIERKA PRE ÚTULOK SV. FRANTIŠKA Z ASSISI, KRÍZOVÉ 

STREDISKO ALŽBETKA A ĽUDÍ V NÚDZI 

„Nemôžeme pomôcť každému, ale každý môže pomôcť niekomu.“ Tak znelo motto 

jednej z našich charitatívnych zbierok, ktorá začala večer po skončení Vianočného punču 

– vianočnej akadémie a pokračovala na sobotňajších vianočných trhoch. Z druhej strany 

stánku sa striedali žiaci i učitelia v hodinových službách, ponúkali naše výrobky a 

poukazovali na účel zbieraného finančného príspevku na kúpu automatickej práčky pre 

pani Martu v núdzi, na úhradu liečebných nákladov pre školáčku Lianku, Krízové 

stredisko Alžbetka v Spišskej Novej Vsi a Útulok sv. Františka z Assisi v Levoči. Tešila 

ich každá vhodená minca, napodiv rýchlo pribúdali aj darované bankovky. Vďaka 

dobrým ľudským srdciam sa vyzbierala suma 605,54 €, ktorá sa rozdelila na štyri časti. 
 

TEHLIČKA PRE DETI ULICE 

Tehlička pre deti ulice je 10. ročníkom pravidelného podujatia Tehlička pre..., ktoré sa 

koná v predveľkonočnom období s cieľom formovať ľudské postoje a budovať solidaritu 

i spoluzodpovednosť za životy ľudí vo svete. Organizuje ju občianske združenie Savio 

spolu so Saleziánmi dona Bosca, ktoré sa zameriava na pomoc v chudobnejších krajinách 

a oblastiach sveta a snaží sa odstraňovať príčiny chudoby, zlepšovať medziľudské vzťahy 

a podporovať ľudí v tom, aby sami dokázali riešiť svoje problémy.  

Výťažok verejnej zbierky v tomto roku podporí deti ulice v Stredoafrickej republike. 

     Akcia Tehlička pre deti ulice prebiehala v našej škole vo februári a v marci a 26 

zanieteným mladým ľuďom sa podarilo vyzbierať 400 €. 

 

DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA 

25. marec, Deň počatého dieťaťa, je pravidelná celoslovenská kampaň mimovládnych 

organizácií združených vo Fóre života, ktorej cieľom je šíriť úctu ku každému počatému, 

ešte nenarodenému dieťaťu, zdvihnúť hlas na obranu tých, ktorí sa ešte sami brániť 

nemôžu a mobilizovať spoločnosť k podpore a pomoci pre deti a celé rodiny. 

Pri príležitosti tohto dňa sa zrealizovali i v našej škole aktivity poukazujúce na potrebu 

chrániť ľudský život od počatia. Hneď z rána sa žiaci pomocou rozhlasového vysielania 

dozvedeli informácie o význame tohto dňa a následne vybraní dobrovoľníci v rámci školy  
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i v uliciach mesta rozdávali informačné letáky a biele stužky na znak úcty k počatému 

dieťaťu.  

 

BELASÝ MOTÝĽ 

Dňa 5. júna 2015 sa uskutočnil v 60 mestách Slovenska Deň ľudí so svalovou dystrofiou 

v rámci 15. ročníka kampane Belasý motýľ ako celoslovenská osveta o ochorení svalová 

dystrofia spojenej s verejnou zbierkou na pomoc pre ľudí s týmto ochorením. Túto 

kampaň každoročne organizuje občianske združenie Organizácia muskulárnych 

dystrofikov v SR. 

Dobrovoľníkom z nášho gymnázia sa v tento deň podarilo vyzbierať 247,03 €. 

 

 

10. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI  v škole 
V školskom roku 2014/2015 sa dňa 17.03.2015 a 19.03.2015 konala na škole 

inšpekcia, ktorej predmetom bola realizácia externej časti a písomnej formy internej 

časti maturitnej skúšky na gymnáziu. 

Dňa 19.05.2015 sa konala na škole inšpekcia ktorej predmetom bola realizácia ústnej 

formy internej časti maturitnej skúšky na gymnáziu v predmete matematika a v ten 

istý deň sa uskutočnila následná inšpekcia, ktorá kontrolovala realizáciu uložených 

opatrení z predchádzajúceho školského roku. 

Správy o výsledkoch školskej inšpekcie sú ložené v riaditeľni školy. 

 

11.  Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 
     Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne: telocvičňu, posilňovňu, 

odborné učebne pre vyučovanie fyziky, biológie, chémie, učebňu informatiky, 

multimediálnu miestnosť. V každej triede školy je možnosť pripojenia na internet. 

Máme k dispozícii notebooky, dataprojektory (zabudované aj voľné), interaktívne 

tabule, počítače vo všetkých odborných učebniach. Vo  vstupnom vestibule slúži pre 

sprístupnenie aktuálnych informácií všetkým žiakom a vyučujúcim LCD televízor. 

Kabinety a odborné učebne prírodovedných predmetov sme vybavili pomôckami 

v rámci projektu Prírodné vedy v novom šate. 

Tieto odborné učebne umožňujú realizovať učebné osnovy a zvolené učebné varianty. 

Pri zakupovaní pomôcok pomáhajú aj rodičia a sponzori.              

Na škole je zriadená knižnica, ktorá slúži žiakom i vyučujúcim.  

Na vyučovanie telesnej výchovy a mimoškolskú športovú činnosť slúžia 2 ihriská 

(volejbalové a basketbalové).  

     Škola má zabezpečený bezbariérový prístup, úpravy tried a hygienických zariadení 

(WC) pre potreby žiakov s telesným znevýhodnením (vozičkárov). 

 

 

12.  Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 

činnosti školy 
a) Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov 

V zmysle § 15 zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov nám bol rozpočet upravený v časti 

normatívny príspevok na 479095 €. Z toho použité na mzdy a poistné vo výške 

421740 € a na prevádzku školy vo výške 57355 €.  
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b) Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení 

podľa financovaných aktivít 

Príspevok na vzdelávacie poukazy nám bol poskytnutý vo výške 6880 €. 

Z tejto čiastky boli použité financie na výplatu odmien  vedúcim krúžkov a  na nákup 

spotrebného materiálu. 

c) Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 

právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsobe ich použitia v členení podľa 

finančných aktivít 

Rodičia žiakov, ktorí sú členmi Občianskeho združenia  pri tunajšom gymnáziu, platia 

členské, z ktorého sa potom na základe odsúhlasenia radou rodičov financujú aktivity 

žiakov školy. O výške členského príspevku sa hlasuje na plenárnej schôdzi rodičov 

začiatkom školského roku. 

 

Rada rodičov odsúhlasila  financovať: 

- cestovné na predmetové olympiády a iné súťaže pre žiakov 

- príspevok na plavecký, lyžiarsky kurz a na kurz ochrany života a zdravia 

- príspevok na vytlačenie výročnej správy a školského časopis 

- príspevok na suveníry pre partnerské školy v zahraničí 

- knižné odmeny pre maturantov a žiakov v závere šk. roka 

- zakúpenie tonera a papiera do kopírky 

- vecné ceny pre žiakov v školských kolách súťaží  

- okrem členského príspevku má Občianske združenie príjem z možnosti 

poukázať 2% z dane fyzických osôb na účet tunajšieho Občianskeho 

združenia. 

 

 

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

príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia 
Vo výchovno-vyučovacom procese na tunajšom gymnáziu sledujeme stály cieľ, a tak 

tomu bolo aj v  školskom roku 2014/2015: Postupujeme v duchu deklarácie 

Gravissimum educationis, to znamená, že pre žiakov sa snažíme vytvárať ovzdušie 

preniknuté duchom slobody a lásky podľa evanjelia, dávať do súladu ľudskú kultúru 

vo svojom celku s posolstvom spásy tak, aby viera osvecovala vedomosti o svete, 

živote a spoločnosti, ktoré žiaci postupne nadobúdajú. 

Výsledkom nášho výchovno-vzdelávacieho systému má byť kresťan, občan nášho 

štátu,  schopný demokratického správania sa, komunikácie, tolerancie, uvedomujúci si 

kvality vlastnej osobnosti a využívajúci individuálne schopnosti.  

Obsahom našej výchovy je intelektuálny a mravný rast každej osobnosti, snaha 

dosiahnuť vyvážený rozumový, duchovný, mravný, citový a fyzický rast žiakov. 

 

 

a) Našou prvoradou úlohou  v minulom školskom roku  bolo to, aby žiaci nadobudli 

čo najlepšie  vedomosti z jednotlivých predmetov, ktoré by preukázali pri 

maturitných skúškach a na prijímacích skúškach na vysoké školy. Výsledky našich 

žiakov na MS a prijímanie žiakov na VŠ dokazujú, že hodnotenie zodpovedá 

miere nadobudnutých vedomostí. V tejto oblasti sú ešte rezervy. Úspešné 

zvládnutie učiva si vyžaduje každodennú systematickú prípravu na vyučovanie. 

Príprava   niektorých  žiakov  však  býva nárazová (pred  polročnou  a  záverečnou  
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klasifikáciou) a to sa odzrkadľuje na kvalite nadobúdaných vedomostí. Takto 

nadobudnuté učivo nie je dostatočne utvrdené. 

Pre objektívnejšiu klasifikáciu vedomostí žiakov 1.ročníka štvorročného gymnázia 

sme realizovali v jednotlivých predmetoch vstupné testy. 

b) Ďalšou dôležitou oblasťou pre nás je oblasť duchovného života žiakov 

a zamestnancov. To si vyžaduje veľkú trpezlivosť, sústavné pôsobenie, osobný 

príklad, rozhovory, rôzne záujmové aktivity, ktoré škola ponúka aj 

prostredníctvom katechétov a školského špirituála. 

c) Ďalej  sme si dali za cieľ zlepšiť dochádzku žiakov do školy. Tu ešte pociťujeme 

rezervy. Rodičia nie sú vždy ochotní spolupracovať so školou a podľa nášho 

názoru neraz neprítomnosť žiaka na vyučovaní tolerujú. Prijali sme preto 

opatrenie, že rodičia sa písomne alebo telefonicky skontaktujú s triednym 

učiteľom, aby vopred oznámili príčinu neúčasti žiaka na vyučovaní. 

d) Ďalším naším cieľom je skvalitniť spoločenské správanie žiakov, aby sa 

oboznámili  so  spoločenskou  etiketou  a dodržiavali  ju v  praktickom  živote. Pre  

splnenie tohto cieľa každoročne organizujeme kurz spoločenského tanca 

a výchovy. 

Tu dôležitú úlohu  zohrávajú triedni učitelia na triednických hodinách, ale dôležitý 

je aj príklad všetkých vyučujúcich a zamestnancov školy. 

Opatrenia: 

1) Ešte viac kontrolovať systematickú prípravu žiakov na vyučovanie pravidelným 

preverovaním vedomostí žiakov zo strany všetkých vyučujúcich. 

T: stály      Z: všetci vyučujúci 

2) Byť v neustálom kontakte s rodičmi žiakov pri zisťovaní dôvodov ich absencie na 

vyučovaní. 

T: stály      Z: triedni učitelia 

 

3) Byť vzorom pre žiakov pri praktizovaní duchovného života a spoločenského 

správania sa. 

T: stály      Z: všetci zamestnanci školy 

4) Zapájať talentovaných žiakov do práce v medzinárodných projektoch a do súťaží 

v rámci predmetových  olympiád, umeleckých a športových zápolení. 

T: stály      Z: všetci vyučujúci 

5) Pomáhať žiakom pri výbere ich ďalšieho štúdia na VŠ, resp. zorientovať sa na trhu 

práce. 

T: stály      Z: RNDr. Hozová, vých. porad. 

6) V rámci finančných možností vybaviť školu modernými učebnými pomôckami pre 

skvalitnenie výuky jednotlivých predmetov.  

T: stály priebežne     Z: riaditeľka školy 

7) Podporovať ďalší odborný rast pedagógov školy v oblasti IKT, cudzích jazykov 

a vlastných aprobačných predmetov. 

T: stály      Z: riaditeľka školy 

8) Realizovať projekt Prírodné vedy v novom šate na škole. 

T: stály      Z: riaditeľka školy 
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14.  Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky 

 
PREDMETOVÉ OLYMPIÁDY 

Anglický jazyk 

Dňa 19. 11. 2014 sa jedenásť žiakov našej školy zúčastnilo súťaže Angličtinár roka, 

ktorá prebiehala formou online testu spusteného pre všetky školy súčasne. Každá škola 

mohla nominovať 10 – 100 žiakov z akéhokoľvek ročníka, ktorí sa testu zúčastnili, 10 

najlepších žiakov bolo vybraných a ich výsledky boli spriemerované. Celkový možný 

počet bodov, ktorý mohli v teste získať bol 108 bodov. V prípade, že by bolo poradie 

žiakov nerozhodné, vyhral by žiak/škola s lepším časom. Test sa skladal z gramatiky, 

čítania a počúvania s porozumením na úrovni B2 – C1 podľa Spoločného európskeho 

referenčného rámca a trval 60 minút. Pri teste bolo zakázané používať pomôcky a rovnako 

bola počas neho zakázaná akákoľvek verbálna alebo elektronická komunikácia. Mal 

zabudované bezpečnostné prvky pre odhalenie pokusu o podvody. Keďže boli súčasťou 

testu aj videá, každý súťažiaci si musel priniesť slúchadlá. Organizátorom súťaže bola 

spoločnosť  Injoy Agency, s. r. o., ktorá  sa  rozhodla  priniesť súťaž  Angličtinár  roka  na 

Slovensko a vytvoriť tak československý súboj o najlepšieho angličtinára roka. Na 

Slovensku spolu súťažilo 2149 žiakov zo 120 škôl a v Českej republike 5969 žiakov z 271 

škôl. Naše gymnázium nebolo zaradené do vyhodnotenia škôl kvôli vzniknutým 

technickým problémom.  

 

Žiaci, ktorí sa zúčastnili tejto súťaže: 

Samuel Jozef Babík (oktáva A), Veronika Beregházyová (I. B), Patrik Černický (IV. A), 

Ivan Čižik (oktáva A), Henrieta Hricová (IV. A), Daniel Chovanec (III. B), Jakub 

Jendrichovský (IV. A), Ema Malíšková (oktáva A), Bernadeta Sterančáková (III. A), 

Damián Šiškovič (oktáva A), Vladimír Štrama (III. A) 

 

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku sa zorganizovalo dňa 12. 12. 2014. Súťažilo 

sa v šiestich kategóriách. Kategória 1A bola pre určená pre najmladších žiakov prímy A 

a sekundy A a 1B zase pre žiakov tercie A a kvarty A. V kategórii 2A medzi sebou súťažili 

žiaci kvinty A osemročného gymnázia a 1. a 2. ročníka štvorročného gymnázia. Kategória 

2B predstavovala kategóriu pre najstarších žiakov, t. j. septimu A a oktávu A a 3. a 4. 

ročník. Osobitnou kategóriou boli kategórie 1C a 2C2 vytvorené pre anglofónnych žiakov, 

ktorých pobyt v anglicky hovoriacich krajinách trval dlhšie ako dva mesiace. 

Čo sa týka počtu zúčastnených žiakov, v kategórii 1A a 1B súťažili 5 žiaci, v kategórii 2A 

a 2B boli zastúpení 7 žiaci a v kategórii 1C a 2C2 súťažili iba 1 žiačka a 1 žiak, ktorí žili 

istý čas v Anglicku.  

V obvodnom kole, ktoré sa uskutočnilo dňa 15. 1. 2015 na pôde Gymnázia na 

Kukučínovej ulici v Poprade medzi sebou súťažili žiaci všetkých okresov zahrnutých do 

regiónu Poprad, t. j. Kežmarok, Levoča a Poprad. V rámci obvodného kola sa v kategórii 

2A Ján Tancár umiestnil na 7. mieste, Ema Malíšková obsadila 5. miesto v kategórii 2B 

a Daniel Chovanec 3. miesto v kategórii 2C2.  

Žiaci v kategóriách 1A a 1B absolvovali okresné kolo olympiády v anglickom jazyku na 

Základnej škole na Námestí Štefana Kluberta v Levoči dňa 14. 1. 2015. Ľubica Olejníková 

obsadila 3. miesto v kategórii 1A a Dagmar Gembická 9. miesto v kategórii 1B. 

Anna Kormaníková sa zúčastnila krajského kola olympiády v anglickom jazyku v Prešove  

v kategórii 1C dňa 10. 2. 2015 na  Základnej  škole  Bajkalská v Prešove a skončila  na 14.  
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mieste. Žiaci si z jednotlivých kôl olympiády odniesli cenné skúsenosti, ktoré iste 

zužitkujú pri ďalších súťažiach v anglickom jazyku. 

  

Výsledky školského kola olympiády v anglickom jazyku: 

Kategória 1A: 

1. miesto   Ľubica Olejníková (sekunda A) 

2. miesto   Juraj Bača (sekunda A) 

3. miesto   Jana Gadušová (sekunda A) 

Ostatní súťažiaci: Viktória Bělková (príma A), Viola Uharčeková (príma A) 

 

Kategória 1B: 

1. miesto    Dagmar Gembická (tercia A) 

2. miesto    Viktória Adamkovičová (tercia A) 

3. miesto    Adam Haninec (kvarta A) 

Ostatní súťažiaci: Ján Galajda (kvarta A), Adam Urban (tercia A) 

 

Kategória 1C: 

1. miesto    Anna Kormaníková (príma A) 

 

Kategória 2A: 

1. miesto    Ján Tancár (kvinta A) 

2. miesto    Veronika Beregházyová (I. B) 

3. miesto    Veronika Kršjaková (II. B) 

Ostatní súťažiaci: Adriana Babejová (I. A), Kristína Čižiková (I. A), Lea Fabiniová (I. A), 

Miriam Motyková (kvinta A) 

 

Kategória 2B: 

1. miesto   Ema Malíšková (oktáva A) 

2. miesto   Vladimír Štrama (III. A)     

3. miesto   Henrieta Hricová (IV. A)     

Ostatní súťažiaci: Samuel Gibala (septima A), Jakub Jendrichovský (IV. A), Bernadeta 

Sterančáková (III. A), Damián Šiškovič (oktáva A) 

 

Kategória 2C2: 

1. miesto    Daniel Chovanec (III. B) 

 

Výsledky okresného kola olympiády v anglickom jazyku: 

Kategória 1A: 

Ľubica Olejníková     3. miesto z 10 

 

Kategória 1B: 

Dagmar Gembická     9. miesto z 10 

 

Výsledky obvodného kola olympiády v anglickom jazyku: 

Kategória 2A: 

Ján Tancár                  7. miesto z 9 

 

Kategória 2B: 

Ema Malíšková           5. miesto z 9 
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Kategória 2C2: 

Daniel Chovanec        3. miesto z 5   

 

Výsledky krajského kola olympiády v anglickom jazyku: 

Kategória 1C: 

Anna Kormaníková     14. miesto zo 14 

 

V decembri realizovala PK ANJ vianočnú výstavku anglických kníh pod názvom 

Shakespearova knižnica, ktorej cieľom bolo podporiť čítanie u žiakov rôznych vekových 

skupín. V ponuke boli zaujímavé knihy na čítanie ako Amistad, Anna Karenina, Cry, the 

Beloved Country, Cinderella Man, Dante, A History of Britain, Jane Eyre, The Lost World 

– Jurassic Park, Notting Hill, The Partner, Pirates of the Caribbean, The Remains of the 

Day, Saving Private Ryan, Sherlock Holmes Short Stories, Schindler´s List, A Space 

Odyssey, The Swiss Family Robinson, The Testament, The Three Musketeers a Traitors of 

the Tower. Najväčší záujem bol však o učebnice anglickej gramatiky Essential Grammar 

In Use, English Grammar In Use a English Grammar Workbook a knihy pripravujúce 

žiakov na maturitnú skúšku z anglického a nemeckého jazyka a iných predmetov. Je 

vidieť, že žiakom nie  je  ľahostajná  príprava na skúšku  dospelosti a uvedomujú  si, že im  

nestačia len vedomosti získané na vyučovacích hodinách v škole, ale musia pracovať 

samostatne i navyše.                                                                            

Poslednou súťažou v uplynulom školskom roku bola súťaž pod názvom „Jazykový kvet“ – 

akreditovaná postupová súťaž v cudzích jazykoch v poézii, próze a dráme určená pre 

súťažiacich od 4 do 19 rokov. Cieľom súťaže je podporovať aktívne používanie cudzieho 

jazyka, rozvoj jazykových zručností, kreativity a záujmu o učenie sa cudzích jazykov, 

umožniť súťažiacim porovnať sa s inými súťažiacimi a zároveň prispieť k výchovnému 

procesu cez nadobúdanie schopností komunikácie, akceptáciu schopností „súpera“, až po 

osobný motivačný faktor a vytváranie pozitívnych asociácií k jazyku.  

Samotná súťaž začala krajským semifinálovým kolom v Centre voľného času ABC v 

Prešove dňa 10. 3. 2015, počas ktorého sa súťažiaci predstavili pred odbornou porotou so 

svojimi súťažnými príspevkami. Našu školu reprezentovala v prednese poézie v anglickom 

jazyku v III. kategórii (15 – 19 rokov) Ema Malíšková (oktáva A). 

V apríli sme sa potešili návšteve bývalých žiačok nášho gymnázia, ktoré momentálne 

študujú v zahraničí. Lucia Mrázová a Martina Mrázová sa ochotne podelili so svojimi 

skúsenosťami so štúdiom v Severnom Írsku, čo mnohých žiakov veľmi zaujalo. 

Skvelú príležitosť komunikovať v angličtine s rehoľnou sestrou z Írska, Sister Louise 

Eustace, mali celý školský rok žiaci prvého, druhého, tretieho i štvrtého ročníka a taktiež 

septimy A a oktávy A na hodinách anglického jazyka a konverzácie v anglickom jazyku. 

Utorok bol tým dňom, kedy sa žiaci mohli stretávať s touto charizmatickou osobnosťou, 

ktorá im vedela priblížiť každú konverzačnú tému svojím jedinečným pedagogickým 

majstrovstvom. Mala neuveriteľný prehľad v mnohých oblastiach a myšlienky, ktoré sa im 

snažila odovzdať, v sebe niesli isté duchovné posolstvo a poukazovali na pravé ľudské 

hodnoty. Na hodinách vládla veľmi príjemná atmosféra, žiaci boli uvoľnení, s radosťou 

konverzovali a vďaka zmyslu pre humor Sr. Louise sa niekedy všetci i dobre zasmiali. 

Tieto hodiny konverzácie boli pre žiakov jedinečným a  nezabudnuteľným zážitkom 

a zároveň cennou skúsenosťou pre život. 

Veríme, že všetky súťaže a akcie zamerané na rozvoj anglického jazyka aj v budúcnosti 

budú inšpirovať žiakov k tomu, aby obohacovali svoje vedomosti a rozvíjali jednotlivé 

jazykové   zručnosti. Vedúcou   PK  anglického  jazyka  je  Mgr.  Mária  Hvilová,  ďalšími 
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členkami predmetovej komisie a učiteľkami anglického jazyka sú Mgr. Natália Bajtošová, 

Mgr. Viera Lisoňová a Mgr. Eva Malíšková, PhD. 

 

     

Nemecký jazyk 

Nemecký jazyk sa v školskom roku 2014/2015 vyučoval vo všetkých ročníkoch. V troch 

skupinách sa vyučoval na úrovni B2. V ostatných skupinách na úrovni B1. 

V školskom roku 2014/2015 maturovalo z nemeckého jazyka 22 žiakov na úrovni B2. Títo 

žiaci maturovali z nemeckého jazyka ako prvého cudzieho jazyka. Všetci žiaci úspešne 

napísali externú aj internú časť Monitora  a úspešne zvládli aj ústnu časť maturitnej 

skúšky. 

Pre dve žiačky bol nemecký jazyk ako piaty maturitný predmet. Zvolili si úroveň B2   a aj 

tieto žiačky úspešne zmaturovali. 

V tomto školskom roku  sme sa zapojili do súťaže Olympiáda z nemeckého jazyka 

a Jazykový kvet. 

V krajskom kole Olympiády z nemeckého jazyka obsadila Silvia Bonková /oktáva/ 

5.miesto.  

Na recitačnej súťaži Jazykový kvet obsadila Ema Malíšková /taktiež žiačka oktávy A/ 

3.miesto v celoslovenskom kole interpretáciou básne v nemeckom jazyku. 

Žiaci pracovali v krúžku nemeckého jazyka, ktorý viedla Mgr. I. Gregoríková pre žiakov 

oktávy a III.A triedy. 

Na hodinách nemeckého jazyka a v popoludňajších voľnočasových hodinách sa žiakom 

venovali vyučujúce nemeckého jazyka Mgr. Anna Špesová, Mgr. Janka Brincková, Mgr. 

Ingrid Gregoríková /predseda PK NEJ/, Mgr. Viera Lisoňová a PhDr. Soňa Polláková. 

 

Slovenský jazyk a literatúra 

Materinský jazyk je každoročne preverený na vedomostnej Olympiáde zo slovenského 

jazyka a literatúry, v jeho okresnom aj krajskom kole sme mali jedno zastúpenie: 

okresné kolo  – M. Motyková obsadila 3. miesto, 

krajské kolo –  E. Malíšková získala 4. miesto,  

obe žiačky na šúťaž pripravovala predsedníčka PK SJaL Mgr. Alžbeta Lipniaková. 

 

Prírastkový zoznam krásnej literatúry bol doplnený vďaka dobrodincom Mgr. Anne  

Špesovej a MUDr. Pavlovi Ščurkovi, ktorí darovali školskej knižnici duchovnú literatúru 

a beletriu zo svojich súkromných, rodinných knižníc.  Ďakujeme. 

 

Pod   vedením   slovenčinárky Mgr. Evy  Malíškovej, PhD.  a  vyučujúcej  Mgr.  Natálie 

Bajtošovej, ktorá pracovala na elektronickej podobe, vznikli dve čísla školského časopisu 

Zrkadlenie. 

 

Stredoškolská odborná činnosť: 

    Školské kolo SOČ :  počet zúčastnených žiakov  v školskom kole: 19 

                                    postupujúci do krajského kola: 13 

 

    Výsledky krajského kola  SOČ :  

  Odbor č. 3: Chémia, potravinárstvo 

 1.miesto Jakub Balogh – Celiakia (postup do celoslovenského kola) 

Odbor č. 6: Zdravotníctvo a farmakológia 

 2.miesto Martina Kokavcová – Detské očkovania (postup do celoslovenského kola) 
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Odbor č. 1 Problematika voľného času 

3.miesto Zuzana Šupolová – Pôsobenie žiakov ZUŠ na medzinárodnom festivale 

v Taliansku 

Odbor č. 16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba 

3.miesto Mária Siváňová – Monodráma 

Odbor č. 17 Pedagogika, psychológia, sociológia 

3.miesto Mária Gajdošová – Jemná motorika detí predškolského veku 

 

Celoštátne kolo SOČ: 

Výsledkovú listinu obdržala Mgr. Valéria Marťáková, koordinátorka SPČ: Jakub Balogh 

sa umiestnil na 4. mieste,  Martina Kokavcová /účasť/. Ďakujem za výbornú reprezentáciu 

školy. 

 

Recitačné a literárne súťaže: 

V okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín Ema  Malíšková z oktávy A 

sa umiestnila na 2.mieste v prednese poézie. 

Žiačka sa aktívne zapájala aj do významných slovenských literárnych súťaží, v ktorých sa 

zároveň stala aj ich laureátkou. 

Ocenenia literárnej tvorby E. Malíškovej v celoslovenských súťažiach:  

Wolkrova Polianka – 1.miesto 

Literárny Zvolen – 1.miesto 

Poetická Ľubovňa – 1.miesto 

Literárny Kežmarok – 1.miesto 

 

Spevácke súťaže: 

Vyučujúca hudobnej výchovy pripravovala do súťaže Slávik Slovenska a do jej okresného 

kola v III. kategórii Simonu Grobarčíkovú zo sekundy A. 

 

 

Matematické súťaže 

Pytagoriáda prebiehala v príme, v sekunde, tercii a v kvarte. Všetci žiaci týchto tried sa 

zúčastnili školského kola. Úspešní riešitelia školského kola v kategórii P6  - Príma A: 

Lívia Pokrievková, Daniel Végh, Jakub Dzurňák, P7 – sekunda: Michal Pavlov, P8 – 

Tercia A: Dagmar Gembická, Peter Homola, Jakub Hlubek . 

Matematická olympiáda sa uskutočnila v osemročnom gymnáziu v kategórii MO – Z6, 

Z7, Z8, Z9, úspešní riešitelia školského kola boli Peter Gaduš, Gorazd Šiškovič, Daniel 

Végh  – žiaci prímy,  zo sekundy  Jana Gadušová, Michal Pavlov, v tercii  boli 

úspešnými riešiteľmi Peter Homola, Juraj Žilt  a v kvarte Ján Galajda.  V okresnom 

kole MO získal výborné 1.miesto žiak prímy v kategórii Z6  Gorazd Šiškovič, 2. miesto 

Juraj Žilt v kategórii Z8. V kategórii Z9 sa na 3.mieste umiestnil Ján Galajda z kvarty.  

MAKS – matematický korešpondenčný seminár, ktorého hlavným cieľom je rozvíjať 

myslenie a kreativitu. Žiaci môžu zistiť, že aj intelektuálna činnosť môže byť zábavná či 

dokonca vzrušujúca a že zdolávanie matematických problémov môže prinášať radosť 

a pocit uspokojenia. 

V školskom roku 2014/2015 túto súťaž riešilo 14 žiakov osemročného gymnázia, ktorí 

pracovali jednotlivo (10 Ž) alebo v dvojiciach (4 Ž). Súťaž sa už pár rokov uskutočňuje len 

v kategóriách určených pre základné školy. Lucia Gallovičová zo sekundy a Ján Galajda   

z kvarty sa stali dvojnásobnou hviezdou matematického neba.  
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Piko-MAT- korešpondenčný seminár z matematiky riešil Ján Galajda z kvarty, ktorý 

bol úspešným riešiteľom, zúčastnil sa zimného sústredenia a bol pozvaný aj na letné 

sústredenie . 

MATEMATICKÝ KLOKAN  – matematická medzinárodná súťaž, vznikla v roku 1991 

vo Francúzsku podľa vzoru obdobnej austrálskej súťaže a na Slovensku prebehla už 

sedemnástykrát.  V marci 2014 sa do nej zapojilo viac ako 6 miliónov žiakov z 51 krajín. 

V roku 2015 sa konala 23. marca a na Slovensku súťažilo 59 232 žiakov z 1388 

základných a stredných škôl. V našom gymnáziu ju riešilo 78 žiakov, z toho 7 bolo 

úspešných riešiteľov Pavol Kopaničák – sekunda, Juraj Žilt – tercia, Matúš Krajňák – 

kvinta, Kristián Tomiček –septima, Miroslav Surák -oktáva, Andrea Hricová, - III.B, 

Pavol Hrebeňár – III.B, ktorý bol aj školským šampiónom.  

V roku 2014 oslavovala 20. výročie svojho vzniku firma EXAM, ktorá organizuje 

matematické korešpondenčné súťaže, ktorých sa naši žiaci zúčastňujú dlhé roky, o čom 

svedčí aj to, že RNDr. Antónia Jakubcová bola pri príležitosti jubilea firmy vyhlásená za 

najdlhšie pôsobiacu školskú koordinátorku súťaží MAKS a KLOKAN na Slovensku. Ako 

odmenu dostala predplatné časopisu Dobrá škola na školský rok 2014/2015. 

Žiakom sa počas vyučovania na hodinách matematiky aj v popoludňajších hodinách 

venovali vyučujúce matematiky: RNDr. Antónia Jakubcová /vedúca PK/, RNDr. Janka 

Hozová, RNDr. Mária Pokrievková a Mgr. Jana Salajová. 

 

Geografická olympiáda: 
Na základe výsledkov v školskom kole postúpili do okresného kola: Sebastián Šupol a 

Pavol Kopaničák zo sekundy A a Ján Galajda z kvarty A. 

 

Olympiáda ľudských práv: 
V tejto oblasti prebehlo školské kolo a toto je jeho výsledková listina: 

Laura Mária Šiškovičová zo septimy - 2.miesto, 

Veronika Kršiaková z II.B - 3.miesto, 

Zuzana Pugelová zo septimy A – účasť. 

 

Výsledky žiakov v športových súťažiach: 

 

Cezpoľný beh OK: SŠ  

 kat.chlapci: Družstvo: 2. miesto Richard Wágner, Adam Cehuľa, Ladislav Suchý, 

Ľuboš Bajtoš                

 kat.dievčat: Družstvo: 1.miesto  Jana Neupauerová , Anna Korbová, Adriana 

Babejová 

      Krajské kolo: 10.miesto  

Cezpoľný beh OK: ZŠ  

 kat.chlapci: Družstvo: 5.miesto Daniel Abrahamovský, Pavol Kopaničák, Jozef Gura          

 kat.dievčat: Družstvo: 1.miesto: Zuzana Šefčíková, Rút Majerská, Timotea Jarošová 

1.postup na kraj  

Krajské kolo: 3.miesto družstvo       

Basketbal OK: ZŠ 

 Kat. chlapcov:  Družstvo: 2.miesto Abrahamovský D., Gura J., Žilt J., Malíšek J., 

Pekarčík L., Faltin J., Bocko D.S., Pokrievka M., Krajňák M., Majerský F., Kopaničák 

P., 
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Basketbal OK: SŠ 

 Kat. dievčat:  Družstvo  4.miesto Babejová A., Buriková B., Cmorejová L., Jurčíková 

L., Korbová A., Slavkovská F., Škotková L., Šmihuľová L., Šupolová Z. 

 Kat. chlapcov: Družstvo: 2.miesto Jendrichovský J., Kočko B.,  Ščurka M., Džugan 

P., Abrahamovský D., Cehuľa A., Faltin J., Gura J., Lazar A. 

Volejbal OK: ZŠ 

 Kat.chlapcov:  Družstvo: 2.miesto Abrahamovský D., Faltin J., Gura J., Dzurňák M., 

Haninec A., Krajňák M., Pekarčík L., Suchý V., Urban A., Žilt J.,  

 Volejbal OK: SŠ 

 Kat.chlapcov:  Družstvo: 4.miesto Černický P., Wagner R., Takáč M., Kočko B., 

Abrahamovský D., Džugan P., Gura J., Žilt J., Krajňák M., Lazar A., Sanitrik D., 

 Kat.dievčat:  Družstvo: 4.miesto Škotková L., Cmorejová L., Kašperová V., 

Buriková B., Pisarčíková L., Zumriková N., Markovičová F., Veinperová P., 

Futsal OK: SŠ 

 Kat. chlapcov:  Družstvo: 5.-6.miesto Tirpák A., Ščurka M., Cehuľa A., Gibala S., 

Abrahamovský D., Lazar A., Faltin J., Takáč M., Kočko B., Nemeth M., Chovanec D., 

Malý futbal OK: ZŠ 

 Kat.ml. chlapcov:  Družstvo: 3.miesto v skupine Bača J., Brincko K., Dzurňák J., 

Gaduš O., Gaduš P., Gibala M., Kopaničák P., Malíšek J., Mojdek T., 

 Kat.st. chlapcov:  Družstvo: 2.miesto Abrahamovký D., Bocko D.S., Faltin J., Gura 

J., Kopaničák P., Pekarčík L., Urban A., Krajňák M., Tancár M., Žilt J., 

Stolný tenis OK: SŠ  

 Kat. chlapcov:   Družstvo: 1.miesto Černický P., Cehuľa A., Krajňák M., Suchý V.,  

 Kat. dievčat:   Družstvo: 1.miesto Sivaňová M., Buríková B., Cmorejová L., 

Šmihuľová L. 

Stolný tenis OK: ZŠ  

  Kat. chlapcov:  Družstvo: 1.miesto Abrahamovský D., Suchý V., Krajňák M., Faltin 

J., 

Hádzaná OK: SŠ 

 Kat. chlapcov:   Družstvo: 1.miesto Ščurka M., Sanitrik D., Džugan P., Hronec D., 

Kočko B., Cehuľa A., Gibala S., Abrahamovský D., Nemeth M., Zavacký D., Lazar 

A., Bukšár K.,  

     Krajské kolo: 3.miesto 

Florbal OK: ZŠ 

 Kat.st. chlapcov:  Družstvo: 2.miesto Bocko D.S., Tancár M., Žilt J., Urban A., 

Dzurňak M., Olekšák O., Faltin J., Gura J., Pokrievka M., Abrahamovský D.,  

Florbal OK: SŠ 

 Kat. chlapcov:  Družstvo: 4.miesto Kočko B., Ščurka M., Korkos A., Sanitrik D., 

Cehuľa A., Hrebeňár P., Paluga T., Salanci D., Abrahamovský D., Takáč M., Lazar 

A., 

 Kat. dievčat:  Družstvo: 3.miesto Buriková B., Fabiniová L., Jurčíková L., 

Neupauverová J., Oravcová K., Pavlíková S., Ružbacká M., Siváňová M., Slavkovská 

F., Škotková L., Šmihuľová L. 

Atletika OK: ZŠ 

 Kat. chlapcov: Družstvo: 4.miesto Bobko, Bocko, Faltin, Gura, Kopaničák, Krajňák, 

Bajtoš, Pokrievka  

60m 2.miesto – Gura J., 300m 3.miesto - Bajtoš L., Skok do diaľky 2.miesto – Gura J., 
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 Kat. dievčat:  Družstvo: 4.miesto Adamkovičová, Bendžalová, Šefčíková, Korbová, 

Majerská, Jarošová, Rabianská, Gadušová, Juhasová 

300m 2.miesto – Šefčíková Z., 800m 1.miesto – Šefčíková Z., Vrh guľou 3.miesto – 

Bendžalová V., 

Krajské kolo: Atletika - beh 800m 1.miesto Šefčíková Zuzana postup na    

celoslovenské kolo v Atletike. 

Zimná Kalokagatia: ZŠ celoslovenské kolo 

 Beh na lyžiach 1.miesto Zuzana Šefčíková 

Streetbal: ZŠ 

 Kat.ml. žiakov: . Družstvo: 5.miesto Majerský, Ušák, Gibala                               

 Kat.ml. žiačky: . Družstvo: 1.miesto Cvoligová, Galovičová Denisa, Pokrievková                           

 Kat.str. žiakov:  1. Družstvo: 4.miesto Faltin, Krajňák, Kopaničák, Bocko 

                                        2. Družstvo: 2.miesto Abrahamovský, Gura, Pokrievka, Bobko 

 Kat.str. žiačky: 1.Družstvo:2.miesto Juhasová, Budziňáková, Cehuľová, Longauerová 

2.Družstvo:6.miesto Bendžalová, Jarošová, Adamkovičová, Sámelová 

Streetbal: SŠ 

 Kat. chlapcov:  1. Družstvo: 2.miesto Lazar, Ščurka, Cehuľa, Džugan   

                                      2. Družstvo: 5.miesto  Ilečko, Kešeľak, Sanitrik, Gibala 

 Kat. dievčat:  1. Družstvo: 2.miesto Babejová, Fabiniová, Buríková, Jurčíková 

                                    2. Družstvo: 6.miesto Bryndzová, Korbová, Horváthová  

 

      Na okresných kolách sme v školskom roku 2014/2015 dosiahli : 7 prvých miest,  

      10 druhých a 1 tretie miesto. Na krajských kolách 1 prvé, 2 tretie miesta.  

      Na celoslovenskom 1 prvé miesto.  

 

Všetkým týmto športovcom blahoželáme, prajeme ešte veľa športových úspechov 

a zároveň ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.  
 

 

15. Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania – 

úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 

 
ROZMIESTNENIE ABSOLVENTOV v školskom roku 2014/2015 

Bratislava UK –             6                                     10,7% 

Košice –                         13                                   23,2% 

Trnava –                         4                                        7% 

Prešov –                         4                                        7% 

Nitra –                            4                                        7% 

Žilina –                            2                                       3% 

Ružomberok –               2                                       3% 

Banská Bystrica –          1                                    1,7% 

Brno –                             7                                   12,5% 

Praha –                           1                                     1,7% 

 

Počet žiakov v ročníku : 56 

Počet žiakov, ktorí si podali prihlášku na VŠ : 51 

Počet žiakov prijatých na VŠ : 48 
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Neprijatí : 3, čo je 5%, 1 žiačka ostáva 1 rok doma, 2 žiaci pracujú v Anglicku. 

Počet žiakov, ktorí si prihlášku nepodalo : 5, čo je 8%, žiaci nepodali informáciu 

o ďalšom pôsobení 

Úspešnosť prijatia na VŠ: 85,7% 

Podľa tried: lV.A – 80,6%,   oktáva A – 96% 
 

 

V Levoči 31.08.2015 

Spracovala: Mgr. Anna Špesová 

 

 

                                       RNDr. Janka Hozová 

                      riaditeľka školy 

 

 

V pedagogickej rade prerokované dňa ............................. 

 

 

 

V rade školy prerokované dňa ............................... 

 

 

 

         Ing. Štefan Mačuga 

              predseda RŠ 

 

 

Schválené zriaďovateľom školy dňa ................................ 

 

 

 

 

         PaedDr. Maroš Labuda 

                   riaditeľ školského úradu 

 

 


