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     Spracoval: RNDr. Marcel Tribus 
              riaditeľ školy  



1. a) Základné identifikačné údaje o škole 
 

1. Názov školy:  Gymnázium Leonarda Stöckela 

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

 

3. Telefónne číslo školy:   054/472 2781   

4. Internetová adresa školy: www.gymlsbj.sk 

    Elektronická adresa školy:  stockel@gymlsbj.sk  

 

5. Zriaďovateľ školy: Prešovský samosprávny kraj 

        Námestie mieru 2 

           080 01 Prešov 

 

6. Vedúci zamestnanci školy s určením ich funkcie: 

 

Riaditeľ školy:   RNDr. Marcel  Tribus 

Zástupca riaditeľa pre TEČ: RNDr. Vladimír  Savčinský 

Zástupca riaditeľa pre VVČ:  RNDr. Anton Almássy 

 

7. Rada školy a poradné orgány: 

 

 Rada školy pri Gymnáziu Leonarda Stöckela:  

 

zástupcovia ped. zamestnancov 

 1.  RNDr. Tatiana Prextová - predseda Rady školy 

 2.  Mgr. Alena Gombošová 

 

zástupca neped. zamestnancov  

 3.  p. Mária Soroková  

 

zástupcovia rodičov  

 4.  Ing. Jaroslav Foľta   

 5.  Mgr. René Semanišin 

 6.  MUDr. Jana Petrišinová 

 

zástupcovia zriaďovateľa 

 7.  MUDr. Boris Hanuščák 

 8.  Mgr. Anna Petričová  

 9.  MUDr. Patrik Miháľ  

10. MUDr. Julius Zbyňovský 

 

zástupca žiakov 

11. Samuel Foľta  

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


Výchovný poradca: Mgr. Jana Ganzarčíková 

 

Školský psychológ:  PhDr. Katarína Stašáková  

 

 

 

 

Koordinátori: 

 

-  Koordinátor prevencie drogových závislostí  

   a sociálno- patologických javov:            Mgr. Dana Gregová    

-  zdravotnej výchovy:     RNDr. Kvetoslava Kaňuchová  

-  študentskej rady:     Mgr. Štefan Matiaš 

-  SOČ:       PhDr. Anna Šimová 

- zahraničnej spolupráce pre Nemecko:  Mgr. Marianna Pribilincová 

- zahraničnej spolupráce pre Poľsko:    RNDr. Marcel Tribus 

 

 

 

 

Vedúci predmetových komisií: 

 

1. PK SJL  -  Mgr. Edita Koščová 

2. PK ANJ    -  PhDr. Alena Čepigová 

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

4. PK RUJ a  FRJ -  PhDr. Jarmila Almássyová 

5. PK DEJ a NOS  -  PhDr. Anna Šimová 

6. PK MAT          -  RNDr. Tatiana Prextová 

7. PK FYZ           -  RNDr. Martin Sendek 

8. PK CHE           -  Mgr. Jana Ganzarčíková 

9. PK BIO           -  RNDr. Ján Kleban, PhD 

10. PK INF          -  Ing. Nataša Hutňanová 

11. PK GEG        -  PhDr. Lenka Lukáčová  

12. PK TEV         -  Mgr. Marek Ondrušek 

 

 

 

 

 

 



 

Študentská rada: 
1.A Kristína Žaková 

1.B  Dávid Šmilňák  

1.C Denis Talár  

1.D  Matej Prokopovič  

1.E  Miriam Koščušková 

2.A  Barbora Podhorová 

2.B Marek Magda 

2.C Filip Zidane Hmiza 

2.D Richard Bačo 

2.E Katarína Bogdanová 

3.A Michal Sisák 

3.B Nikola Guľová 

3.C  Ľudmila Havírová 

3.D  Maroš Bomba 

3.E  Peter Jančuš 

4.A Laura Skalová 

4.B Tomáš Vaško 

4.C Radovan Bosák 

4.D Dominika Jurčová 

4.E Mária Jusková 

 

 

Rodičovská rada: 

 

1.A MUDr. Jana Chamilová  

1.B  Ing. Mária Dubovecká 

1.C Mgr. René Semanišin  

1.D Mgr. Iveta Prokopovičová  

1.E  Ľubomír Pangrác-Piter  

2.A  Eva Borecká      

2.B  Marianna Magdová  

2.C  Ing. Igor Ščur 

2.D  Ing. František Krupa   

2.E  Ingrid Jurčová  

3.A Ing. Jaroslav Foľta 

3.B Gabriela Šusterová 

3.C Ing. Ladislav Olejár 

3.D Mgr. Natália Bombová 

3.E Ing. Viliam Antony 

4.A Ing.  Jozef Vasilišin 

4.B Anna Vertaľová 

4.C Mgr. Marcela Chyláková 

4.D JUDr. Mária Jendrejová 

4.E Žaneta Závodníková 



 
b) Údaje o počte žiakov školy 
 
Počet zapísaných žiakov školy na začiatku šk .r.: 600, z toho 388 dievčat 

Prestúpili na inú školu v priebehu šk .r. : 3 

Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 0 

 

 

 

 

d) Údaje o počte prijatých žiakov 
 
Prijímacie konanie pre školský rok  2013/2014 -   počet prihlásených  – 218 

                                    počet prijatých        – 149 

     

 

 

 

e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 
 

V školskom roku 2013/2014 bolo klasifikovaných 594 žiakov z celkového počtu 597 vrátane 

žiakov 4. ročníka. S vyznamenaním prospelo 329  žiakov (55,11  %), prospelo veľmi dobre 166 

žiakov (27,81 %), prospelo 93 (15,58 %), 1 žiak neprospel (0,0016) a 3 žiaci boli 

neklasifikovaní(0,005). V priebehu šk. roka 3 žiaci prestúpili na inú školu. Na študijnom pobyte 

v zahraničí boli 7 žiaci -  (v USA 5 žiaci, v Dánsku 1 žiačka, vo Veľkej Británii 1 žiak.) 

 

 

 

Hodnotenie žiakov 1. ročníka 

 

 V školskom roku 2013/2014 ukončilo 1. ročník 147 žiakov v 5 triedach. Ich študijné 

výsledky sú nasledovné: 

 

 

1.A – 30 žiakov  V – 10  PVD –     10   P –   10 

1.B – 29 žiakov  V – 13  PVD –     11  P –   35 

1.C – 30 žiakov   V – 22  PVD –       6  P –     2 

1.D – 29 žiakov  V – 11  PVD –      13  P –     5 

1.E – 29 žiakov  V – 17             PVD –       8     P –     4  

  

 

Z uvedených výsledkov vyplýva, že väčšine prvákov sa podarilo zvládnuť 

aklimatizačné podmienky a prispôsobiť sa náročnému štúdiu na gymnáziu. 

 
 
 
 
 
 



 Prehľad prospechu jednotlivých predmetov podľa ročníkov: 
 
  

 

Predmet 

Priemerný 

prospech 

školy 

Priemerný prospech podľa ročníkov 

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 

Slovenský jazyk 1,69 1,85 1,65 1,24 1,61 

Anglický jazyk 1,61 1,62 1,75 1,58 1,49 

Nemecký jazyk 1,61 1,56 1,83 1,23 1,02 

Francúzsky jazyk 1,47 1,53 1,32 1,38 1,58 

Ruský jazyk 1,29 1,31 1,39 1,41 1,02 

Dejepis 1,37 1,33 1,42 1,25 1,48 

Náuka o spoločnosti 1,23 - 1,29 1,43 1,09 

Občianska náuka 1,37 - 1,30 1,43 – 

Matematika 1,85 1,95 1,91 1,79 1,73 

Informatika 1,25   1,17 1,19 – 1,39 

Fyzika 1,68 1,88 1,89 1,76 1,17 

Chémia 1,83 1,88 2,07 1,77 1,74 

Biológia 1,55 1,52 1,93 1,59 1,45 

Geografia 1,44 1,59 1,48 1,42 1,27 

Telesná a športová 

výchova 

1,16 1,15 1,28 1,18 1,02 

Umenie a kultúra 1,10 1,00 1,01 1,03 1,35 

Celkový 

priemer školy 

 

1,38 

 

1,53 

 

1,58 

 

1,48 

 

1,41 
 

 

 

Aj v tomto školskom roku v našej škole prebehli maturitné skúšky rozdelené do dvoch 

etáp. Maturitná skúška pozostávala z externej časti a ústnej aj písomnej formy internej časti (v 

predmetoch slovenský jazyk a literatúra, anglický, nemecký, ruský a francúzsky jazyk 

a matematika). V ostatných predmetoch študenti maturovali len v ústnej forme internej časti. 

Maturitné skúšky v našej škole prebehli bez problémov.  

 

Na externej časti maturitnej skúšky sa zúčastnilo v anglickom jazyku 135 študentov 

v úrovni B2 a 3 študenti využili možnosť náhrady maturitnej skúšky. V celoslovenskom 

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

výsledky, a to v úrovni B2 percentil 30,3. Z nemeckého jazyka maturovalo 7 študentov 

v úrovni B2. V celoslovenskom hodnotení tejto časti maturitnej skúšky sme dosiahli v úrovni 

B2 percentil 24,5.  

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

percentil bol 44,8. 

 Z matematiky maturovalo 40 študentov. V matematike sme v rámci celého 

Slovenska dosiahli percentil 90,8.    

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

vo forme testu. Aj v tomto predmete naši študenti dosiahli veľmi pekné výsledky, dôkazom 

čoho je percentil 95,8. Všetci títo študenti sa zúčastnili aj na písomnej forme internej časti, 

v ktorej si mohli vyberať zo 4 centrálne určených tém.  

Z ostatných predmetov sa na ústnej forme internej časti zúčastnil takýto počet 

študentov: 



Náuka o spoločnosti ...................    46 

Dejepis .......................................     25 

Fyzika ........................................       8  

Chémia ......................................      61 

Biológia  ....................................      76 

Geografia ...................................      19 

Informatika ................................      21 

Umenie a kultúra ........................  8   
 

 

 

 

f) Študijný odbor : 79025  gymnázium a 7902J gymnázium 
 
    Zoznam uplatňovaných učebných plánov: 

 
    Školský vzdelávací program P.E.A.K. platný od 1.9.2009  pre 1. až  4.  ročník. 

 

 

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

 
Počet zamestnancov školy ...........................................................  56   

Plne kvalifikovaní pedagogickí pracovníci......................................  45                                             

Nepedagogickí pracovníci ...........................................................  11 

 

h) Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy 
 
 V súlade s plánom práce školy na školský rok 2013/2014 a cieľmi vyplývajúcimi z 

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

aktivít. Ich záujem bol motivovaný postupnou modernizáciou didaktickej techniky v škole, 

zmenami v priebehu a organizácii maturitných skúšok  a  snahou po vlastnom odbornom 

a osobnostnom raste. 

 

     Prehľad vzdelávania  : 

 

 

 1. kvalifikačná skúška......................................   23  

               2. kvalifikačná skúška......................................     8 

Inovačné štúdium a aktualizačné štúdium.......    17 

Rozširujúce štúdium.. .......................................    2  

 

 

 

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

zúčastňovali na seminároch pripravovaných pre jednotlivé kategórie  krajskými výbormi 

príslušných olympiád. 

 



 

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

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

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

rozvíjať a prezentovať v rámci školy i na verejnosti.  

1. Kultúrne podujatia:  

- slávnostná Akadémia ku dňu študentstva  

- imatrikulácia študentov prvého ročníka 

- príchod Mikuláša 

- Vianočná akadémia 

- Slávnostná akadémia v anglickom, ruskom, nemeckom 

a francúzskom jazyku pri slávnostnom zápise študentov  do 

prvého ročníka 

- príprava kultúrnych vystúpení v spolupráci s oddelením kultúry 

MsÚ v Bardejove 

- príprava kultúrnych vystúpení v spolupráci s Poľsko-

slovenským domom v Bardejove  

- príprava kultúrnych a vzdelávacích seminárov v spolupráci 

s Okresnou knižnicou J. Gutgesela v Bardejove:  

 Veľkosť človeka 

  Odprírodňovanie sa človeka 

  Mýtus ako obraz sveta 

- študentské fotografické výstavy s medzinárodnou účasťou vo 

vestibule školy  

- vystavovanie prác na fotografických výstavách v Bardejove, 

Muszyne,   

- výstavy poľských výtvarníkov a fotografov vo vstupných 

priestoroch školy 

- propagácia B. Kellera a jeho hudby v rôznych inštitúciách 

v meste a na rôznych fórach 

- organizovanie 37. Plesu GLS 

- organizovanie 4. reprezentačného plesu GLS 

- pravidelné návštevy divadelných podujatí a  koncertov 

v Bardejove, Prešove a Košiciach  

- stužkové slávnosti  

- informačný bulletin 

- exkurzia v Múzeu Andyho Warhola v Medzilaborciach 

- Čajový večer Valentín 2014 

- Vianočná Tea Party – vianočná besiedka s programom 

v anglickom jazyku 

- festival cudzích jazykov a kultúry v Muszyne 

- Večer mladých interpretov s názvom Hudobné karamelky pre 

poetickú dušu 

 

 

2. Športové podujatia -  pobytový výchovno-výcvikový lyžiarsky a snowboardový kurz 

v Ždiari 

-     polročný plavecký výcvik ako súčasť výučby telesnej výchovy 



- športový deň pre 1.ročník 

- volejbalový turnaj študentov GLS,  frisbee turnaj pre prvákov, 

bedmintonový turnaj GLS, volejbalový turnaj trojíc pre GLS 

- volejbalový turnaj študentov GLS - „Športom proti závislosti“ 

- volejbalový turnaj v poľskej Muszyne 

 

 

3. Medzinárodná spolupráca  

–   projekt Korene Európy – spolupráca s Gymnáziom Ernesta Barlacha   

     v nemeckej Unne a  Liceom Jána Kochanovského v Muszyne (veľké  

     študentské pobytové výmeny v Bardejove, v Muszyne, Krakove      

      a  Unne 

- Účasť našich študentov v medzinárodnej olympiáde v nemeckom 

a anglickom jazyku organizovanej  Wyzszou Szkolou 

Ekonomiczno-Humanistycznou v Bielsko Bialej 

- Účasť na Festivale anglickej kultúry a literatúry v Muszyne 

-  Nadviazanie medzinárodnej spolupráce so školou v Bielorusku  

 

 

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

- Osvienčim, Birkenau a Krakov – Po stopách holokaustu 

- Výstup na Kriváň 

- Exkurzia do NKP Solivary a Hvezdárne a planetária v Prešove 

- biologická exkurzia Košice 2013 – zoologická záhrada, Ústav 

biologických a ekologických vied PF UPJŠ 

- exkurzia v rámci projektu Establish – transfúzna stanica Košice 

Šadca 

- exkurzia do neurobiologického ústavu SAV v Košiciach 

- geograficko-kultúrna exkurzia do južného Francúzska a severného 

Španielska 

- exkurzia v pivovare Brontvai  

- exkurzia – Vsl. vodárne – úpravovňa vôd  Bardenergy EKOBARD 

- Becherovská tisina a Regetovské rašelinisko  

- exkurzia – flóra a fauna mestských aglomerácií a prímestských 

oblasti Bardejova 

- exkurzia – Prosiecka a Kvačianska dolina 

- Zborovský hrad 

- Prírodovedné múzeum v Bardejove 

- Mestská kultúrna rezervácia v Bardejove 

-     poznávacie exkurzie jednotlivých tried 

-     poznávací  zájazd Paríž, Londýn, Amsterdam 

-     Deň otvorených dverí – návšteva Historického inštitútu Prešovskej  

      univerzity 

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

  -  Aktivity v spolupráci s UNICEF Slovensko, organizácia týždeň 

Modrého gombíka, spojená s humanitárnou zbierkou (GLS bolo 

vyhodnotené ako najúspešnejšia škola na Slovensku) 

-  organizácia okresnej súťaže „Cena Leonarda Stöckela“ v dvoch 

kategóriách pre študentov základných škôl 



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

proti rakovine, materskými školami a  Úniou nevidiacich: 

- FGC TOUR 2013 – Medici za zdravie žien a mužov (študenti 

Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach) 

- Deň narcisov – deň boja proti rakovine 

- Biela pastelka        

                                    -   Valentínska kvapka krvi 

                                    -    Svetový deň boja proti AIDS 

   -    Svetový deň srdca  

   -    Svetový deň diabetu 

   -    Svetový deň zdravého spánku 

   -    Svetový deň alergií 

                                    -    Svetový deň potravy 

                                    -    Alternatívna medicína – liečivé rastliny (Bianka Putnocká) 

                                    -    Záhrada Holokaustu – príprava akcie svetového meradla    

                                    -    Skleróza multiplex – zbierka pre osoby postihnuté týmto ochorením  

                                          

 

                                     c/ besedy s  osobnosťami kultúrneho  a spoločenského života: 
 

  Besedy na aktuálne spoločenské  témy  

- Kam sa uberá Slovensko (Bútora, Bútorová, Mesažnikov) 

   Prednášky pre študentov 

- Bardejovskí židia, Starý Bardejov – židovské suburbium - Ing. Hudák 

- Človek v ohrození – adopcia dieťaťa v Afganistane 

- Ľudské práva a ich ochrana 

- Obchodovanie s ľuďmi 

- Drogy, príznaky zneužívania návykových látok. 

- Trestné činy a priestupky. 

- Riziko dospievania a podpora duševného zdravia 

- Vplyv fajčenia na kvalitu životného prostredia a zdravie – MUDr. 

Zbyňovská 

- Meranie množstva oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu 

fajčiarov – MUDr. Zbyňovská 

- Kriminalita a delikvencia mladistvých 

- Násilie v rodine, násilie v škole 

- Civilizačné ochorenia a ich vplyv na ľudský organizmus 

- Pohlavné ochorenia a ich negatívny dopad na zdravie a život človeka 

- Zdroje pitnej vody a ich kvalita v okrese BJ – Ing. Hrozeková 

- Životné prostredie a zdravie – Ing. Hrozeková 

- Svetový deň vody – Ing. Hrozeková  

- Sociálna a študijná adaptácia 

- Aj učiť sa treba učiť 

- Problémy s učením – Hĺbkový a povrchový prístup k učeniu 

- Profil absolventa gymnázia jeho perspektívy. Predpoklady a možnosti 

štúdia na Slovensku a v zahraničí  

Besedy a prednášky na prírodovedné témy – Je vesmír konečný?, 

O meraní vzdialeností vo vesmíre, O ochoreniach spôsobených rôznymi 

druhmi červov 



                                -  RNDr. I. Majláth, PhD. (ÚBaEV PF UPJŠ), Milan Oselský  

(Parazitologický ústav v Košiciach) -  Nebojme sa hadov  

-  RNDr. V. Majláthová, PhD. – Ochorenia spôsobené rôznymi druhmi 

červov  

-   RNDr. Sitašová – environmentálna výchova – tematika inváznych 

druhov   

-   RNDr. L. Pangrácová a RNDr. V. Majláthová, PhD. (Parazitologický 

ústav v Košiciach) - Kliešte    

 -   Doc. RNDr. Martin Bačkor (ÚBaEV PF UPJŠ Košice) - Lišajníky              

                                  -   Doc. RNDr. G. Semanišin, PhD. - Ako fungujú kvantové počítače  

                                  -   Doc. Ľ. Panigaj, PhD. – Biotopy severovýchodného Slovenska 

                                  -  RNDr. Miroslav Fulín CSc. (Východoslovenské prírodovedné múzeum) 

        –  Ochrana prírody na Slovensku 

                                             - projekt: Kolotoč názorov (ľudské práva, diskriminácia, rasizmus, 

xenofóbia)  

                                  - Besedy zamerané na výber vysokej školy so zástupcami viacerých 

vysokých škôl            

 

 

                                 d/    propagačné a informačné aktivity v denníku Korzár, 

v Bardejovských novostiach, Bardejovskej televízii, v školskom 

rozhlase Rádio RAJ a  v Bulletine, na WWW stránke školy a na 

facebooku GLS    

 

 

                                 e/ vyššie súťaže organizované školou 

    

- KK fyzikálnej olympiády 

- KK biologickej olympiády 

- obvodné kolo  vo futbale chlapcov  

- obvodné kolo v basketbale dievčat    

- obvodné kolo vo futsale dievčat 

- mestská olympiáda v plávaní 

- medzinárodný ročník futbalového turnaja dievčat o Pohár riaditeľa 

GLS 

                                     

  f) Ostatné aktivity 

 Pomocná ruka – iniciatíva členov predmetovej komisie  telesnej 

výchovy pri údržbe a skrášľovaní areálu školy 

-    Deň s prírodovedeckou fakultou 

-    Odborný seminár pre výchovných poradcov ZŠ 

-    Deň otvorených dverí v GLS  

-    Miniarboretum GLS v okolí školy s podporou Komunitnej nadácie 

v Bardejove 

 -    organizácia adaptačného kurzu pre študentov 1. ročníka Dobrý štart    

      na GLS 

- zapojenie sa do projektu ESTABLISH s Prírodovedeckou fakultou 

v Košiciach – podpora bádateľských a zážitkovo orientovaných 

metód 

                               



 

 

j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 
 
V šk . roku 2013/2014 sa naša škola zapojila do týchto projektov: 
 

 

1. Názov projektu: Korene Európy 2014  

                          – slovensko-poľsko-nemecká študentská výmena 

Poskytovateľ : Komunitná nadácia Bardejov 

Program: Deti a mládež 

Požadovaná suma :  350,00 eur 

Projekt schválený : v procese schvaľovania 

 

2. Názov projektu: Korene Európy 2014 

Poskytovateľ : Mesto Bardejov 

Program: Spoznávanie kultúry a histórie Bardejov-Muszyna-Unna 

Požadovaná suma :  400,00 eur 

Projekt schválený :  400,00 eur 

 

 

3. Názov projektu: Medzinárodná výmena študentov – História Prešovského kraja         

                            a Novosadeckého regiónu 

Poskytovateľ : Komunitná nadácia Bardejov 

Program: Osobitne podporený projekt 

Požadovaná suma :  332,00 eur 

Projekt schválený :  332,00 eur  

 

4. Názov projektu: Moderné gymnázium 

Poskytovateľ  : Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre 

štrukturálne fondy EÚ 

Program: Operačný program Vzdelávanie 

Požadovaná suma :  428 610,60 eur 

Projekt schválený:   319 074,79 eur  
 

 

k) Výsledky o inšpekčnej činnosti 
   
 V školskom roku 2013/2014 pracovníci  ŠŠI nevykonali v našej škole žiadnu kontrolu.  

 

 

 

l) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 
 
 Škola sídli vo vlastných priestoroch. Na vyučovanie slúži 10 univerzálnych učební 

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

a laboratóriá: 



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

s vlastným televíznym okruhom 

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

z biológie, k dispozícii sú plynové  horáky na pokusy 

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

s vlastným televíznym okruhom a zariadeniami na demonštráciu fyzikálnych javov 

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

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

    - aula a laboratórium sú vybavené interaktívnou tabuľou a spätnoväzobným 

systémom Wernier 

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

audiovizuálnou technikou s vlastným televíznym okruhom 

           - seminárna učebňa pre 20 žiakov 

                 - laboratórium s kapacitou 18 miest, vybavené pomôckami na laboratórne 

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

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

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

počítačových pracovísk s internetom, multimediálny dataprojektor a interaktívna 

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

a francúzsky jazyk 

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

multimediálnym dataprojektorom je využívaná predovšetkým pre vyučovanie 

ruského jazyka a UMK  

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

s kapacitou 34 miest, vybavené počítačom s internetom a dataprojektorom 

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

dataprojektorom, audiovizuálnou technikou a didaktickými pomôckami na výučbu 

dejepisu a občiansku náuku 

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

audiovizuálnou technikou a didaktickými pomôckami na výučbu geografie 

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

počítačom s internetom, interaktívnou tabuľou a modernou jazykovou technikou, 

multimediálna jazyková učebňa - jazykové laboratórium s najnovším softvérovým 

a hardvérovým vybavením 

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

a dataprojektorom 

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

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

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

k dispozícii ďalšia učebňa s kapacitou 36 miest 

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

a dataprojektorom 

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

a ďalšou audiovizuálnou technikou 

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

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

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

záznamovú a počítačovú techniku 

 



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

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

organizovanie vzdelávania a seminárov. 

  

 

Školský rok 2013/2014 bol charakterizovaný výrazným znížením prísunu finančných 

prostriedkov. Po významných investíciách v predchádzajúcich rokoch sme pokračovali 

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

finančných prostriedkov bolo menej. 

Medzi najvýznamnejšie investície patrila výmena okien v telocvični, priľahlých 

priestoroch a 6 učebniach, spojená s vymaľovaním príslušných priestorov. Okrem toho sme 

zriadili dve odborné učebne matematiky a ďalšiu učebňu geografie, slovenského jazyka a   

anglického jazyka s plným vybavením. Vzhľadom na opotrebovanosť vonkajšieho schodištia 

na severnej strane sme pristúpili k jeho celkovej rekonštrukcii.  

 

Najvýraznejšie sa nedostatok finančných prostriedkov prejavil pri financovaní 

 školskej jedálne.  Pridelené finančné prostriedky len ťažko postačovali na zabezpečenie 

základnej prevádzky, preto sme pristúpili k finančnej spoluúčasti žiakov na prevádzkové 

náklady, čo nám zabezpečilo plynulé financovanie aj počas prázdninových mesiacov.  Okrem 

toho do školskej  jedálne boli zakúpené umývačka riadu a ohrievací výdajný gastropult. Ďalej 

sme  v súlade s pokynmi RÚVZ postupne rekonštruovali obslužné priestory v školskej 

jedálni. Vzhľadom na opotrebovanosť vonkajšieho schodištia vedúceho do školskej jedálne 

sme pristúpili k jeho celkovej rekonštrukcii.  

  

Aj v priebehu školského roka 2013/2014 sa napriek úspornému režimu dopĺňala 

didaktická technika. Z významnejších investícii môžeme spomenúť nákup dataprojektorov, 2 

notebookov a 5 počítačov, ktoré boli umiestnené v odborných učebniach. Počas celého 

školského roka sme plnili plán údržby a plánovaných revízií na všetkých úsekoch. 

 

Môžeme skonštatovať, že  podmienky na zabezpečenie materiálno-technického 

rozvoja Gymnázia L. Stöckela v šk. roku 2013/2014 boli dobré, aj keď boli zabezpečované 

len zo zdrojov bežného rozpočtu školy a neinvestičného fondu IUVENES, ktorý aj naďalej 

predstavuje významnú pomoc  najmä pri modernizácii zbierky učebných pomôcok. 

 

Napriek očakávaným ekonomickým problémom a postupnému znižovaniu počtu 

študentov, spôsobenému prechodom na počet 30 žiakov v triede, čo sa prejaví v zníženom 

príspevku, chceme v nasledujúcich rokoch pokračovať v modernizácii školy najmä v rámci 

zapojenia do projektu „Moderné gymnázium“, čo nám umožní  vytvárať podmienky pre 

vzdelávanie v súlade s najmodernejšími trendmi.       

 

 

 

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

 
  1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov: 

           Mzdy                  540 134,–  eur 

           Fondy                 194 250,–   eur           

           Bežné výdavky   120 599,67 eur 

                      Spolu:                 857 983,67 eur 



 

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

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

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

v členení  podľa financovaných aktivít: 

 

 Mzdy                                                      12.743 eur                       

 Fondy                                                       4 454 eur 

 Bežné výdavky                                           -       eur 

 

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

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

 

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

 
 
 
Školská jedáleň  v školskom  roku  2013/2014:       
  
                        Počet zamestnancov ........................................      4   

   

  Mzdy vyčerpané:  ..................   26 799,98 eur 

  Fondy vyčerpané:...................    8 852,32 eur  

  Dohody vyčerpané:................       – 

  Bežné výdavky vyčerpané:............      16 002,34 eur  

  Kapitálové výdavky: ....................          – 

  Spolu:  ................................................           51 654,64 eur  
 

Škola prikladá Správu o hospodárení za rok 2013. 

 
 

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

 
 Strategické zámery a ciele pre školský rok 2013/2014 boli stanovené v súlade 

s Koncepciou rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského 

samosprávneho kraja na roky 2003-2012: 

 

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

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

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

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

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

V rámci zatepľovania budovy vymeniť zastarané okná     ..................... úloha sa priebežne plní 

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

Odstrániť havarijný stav na severnom schodišti ................................................... úloha splnená 

Odstrániť havarijný stav na schodišti do školskej jedálne ................................... úloha splnená 



Zabezpečiť výmenu zastaranej techniky v školskej jedálni ....................úloha sa priebežne plní 

Zriadenie  odborných učební matematiky, geografie a anglického jazyka............ úloha splnená 

V súlade s pokynmi RÚVZ opraviť priestory školskej  jedálne ............úloha sa priebežne  plní 

 

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

sú nedostatky:         
 
 Škola v školskom roku 2013/2014 pokračovala v svojej úspešnej práci, o čom svedčí 

nielen množstvo celoškolských a triednych aktivít, vzdelávanie pedagógov či ďalšia 

modernizácia odborných učební, ale aj  145 pochvál udelených úspešným reprezentantom 

školy riaditeľom školy, z ktorých najvýznamnejšie sú :     
 

1.A 

Patrik Prokop – za 1. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii C  

za 2. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády v kategórii D 

za 5. miesto v krajskom kole matematickej olympiády v kategórii C  

za úspešnú reprezentáciu školy v matematických súťažiach 

za aktívnu účasť na odborných literárnych seminároch a za reprezentáciu školy 

v kultúrnej oblasti 

 

1.B 

Dominika Dubovecká – za 1. miesto v krajskom kole geografickej olympiády v kategórii B     

  za reprezentáciu školy v celoslovenskom kole geografickej olympiády  

 

1.C 

Vladimír Gužík – za 2. miesto v krajskom kole vo futsale chlapcov  

Aneta Vašková – za 2. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii C  

za 3. miesto v krajskom kole geografickej olympiády v kategórii A 

Timotej Čejka – za 5. miesto v krajskom kole olympiády v anglickom jazyku  

za reprezentáciu školy v celoslovenskom kole v písaní esejí  

 

 

1.E 

Martin Gaňo – za 3. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády v kategórii D  

 



2.C 

Jakub Čopák – za 1. miesto v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii B  

za 1. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády kategórie C  

za úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole olympiády zo slovenského jazyka 

a literatúry 

za organizáciu šachového turnaja v rámci projektu Komprax   

Filip Zidane Hmiza – za 3. miesto v krajskom kole biologickej olympiády v kategórii B  

za 4. miesto v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku  

za úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole chemickej olympiády v kategórii B 

Michal Ščur – za 3. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády v kategórii C 

za úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole matematickej olympiády v kategórii B 

a v matematických súťažiach 

za úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole geografickej olympiády v kategórii Z  

Kristián Guľáš – za 2. miesto v krajskom kole vo futsale chlapcov  

 

2.D 

Viktória Vojtušová – za 2. miesto v krajskom kole biologickej olympiády v kategórii B –     

                                    teoreticko-praktická časť   

Katarína Hudačková – za ocenenie Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za 

najúspešnejší bádateľský projekt v rámci súťaže Scientia Pro Futuro a postup na študijnú stáž 

do Švajčiarska   

za 2. miesto v celoslovenskom kole a za 1. miesto v  krajskom kole biologickej 

olympiády v kategórii B – projektová časť a za postup na medzinárodnú biologickú 

olympiádu v roku 2015 

za 3.miesto v krajskom kole  súťaži SOČ v kategórii Biológia    

Mário Jacko – za 2. miesto v krajskom kole vo futsale chlapcov  

Filip Skala – za 2. miesto v krajskom kole vo futsale chlapcov  

Viktória Čepigová – za 1. miesto v krajskom kole a za 1. miesto v celoslovenskom kole 

olympiády v ruskom jazyku 

za zlatú medailu z medzinárodnej olympiády v ruskom jazyku  

za 1. miesto v krajskom kole geografickej olympiády v kategórii A 

za reprezentáciu školy v celoslovenskom kole geografickej olympiády  

Bronislava Kacianová – za 1. miesto v krajskom kole ARS Poetiky 

za 3. miesto v krajskom kole geografickej olympiády v kategórii B  



 

2.E 

Jakub Semanko – za 2. miesto v krajskom kole vo futsale chlapcov 

 

3.A 

Katarína Palubová – za 2. miesto v krajskom kole biologickej olympiády v kategórii B – 

projektová časť a za úspešnú reprezentáciu školy v celoslovenskom kole 

za úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole SOČ v odbore Kultúra a umelecká 

tvorba a za realizáciu hudobno-poetického večera,  

za 1. miesto  v regionálnom kole súťaže Spievam po francúzsky  

Klaudia Glittová – za 1. miesto v krajskom kole a za 2. miesto v celoslovenskom kole 

geografickej olympiády v kategórii CD 

 za 1. miesto v krajskom kole a za 2. miesto v celoslovenskom kole súťaže Mladý 

Európan 

 za 2. miesto v krajskom kole SOČ v odbore Geografia, geológia a životné prostredie  

Viktória Drotarovská – za 1. miesto v krajskom kole a za 2. miesto v celoslovenskom kole 

olympiády v španielskom jazyku,  

Lívia Kuľková –  za 4. miesto v krajskom kole v basketbale 

za úspešnú reprezentáciu školy vo futbale dievčat  a za úspešnú reprezentáciu školy na   

podujatí Týždeň Modrého gombíka – UNICEF  

Monika Rumanová – za 3. miesto vo vlastnej tvorbe v súťaži Andraščíkov literárny 

Bardejov 

Erik Sivák – za 2. miesto v krajskom kole vo futsale chlapcov  

Daniel Foľta  – za 2. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády v kategórii A  

 

 

3.D 

Dávid Almassy – za 2. miesto v krajskom kole geografickej olympiády v kategórii A 

za reprezentáciu školy v celoslovenskom kole geografickej olympiády  

za 1. miesto v krajskom kole a za 2. miesto v celoslovenskom kole súťaže Mladý Európan  

Dalibor  Fedák – za 1. miesto v krajskom kole súťaže Mladý Európan  

Michaela Bujdová – za 1. miesto v krajskom kole biologickej olympiády v kategórii A – 

teoreticko-praktická časť a za úspešnú reprezentáciu školy v celoslovenskom kole  

 



4.A  

Simona Rapčanová – za 1. miesto v krajskom kole a za 1. miesto v celoslovenskom kole 

olympiády v anglickom jazyku v školskom roku 2013/2014,  

za úspešnú reprezentáciu školy v olympiáde anglického jazyka a v kultúrnej oblasti počas 

celého gymnaziálneho štúdia a za vynikajúci prospech počas celého gymnaziálneho štúdia 

 

Rodanič Jozef - za 2. miesto v krajskom kole vo futsale chlapcov  

Marek Iľko - za 2. miesto v krajskom kole vo futsale chlapcov  

 

4.B 

Šurkalová Kamila – za 1. miesto v krajskom kole a za 4. miesto v celoslovenskom kole 

biologickej olympiády v školskom roku 2013/2014, za úspešné riešenie biologickej 

olympiády a SOČ a za úspešnú reprezentáciu školy na kultúrno- spoločenských podujatiach 

v priebehu celého gymnaziálneho štúdia 

 

4.C  

Samuel Foľta – za úspešnú reprezentáciu školy v matematických  a fyzikálnych súťažiach 

v geografickej olympiáde  vo volejbale, v atletike, v plávaní  a za výborný  prospech počas 

celého gymnaziálneho štúdia   

Jozef Lukáč – za 3. miesto v krajskom kole matematickej olympiády,  

za 3. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády a za úspešnú reprezentáciu školy 

v celoslovenských kolách týchto olympiád v školskom roku 2013/2014, za úspešnú 

reprezentáciu školy v matematických, fyzikálnych, informatických a programátorských 

súťažiach počas celého gymnaziálneho štúdia  

Anna Martičková – za 1. miesto v krajskom kole a za úspešnú reprezentáciu školy 

v celoslovenskom kole olympiády v ruskom jazyku v školskom roku 2013/2014, za úspešnú 

reprezentáciu školy v olympiáde v ruskom jazyku počas celého gymnaziálneho štúdia  

Kamil Bľanda – za 2. miesto v krajskom kole vo futsale chlapcov  

 

 

4.D  

Matúš Vilček - za 2. miesto v krajskom kole vo futsale chlapcov  

Marek Vilček - za 2. miesto v krajskom kole vo futsale chlapcov 

Martin Grobár - za 2. miesto v krajskom kole vo futsale chlapcov 



4.E  

Ján Čverha – za 2. miesto v krajskom kole a za 3. miesto v celoslovenskom kole dejepisnej 

olympiády v školskom roku 2013/2014, za úspešnú reprezentáciu školy v dejepisných 

súťažiach, v súťaži Mladý Európan a ďalších spoločensko-vedných súťažiach počas celého 

gymnaziálneho štúdia 

Soňa Trojanová – za 1. miesto v okresnom kole súťaže Vansovej Lomnička a za účasť 

v krajskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín v školskom roku 2013/2014, za úspešnú 

reprezentáciu školy na odborných literárnych seminároch počas celého gymnaziálneho štúdia  

 

V školskom roku 2013/2014 študenti Gymnázia Leonarda Stöckela získali 

v predmetových olympiádach a SOČ spolu 29 krajských medailových umiestnení a tým 

sa Gymnázium L. Stöckela v tejto oblasti stala opäť najúspešnejšou školu v Prešovskom 

kraji.   

 

Všetky tieto výsledky a aktivity boli dosiahnuté obetavosťou učiteľov 

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

Nedostatočné financovanie našej školy sa snažíme kompenzovať získavaním ďalších 

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

IUVENES pri GLS. 

 

Silné stránky Slabé stránky 
 vysoký stupeň kvalifikácie učiteľov, 
 výborná vybavenosť školy s technickým 

vybavením pre vyučovanie pomocou 
IKT 

 práca učiteľov aj žiakov s  IKT 
s využitím moderných metód a foriem 
vyučovania 

 kvalita a skúsenosť pedagogických 
zamestnancov, 

 veľmi dobré meno a tradícia školy 
v regióne, 

 vysoká úspešnosť prijatia absolventov 
na renomované vysoké školy na 
Slovensku  aj v zahraničí 

 záujem uchádzačov o štúdium 
(predpoklad naplnenia prvých ročníkov), 

 komplexnosť školy a jej poloha (škola, 
stravovacie zariadenie, športový areál), 

 zapojenia do rôznych druhov podujatí 
v rámci mesta a regiónu 

 účasť pedagógov na vzdelávacích 
podujatiach a záujem o samovzde-
lávanie, 

 rozvinutá spolupráca so školami na 
medzinárodnej úrovni (Poľsko, 
Nemecko, Nórsko), 

 spolupráca s  kultúrnymi, vzdelávacími, 
zdravotníckymi a správnymi inštitúciami 
a subjektmi tretieho sektora pri 
organizovaní besied, prednášok, 

 
 nedostatok finančných prostriedkov na 

postupnú rekonštrukciu školy (výmena 
okien, zateplenie objektu telocvične 
a školskej jedálne...) 

 nedostatok, resp. neexistencia učebníc, 
 nedoriešené pozemkové pomery 
 zastaralé koncepčné a dispozičné 

riešenie školskej jedálne 
 nedostatok finančných zdrojov na 

zahraničnú spoluprácu 

 
  



prezentácii, 
 dobrá spolupráca s IUVENES n.f., 

ktorého hlavným cieľom  je podpora 
výchovy a vzdelávania na GLS  

 

Príležitosti Riziká 
 možnosť modernizovať vyučovací proces 
 dobrá a funkčná spolupráca 

so zriaďovateľom, ŠPÚ a NUCEM ako 
predpoklad dobrých koncepčných 
a poradenských služieb, 

 možnosť ďalšieho vzdelávania učiteľov 
v projektoch ESF, podpora kariérneho 
rastu aj konkurencieschopnosti školy, 

 bezproblémové uplatnenie absolventov 
školy  

 fungujúce partnerstvo s podobnými 
školami doma a v zahraničí  

 zvýšenie úrovne zapojenia do programov 
medzinárodnej spolupráce v rámci 
projektov, 

 možnosť ďalšieho vzdelávania učiteľov 
v projektoch ESF, podpora kariérneho 
 rastu aj konkurencieschopnosti školy, 

 dobrá spolupráca školy so 
zastupiteľstvom mesta a zefektívnenie 
foriem prezentácie sa školy v regióne 
i v zahraničí. 

 

 nedostatok finančných prostriedkov na 
obnovu a prevádzku školy a školskej 
jedálne  

 pokles počtu žiakov v budúcich 
populačných ročníkoch, 

 rast počtu konkurenčných stredných škôl 
v regióne (cirkevné a súkromné školy), 

 zmena hodnotových priorít spoločnosti, 
 kríza rodiny, nezáujem rodičov o štúdium 

svojich deti, 
 rastúce výchovné problémy žiakov 

z dôvodu vysokého počtu rodičov 
zamestnaných v zahraničí. 

 pri nevyriešení pozemkových pomerov  
je ohrozená možnosť využitia školského 
ihriska na vyučovanie telesnej výchovy 
rep. zvýšené finančné nároky na 
prevádzku školy ( nájomné...) 

 

 

 

p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a 
uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania 
na ďalšie štúdium 

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

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

pekné výsledky: 

 

Počet absolventov v školskom roku 2013/2014........................... 148 

Počet absolventov, ktorí si podali prihlášky na VŠ ..................... 148 

Počet prijatých absolventov na VŠ ...............................................135 

                                       

Úspešnosť prijatia ........................................................................   91,14 % 

Najpočetnejšie zastúpenie našich posledných absolventov majú:  

Prírodné vedy     .....................................................  23     

Lekárske fakulty ..................................................... 17 

Ekonómia, manažment............................................  15 

Informatika ............................................................. 13 

Farmácia .................................................................  11 

Filozofické fakulty .................................................  11 

Fakulta politických vied a medzinár. vzťahov, 

masmediálna komunikácia......................................    9  



Pedagogické fakulty...............................................    7 

Potravinárske a chem. techn., chem. fakulta..........    6 

Fakulta hum. a prír. vied.........................................    6 

Zdravotné odbory, fyzioterapia...............................   6 

Zahraničie..............................................................     2  

 

2. a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 

 

 
Napriek pretrvávajúcim finančným problémom slovenského školstva darí sa nám 

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

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

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

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

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

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

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

ZUŠ...). 

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

umožňuje našim študentom  vo štvrtom ročníku individuálnu voľbu vyučovacích predmetov 

v súlade s plánmi svojej ďalšej  profesijnej profilácie. 

Ďalšou výhodou je výborná internetizácia našej školy, jej vybavenosť modernou 

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

školy. 

Ponuka  množstva krúžkov umožňuje študentom nielen relaxáciu, ale aj priestor na 

rozvoj ich rozumových schopností. 

Množstvo kultúrnych podujatí, organizovaných celoškolsky aj v rámci triednych 

aktivít, pomáha priaznivo rozvíjať osobnostné kvality. 

Bohatá medzinárodná spolupráca s rovesníkmi z Poľska, Nemecka, USA a Nórska 

rozvíja nielen jazykové zručnosti, ale aj schopnosť dobre sa uplatniť  v štúdiu na vysokej 

škole a v budúcom povolaní. 

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

výbornom prospechu našich študentov, relatívne nízkom počte vymeškaných hodín, 

angažovanosti študentov v mimoškolskej činnosti a vo výbornom umiestnení našich 

absolventov na kvalitných vysokých školách. 

 

 

 

 

 

 

b)  Voľnočasové aktivity školy 
  
 V školskom roku 2013/2014, podobne ako v predchádzajúcich rokoch, sme zvýšenú 

pozornosť  venovali  talentovaným žiakom a krúžkovej činnosti. Túto spoločensky užitočnú 

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

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

              

 



V školskom roku 2013/2014 v škole pracovali tieto krúžky:   

1. Biologická olymp.- teoretická časť- Mgr. Vincent Hudák (A), Mgr. Gregová (B) 

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

3. Matematická olympiáda  2. ročník kat. C – RNDr. Tatiana Prextová 

4. Matematická olympiáda  3.- 4.  ročník kat. B – RNDr. Anton Almássy 

5. Matematická olympiáda  1. ročník kat. C – RNDr. Renáta Mikitová  

6. Krúžok programovania  – Ing. Nataša Hutňanová 

7. Rozhlasový  krúžok – PaedDr. Jana Guľová, PhD. 

8. Fyzikálna olympiáda 1. r. (kat D) – RNDr. Martin Sendek 

9. Fyzikálna olympiáda  (kat A) – RNDr. Peter Bubák 

10. Fyzikálna olympiáda  (kat B,C) – RNDr. Peter Bubák 

11. Chemická olympiáda kat. A  – Mgr. Jana Ganzarčíková 

12. Chemická olympiáda kat. C  – RNDr. Kvetoslava Kaňuchová  

13. Chemická olympiáda kat. B – Mgr. Martina Harčaríková  

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

15. Olympiáda ruského jazyka – PhDr. Jarmila Almássyová, Mgr. Gombošová 

16. Geografická olympiáda 1 – RNDr. Vladimír Sabol 

17. Geografická olympiáda 2 – PhDr. Lenka Lukáčová 

18. Olympiáda v anglickom jazyku (1.- 2. roč) – PhDr. Rozália Kusendová  

19. Olympiáda v anglickom jazyku (3.- 4. roč) – Ing. Zuzana Drusková 

20. Mladý Európan – súťaž  EÚ (pre 3.roč.) – PhDr. Lenka Lukáčová 

21. Krúžok SOČ –  Dejepis, slovenský jazyk – PhDr. Anna Šimová 

22. Dejepisná olympiáda – PhDr. Anna Šimová 

23. Krúžok digitálnej fotografie – RNDr. Marcel Tribus (prihlásiť: kdfgls@gmail.com) 

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

25. Rozhlasový krúžok  – Mgr. Štefan Matiaš 

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

27. Krúžok ľudového spevu – RNDr. Vladimír Sabol 

28. Zdravotnícky krúžok – PaedDr. Gabriela Hurajová 

29. Muzika Klub – Ing. Štefan Biroš 

30. Redakčný - Stöockpress – PhDr. Anna Šimová 

31. Čitateľský – Mgr. Edita Koščová 

32. Recitačný – Mgr. Edita Koščová 

33. Web krúžok – Mgr. Alena Gombošová, Mgr.J án Miškanin, PaedDr. J. Guľová, PhD. 

34. Volejbalový krúžok – dievčatá  – Mgr. Gabriela Žáková 

35. Volejbalový krúžok – chlapci - Mgr. Marek Ondrušek 

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

37. Plávanie – PaedDr. Ján Stankovič 

38. Krúžok turisticko - lyžiarsky – Mgr. Peter Čegiň 

39. Krúžok konverzácie v NJ – Mgr. Marianna Pribilincová 

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

41. Dejepisná olympiáda – Mgr. Štefan Matiaš 

42. Po stopách holokaustu – Mgr. Jana Lešková 

43. Krúžok gramatiky AJ – Mgr. Stanislava Čech-Špireková 

44. Krúžok SCRABBLE –anglický/slovenský – Ing. Zuzana Drusková 

45. Futbalový krúžok – dievčatá – Mgr. Marián Fabián 

46. Čítanie s porozumením – Mgr. Jana Štalmachová  

47. Posluch s porozumením z anglického jazyka – PhDr. Alena Čepigová 

48. Divadelný krúžok – PaedDr. Gabriela Hurajová 

49. Anglické reálie – literatúra, história, hudba – Mgr. Ondrej Žinčák 



50. Čítanie s porozumením – PhDr. Jarmila Almássyová 

51. Krúžok netradičných športov – Mgr. Gabriela Žáková 

52. “Túry za kultúrou“ – Mgr. Slávka Kollárovičová 

53. Geografická olympiáda – Mgr. Gabriela Žáková 

 

 

 

c)  Spolupráca školy s rodičmi  
 

 
 Výborné výsledky, ktoré sme v uplynulom roku dosiahli, sú plodom dobrej spolupráce 

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

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

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

prostredníctvom ktorého sa nám darí nadštandardne zabezpečovať mimoškolskú a záujmovú 

činnosť v škole, starostlivosť o talentovaných študentov a  modernizovať technické 

a didaktické vybavenie učební.  

 

 

 

 

 

           RNDr. Marcel  Tribus 

         riaditeľ školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Stanovisko Rady školy pri Gymnáziu L. Stöckela v Bardejove 

 

 
 

 

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

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

2013/2014. K predkladanej správe neboli pripomienky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       RNDr. Tatiana Prextová 

       predsedníčka  Rady školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stanovisko zriaďovateľa 

 

 
 

 

 Odbor školstva Prešovského samosprávneho kraja schvaľuje Správu o výchovno-

vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach v Gymnáziu Leonarda Stöckela v 

Bardejove. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ing. Karol Lacko, PhD. 

             vedúci odboru  

 

  
 

 

  


