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Východiská a podklady:  
 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

 

 zákona č. 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

 

 zákona č. 138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 zákona č. 596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov                                  

 

 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 zo 16. 12. 2005 o štruktúre a obsahu 

správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl                       

a školských zariadení  

 

 Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006  

 

 Koncepcie rozvoja Gymnázia Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici 

 

 Plánu práce Gymnázia Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici na školský rok 2020/2021 

 

 Správy o hospodárení Gymnázia Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici za rok 2020 
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§ 2 ods. 1. písm.  a)  Základné identifikačné údaje o škole 

 

1. Názov školy:  Gymnázium Mikuláša Kováča 

2. Adresa školy: Mládežnícka ul. 51, 974 04 Banská Bystrica 

 

3. Telefónne a faxové čísla školy: 

telefón sekretariát školy: 048-4230061 

telefón riaditeľka školy : 048-4131810 

        0905 200 225 

 

4. Internetová a elektronická adresa školy: 

e-mail: skola@gmk-bb.sk, sekretariat@gmk-bb.sk 

internetová adresa: gmkbb.edupage.org 

 

5. Údaje o zriaďovateľovi školy: 
Okresný úrad Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica 974 05 

 

6. Mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie: 
PaedDr. Alena Paulová, riaditeľka školy 

PaedDr. Elena Melicherová, zástupkyňa riaditeľa školy 

 

7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 

 

Rada školy pri Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici 

      

Členovia Rady školy 

Titul, meno  a priezvisko Funkcia Zvolený/delegovaný za 

PaedDr. Janka Szolnokyová predseda pedagogických zamestnancov 

Mgr. Ivan Bajnok člen pedagogických zamestnancov 

Jana Kováčová člen 
nepedagogických 

zamestnancov 

PaedDr. Helena Bálintová, PhD.  člen zriaďovateľa 

Mgr. Ingrid Cibuľová člen zriaďovateľa 

Ing. Magdaléna Michaliková člen zriaďovateľa 

Ing. Alena Šebjanová člen zriaďovateľa 

Mgr. Daniel Golha člen rodičov 

Miroslav Kmeť člen rodičov 

Marianna Máčaiová člen rodičov 

Adam Demečko člen žiakov 

mailto:sekretariat@gmk-bb.
http://www.gmkbb.edu.sk/
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Poradné orgány Gymnázia Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici 

 

     Členmi pedagogickej rady sú všetci pedagogickí zamestnanci školy. Pedagogická rada 

zasadá 1x za mesiac v zmysle stanoveného harmonogramu zasadnutí, ktorý je integrálnou 

súčasťou Plánu práce školy na príslušný školský rok a v zmysle aktuálnych potrieb výchovno-

vzdelávacej činnosti a prevádzky školy.  

 

Gremiálna rada a operatívna porada riaditeľa 
     Členmi gremiálnej rady sú riaditeľka školy, zástupkyňa riaditeľa školy, vedúci 

predmetových komisií, vedúca školskej jedálne, školský psychológ a podľa aktuálnych 

potrieb ďalší zamestnanci školy. Zasadnutia gremiálnej rady riaditeľky školy prebiehajú v 

zmysle harmonogramu gremiálnych rád spravidla 1x za mesiac.  

 

     Zástupkyňa riaditeľa školy zvoláva pracovné porady na svojom úseku podľa aktuálnych 

potrieb. 

 

Predmetové komisie 

     Prácu predmetových komisií riadi vedúci PK. Predmetové komisie sú vytvorené v zmysle 

jednotlivých jazykových sekcií a spoločných všeobecnovzdelávacích predmetov vyučovaných 

v slovenskom jazyku. Zasadajú minimálne 1x za mesiac. V priebehu školského roka realizujú 

činnosť na základe Plánu práce predmetovej komisie; ich hlavnou obsahovou náplňou je 

riešenie otázok výchovno-vzdelávacieho procesu, spracovanie základnej pedagogickej 

dokumentácie, inovácia obsahu, foriem a metód vyučovania, priebežné využitie a dopĺňanie 

učebných pomôcok a technického vybavenia, príprava a účasť na olympiádach, súťažiach, 

hodnotenie práce členov PK v zmysle stanovených kritérií a iné aktuálne otázky. Osobitný 

dôraz kladú jednotlivé predmetové komisie na interné vzdelávanie svojich členov. 

 

Predmetová 

komisia  
Názov Predseda 

PK 1 
PK bilingválna sekcia  

slovensko – čínska 
Mgr. Peter Drugda 

PK 2 
PK bilingválna sekcia  

slovensko - španielska 
Mgr. Katarína Švihlíková 

PK 3 
PK všeobecno-vzdelávacích 

predmetov 
RNDr. Dagmar Čemová 

  

Inventarizačná komisia 
     Počet členov komisie sa určuje podľa rozsahu vykonávanej inventarizácie. Inventarizačná 

komisia sa riadi príslušnými právnymi predpismi o vykonaní inventarizácie a správe majetku 

štátu. Po skončení inventarizácie predkladá jej predseda písomnú správu z inventarizácie 

majetku školy v stanovenej lehote v zmysle harmonogramu činnosti komisie.  

Vyraďovacia komisia 
     Komisia je trojčlenná. Zasadá v prípade potreby za účelom posúdenia návrhov 

predkladaných zamestnancom pre oblasť ekonomických činností školy, resp. inými 

zamestnancami na vyradenie neupotrebiteľného majetku školy. 

Likvidačná komisia 
     Komisia je trojčlenná. Zasadá v prípade potreby za účelom realizácie likvidácie 

neupotrebiteľného majetku školy po posúdení návrhu vyraďovacou komisiou a schválení 

riaditeľom školy. 
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Škodová komisia 
     Komisia je trojčlenná. Zasadá podľa aktuálnej potreby. Jej funkciou je zdokumentovať 

škodu spôsobenú na majetku školy a po prerokovaní navrhovať riaditeľovi školy uplatňovanie 

nárokov alebo postihov voči zamestnancom, ktorí organizácii škodu spôsobili.  

Štipendijná komisia 
     Komisia je trojčlenná. Zasadá podľa aktuálnej potreby posúdenia podanej žiadosti 

o poskytnutie štipendia žiakovi školy v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých predpisov a následnými 

právnymi predpismi,  v súlade so zákonom č. 417/2013  o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa v znení 

neskorších predpisov, zákonom č. 601/2003 o životnom minime a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

Revízna komisia knižničného fondu 

     Komisia je päťčlenná. Vykonáva povinné revízie knižničného fondu, komplexnú revíziu 

a mimoriadnu revíziu knižničného fondu v zmysle §14 zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach 

a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane 

predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z .z. 

Komisie zasadajúce jednorázovo 

     Jednorázovo zasadajú komisie v zmysle zákonom stanovených pravidiel, resp. aktuálnych 

potrieb školy, napr. komisionálne skúšky, prijímacie skúšky, maturitné skúšky a pod..     
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§ 2 ods. 1. písm.  b) Údaje o počte žiakov vrátane žiakov školy so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami k 15.09.2020 a k 31.08. 

2021     

1. 7902 J 74 – päťročné bilingválne slovensko-španielske gymnázium 

TRIEDA Počet žiakov k 15.09.2020 Počet žiakov k 31.08.2021 

Prvá A 27 27 

Prvá B 29 28 

Druhá A 19 19 

Druhá B 20 20 

Tretia A 22 21 

Tretia B 21 21 

Štvrtá A 20 20 

Štvrtá B 18 18 

Piata A 21 21 

Piata B 17 17 

SPOLU: 214 212 

2. 7902 J 74 – päťročné bilingválne slovensko-čínske gymnázium 

TRIEDA Počet žiakov k 15.09.2020 Počet žiakov k 31.08.2021 

Prvá C 28 28 

Druhá C 29 28 

Tretia C 24 23 

Štvrtá C 23 23 

Piata C 28 28 

SPOLU: 132 130 

 

3. Súhrnný počet žiakov podľa druhu štúdia za školu 

Druh štúdia: Počet žiakov k 15.09.2020 Počet žiakov k 31.08.2021 

7902 J 74 – päťročné bilingválne 

gymnázium 

slovensko-španielske 
214 212 

7902 5 74 – päťročné bilingválne 

gymnázium 

slovensko-čínske 
132 130 

SPOLU 346 342 
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4. Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

Druh štúdia: Počet žiakov k 15.09.2020 Počet žiakov k 31.08.2021 

7902 J 74 – päťročné 

bilingválne gymnázium 
5 5 

SPOLU 5 5 

 

5. Súhrnný počet žiakov za obdobie školských rokov 2012/2013 až 2020/2021 
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§ 2 ods. 1. písm. d) Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka    

strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti 

uchádzačov na prijatie v členení podľa druhu, typu a 

dĺžky štúdia 

1. Počty žiakov plánované pre školský rok 2020/2021 

Plán výkonov na šk. rok 2020/2021 schválený Okresným úradom – odbor školstva – 

v Banskej Bystrici stanovil nasledovné počty tried a žiakov prvého ročníka:  

Zameranie Číselný kód Dĺžka štúdia Počet tried Počet žiakov 
Profilové 

predmety 

Gymnázium 

-bilingválne 

štúdium 

slovensko- 

španielske 

7902 J 74 5 2 60 T 

Spolu - - 2 60 - 

Plán výkonov na šk. rok 2020/2021 schválený Banskobystrickým samosprávnym krajom 

stanovil nasledovné počty tried a žiakov prvého ročníka: 

Zameranie Číselný kód Dĺžka štúdia Počet tried Počet žiakov 
Profilové 

predmety 

Gymnázium 

-bilingválne 

štúdium 

slovensko- 

čínske 

7902 J 74 5 1 30 T 

Spolu - - 1 30 - 

 

2. Aktuálne údaje o počte prijatých žiakov na štúdium 2020/2021 

 

Druh štúdia 7902 J 74 - päťročné 

bilingválne slovensko – 

španielske štúdium ŠkVP 
Zaži s nami španielsky sen 

7902 J 74 - päťročné 

bilingválne slovensko – 

čínske štúdium ŠkVP 

Čínsky sen 

SPOLU Počet 

Prihlásených žiakov 67 45 112 

Žiakov prijatých 

bez vykonania 

prijímacej skúšky 

0 0 0 

Žiakov, ktorí 

úspešne vykonali 

prijímaciu skúšku 

67 40 107 

Prijatých žiakov 60 30 90 

Zapísaných žiakov 41 30 71 
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3. Počty žiakov plánované prijať v školskom roku 2021/2022 

Plán výkonov na šk. rok 2021/2022 schválený Okresným úradom v Banskej Bystrici – odbor 

školstva stanovil nasledovné počty tried a žiakov prvého ročníka:  

Zameranie Číselný kód Dĺžka štúdia Počet tried Počet žiakov 
Profilové 

predmety 

Gymnázium 

-bilingválne 

slovensko-

španielske 

štúdium 

7902 J 74 5 2 60 T 

 

Plán výkonov na šk. rok 2021/2022 predložený Banskobystrickému samosprávnemu kraju 

stanovil nasledovné počty tried a žiakov prvého ročníka: 

Zameranie Číselný kód Dĺžka štúdia Počet tried Počet žiakov 
Profilové 

predmety 

Gymnázium 

-bilingválne 

slovensko -

čínske 

štúdium 

7902 J 74 5 1 30 T 
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§ 2 ods. 1. písm. e) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 

podľa poskytovaného stupňa vzdelania 

1. Koncoročná klasifikácia žiakov – celkový prospech žiakov 

 

A) k 30.06.2021 – celkový prospech (vrátane žiakov maturitného ročníka) 

Druh štúdia Gymnázium -

bilingválne päťročné 
Spolu 

Počet žiakov 342 342 

Prospeli 

s vyznamenaním 
173 173 

Prospeli veľmi 

dobre 
120 120 

Prospeli 48 48 

Neprospeli 0 0 

Neklasifikovaní 1 1 

 

 

B) k 31.08.2021 – celkový prospech (vrátane žiakov maturitného ročníka) 

Druh štúdia Gymnázium -

bilingválne päťročné 
Spolu 

Počet žiakov 342 342 

Prospeli 

s vyznamenaním 
173 173 

Prospeli veľmi 

dobre 
120 120 

Prospeli 49 49 

Neprospeli 0 0 

Neklasifikovaní 0 0 
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2. Koncoročná klasifikácia (k 31.08.2021) – priemerný prospech z jednotlivých 

predmetov podľa ročníkov a druhov štúdia: 

Päťročné štúdium  

A) Priemerný prospech v povinných predmetoch 

Triedy 
I.A I.B I.C II.A II.B II.C III.A III.B III.C IV.A IV.B IV.C V.A V.B V.C 

Predmety 

SJL 1,33 1,43 1,54 1,89 1,75 2,00 1,67 1,38 1,74 1,75 1,59 1,30 ––– ––– ––– 

JSP 1,52 1,11 –––– 1,47 1,90 ––– 1,57 1,81 ––– 1,40 2,12 ––– 1,48 1,53 ––– 

CIJ ––– ––– 1,68 ––– ––– 1,64 ––– ––– 1,48 ––– ––– 1,61 ––– ––– 1,36 

ANJ 1,37 1,18 1,36 1,26 1,65 1,32 1,40 1,00 1,30 1,35 1,53 1,17 1,48 1,18 1,04 

OBN ––– ––– ––– ––– ––– ––– 1,29 1,14 1,35 1,10 1,53 1,13 1,33 1,65 1,21 

ESV-S ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– 1,48 1,65 ––– 

DEJ ––– ––– ––– 1,53 1,85 2,11 2,05 1,24 1,78 1,50 1,94 1,30 ––– ––– ––– 

GEG ––– ––– ––– 1,00 1,40 1,79 1,33 1,19 1,57 1,10 1,35 1,22 1,29 1,06 1,46 

MAT 1,56 1,54 1,50 1,89 1,85 1,89 1,90 1,48 1,52 1,90 1,82 1,65 1,86 1,59 1,96 

INF ––– ––– ––– 1,21 1,15 1,21 1,38 1,19 1,43 1,15 1,53 1,22 ––– ––– ––– 

FYZ 2,22 2,04 2,04 2,05 2,40 1,61 2,45 2,10 2,17 2,65 2,65 1,91 ––– ––– 1,39 

CHEM 1,74 1,54 1,64 1,84 2,10 1,86 2,38 2,14 1,83 1,80 2,06 1,65 ––– ––– 1,79 

BIO 1,30 1,36 1,75 2,26 2,20 1,54 1,85 1,33 1,39 1,40 1,82 1,35 ––– ––– 1,29 

TEV/TSV 1,00 1,00 1,21 1,00 1,00 1,00 1,00 1,19 1,27 1,00 1,00 1,30 1,00 1,00 1,00 

UMK ––– ––– ––– 1,05 1,05 1,07 1,57 1,19 1,00 ––– ––– ––– ––– ––– ––– 

B) Priemerný prospech vo voliteľných predmetoch 

Triedy 

IV.A IV.B IV.C V.A 

 

V.B 

 

V.C 
Predmety 

SSJ 1,41 1,09 1,20 ––– ––– ––– 

LSE 1,59 1,40 1,15 ––– ––– ––– 

KAJ  ––– ––– ––– 1,33 1,00 1,00 

KSJ 1,00 1,12 ––– 1,38 1,24 ––– 

CVM ––– ––– 1,52 1,33 2,09 ––– 

SEM ––– ––– ––– 1,55 1,80 1,00 

SEB ––– ––– ––– 2,00 2,00 1,22 

CVB ––– ––– ––– 1,00 1,57 1,21 

SECH ––– ––– ––– 1,00 1,25 1,43 

SEG ––– ––– ––– 1,63 ––– 1,06 

SED ––– ––– ––– 1,00 1,00 1,00 

SPS 1,00 1,00 1,00 1,29 1,71 1,00 
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DEU ––– ––– ––– ––– 1,00 ––– 

CVCH ––– ––– ––– ––– ––– 1,12 

CVF ––– ––– ––– ––– ––– 1,29 

CGG ––– ––– ––– ––– ––– 1,06 

 

 

C) Priemerný prospech podľa ročníkov a tried – päťročné štúdium 

 

Triedy I.
A

 

I.
B

 

I.
C

 

II
.A

 

II
.B

 

II
.C

 

II
I.

A
 

II
I.

B
 

II
I.

C
 

IV
.A

 

IV
.B

 

IV
.C

 

V
.A

 

V
.B

 

V
.C

 

Celk. 

priemer 

Celkový 

priemer  
1,51 1,40 1,59 1,54 1,69 1,59 1,69 1,41 1,53 1,46 1,63 1,38 1,36 

 

 

1,43 

 

 

1,31 

 

1,50 

 

 

 

D) Externé meranie – EČ MS 2021:  

V čase mimoriadnej situácie bola ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR zrušená  

externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky, a to riadny i náhradný termín. 

Následne  bolo vydané Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky 

v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2020/2021 publikované na portáli MŠVVaŠ SR 

pod číslom 2021/11902:1-A1810 dňa 22.003.2021. 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky určil termíny a organizáciu 

internej časti maturitnej skúšky v stredných školách nasledovne: 

1. Vyučovanie pre posledné ročníky v stredných školách sa skončilo 14.05.2021.  

2. Interná časť MS bola vykonaná dňa 14.05.2021 administratívnym hodnotením. 

Hodnotenie v predmetoch internej časti maturitnej skúšky sa získalo ako aritmetický 

priemer známok z maturitného predmetu a skupiny príbuzných predmetov, ktoré boli  

určené Rozhodnutím riaditeľky školy zo dňa 26.04.2021. Do aritmetického priemeru 

známok sa započítali koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z 

posledných dvoch ročníkov predmetov a príbuzných predmetov. Aritmetický priemer 

známok sa zaokrúhľoval na celé číslo, priemer 1,5 na 1; 2,5 na 2; 3,5 na 3 a 4,5 na 4. 

Aritmetický priemer a výslednú známku v predmete internej časti maturitnej skúšky 

skontrolovali dvaja skúšajúci členovia predmetovej maturitnej komisie vymenovaní 

riaditeľkou školy zo dňa 28.04.2021 a schválil ho predseda školskej maturitnej 

komisie vymenovaný OÚ v B. Bystrici – Mgr. Tomáš Chromčo. Všetci žiaci 

maturitných ročníkov známky akceptovali – do 21.05.2021 vyjadrili svoj súhlas 

s hodnotením. 

3. Prihlásení žiaci na dobrovoľný predmet mali možnosť vyjadriť sa do 30.04.2021, či 

internú časť maturitnej skúšky z dobrovoľného predmetu budú konať alebo nie a z 36 

žiakov požiadalo o zrušenie dobrovoľnej maturitnej skúšky 34 žiakov. Dvaja žiaci 

dobrovoľnú MS z anglického jazyka na úrovni B2 vykonali prezenčne dňa 31.05.2021 

– termín bol schválený OÚ v B. Bystrici. Interná časť maturitnej skúšky sa uskutočnila 

v súlade s protipandemickými opatreniami vlády SR, Úradu verejného zdravotníctva 

SR, Pandemickej komisie a epidemiologického konzília. 
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4. Maturitné vysvedčenie žiakom posledného ročníka gymnázia, ktorí neabsolvovali IČ 

MS bolo vydané 21.05.2021 a žiakom, ktorí absolvovali IČ MS z dobrovoľného 

predmetu - ANJ bolo vydané 31.05.2021.  

5. V školskom 2020/ 2021 bolo prihlásených na maturitnú skúšku 126 žiakov, vykonalo 

ju 126 žiakov. Celkový priemer známok maturantov školy spolu (administratívne 

hodnotenie + UFIČ) = 1,30. Všetci žiaci úspešne ukončili štúdium. 

 

Prehľad výsledkov MS 2021   

MS 2021 – 126 žiakov, 

priemer školy: 1,30,   admin.+ UFIČ 

slovensko-španielske bilingválne 

štúdium, triedy V.A, V.B 

slovensko-čínske bilingválne 

štúdium, trieda V.C 

Predmet Počet 

žiakov 

Priemer 

známok 
Predmet 

Počet 

žiakov 

Priemer 

známok 

SJL 60 1,45 SJL 28 1,67 

ANJ 
27 + 2D  

(2D konali IČ) 

1,11,  

D: 1,00 =1,05 
ANJ 15 

1,00 +  

2D = 1,00 

CIJ 28 1,42 CIJ 28 1,42 

JSP 38 1,50 0 0 0 

MAT 
21  

(16 MAT-S + 

5 MAT) 

MAT-S 1,62 

+ MAT 1,20 

= 1,41 

MAT 5 1,2 

BIO 
20  

(12 BIO-S + 8 

BIO) 

BIO-S 1,25 + 

BIO 1,25 = 

1,25 

BIO 6 1,16 

CHE 
12  

(1 CHE-S + 11 

CHE) 

CHE-S 2,00 

+ CHE 1,27 

= 1,63 

CHE 5 1,20 

FYZ 2 1,00 FYZ 2 1,00 

DEJ 11 1,27 DEJ 4 1,25 

GEO 24 1,41 GEO 16 1,31 

DEU 2 1,00 DEU 0 0 

INF 1 1,00 INF 1 1,00 

OBN 12 1,16 OBN 2 1,00 

 

Legenda: D – dobrovoľná MS, konaná prezenčne 

IČ – interná časť MS 

UFIČ – ústna forma internej časti MS 
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§ 2 ods. 1. písm.  f) Zoznam študijných odborov a ich zameraní, v ktorých 

škola zabezpečovala výchovu a vzdelávanie, zoznam 

uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 

2020/2021 
 

P. č. Študijný odbor 
Dĺžka 

štúdia 
Zameranie 

Kód a názov Školského 

vzdelávacieho programu 

1. 7902 J gymnázium 5 

74 

bilingválne 

štúdium 

ISCED 3A 

Zaži s nami španielsky sen 

2.  7902 J gymnázium 5 

74 

bilingválne 

štúdium 

ISCED 3A 

Čínsky sen 

         Gymnázium Mikuláša Kováča v školskom roku 2020/2021 zabezpečovalo výchovu 

a vzdelávanie v študijných odboroch, ktoré má zaradené v zozname. 
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§ 2 ods. 1. písm. g) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného 

predpokladu pedagogických zamestnancov školy 

 

 
1) Údaje o počte zamestnancov  za šk. r. 2016/2017, šk. r. 2017/2018, šk. r. 2018/2019,                                                                            

     šk. r. 2019/2020 a šk. r. 2020/2021 

Škol- 

ský 

rok 

Dátum 

Celkový 

počet 

zamestnan- 

cov 

Pedagogickí zamestnanci 
Odborní 

zamestnanci 

Nepedagogickí zamestnanci 
NPZ  Školská jedáleň 

Celkom 
Neurči-

tý čas 

Urči-

tá 

doba 

plný 

úväzok 

kratší 

praco

vný 

čas 

Celko

m 

plný 

úväzo

k 

Celk

om 

Plný 

úväzok 

Kratší 

pracovný 

čas 

Celkom 
Plný 

úväzok 

Kratší 

pracovný 

čas 

 

2016/ 

2017 

01.09. 

2016 
43 25 14 11 18 7 1 1 10 8 2 7 6 1 

31.08. 

2017 
41 21 12 9 16 5 1 1 12 10 2 7 7 0 

 

2017/ 

2018 

01.09. 

2017 
43 26 12 10 20 7 1 1 11 9 2 9 9 0 

31.08. 

2018 
44 27 17 8 20 11 0 0 10 8 2 7 7 0 

 

2018/ 

2019 

01.09. 

2018 
46 28 15 12 21 7 1 1 10 8 2 7 7 0 

31.08. 

2019 
43 24 18 6 20 4 0 0 11 9 2 8 8 0 

 

2019/ 

2020 

01.09. 

2019 
43 24 20 4 23 1 0 0 10 8 2 9 9 0 

31.08. 

2020 
43 25 22 3 24 1 0 0 10 8 2 8 8 0 

 

2020/ 

2021 

01.09. 

2020 
45 26 23 3 24 2 0 0 10 8 2 9 9 0 

31.08. 

2021 
45 27 24 3 26 1 0 0 9 7 2 9 9 0 

 

 

2) Údaje o prepočítanom počte zamestnancov k 15.09.2020 

Pedagogickí 
zamestnanci 

Nepedagogickí  
zamestnanci SPOLU 

Škola Školská jedáleň 

25,51 9,9 8,33 43,74 
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3)  Údaje o prepočítanom počte zamestnancov k 31.08.2021 

Prepočítaný počet  zamestnancov 

Pedagogickí 
zamestnanci 

Nepedagogickí  
zamestnanci SPOLU 

Škola Školská jedáleň 

26,55 9,2 9 44,75 
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§ 2 ods. 1. písm. h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických 

zamestnancov školy 

 

Forma vzdelávania Počet 

PZ/počet 

školení 

 

Priebeh vzdelávania 

 začalo pokračuje ukončilo 

1. atestácia  0 0 0 0 

2. atestácia  0 0 0 0 

Adaptačné vzdelávanie Priebežne 5 0 5 

Aktualizačné vzdelávanie 0 0 0 0 

Inovačné vzdelávanie 5 5 3 2 

Funkčné vzdelávanie 0 0 0 0 

Kvalifikačné vzdelávanie 1 1 1 1 

Špecializačné vzdelávanie 0 0 0 0 

Predatestačné vzdelávanie 0 0 0 0 

Iné (Finančná gramotnosť- 

MŠVVaŠ  SR) 
0 0 0 0 

 

V školskom roku 2020/2021 adaptačné vzdelávanie úspešne absolvovalo 5 učiteľov. Do 

inovačného vzdelávania sa zapojilo viacero pedagogických pracovníkov. PaedDr. Marcel 

Múka a Mgr. Richard Rajčan začali rozvíjať svoje kompetencie v rámci inovačného 

vzdelávania s názvom Profesijné portfólio a jeho význam v rozvoji profesionality 

pedagogického zamestnanca, Mgr. Marcel Bakoš a Mgr. Martina Ružináková – Podpora 

a rozvíjanie kreatívneho myslenia žiakov. Mgr. Lenka Findrichová úspešne ukončila 

kvalifikačné vzdelávanie a zapojila sa do inovačného vzdelávania na tému Formatívne 

hodnotenie.  

                                                                        

Príplatok za profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov školy k 31.08.2021 

Počet zamestnancov Počet dosiahnutých kreditov 

5 60 a viac 

5 30 < 60 

1 1 < 30 

17 0 
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§ 2 ods. 1. písm.  i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti v šk.  

roku  2020/2021 
 

OLYMPIÁDY  

Predmet  Úroveň  Zodpovední členovia PK  Dátum  Výsledky  

DEJ  Školské kolo  Mgr. P. Drugda  
 

neuskutočnilo z dôvodu karantény  

MAT  
Školské kolo MO 

kategória Z9  
Mgr. M. Žabková  december 2020 

úspešní riešitelia:  
S. Hrnčiar – 1.C 

MAT  
Okresné kolo MO kat. 

Z9  
Mgr. M. Žabková  január 2021  

úspešný riešiteľ:  
S. Hrnčiar – 1.C 

MAT  
Školské kolo MO kat. 

A, B, C  
Mgr. I. Bajnok  
Mgr. M. Žabková  

december 2020   
úspešní riešitelia:  
S. Kuťka – 5.C  
O. Priškin – 2.A 

MAT  
Okresné kolo MO kat. 

Z9  
Mgr. M. Žabková  január 2021  

úspešný riešiteľ:  
O. Priškin – 2.A 

MAT Krajské kolo kat. A Mgr. I. Bajnok január 2021  
úspešný riešiteľ:  
S. Kuťka – 5.C  

MAT Krajské kolo kat. C Mgr. M. Žabková  marec 2021  
úspešný riešiteľ:  
O. Priškin – 2.A 

OBN  Školské kolo  Mgr. M. Bakoš  december 2020 víťazka – S. Šonkoľ – 4.A 

OBN  Krajské kolo  Mgr. M. Bakoš  február 2021  
úspešná riešiteľka: 

S. Šonkoľ – 4.A 

NAV  Školské kolo  Mgr. M. Bakoš  22.01.2021 
1. miesto: M. Rosputinský – 4.C, 

S. Kuťka - 5.C, M. Olajec – 5.C  

NAV Okresné kolo Mgr. M. Bakoš  marec 2021 
1. miesto: M. Rosputinský – 4.C, 

S. Kuťka - 5.C, M. Olajec – 5.C  

NAV Krajské kolo Mgr. M. Bakoš  apríl 2021 
3. miesto: M. Rosputinský – 4.C, 

S. Kuťka - 5.C, M. Olajec – 5.C  

SJL  Školské kolo kat. A PaedDr. L. Majerová  december 2020 1. miesto: E. Králiková 4.A  

SJL  Školské kolo kat. B PaedDr. L. Majerová  december 2020 1. miesto: R. Piliarová 2.B  

SPJ  Krajské kolo  Mgr. M.Pikulová   
1.miesto – M. Oremus – 5.B 
2. miesto – D. Soták – 5.B  

uskutočnené on-line 

SPJ  Celoslovenské kolo      
uskutočnené on-line 

M. Oremus – 5. miesto  

MAT  
Školské kolá 

bilingválnych 

gymnázií  
Antonio Villa Lorenzo    neuskutočnilo z dôvodu karantény  

ANJ  Školské kolo kat. B2  Mgr. S. Daňová  december 2020 1.miesto: S. Kuťka 5.C  

ANJ  Školské kolo kat. B1  RNDr. D. Čemová  december 2020 1.miesto: E. Hanicová 2.A  

ANJ  Okresné kolo  
Mgr. S. Daňová 

RNDr. D. Čemová 
január 2021 

1.miesto: S. Kuťka 5.C  

2.miesto: E. Hanicová 2.A 

ANJ Krajské kolo RNDr. D. Čemová február 2021 členka skúšobnej komisie 

SJ Krajské kolo PaedDr. L. Majerová  február 2021 členka skúšobnej komisie 

SÚŤAŽE  
   

1.miesto: E.Hanicová 2.A  

Názov  Obsah  Dátum  
Zodpovední členovia 

PK  
Výstup  

Kováčova Bystrica on-line  
členka poroty - 

vlastná literárna 

marec 

2020  
PaedDr. L. Majerová    
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tvorba  

Hviezdoslavov Kubín 

regionálne kolo Súťaž - žiačka 16.06.2021 Mgr. M. Bakoš  
3.miesto – Malčeková, 4.A  

??? 

     

Súťaž v čínskom prednese  
Chinese bridge  

československé 

kolo  
on-line  

07.07.2021  
Mgr. M. Školuda,  

Mgr. I. Telepčák  

1. miesto: M. Kozová 

(žiačka postupuje do 

medzinárodného kola) 
2. miesto: J. Dlhopolec,  
4. miesto: R. Lehocký 

 

Festival de Teatro en 

Espaňol de las Secciones 

Bilingües de Eslovaquia  

divadelný festival 

španielskych 

bilingvál. sekcií v 

Nitre  

  

 
neuskutočnilo sa z dôvodu 

karantény 

Súťaž prednesu poézie   bilingválne 

gymnázium v 

Nitre  

  

 
Neuskutočnilo sa z dôvodu 

karantény 

GEOKOS Geografický 

korešpondenčný 

seminár v 

spolupráci s 

Prírodovedeckou 

fakultou UK v BA  

počas 

celého šk. 

roka 
PaedDr. J. Szolnokyová  

úspešná riešiteľka:  

V. Merganičová 3.C 

Veľký olympijský kvíz Vedomosti 

o olympijských 

hrách 

počas 

celého 

šk.roka-č 

kolá 

PaedDr. J. Szolnokyová  
výherca 3. kola  

F. Vrbovský 

17. ročník Majstrovských 

tried z časticovej fyziky!/  

 

Teoretické 

prednášky  

Riešenie 

problémov - 

analýza dát 

z CERNu  

 

marec 2021 

Mgr. I. Bajnok 
výherca záverečného 

kvízu. K. Koleno – 4.C 

iBobor Súťaž v 

informatike 

november 

2020 Mgr. R. Rajčan len účasť - 12 žiakov 

ŠPORTOVÉ  SÚŤAŽE  

Názov  
Vyhlasovateľ a 

obsah  
Dátum  

Zodpovední členovia 

PK  
Výstup  

INÉ  

Názov  Obsah  Dátum  
Zodpovední členovia 

PK  

Koordinácia maturitných 

skúšok  
  

september 2020 – 

máj 2021  
PaedDr. L. Majerová  

Koordinácia E-testovania 

MAT, SJL, ANJ  
  

október 2020 - 

jesenné 

testovanie  
máj 2021- jarné 

testovanie   

Mgr. I. Bajnok  
PaedDr. L. Majerová  

RNDr. D. Čemová 

 

Čínsky Nový rok v ŠVK  neuskutočnilo sa z dôvodu karantény 
 

Mgr. P. Drugda  
Mgr. I.  Telepčák  

Polročné prezentácie žiakov 

čínskych tried 1. ročníka 
len formou nahraných prezentácií 31.01.2021  

Mgr. P. Drugda  
  

Súťaž  iBobor  informatická súťaž  15.11.2018  Mgr. M. Žabková  

Pietna spomienka  neuskutočnilo sa z dôvodu karantény 
 

Mgr. P. Drugda  
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Kremnička, Múzeum SNP  

Burza stredných škôl Zvolen  
    

neuskutočnené 

z dôvodu karantény 

Návšteva Stredoslovenského 

múzea  
neuskutočnilo sa z dôvodu karantény 

 
Mgr. P. Drugda  

Návšteva čínskeho 

veľvyslanectva 

odovzdanie vysokoškolských štipendií 

veľvyslancom ČĽR žiakom prijatých na 

čínske VŠ – S. Kamenský + V. Macková, 

odovzdanie ocenených žiakov v súťaži 

„Chinese bridge 2021“ 

 

23.08.2021  

Online kurzy CIJ Tianjinská 

univerzita 

17 žiakov 4. + 5. Ročníka  

(dve hodiny týždenne) 

december 2020 – 

január 2021  

Mgr. Telepčák 

Mgr. Školuda 
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§ 2 ods. 1. písm.  j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená  
 

  

MEDZINÁRODNÉ A CELOŠTÁTNE PROJEKTY  

Názov  Obsah  Obdobie  
Zodpovední členovia 

PK  

Recyklohry –recyklácia 

odpadu  

- zber odpadu do zberných nádob  
- vývoz elektroodpadu  po naplnení 

nádob  
- priebežné plnenie úloh, ktoré zadáva  
  ASEKOL s.r.o.  
- počet nazbieraných bodov 785  

priebežne  Mgr. M. Ružináková  

Národný projekt – Zvyšovanie 

kvality vzdelávania  na 

základných a stredných 

školách s využitím 

elektronického testovania  

- generálna skúška e-test žiakov v 

predmetoch matematika, slovenský 

jazyk   

október 2020 - 

máj 2021 

Mgr. I. Bajnok  
Mgr. L. Majerová  

RNDr. D. Čemová 

 
  

Európsky deň jazykov  
- kvízy o svetových jazykoch na hodinách 

cudzích jazykov   
26.09.2020 

Mgr. S. Daňová  
RNDr. D. Čemová  

Mgr. L. Findrichová 

Mgr. M. Pikulová 

Najzaujímavejšie podujatie 

školskej knižnice  

16. ročník celoslovenskej súťaže o 

najzaujímavejšie podujatie ŠK - iba v 

rámci školy  
25.10.2020  Mgr. M. Bakoš  

MiniErazmus  
jednodňová online konferencia žiakov 5. 

a 4. ročníka na  slovenských vysokých 

školách   

30.11. 2020  Mgr. M. Žabková  

AJ TY V IT celoštátna konferencia  pre dievčatá 23.04.2021 Mgr. R. Rajčan  

ŠKOLSKÉ PROJEKTY  

Názov  Obsah  Obdobie  Zodpovední členovia 

PK  

Krajšia škola - súťaž  riešenie exteriéru školy – návrhy od 

žiakov 

 

  máj 2021  PaedDr. L. Majerová, 

Mgr. M. Ružináková, 

Mgr. M. Múka 
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§ 2 ods. 1. písm. k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej   

Štátnou školskou inšpekciou v škole 
 

 

     V školskom roku 2020/2021 nebola Štátnou školskou inšpekciou na Gymnáziu Mikuláša 

Kováča, Mládežnícka 51, Banská Bystrica realizovaná žiadna inšpekcia. 
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§ 2 ods. 1. písm. l) Údaje o priestorových a materiálno-technických 

podmienkach školy 

 

Rozloha areálu:  21 012 m2: 
 

Gymnázium Mikuláša Kováča:   

Pavilóny:  A - učebný pavilón 

 B - učebný pavilón  

 C - telocvičňa  

 D - školská aula 

 E - školská jedáleň  

 

Pavilón A 

 Špecializované (3) multimediálna 

učebňa SPJ 
1 projektor  

  učebňa fyziky 

a informatiky 
1 projektor, premietacie plátno,  

10 notebookov 

Triedy kmeňové (12) I.A – č.d.5 1 projektor, tabuľa keramic standard, 

biela otočná tabuľa magnetická   

  I.B – č.d.23 1 projektor, tabuľa keramic standard 

  I.C – č.d.17 1 projektor, tabuľa TRIP, magnetická 

tabuľa 

  II.A – č.d.25 1 projektor, tabuľa keramic standard, 

biela tabuľa plastová 

  II.B – č.d.22 1 projektor, interaktívna tabuľa, notebook, 

tabuľa keramic standard 

  II.C – č.d.19 1 projektor, magnetická tabuľa, tabuľa 

keramic standard 

  III.A – č.d.9 1 projektor, tabuľa keramic standard, 

tabuľa MANTAB stojanová 

  III.B – č.d.33 1 projektor, magnetická tabuľa 

  III.C – č.d.15 1 projektor, interaktívna tabuľa, notebook, 

otočná tabuľa magnetická 

  IV.A – č.d.30 1 projektor, interaktívna tabuľa, notebook, 

tabuľa keramic standard  

  IV.B – č.d.31 1 projektor, tabuľa keramic standard 

  IV.C – č.d.18 1 projektor, interaktívna tabuľa, notebook, 

tabuľa keramic standard 

  V.A – č.d.11 1 projektor 

  V.B – č.d.10 1 projektor, tabuľa keramic standard 

  V.C – č.d.16 1 projektor, interaktívna tabuľa, notebook, 

tabuľa keramic standard 

Kabinety    španielskeho 

jazyka 
1 3 notebook 

  anglického jazyka a 

humanitných 

predmetov 

1 1 CD a DVD prehrávač, 1 počítač, 

4 notebook 

  matematiky 

a fyziky 

1 1 počítač, 1 notebook, 1 tlačiareň, 

 

  Informatika, 

biológie, chémie 
1 3 notebook, 2 tlačiarne, 1 server, 

20 tabletov 
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  čínskeho jazyka 1 6 notebookov, 1 tlačiareň 

riaditeľňa    1 2 notebooky, 1 tlačiareň 

sekretariát    1 1 počítač, 1 tlačiareň s kopírkou, 

1 tlačiareň, 1 veľká tlačiareň 
zástupca    1 2 notebook 

 

Pavilón B 

učebne  špecializované (1) učebňa chémie  1 projektor, interaktívna tabuľa  

  učebňa 

multimediálna 

1 projektor, domáce kino, tabuľa 

keramik triptych   

úsek TEČ    1 3 počítače, 1 notebook, 1 scener 

úsek PAM   1 1 počítač 

školský bufet    1  

 

Priestory v pavilóne B v prenájme Súkromnej ZŠ Dráčik 

kabinet   4  

učebne   10  

Priestory v pavilóne B v prenájme Súkromnej MŠ Dráčik 

učebne   5  
 

Pavilón C  

učebne (1) špecializovaná (1) učebňa TEV – 

telocvičňa 
1 Bedmintonový set 1 ks, hrazda 

poloprenosná 1 ks, kladina cvičná 

čalúnená 1 ks, koza telocvičná  1 

ks, lano šplhacie 5m 2 ks, meracie 

pásmo 2 ks, odrazový mostík 1ks, 

rebrina 8 ks, švédske lavičky 5 ks, 

švédska debna 7- dielna 2 ks, 

volejbalová sieť 1 ks, žinenka 2 ks,  
Činka chrómová 7 ks, činka ružová 

1 ks, florbalové palice 6 ks, 

florbalový set 12 ks, medicinbal 2 

ks, volejbalová lopta 1 ks   
kabinet (1)   1 1 notebook 

 

Pavilón D  

učebne (3) špecializované (3) prednášková sála 1 tabuľa biela, projektor 
 

Školská jedáleň 

miestnosti 

(11) 

vedúca ŠJ    1 1 počítač, 1 notebook, 2 tablety 

 príručný sklad   1  

 šatňa   1  

 kuchyňa   1  

 výdajňa stravy  1  

 jedáleň  1  

 sklad  4  

 škrabka  1  
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Priestory v jedálni v prenájme Súkromnej ZŠ Dráčik 

učebňa   3  

 

Modernizácia výchovno - vzdelávacieho procesu v školskom roku 2020/2021 bola 

zabezpečená  v zmysle priloženej tabuľky: 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.č. Predmet 

 

Počet Suma /€ Dodávateľ 

1. Zvuková aparatúra 1 ks 153 € Bodzáši - dar 

2. Tablety HUAWEI Media Pad T5 30 ks 0 € Veľvyslanectvo ČLŘ - dar 

3. CD a DVD prehrávač HYUNDAI  1 ks 43,19 € OZ EDUKA - dar 

4. EPSON projektor EB-E20 1 ks 339 € OZ EDUKA - dar 

5. Pomôcky k výučbe telesnej 

výchovy (bedbintonový set, 

floorbalový set, lopta, meracie 

pásmo, medicinbal)   333,12 € OZ EDUKA - dar 

6. Pomôcky k výučbe fyziky (vodiče)  42,76 € OZ EDUKA - dar 

7. 

Slúchadlá - náhlavná súprava 

BlackWIRE 26 ks 1.184,64 € AUTOCONT - nákup 

8. Notebook Dell Latitude 3 ks 2.838,96 € IT LIFE s.r.o. - nákup 

9. Tabuľa keramická standard 2 ks 511,80 € 

Ing.J.Halama Učebné pomôcky 

SLOVAKIA - nákup 

10. 

Pomôcky do chemickej učebne 

(savičky, teplomery, kahany)  339,68 € KVANT spol.s r.o. - nákup 
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§ 2 ods. 1. písm. m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-

vzdelávacej  činnosti školy, a to  
 

1. dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov 

 
Rozpočtové finančné prostriedky pridelené v školskom roku 2020/2021 

 

A)  Kalendárny rok 2020  

ROK  2020 
Gymnázium (301)  Školská jedáleň (303) SPOLU  

(301) + (303) 

Mzdy, platy, služobné 

príjmy a OOV (610) 

513.561,96 37.865,04 551.427,00 

Poistné a príspevok do 

poisťovní (620) 

170.515,99 13.110,01 183.626,00 

Tovary a ďalšie služby 

(630) 

  97.353,50 12.116,50   109.470,00 

Bežné transfery (640) 2.281,00 209,00     2.490,00  

Kapitálové aktíva 

(710) 

0,00 5.127,00   5.127,00 

SPOLU 783.712,45  68.427,55 852.140,00 

 

B)   Kalendárny rok 2021 - stav k 31.08.2021 

ROK  2021 
Gymnázium (301)  Školská jedáleň (303) SPOLU  

(301) + (303) 

Mzdy, platy, služobné 

príjmy a OOV (610) 

478.470,00 67.085,00 545.555,00 

Poistné a príspevok do 

poisťovní (620) 

167.226,00   23.446,00 190.672,00 

Tovary a ďalšie služby 

(630) 

80.693,00 8.762,00 89.455,00 

Bežné transfery (640) 4.869,00 311,00     5.180,00 

Kapitálové aktíva 

(710) 

0,00 0,00   0,00 

SPOLU 731.258,00 99.604,00 830.862,00 

 

Rozpočet na kalendárny rok 2021 bol k 31.08.2021 upravovaný deviatimi rozpočtovými 

opatreniami. 
 

Čerpanie finančných prostriedkov za jednotlivé rozpočtové položky  

 

C)   Kalendárny rok 2020 

610  Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV 551 427,00 

620  Poistné a príspevok do poisťovní 183 624,20 

631  Cestovné 601,10 

632  Teplo + elektrina  6.229,30   

632  Vodné stočné   75,87 

632  Poštovné a telekomunikačné služby 2.933,56 

633  Materiál  15.915,33 
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634  Dopravné 846,15 

635  Údržba  16.295,23 

636  Nájomné za prenájom 15.621,34 

637  Služby 50.947,23  

640  Bežné transfery 2.489,23 

710  Kapitálové aktíva 5.127,00              

Spolu: 852.132,54 

 

D)   Kalendárny rok 2021 - stav k 31.08.2021   

610  Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV 330.398,03 

620  Poistné a príspevok do poisťovní 117.253,72 

631  Cestovné 147,78 

632  Teplo + elektrina  17.783,79 

632  Vodné stočné  146,13 

632  Poštovné a telekomunikačné služby 1.903,60 

633  Materiál 4.045,73 

634  Dopravné 667,94 

635  Údržba 6.941,52 

636  Nájomné za prenájom 10.117,47 

637  Služby 21.140,30 

640  Bežné transfery + odchodné 5.165,92 

Spolu: 515.711,93 

 

Mimorozpočtové zdroje finančných prostriedkov 

 

E)  Kalendárny rok 2020 

 ROK 2020 

Služby spojené s užívaním nebytových 

priestorov 

21.230,24 

Refundácia prevádzkových nákladov  ŠJ 50.127,78 

Dotácie mesta BB pre školu a školské zariadenie 63.647,79 

ISIC karty 130,00 

Príjem z prevodu na mzdy 59.089,00 

Príjem z prevodu na poistné 23.187,10 

Príjem z prevodu na tovar a služby 4.377,58 

Príspevok na štipendiá 147,12 

Dobropisy 1.453,49 

SPOLU: 249.417,02 

 

F)  Kalendárny rok 2021 – stav k 31.08.2021   

 ROK 2021 

Služby spojené s užívaním nebytových 

priestorov 
14.410,78 

Refundácia prevádzkových nákladov  ŠJ 16.000,00 

Dotácie mesta BB pre školu a školské zariadenie 45.976,18 

DELE 960,00 
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Príspevok na štipendiá 294,24 

Dobropisy 212,74 

SPOLU: 77.853,94 

 

G) Zriadenie Konfuciovej učebne pri Gymnáziu M. Kováča 

 
Dar Konfuciov inštitút – na učebňu 26 026,92 

 

2. príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným  zabezpečením školy 

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

 

 Uvedenými finančnými prostriedkami škola nedisponuje. 

     
3. finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich   použitia v členení 

podľa financovaných aktivít 

 
G)  Kalendárny rok 2020 

 ROK 2020 

Mzdy 461,00 

Poistné 161,00 

Všeobecný materiál 3.455,00 

SPOLU: 4.077,00 

 

H)  Kalendárny rok 2021 – stav k 31.08.2021 

 ROK 2021 

Mzdy 2.294,00 

Poistné 802,00 

Všeobecný materiál 4.552,00 

SPOLU: 7.648,00 

 
4. finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 

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

finančných aktivít 

 
Uvedenými finančnými prostriedkami škola nedisponuje. 

 
5.  iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov  

 

Uvedenými finančnými prostriedkami získanými podľa osobitných predpisov škola v šk. roku 

2020/2021 nedisponuje. 
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§ 2 ods. 1. písm. n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja  

školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho 

plnenia 

 

 

Oblasť technicko-ekonomického zabezpečenia 
 

Jednotlivé položky rozpočtu pri jeho konkretizácii na rok 2019 a 2020 boli orientované 

na pokrytie základných potrieb prevádzky školy a údržbu objektov, pričom najvyššie čerpanie 

(ako i v predchádzajúcich rokoch) bolo zaznamenané na úhradu prevádzkových nákladov 

za prísun energií (teplo, elektrina, plyn, voda). Vedenie školy sa zameralo na stratégiu úspor 

a zníženie energetickej náročnosti pavilónov objektov školy najmä aktivitami súvisiacimi s 

cieľom č. 1 a 2). 

 

A) Strategické ciele v oblasti technicko-ekonomického zabezpečenia   

stanovené na školský rok 2020/2021 – vyhodnotenie ich plnenia 

 
1. Pokračovať a ukončiť realizáciu Národného projektu Energetická obnova verejných 

budov v Slovenskej republike (Operačný program Kvalita životného prostredia) 

v zmysle Dohody medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Slovenskom 

inovačnou a energetickou agentúrou v nadväznosti na Smernicu EP 2010/31 na základe 

postupu zriaďovateľa – Ministerstva vnútra SR: 

- realizácia stavebných prác na objekte A Gymnázia Mikuláša Kováča v zmysle kritérií 

stanovených Národným projektom Energetická obnova verejných budov v Slovenskej 

republike (Operačný program Kvalita životného prostredia) a Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4/SC431-2017-19/M974 zo dňa 

14.08.2018, kedy bola zmluva obidvoma stranami podpísaná: 

 

 ukončiť kolaudačné konanie zhotoveného diela; 

 ukončiť kolaudačné konanie súvisiace s odstránením prekážajúcej rastlinnej vegetácie 

závažne zasahujúcej do existujúcej splaškovej a dažďovej kanalizácie;  

 ukončiť posledné právne i platobné vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy o dielo č. 7/2019; 

 aktívne participovať na overovaní a kontrolovaní využitia nenávratného finančného 

prostriedku v zmysle Národného projektu Energetická obnova verejných budov 

v Slovenskej republike vládnymi subjektami a zástupcami agentúry SIEA po dobu 5 rokov 

od ukončenia projektu. 

 

 16.08.2020 boli v zmysle Zmluvy o dielo č. 7/2019 uzavretej medzi Gymnáziom M. 

.Kováča a  fi. OMOSS, s.r.o. definitívne ukončené stavebné práce na učebnom 

pavilóne A a jeho exteriéri v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti 

a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča“. V mesiaci september 2020 boli ešte 

ukončované doplnkové stavebné úpravy, najmä odstraňovanie nedostatkov. Posledný 

zápis v stavebnom denníku bol evidovaný k 08.09.2020. 

 Preberacie konanie stavby medzi vedením Gymnázia M. Kováča a fi. OMOSS, s.r.o., 

zapísané v Preberacom protokole stavby prebehlo dňa 11.09.2020. V rámci 

preberacieho konania bola zároveň Gymnáziu M. Kováča dodaná projektová 

dokumentácia reálneho zhotovenia diela.  

 18.09.2020 sa uskutočnilo kolaudačné konanie, realizované v priestoroch školy za 
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účasti vedenia Gymnázia M. Kováča, stavebného dozoru, zamestnankyne Stavebného 

úradu mesta Banská Bystrica a pracovníkov HAZZ Banská Bystrica. V rámci 

kolaudačného procesu boli zistené len minimálne nedostatky, ktoré nezabránili vydaniu 

kolaudačného rozhodnutia.  

 Záverečná faktúra, predstavujúca sumu celkom 54 437,00 € (zvyšných 10 % ceny 

diela) v zmysle Zmluvy bola zhotoviteľom – fi. OMOSS, s.r.o. vystavená dňa 

14.09.2020.  

 Na základe ukončených stavebných prác Gymnázium M. Kováča pristúpilo 

k požiadavke vyhotovenia nového energetického certifikátu rekonštruovaného učebného 

pavilónu A. Energetický certifikát bol vyhotovený a dodaný dňa 08.12.2020 firmou 

ENERGO Cert, hodnota služby predstavovala sumu celkom 810,00 €. 

 Zároveň bolo na žiadosť Gymnázia M. Kováča, predloženú 05.08.2020 doručené 

Rozhodnutie o súhlase s výrubom prekážajúcej rastlinnej vegetácie pred učebným 

pavilónom A č. OVZ ZP 159821/2020, vydané Mestom Banská Bystrica. Dva kusy 

Tuje západnej pred vstupom do pavilónu A boli odstránené dňa 09.12.2020.  

 Kolaudačné rozhodnutie č. OVZ SU 181754/26885/2020/Go, ktorým bolo povolené 

užívanie stavby „Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu 

Mikuláša Kováča“ bolo vydané 15.12.2020. Posun vydania rozhodnutia zapríčinila 

pandémia ochorenia COVID-19, karanténa kompetentných zamestnancov Stavebného 

úradu B. Bystrica a prechod úradu na tzv. „home office“.  

 K termínu vydania kolaudačného rozhodnutia sa viazala Žiadosť o povolenie 

vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP zo dňa 14.01.2021. Predmetom žiadosti 

bolo nastavenie termínu ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu k vydaniu 

kolaudačného rozhodnutia. Pôvodný termín ukončenia realizácie hlavných aktivít 

projektu bol stanovené k mesiacu október 2020, platný schválenou Žiadosťou 

o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP v auguste 2020.   

 Slovenská inovačná a energetická agentúra („SIEA“) požadovala doplnenie Žiadosti zo 

14.01.2021, predovšetkým vysvetlenie oneskoreného vydania kolaudačného 

rozhodnutia. Toto bolo doložené dňa 15.03.2021. 

 Vzhľadom na ukončenie kolaudačného procesu Gymnázium M. Kováča pristúpilo 

k uzavretiu novej poistnej zmluvy na budovy školy, pričom poistná suma 

zohľadňovala novú hodnotu budovy  učebného pavilónu A po ukončení rekonštrukcie.  

 Agentúra SIEA pristúpila ku administratívnej finančnej kontrole reálne zhotoveného 

stavu projektu tzv. dištančnou formou. Z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie 

nebola v šk. roku 2020/2021 kontrola vykonaná na mieste. Gymnázium M. Kováča 

odosielalo dokumenty na kontrolu (dodacie listy, technické listy, faktúry, vážne lístky, 

revízie) prostredníctvom e-mailov alebo doporučenou poštou v listinnej podobe. 

Dokumenty poskytol zhotoviteľ diela.  

 Pri kontrole dodaných dokumentov boli odbornými hodnotiteľmi zistené viaceré 

nedostatky – niektoré dodacie listy boli na prvý pohľad umelo/účelovo vytvorené, 

vážne lístky nespĺňali parametre projektu, počet kusov reálne inštalovaných svietidiel sa 

podľa dodacích listov nezhodoval s projektovým zámerom, novozavedená odpadová 

rúra dažďovej kanalizácie nespĺňala podľa dodacích listov parametre projektu, podľa 

predložených technických listov boli identifikované rozdiely medzi reálne inštalovanými 

tepelnými čerpadlami a projektovým zámerom (výkon, model). O uvedených 

nezrovnalostiach bolo Gymnázium M. Kováča informované telefonicky dňa 16.03.2021. 

 O nesúlade tepelných čerpadiel z projektovej dokumentácie a reálne inštalovaných 
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tepelných čerpadiel bolo vedenie školy informované aj prostredníctvom e-mailu dňa ....., 

kedy agentúra SIEA upozornila, že merateľné ukazovatele projektu budú napriek 

nesúladu naplnené, ale v záverečnej etape dôjde ku kráteniu oprávnených výdavkov 

projektu, čo by mohlo predstavovať neoprávnené výdavky v celkovej hodnote 3500 €.  

 Gymnázium Mikuláša Kováča písomne vyzvalo zhotoviteľa diela – fi. OMOSS, s.r.o. 

na dodanie relevantných dokumentov a výmenu zariadení v zmysle projektového 

zámeru. Na zabezpečenie všetkých úkonov bol vyzvaný aj stavebný dozor – p. 

Majling, fi. MIVAR.  

 Výzvy boli zhotoviteľovi aj stavebnému dozoru adresované niekoľkokrát, 

predovšetkým z dôvodu nesúhlasu zhotoviteľa so závermi odborných hodnotiteľov 

agentúry SIEA.  

 Pri administratívnej finančnej kontrole dokumentov boli zároveň v záverečnej faktúre, 

vystavenej spoločnosťou OMOSS, s.r.o. identifikované neoprávnené výdavky 

v celkovej hodnote 5 688,93 €. Neoprávnené výdavky súviseli s výmenou okenných 

konštrukcií, a tieto boli ako neoprávnené vyhodnotené už v Rozhodnutí o schválení 

poskytnutia NFP. Išlo o neoprávnené výdavky, ktorých väčšia časť už bola zrealizovaná 

a fakturovaná na začiatku realizácie stavebných prác v decembri 2019, kedy financie na 

ich úhradu poskytlo úpravou rozpočtu Ministerstvo vnútra SR na základe žiadosti 

o dofinancovanie projektu.  

 Gymnázium Mikuláša Kováča požiadalo o dofinancovanie súčasných, zvyšných 

neoprávnených výdavkov v celkovej hodnote 5 688,93 € zriaďovateľa školy – 

Okresný úrad Banská Bystrica dňa 29.03.2021. 

 V mesiaci apríl prebehla náhradná výsadba drevín (40 ks Tuje západnej Smaragd, 4 

ks ovocných stromov), vyplývajúca z Rozhodnutia o súhlase s výrubom prekážajúcej 

rastlinnej vegetácie č. OVZ ZP 159821/2020. 

 V mesiaci jún – júl boli skompletizované prílohy k záverečnej žiadosti o platbu a dňa 

19.07.2021 bola elektronickou prostredníctvom portálu ITMS2014+ a v listinnej podobe 

odoslaná záverečná Žiadosť o platbu s kódom 310041M974. 

 Počas letných mesiacov júl/august agentúra SIEA kontrolovala relevantnosť 

predložených dokladov, súvisiacich so záverečnou ŽoP. Gymnázium M. Kováča 

zároveň pristúpilo k inštalácii podružných meračov energií (elektrina, plyn) pre 

efektívne zdokladovanie úspor energií, ktoré je nevyhnutné preukazovať po dobu 

piatich rokov overovania efektívnosti projektu po jeho definitívnom ukončení.  

 Rekonštrukcia učebného pavilónu A Gymnázia M. Kováča predpokladá zníženie 

energetických nákladov školy – tepelnou izoláciou, montážou fotovoltaiky a solárnych 

kolektorov, inštaláciou regulácie zariadení ústredného kúrenia, rekonštrukciou dažďovej 

kanalizácie a elektroinštaláciou, šetrným osvetlením v interiéri školy. Zhotovené 

stavebné práce na pavilóne A v hodnote 559 772,59 € zabezpečia do budúcnosti 

efektívnejšie energetické hospodárenie aj nový vzhľad školy – nový náter vonkajšej 

fasády. 

 Vzhľadom na prebiehajúcu implementáciu projektu a preukazovanie zníženia nákladov 

na energie po zateplení SIEA boli realizované nasledovné činnosti: 

- montáž podružných elektromerov v pavilónoch B (9/2020 - 1.345,20 €), C (8/21 – 

741,92 €), 

- montáž podružných plynomerov v pavilónoch A a C (7/2021 – 1.218,84 €), B (9/2020 

– 2.038,56 €), + oprava regulátora plynu v pavilóne B (7/21 – 374,40 €), 

- pavilón B – dohľadanie chyby a oprava el. energie (372 € + 596,32 €), 
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Cieľ priebežne plnený, trvá.  

2. Realizácia činností vyplývajúcich z novej zverejnenej Výzvy č. 48 Národného projektu 

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov (Operačný program Kvalita 

životného prostredia) OPKZP-PO4-SC431-2018-48: objekty C, D, E: 

 

 16.09.2020 bola agentúrou SIEA doručená Výzva na doplnenie žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok č. 2020/EŠIF/19 984-7, ktorú v súčasnosti kompletizujeme a dopĺňame 

požadované doklady; 

 21.09.2020 vedenie školy podpísalo Zmluvu o dielo s firmou Metrostav, a. s., ktorá 

nadobudne účinnosť schválením Žiadostí o  poskytnutie nenávratných finančných 

príspevkov; 

 uzavrieť mandátne zmluvy s výhernými zástupcami firiem v rámci VO, ktoré zabezpečia 

k zhotoveniu diela Stavebný dozor, Prevádzkové a manipulačné poriadky, Manažment 

riadenia a projektový manažér a Energetický certifikát; 

 kompletizovať doklady k výzvam na doplnenie žiadostí o NFP; 

 odo dňa účinnosti Zmluvy o dielo do 15 kalendárnych dní zaslať Výzvu na prevzatie 

staveniska; 

 podpísanie Protokolu o prevzatí staveniska obidvoma zmluvnými stranami; 

 do 7 dní od podpísania Protokolu o prevzatí staveniska reálne stavenisko prevziať; 

 realizácia stavebných prác – 12 mesiacov od začatia stavebných prác tieto ukončiť. 

 

 Dňa 21.09.2020 bola uzatvorená Zmluva o dielo na zhotovenie stavby „Zníženie 

energetickej náročnosti Gymnázia M. Kováča v Banskej Bystrici“ medzi školou 

a úspešným uchádzačom z verejného obstarávania v predmete zákazky – stavebné 

práce, firmou Mestrostav, a.s. Zmluva nadobudne účinnosť a platnosť v zmysle 

Čl. 14 Záverečné ustanovenia, bod 14.1 Zmluvy o dielo: „...až po splnení 

odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu 

verejného obstarávania na predmet zákazky príslušným poskytovateľom NFP“ 

a k podpisu Zmlúv o poskytnutí nenávratných finančných príspevkov. 

 Dňa 10.11.2020 bolo na Gymnázium M. Kováča doručené Rozhodnutie o schválení 

Žiadosti o poskytnutie NFP č. 2020/EŠIF/24579-2 – objekt SO 03 Telocvičňa, 
pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 438 259,98 €. 

Zároveň boli v rozhodnutí vyčíslené neoprávnené výdavky projektu v celkovej sume 

1 769,22 €, ktoré sa týkali: rezervy na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými 

prácami  v sume 533,39 €, stavebného dozoru v sume 546,72 €, podporných aktivít 

projektu v sume 689,11 €.  

 Dňa 10.11.2020 bolo na Gymnázium M. Kováča doručené Rozhodnutie o schválení 

Žiadosti o poskytnutie NFP č. 2020/EŠIF/24579-1 – objekt SO 01 Dielne, pričom 

celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 236 853,94 €. Zároveň 

boli  v  rozhodnutí vyčíslené neoprávnené výdavky projektu v celkovej  sume 

3 522,08 €, ktoré sa týkali: rezervy na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými 

prácami  v sume 933,43 €, stavebného dozoru v sume 857,11 €, projektového 

manažéra v sume 1 329,15 € a energetického auditu v sume 369,39 €.  

 Dňa 19.01.2021 bolo na Gymnázium M. Kováča doručené Rozhodnutie o schválení 

Žiadosti o poskytnutie NFP č. 2021/EŠIF/890-2 – objekt SO 02 Školská jedáleň, 
pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 335 071,21 €. 

Zároveň boli v rozhodnutí vyčíslené neoprávnené výdavky projektu v celkovej sume 

23 043,11 €, ktoré sa týkali: rezervy na nepredvídané výdavky súvisiace so 

stavebnými prácami  v sume 1 275,87 €, stavebného dozoru v sume 1 253,80 €, 
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projektového manažéra v sume 1 817,44 €, autorského dohľadu v sume 696,00 € 

a stavebných prác v časti Ostatné – „plošina pre imobilných“ v sume 18 000 €.  

 Po zaslaní dokumentov za účelom vypracovania návrhu Zmlúv o NFP a kontrole 

príloh k Zmluvám o NFP v rozsahu troch objektov školy bol dňa 01.02.2021 doručený 

na podpis návrh Zmluvy o poskytnutí NFP č. KZP-PO4-SC431-2018-48/V064 

(SO 03 Telocvičňa) a návrh Zmluvy o poskytnutí NFP č. KZP-PO4-SC431-2018-

48/W735 (SO 01 Dielne). 

 Dňa 12.02.2021 bola Zmluva o poskytnutí NFP č. KZP-PO4-SC431-2018-48/V064 

(SO 03 Telocvičňa)podpísaná obomi zmluvnými stranami zverejnená v CRZ, dňa 

13.02.2021 nadobudla účinnosť.  

 Dňa 15.02.2021 bola Zmluva o poskytnutí NFP č. KZP-PO4-SC431-2018-48/W735 

(SO 01 Dielne) podpísaná zmluvnými obomi stranami zverejnená v CRZ, dňa 

16.02.2021 nadobudla účinnosť. 

 Dňa 16.02.2021 uzavrelo Gymnázium M. Kováča so zhotoviteľom stavby – firmou 

Mestrostav,a.s. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo, ktorého predmetom bolo 

nezrealizovanie položky „plošina pre imobilných“, vzhľadom na skutočnosť, že 

táto položka bola Rozhodnutím o schválení Žiadosti o poskytnutie NFP č. 

2021/EŠIF/890-2 – objekt SO 02 Školská jedáleň definovaná ako neoprávnený 

výdavok projektu. 

 Dňa 29.03.2021 bol Gymnáziu M. Kováča doručený na podpis návrh Zmluvy 

o poskytnutí NFP č. KZP-PO4-SC431-2018-48/W736 (SO 02 Školská jedáleň). 
Dňa 07.04.2021 bola Zmluva o poskytnutí NFP č. KZP-PO4-SC431-2018-48/W736 

(SO 02 Školská jedáleň) podpísaná oboma zmluvnými stranami zverejnená 

v CRZ, dňa 08.04.2021 nadobudla účinnosť. 

 Vzhľadom na prebiehajúci proces podpisovania Zmlúv o poskytnutí NFP, Gymnázium 

M. Kováča dňa 22.03.2021 vyzvalo na súčinnosť pri podpise zmlúv úspešných 

uchádzačov z verejného obstarávania na predmet zákaziek: stavebný dozor, 

manažment riadenia projektu, vypracovanie energetického certifikátu, 

vypracovanie prevádzkového a manipulačného poriadku. Vedenie Gymnázia M. 

Kováča vo výzve upozornilo úspešných uchádzačov, že v rámci rozhodnutí  

o schválení poskytnutia NFP boli vyčlenené neoprávnené výdavky a že sa tieto 

nebudú realizovať. Z uvedeného dôvodu boli výsledné sumy za vykonanie 

predmetných zákaziek krátené o sumu neoprávnených výdavkov. 

 Dňa 24.03.2021 Gymnázium M. Kováča súčasne odoslalo poskytovateľovi NFP – 

Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre Žiadosť o zahájenie vykonania 

kontroly verejného obstarávania v projekte „Zníženie energetickej náročnosti 

Gymnázia M. Kováča v Banskej Bystrici“. Vykonanie procesu kontroly verejného 

obstarávania Gymnázium  M. Kováča žiadalo v predmetoch zákaziek: stavebný dozor, 

manažment riadenia projektu, energetický certifikát, prevádzkový a manipulačný 

poriadok, stavebné práce.  

 Keďže pri zákazke „stavebný dozor“ a „vyhotovenie energetického certifikátu“ 

úspešní uchádzači z rôznych dôvodov nereflektovali na súčinnosť pri podpise zmluvy, 

boli oslovení uchádzači umiestnení vo VO na druhom mieste.  

 Dňa 22.04.2021 bolo Gymnázium M. Kováča agentúrou SIEA vyzvané na 

predloženie dokumentov ku kontrole verejného obstarávania vo všetkých 

zákazkách. Vedenie školy predložilo požadované doklady na kontrolu dňa 

29.04.2021. 

 Oddelenie kontroly verejného obstarávania agentúry SIEA ukončilo kontrolu VO na 

zhotoviteľa diela k 06.07.2021, zaslaním Správy z administratívnej finančnej 

kontroly VO. Doručením predmetnej Správy nadobudla Zmluva o dielo na 



 

 

34 

zhotovenie stavby s fi. Metrostav, a.s. účinnosť a platnosť. Mandátne zmluvy so 

stavebným dozorom, externým manažmentom a zmluvou na vyhotovenie 

prevádzkových a manipulačných poriadkov uzavreté neboli. 

 Zhotoviteľ diela listom dňa 07.06.2021 vyzval Gymnázium M. Kováča na 

zorganizovanie koordinačnej porady účastníkov projektu „Zníženie energetickej 

náročnosti Gymnázia Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici“. Potrebu koordinačnej 

porady odôvodňovala fi. Metrostav, a.s. aktuálnou situáciou na trhu so stavebnými 

materiálmi – dlhé dodacie lehoty, nárast cien stavebných materiálov a iné skutočnosti 

závažne ovplyvňujúce realizáciu zákazky „Zníženie energetickej náročnosti Gymnázia 

Mikuláša Kováča“ 

 Koordinačná porada sa konala 17.06.2021 v priestoroch Gymnázia M. Kováča za 

účasti vedenia školy, dvoch zástupcov fi. Metrostav, a.s., koordinátora verejného 

obstarávania, prednostu Okresného úradu Banská Bystrica, vedúceho odboru 

školstva Okresného úradu Banská Bystrica a vedúce oddelenia analýz, 

finančných a kontrolných činností. Predmetom pracovnej porady bola žiadosť fi. 

Metrostav, a.s. o navýšenie schváleného rozpočtu projektu a predĺženie 

harmonogramu realizácie hlavných aktivít projektu. V záveroch porady navrhol 

súčinnosť zriaďovateľ školy, zároveň zhotoviteľ diela uviedol, že v prípade potreby 

nepristúpia k prevzatiu staveniska. 

 Pri riešení situácie so zmluvným vysporiadaním sa so zhotoviteľom diela bola 

písomne oslovená aj agentúra SIEA dňa 25.06.2021 Žiadosťou o stanovisko. 

Implementačná agentúra vo svojej odpovedi zo dňa .... ponechala rozhodnutie na 

vedení školy, v otázke vypovedania, resp. ukončenia zmluvných vzťahov s fi. 

Metrostav, a.s. 

 15.07.2021 Gymnázium M. Kováča písomne vyzvalo zhotoviteľa diela – fi. 

Metrostav, a.s v zmysle čl. 5 Čas plnenia, bod 5.3, písm.) a Zmluvy. na prevzatie 

staveniska. 30.07.2021 fi. Metrostav požiadala o predĺženie termínu prevzatia 

staveniska a zároveň opätovne požiadala o navýšenie rozpočtu projektu, ktoré 

odôvodnila dopadom pandémie COVID-19 na nárast cien a dodacie lehoty stavebných 

materiálov.  

 24.08.2021 Gymnázium M. Kováča predĺžilo prevzatie staveniska do 30.09.2021, 

zároveň pripomenulo povinnosť ukončiť stavebné práce do 12 mesiacov od prevzatia 

staveniska, a zároveň povinnosť dodržať lehotu stanovenú Zmluvami o poskytnutí 

NFP.  

 Vzhľadom na opätovnú žiadosť zhotoviteľa diela o navýšenie rozpočtu projektu 

a predĺženiu harmonogramu realizácie hlavných aktivít projektu sa dňa 31.08.2021 

uskutočnilo pracovné stretnutie na regionálnom pracovisku agentúry SIEA 

v Bratislave.  

 

Cieľ priebežne plnený, trvá.  

 

3. V zmysle dodržiavania pravidiel BOZP a zabezpečenia ochrany žiakov, učiteľov 

a majetku školy postupne zabezpečiť finančné prostriedky a realizovať opravu a údržbu 

oplotenia školy a vybudovanie parkovacej plochy v jednotlivých etapách v zmysle 

Žiadosti o pridelenie finančných prostriedkov zaslanej dňa 29.05.2018 v celkovej 

sume 39 189,10 €. 

 

1.etapa ....................................................... 11 122,82 € 

2.etapa .......................................................   8 073,88 € 

3.etapa ....................................................... 15 675,89 € 

4.etapa .......................................................   4 316,51 € 
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 V decembri 2020 začalo Gymnázium M. Kováča v zmysle Žiadosti o pridelenie 

finančných prostriedkov na havarijný stav oplotenia školy realizovať postupnú opravu 

a údržbu oplotenia areálu pre zabezpečenie ochrany žiakov, učiteľov a majetku školy. 

Vzhľadom k tomu, že areál školy predstavuje 17 200 m2, oprava a údržba existujúcich 

pletív, murív a iného pôvodného oplotenia bola realizovaná po jednotlivých etapách. 

 K 17.12.2020 došlo v rámci 1.etapy k osadeniu malej bránky pri učebnom pavilóne 

A.  Celková  hodnota  osadenej bránky spolu s opravnými prácami predstavovala 

3 600 €. Z plánovanej hodnoty opravy a údržby v 1.etape momentálne teda evidujeme 

zostatok z predpokladaných výdavkov v hodnote 7 522,82 €. 

 V rámci 2.etapy sa k 21.12.2020 údržbou a opravou pôvodného muriva a pletiva 

osadila veľká dvojkrídlová brána pre vozidlá pri pavilóne E - školskej jedálni, taktiež 

malá bránka pri školskej jedálni. Celková hodnota uvedených činností predstavovala 

sumu 5 650,02 €. V 2.etape evidujeme zostatok z predpokladaných výdavkov v 

hodnote 2 423,86 €. 

 3.etapa opráv a údržby havarijného stavu oplotenia areálu školy sa kvôli prechodu na 

dištančné vyučovanie, nedostatok materiálov na trhu spôsobeného pandémiou 

ochorenia COVID-19 a nepriaznivým počasím posunula na jún 2021. 3.etapa bola 

zameraná na pletivo a murivo, obkolesujúce ihrisko v areáli školy. K 25.06.2021 sa 

oplotenie opravilo a údržbou sfunkčnilo, sumu za opravu a údržbu tejto časti oplotenia 

predstavovala celkom 1 636,08 €. V 3.etape momentálne teda evidujeme zostatok 

z predpokladaných výdavkov v hodnote 14 039,81 €. 

 4.etapa opráv a údržby oplotenia areálu školy nebola v šk. roku 2020/2021 

realizovaná. 

 V roku 2018 bola zriaďovateľovi školy zaslaná Žiadosť o pridelenie finančných 

prostriedkov na  opravu a údržbu oplotenia areálu GMK v celkovej sume 39 189,10 €. 

V rokoch 2020/2021 bolo vzhľadom na prebiehajúce rekonštrukčné práce pavilónu 

A a čerpanie finančných prostriedkov z eurofondov nevyhnuté riešiť situáciu 

s oplotením areálu školy čiastkovými činnosťami v celkovej sume 10 886,10 €. 

 

Cieľ priebežne plnený, trvá.  

 

4. Pokračovať v rekonštrukcii a údržbe interných priestorov pavilónu A – postupná 

rekonštrukcia 5  tried  umiestnených  na  prízemí  – I.A, III.A, V.A, V.B, španielska 

učebňa, 1 kabinetu na druhom poschodí, WC na prízemí školy, ekonomického úseku. 

 

 V šk. roku 2020/2021 boli priority školy popísané v predchádzajúcom texte, 

v dôsledku čoho nebola realizovaná rekonštrukcia a údržba interných priestorov 

pavilónu A aj vzhľadom k tomu, že väčšina vyučovacieho procesu prebiehala online 

formou. 

Cieľ trvá.  

 

5. Zastaranosť jednotlivých objektov so sebou prináša časté náklady na opravu elektrickej 

inštalácie, vodovodného a kanalizačného potrubia. V horizonte nasledujúcich piatich 

rokov bude preto nevyhnutné vypracovať a postupne realizovať projekt komplexnej 

výmeny vodovodných rozvodov a kanalizačného potrubia rozdelený na viacero etáp 

s cieľom postupne meniť stratégiu financovania opráv a údržby z neustáleho riešenia 

neodkladných havarijných stavov na prevenciu a plánovanie rekonštrukčných 

a údržbárskych činností. 
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 V rámci Národného projektu Energetická obnova verejných budov v Slovenskej 

republike – výzva č. 19 (Operačný program Kvalita životného prostredia) sa vykonali 

aj rekonštrukčné práce elektroinštalácie, zavedenie energeticky šetrných svietidiel,  

rekonštrukcia splaškovej a dažďovej kanalizácie, prebehla aj montáž nového 

odkvapového systému.  

 Z dôvodu pravidelného upchávania toaliet na prízemí, vystupovania tekutých splaškov 

do toaletných zariadení, upchávania odtokov, unikania časti splaškov pod základy 

budovy a vytláčania nadmerného zápachu z kanalizačného potrubia v pavilóne A, bol 

dňa 03.03.2021 vykonaný monitoring ležatej kanalizácie pri pavilóne A školy 

profesionálnou architektonickou kanceláriou v celkovej sume 438 €. Na základe 

odborného posudku z monitoringu, ktorým bolo posúdené, že ide o havarijný, 

nevyhovujúci a život ohrozujúci stav splaškovej kanalizácie v pavilóne 

A, vykonalo GMK dňa 02.06.2021 prieskum trhu s cieľom zistiť finančnú hodnotu 

opravy a údržby splaškovej kanalizácie v uvedenom stave.  

 Vzhľadom k tomu, že po odborných konzultáciách s kompetentnými spoločnosťami 

v rámci prieskumu trhu bolo zistené, že oprava a údržba splaškovej kanalizácie 

pavilónu A bude rozsiahlejšia, GMK pristúpilo k rozdeleniu opráv a údržby do dvoch 

etáp:  

1.etapa – oprava a údržba vonkajšej, ležatej časti splaškovej kanalizácie – trasou od 

poslednej stupačky na prízemí v priestoroch toaliet pavilónu A po vyúsťujúcu 

kanalizačnú šachtu pri pavilóne C – telocvični, 

2.etapa – oprava a údržba vnútornej časti splaškovej kanalizácie – trasou od 

najvrchnejšej stupačky na 2. poschodí v priestoroch toaliet pavilónu A po poslednú 

stupačku na prízemí v priestoroch toaliet pavilónu. 

 Rozsiahlosť opráv a údržby havarijného stavu splaškovej kanalizácie by predstavovalo 

investíciu približne viac ako 23 000 €. Po konzultáciách s odbornými spoločnosťami 

sa za prioritu určila 1.etapa – oprava vonkajšej časti splaškovej kanalizácie. 

 Na základe predložených cenových ponúk od oslovených nezávislých spoločností 

prebehlo vyhodnotenie prieskumu trhu 04.06.2021. 21.06.2021 predložilo GMK 

zriaďovateľovi školy Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na riešenie 

havarijného  stavu  splaškovej kanalizácie pri pavilóne A v celkovej hodnote 

11 449,13 €. 

Cieľ priebežne plnený, trvá.  

 

6. Komplexná údržba a rekonštrukcia existujúcej infraštruktúry siete (vybudovanie 

modernej štruktúrovanej siete, zvýšenie rýchlosti pripojenia na internet) a dobudovanie 

ďalšej učebne informatiky ako východisko implementácie inovatívnych metodík pre e-

vzdelávanie a e-konzulting v zmysle štátneho programu Budovanie informačnej 

spoločnosti – Využitie IKT a IKT infraštruktúry novej generácie vo vzdelávaní. 

Sprístupnenie uvedenej siete okrem pedagógov aj pre žiakov školy. 

 

 16.10.2020 nákup komunikačných setov na dištančné vzdelávanie, 

 nákup troch nových notebookov pre učiteľov, 

 22.12.2020 realizácia projektu EDUNET, kde nám MŠVVaŠ SR zabezpečilo 

vybudovanie WiFi siete pre pedagógov a žiakov so zabezpečeným prístupom na 

internet, 
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 16.06.2021 inštalácia projektoru a zavedenie pevného internetu do 1.A triedy, 

 24.08.2021 rozšírenie pevného pripojenia na internet v kabinete španielskeho jazyka. 

 

Cieľ má dlhodobý charakter, trvá.  

 

7. Po ukončení pilotáže zaviesť do praxe smernicu o definovaní kompetencií a rozsahu 

oprávnení pre jednotlivých zamestnancov - štrukturalizácia fungovania informačných 

systémov v rámci gymnázia (aSc agenda, Office 365, Štátna pokladnica, slovensko.sk 

ústredný portál verejnej správy, Centrálny register zmlúv, Rezortný informačný systém, 

Úrad pre verejne obstarávanie www.uvo.gov.sk, WinIBEU, Vema, Školská jedáleň 4). 

 

 V šk. roku 2020/2021 boli zadefinované digitálne kompetencie pedagogických 

zamestnancov v zmysle profesijných štandardov a špecializácie zamestnancov. V šk. 

roku 2021/2022 budú zadefinované kompetencie nepedagogických zamestnancov 

v rámci špecifických systémov využívaných na Gymnáziu M. Kováča.  

 

Cieľ splnený. 

 

B) Strategické ciele v oblasti technicko-ekonomického zabezpečenia   

stanovené na školský rok 2021/2022 

 
1. Pokračovať a ukončiť realizáciu Národného projektu Energetická obnova verejných 

budov v Slovenskej republike (Operačný program Kvalita životného prostredia) 

v zmysle Dohody medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Slovenskom 

inovačnou a energetickou agentúrou v nadväznosti na Smernicu EP 2010/31 na základe 

postupu zriaďovateľa – Ministerstva vnútra SR: 

- realizácia stavebných prác na objekte A Gymnázia Mikuláša Kováča v zmysle kritérií 

stanovených Národným projektomEnergetická obnova verejných budov v Slovenskej 

republike (Operačný program Kvalita životného prostredia)a Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4/SC431-2017-19/M974 zo dňa 

14.08.2018, kedy bola zmluva obidvoma stranami podpísaná: 

 

 ukončiť posledné právne i platobné vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy o dielo č. 7/2019; 

 aktívne participovať na overovaní a kontrolovaní využitia nenávratného finančného 

prostriedku v zmysle Národného projektu Energetická obnova verejných budov 

v Slovenskej republike vládnymi subjektami a zástupcami agentúry SIEA po dobu 5 rokov 

od ukončenia projektu; 

 uzavrieť Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmet tvoria merateľné 

ukazovatele, upravené podľa reálneho stavu zhotovenia diela. 

 zabezpečiť súčinnosť pri odbornej kontrole kompetentných zamestnancov agentúry SIEA 

na mieste realizácie projektu – v priestoroch Gymnázia M. Kováča. 

 po schválenej kontrole uhradiť záverečnú Žiadosť o platbu v celkovej hodnote 54 437,00 €, 

v rámci ktorej je Gymnázium M. Kováča povinné uhradiť aj identifikované neoprávnené 

výdavky v celkovej hodnote 5 688,93 € s použitím finančných prostriedkov účelovo 

viazaných na pokrytie neoprávnených výdavkov projektu, pridelených zriaďovateľom 

školy – Okresným úradom Banská Bystrica.  

 spolu s externým manažmentom projektu – p. Vargom, fi. ZL-stav, s.r.o. zabezpečiť 

dodanie Hlásenia aktuálneho stavu projektu a Záverečnej monitorovacej správy.  

http://www.uvo.gov.sk/
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 zabezpečiť kontrolu a písomnú evidenciu spotreby energií (elektrina, plyn – vykurovanie) 

po dobu piatich rokov, prostredníctvom písomných, záznamových odpisov energií  za 

účelom preukázania zníženia energetickej náročnosti Gymnázia M. Kováča vplyvom 

rekonštrukčných úprav.  

 

2. Realizácia činností vyplývajúcich z novej zverejnenej Výzvy č.48 Národného projektu 

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov(Operačný program Kvalita 

životného prostredia)OPKZP-PO4-SC431-2018-48:objekty C, D, E: 

 

 16.09.2020 bola agentúrou SIEA doručená Výzva na doplnenie žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok č. 2020/EŠIF/19 984-7, ktorú v súčasnosti kompletizujeme a dopĺňame 

požadované doklady; 

 21.09.2020 vedenie školy podpísalo Zmluvu o dielo s firmou Metrostav, a. s., ktorá 

nadobudne účinnosť schválením Žiadostí o  poskytnutie nenávratných finančných 

príspevkov; 

 uzavrieť mandátne zmluvy s výhernými zástupcami firiem v rámci VO, ktoré zabezpečia 

k zhotoveniu diela Stavebný dozor, Prevádzkové a manipulačné poriadky, Manažment 

riadenia a projektový manažér a Energetický certifikát; 

 kompletizovať doklady k výzvam na doplnenie žiadostí o NFP; 

 odo dňa účinnosti Zmluvy o dielo do 15 kalendárnych dní zaslať Výzvu na prevzatie 

staveniska; 

 podpísanie Protokolu o prevzatí staveniska obidvoma zmluvnými stranami; 

 do 7 dní od podpísania Protokolu o prevzatí staveniska reálne stavenisko prevziať; 

 realizácia stavebných prác – 12 mesiacov od začatia stavebných prác tieto ukončiť; 

 v prípade prevzatia staveniska zhotoviteľom diela, pristúpiť k realizácii projektu 

„Zníženie energetickej náročnosti Gymnázia Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici“, 

aktualizovať platný harmonogram stavebných prác, tvoriaci prílohu Zmluvy o dielo na 

zhotovenie stavby, uzavrieť zvyšné mandátne zmluvy a požiadať agentúru SIEA 

o predĺženie harmonogramu realizácie hlavných aktivít projektu, minimálne o 

dobu 12 mesiacov; 

 Po začatí stavebných prác najneskôr do 20 dní od začatia zaslať na SIEA správu o začatí 

fyzickej realizácie projektu – Hlásenie o realizácii hlavných aktivít projektu. 

 Najskôr po 30 dňoch realizovania stavebných prác podať prvú ŽoP. 

 V prípade začatia realizovania stavby požiadať pri prvej ŽoP zároveň aj o refundáciu 

prvotných nákladov projektu v celkovej hodnote 43 200 € (projektová dokumentácia – 

32 400 €, energetický audit – 10 800 €), ktoré boli odbornými hodnotiteľmi SIEA 

identifikované ako oprávnené. 

 V prípade neprevzatia staveniska zhotoviteľom diela, sledovať počet dní neprevzatia 

staveniska, vyčísliť zmluvné sankcie vyplývajúce z omeškania prevzatia staveniska, jednať 

s fi. Metrostav, a.s. o možnom ukončení zmluvných vzťahov. V takom prípade by 

nasledovalo aj ukončenie zmlúv s agentúrou SIEA. 

 
3. Vzhľadom k tomu, že Gymnáziu M. Kováča bol úspešne schválený projekt MŠVVaŠ SR 

Školský digitálny koordinátor bude v šk. roku 2021/2022 dôležité zamerať časť  

pridelených finančných prostriedkov na realizáciu uvedeného projektu. 
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 Zabezpečenie aktuálnych digitálnych interaktívnych technológií a aplikácií s dôrazom  na 

online komunikáciu, dištančné vzdelávanie a materiálno-technické zabezpečenie projektu.

  

4. Pokračovať aj v šk. roku 2021/2022 v realizácii opráv a údržby oplotenia areálu školy 

v jednotlivých etapách v zmysle Žiadosti o pridelenie finančných prostriedkov zaslanej 

dňa 29.05.2018 v celkovej sume 39 189,10 €. Sumarizácia zostatkov k jednotlivým 

etapám: 

1.etapa .......................................................   7 522,82 € 

2.etapa .......................................................   2 423,86 € 

3.etapa ....................................................... 14 039,81 € 

4.etapa .......................................................   4 316,51 € 

 SPOLU              28 303,00 €   

    

 Opraviť a údržbou sfunkčniť oplotenie v smere od Mládežníckej ulice, t. j. medzi školskou 

jedálňou a pavilónom D, taktiež medzi ihriskom a pavilónom C – telocvičňou, a takisto 

v smere od ihriska k pavilónu A osadiť menšiu bránku.  

 V rámci 4.etapy sa zamerať aj na vytvorenie návrhov umiestnenia a podoby/formy 

parkovacej plochy v areáli školy.  

 Cieľom je úplné uzavretie areálu školy pre cudzie osoby z dôvodu potenciálneho 

nebezpečenstva ohrozenia zdravia žiakov, zamestnancov i rodičov školy, poškodenia 

majetku školy alebo odcudzenia majetku školy.  

 

5. Pokračovať v rekonštrukcii a údržbe interných priestorov pavilónu A – postupná 

rekonštrukcia 5 tried umiestnených  na  prízemí  – I.A, III.A, V.A, V.B, španielska 

učebňa, 1 kabinetu na druhom poschodí, WC na prízemí školy, ekonomického úseku. 

 

 Cieľ je trvalo aktuálny, je však závislý od dostatočného množstva pridelených finančných 

prostriedkov.  

 

6. Zastaranosť jednotlivých objektov so sebou prináša časté náklady na opravu elektrickej 

inštalácie, vodovodného a kanalizačného potrubia. V horizonte nasledujúcich piatich 

rokov bude preto nevyhnutné vypracovať a postupne realizovať projekt komplexnej 

výmeny vodovodných rozvodov a kanalizačného potrubia rozdelený na viacero etáp 

s cieľom postupne meniť stratégiu financovania opráv a údržby z neustáleho riešenia 

neodkladných havarijných stavov na prevenciu a plánovanie rekonštrukčných 

a údržbárskych činností. 

 

 Po schválení predloženej Žiadosti o pridelenie finančných prostriedkov na riešenie 

havarijného stavu splaškovej kanalizácie pri pavilóne A a pridelení potrebných FP začať 

realizovať 1.etapu opravy a údržby splaškovej kanalizácie pri pavilóne A v celkovej sume 

11 450 €. 

 

7. Komplexná údržba a rekonštrukcia existujúcej infraštruktúry siete (vybudovanie 

modernej štruktúrovanej siete, zvýšenie rýchlosti pripojenia na internet) a dobudovanie 

ďalšej učebne informatiky ako východisko implementácie inovatívnych metodík pre e-

vzdelávanie a e-konzulting v zmysle štátneho programu Budovanie informačnej 

spoločnosti – Využitie IKT a IKT infraštruktúry novej generácie vo vzdelávaní. 

Sprístupnenie uvedenej siete okrem pedagógov aj pre žiakov školy. 
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Oblasť pedagogického rozvoja a organizačného zabezpečenia 
 

A) Strategické ciele školy pre oblasť pedagogického vzdelávania 

a rozvoja stanovené na školský rok 2020/2021 – vyhodnotenie ich 

plnenia 

 

1. V spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, Ministerstvom vnútra SR, 

Veľvyslanectvom ČĽR, Konfuciovým inštitútom pri STU Bratislava prostredníctvom  

zriaďovateľa – Okresný úrad, Banská Bystrica iniciovať uzatvorenie medzinárodnej 

dohody medzi slovenskou a čínskou stranou o zriadení a fungovaní päťročného 

študijného odboru 7902 J 74 – bilingválne štúdium s druhým vyučovacím jazykom 

čínskym. 
 

 Už 17.07.2020 riaditeľka školy na stretnutí riaditeľov bilingválnych slovensko-

španielskych sekcií s ministrom školstva SR prerokovala problematiku uzatvorenia 

medzinárodnej dohody o zriadení a fungovaní päťročného študijného odboru 7902 J 74 

– bilingválne štúdium s druhým vyučovacím jazykom čínskym. Podľa vyjadrenia 

ministra pre čínsku stranu predstavuje problém fungovanie GMK pod iným 

zriaďovateľom – Ministerstvom vnútra SR, pričom kompetencie uzatvárať 

medzinárodné dohody súvisiace so vzdelávaním má výlučne MŠVVaŠ SR. MŠVVaŠ 

SR pripravuje koncepciu delimitácie škôl v pôsobnosti MV SR pod MŠVVaŠ SR. 

V rámci uvedeného by bolo uzavretie dohody po uvedenej delimitácii jednoduchšie. 

    Uzavretie medzinárodnej dohody je zároveň limitované ukončením a vyhodnotením  

experimentálneho overovania bilingválneho slovensko-čínskeho štúdia. 
    Realizáciu tejto úlohy, podobne ako aj ďalších, spomalil a v niektorých prípadoch 

zastavil aj vývoj v spoločnosti, predovšetkým hrozba pandémie vírusu COVID-19. 

Úloha zostáva v platnosti na nastávajúce obdobie. 

 V spolupráci s KI pri STU v Bratislave naďalej vyvíjame úsilie  o dosiahnutie tohto 

cieľa, pandemická situácia však väčšinu procesov spomalila a  náš kontakt s MŠVVaŠ 

SR a veľvyslanectvom ČĽR v SR sa prioritne orientoval na zabezpečenie aktuálnych 

potrieb výchovno-vzdelávacieho procesu (lektori, online vyučovanie, učebné materiály, 

čínske vzdelávacie portály,...) v čase dištančného vzdelávania. 

 V súčasnosti sme iniciovali stretnutie zástupcov GMK s generálnou riaditeľkou 

sekcie stredných škôl na MŠVVaŠ SR, ktoré by sa malo konať v najbližšej dobe. 

 

Cieľ trvá. 

 

2. V zmysle prebiehajúcich rokovaní medzi Gymnáziom Mikuláša Kováča, Konfuciovým 

inštitútom pri STU Bratislava a po ústretovej konzultácií s ústredím Konfuciových 

inštitútov v Čínskej ľudovej republike zriadiť na pôde Gymnázia M. Kováča oficiálnu  

Konfuciovu učebňu ako súčasť školy pod gestorstvom Konfuciovho inštitútu pri STU 

Bratislava. Na prevádzku Konfuciovej učebne sa v projekte vyčlenili nasledovné priestory 

Gymnázia Mikuláša Kováča Zriadenie Konfuciovej učebne zahŕňa nasledovné činnosti: 

 vyčleniť, vybaviť a zariadiť priestory pre administratívne pracovisko a učebné priestory 

Konfuciovej učebne,  

 zabezpečiť materiálno-technické vybavenie Konfuciovej učebne približne v sume 17 760 € 

– zariadenie, knižničné fondy, 

 nakúpiť administratívno-kancelárske vybavenie Konfuciovej učebne približne v sume 1 

350 € v zmysle schváleného Projektu zriadenia Konfuciovej učebne pri GMK,  

 menovať slovenského a čínskeho riaditeľa Konfuciovej učebne,  
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 realizácia slávnostného otvorenia Konfuciovej učebne za účasti pozvaných hostí,  

 vypracovať plán činnosti Konfuciovej učebne – tréningy, kurzy, prednášky, propagácia 

čínskeho jazyka a kultúry. 

 

 Celkový objem štartovacieho balíčka bol poskytnutý vo výške 26 026,92 €. Aj 

napriek mimoriadnej pandemickej situácii v roku 2020, vyhláseniu núdzového stavu v 

republike a znevýhodnenej situácii na dopytovom trhu so zariadením i materiálmi sa 

nám podarilo realizovať kľúčové aktivity nevyhnutné na zriadenie a priestorové 

zabezpečenie KU pri GMK v Banskej Bystrici. 

 Z poskytnutej sumy sa nám podarilo vyčerpať väčšinový podiel finančných 

prostriedkov s dôrazom na materiálno-technické zabezpečenie a údržbu/opravu 

priestorov učební: 

 suma žiadaných finančných prostriedkov:  24 889 64 € 

 suma poskytnutých finančných prostriedkov: 26 026,92 € 

 suma investovaných finančných prostriedkov: 22 763,22 € 

        - personálne výdavky – 441,28 € 

        - zariadenia a vybavenie – 15 207,28 € 

        - administratívne výdavky 1 103,43 € 

        - aktivity    6011,23 € 

 nerealizované finančné prostriedky:   1 259,14 € 

 Otvorenie Konfuciovej učebne bolo realizované 02.09.2020 za prítomnosti zástupcov 

Konfuciovho inštitútu pri STU Bratislava. Protipandemické opatrenia neumožnili 

účasť zástupcov relevantných orgánov ČĽR, veľvyslanectva ČĽR v SR. Z uvedených 

dôvodov bolo dohodnuté, že akt slávnostného otvorenia sa uskutoční po dohode strán 

a zlepšení pandemickej situácie. 

 V šk. roku 2020/2021 prebiehali prípravné práce na spustení webovej stránky 

a prezentácii KU na sociálnych sieťach. 

 Zabezpečenie výroby signifikantného administratívneho materiálu – pečiatka, 

hlavičkový papier... 

 

Cieľ splnený. 

 

3. Predĺženie Projektu experimentálneho overovania učebných osnov čínskeho jazyka 

ako druhého vyučovacieho jazyka v rámci päťročného študijného odboru 7902 J 74 – 

bilingválne štúdium s druhým vyučovacím jazykom – čínskym jazykom a učebných 

osnov predmetov vyučovaných v čínskom jazyku schváleného Rozhodnutím Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2015-1933/60069:2-10B0 

v rámci Školského vzdelávacieho programu Čínsky sen. 

 

 Po vzájomnej konzultácii s ŠPÚ (garantom projektu ) a zriaďovateľom sme požiadali 

o predĺženie experimentálneho overovania slovensko-čínskeho bilingválneho štúdia 

dňa 03.11.2020. MŠVVaŠ odpovedalo na našu žiadosť kladne a listom č. 

2020/19028:2-A2202  zo dňa 20.11.2020 proces experimentálneho overovania 

predĺžilo o dva roky, teda do 31.08.2023. 

 

Cieľ splnený. 

 

4. Revízia obsahového štandardu predmetov v rámci jednotlivých ročníkov – presun 

učiva, tém v rámci UO, TVVP a splnenie výkonového štandardu pre jednotlivé predmety. 
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 vytypovať učivo, ktoré nebolo prebraté v dostatočnej miere počas dištančného 

vzdelávania a zaradiť ho ako povinný obsah TVVP v mesiaci september nasledujúceho 

školského roka; 

 zisťovanie úrovne vedomostí a zručností žiakov po ukončení prerušenia školského 

vzdelávania v školách – formou testu zistiť mieru ovládania konkrétnych tematických 

celkov; 

 v prípade zistenia väčších disproporcií prehodnotia predmetové komisie rozsah 

vzdelávacieho štandardu ŠVP, ŠkVP a v nevyhnutnej miere ho zredukujú; 

 

 Vyučujúci jednotlivých predmetov zrealizovali anketu, ktorej cieľom bolo zistiť 

potenciálnu mieru nadobudnutých vedomostí žiakov vo všetkých ročníkoch v rámci 

obsahových štandardov. Predmetom ankety bolo sebahodnotenie žiakov 

percentuálnym vyjadrením na škále od 0 % - 100 %, pričom žiaci mali skúsiť 

objektívne vyjadriť svoje nadobudnuté vedomosti v percentách za obdobie prechodu na 

dištančné vzdelávanie. Žiaci svoje vedomosti, nadobudnuté počas dištančného 

vzdelávania odhadli v priemere na úrovni 62% (slovenský jazyk 64,54%, čínsky jazyk 

67%, španielsky jazyk 59,09%, anglický jazyk 50,6%, fyzika 50,8%, matematika 

55,1%, informatika 54,8%, chémia 59,3%, geografia 57,5%, biológia 60,06%, dejepis 

72,4%, občianska náuka  64,2%, umenie a kultúra 58,65%).   

 Po nástupe na prezenčné štúdium dňa 17.04.2021 prebehli mimoriadne zasadnutia 

predmetových komisií, v rámci ktorých bola prerokovaná potenciálna miera revízie 

obsahového štandardu predmetov v rámci jednotlivých ročníkov.  

 V zmysle vyjadrenia vyučujúcich a záverov zasadaní predmetových komisií bol obsah 

učiva v súlade s ŠkVP, potrebná bola len minimálna miera korekcie obsahových 

štandardov. 

 Revízia obsahového štandardu nepresiahla 6 vyučovacích hodín v jednotlivých 

predmetoch a ročníkoch a TVVP boli preukázateľne upravené o kapitolu „Opakovanie 

učiva predchádzajúceho ročníka.“ 

 Úroveň vedomostí žiakov sa preverovala priebežne aj počas dištančného vzdelávania 

– testy, písomné práce, ústne odpovede, projekty a prezentácie. Priebežné hodnotenie 

a klasifikácia sa premietli do známok podľa metodického pokynu na hodnotenie 

a klasifikáciu žiakov stredných škôl. Po nástupe žiakov na prezenčnú formu 

vzdelávania vykonali vyučujúci španielskeho, čínskeho a anglického jazyka 

overovacie testy na zistenie dosiahnutej úrovne vo všetkých ročníkoch štúdia.  

 Sekcia bilingválneho slovensko-španielskeho štúdia vykonala v ročníkoch 1., 2., 3. 

pravidelné záverečné skúšky.  

 

Úroveň nadobudnutých jazykových zručností po nástupe na prezenčné štúdium 

Jazyk Ročník Úroveň v zmysle EJRR Zručnosti 

anglický jazyk 1. ročník A2 – B1 
gramatika, slovná 

zásoba 

 
 

B1 – B2 
počúvanie, čítanie s 

porozumením 

 
2. ročník 

B1 
gramatika, slovná 

zásoba 

 
 

B1 - B2 
počúvanie, čítanie s 

porozumením 

 
3. ročník 

B1 – B2 
gramatika, slovná 

zásoba 

  B1 - B2 počúvanie, čítanie s 
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porozumením 

 
4. ročník 

B1 – B2 
gramatika, slovná 

zásoba 

 
 

B2 
počúvanie, čítanie s 

porozumením 

 
5. ročník 

B2 
gramatika, slovná 

zásoba 

 
 

B2 
počúvanie, čítanie s 

porozumením 

čínsky jazyk 1. ročník HSK2/A2 
počúvanie, čítanie s 

porozumením 

 2. ročník  HSK2 – HSK3/A2 – B1 písanie, počúvanie 

  HSK3/B1 čítanie s porozumením 

 3. ročník HSK3/B1 písanie 

 
 HSK3 - HSK4/B1 – B2  

počúvanie, čítanie s 

porozumením 

 
4. ročník HSK4/B2 

počúvanie, čítanie 

s porozumením 

  HSK3 – HSK4/B1 – B2 písanie 

 5. ročník HSK4 – HSK5/B2 – C1 písanie 

 
 HSK5/C1 

počúvanie, čítanie 

s porozumením 

španielsky jazyk 1. ročník A2 

gramatika, posluch 

s porozumením, 

čítanie 

s porozumením, 

písomný prejav, ústny 

prejav 

 

2. ročník B1 

gramatika, posluch 

s porozumením, 

čítanie 

s porozumením, 

písomný prejav, ústny 

prejav 

 

3. ročník B2 

gramatika, posluch 

s porozumením, 

čítanie 

s porozumením, 

písomný prejav, ústny 

prejav 

 

4. ročník B2 – C1 

gramatika, posluch 

s porozumením, 

čítanie 

s porozumením, 

písomný prejav, ústny 

prejav 

 

5. ročník C1 

gramatika, posluch 

s porozumením, 

čítanie 

s porozumením, 
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písomný prejav, ústny 

prejav 

 

Cieľ splnený. 

 

5. Vypracovať podrobnú metodickú aj obsahovú podobu dištančného vzdelávania, 

vrátane aktuálnych aplikácií a digitálnych prostriedkov; v každom predmete vytvoriť 

minimálne 5 vzorových vyučovacích hodín (napr. jeden tematický celok)  

s digitalizovaným obsahom (prednášky – výklad nového učiva, interaktívne listy, 

autokorektívne testy, pokusy, projekty, prezentácie). 

 

 vypracovať vzor/šablónu pracovného listu pre každý prírodovedný predmet vyučovaný 

v čínskom jazyku; 

 zostaviť pracovný tím z učiteľov prírodovedných predmetov a anglického jazyka pre 

tvorbu učebných materiálov a pracovných listov; 

 spracovať učivo prírodovedných predmetov podľa obsahového štandardu ŠVP pre 

bilingválne gymnáziá do učebných materiálov a pracovných listov v čínskom jazyku, 

prednostne orientovaných na systematické budovanie odbornej slovnej zásoby – 

terminológie. 

 

 V roku 2020 bola vypracovaná organizačná smernica č. 3/2020 - Smernica 

o organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania žiakov Gymnázia M. Kováča 
v čase mimoriadnej situácie a mimoriadnej udalosti, ktorou  sa zadefinovala technicko-

materiálna a formálna stránka dištančného vzdelávania.  

 Obsahový štandard jednotlivých prírodovedných predmetov (pojmový aparát), 

potrebný pre vytvorenie šablóny pracovných listov a učebných materiálov,  bol 

v slovenskom jazyku vypracovaný jednotlivými vyučujúcimi – MAT (Mgr. Žabková), 

FYZ (Mgr. Bajnok), BIO (Mgr. Ružináková), CHE (RNDr. Morová), GEO (Mgr. 

Drugda).  

 V školskom roku 2020/2021 bol vo forme odborného slovensko-čínskeho 

terminologického slovníka spracovaný predmet fyzika. Na preklad materiálov 

k predmetom matematika, biológia, chémia a geografia bol oslovený oficiálny partner 

školy – Konfuciov inštitút pri STU v Bratislave, ktorý sa v rámci možností pokúsi 

zabezpečiť odborný preklad terminológie uvedených prírodovedných predmetov. 

Vzhľadom na neprítomnosť čínskych lektorov na Gymnáziu M. Kováča počas celého 

šk. roka 2020/2021, bola spracovaná terminológia zatiaľ predložená učiteľom 

anglického jazyka na preklad. 

 

Cieľ priebežne plnený, trvá.  

 

6. Kodifikovať platné učebnice a učebné materiály pre vyučovanie prírodovedných 

predmetov v čínskom jazyku. V zmysle aktuálnych rozvojových projektov Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zabezpečiť grant na tvorbu 

relevantných učebníc a učebných textov. Alternatívou pre financovanie tvorby tohto 

učebného materiálu je využitie finančných prostriedkov Konfuciovej učebne. 

 

 V spolupráci s Konfuciovým inštitútom pri STU v Bratislave boli do anglického 

jazyka preložené TVVP prírodovedných predmetov ako základné východisko pre 

pomocný učebný materiál. Preložené TVVP boli poskytnuté čínskym 

predkladateľom spolupracujúcim s Konfuciovým inštitútom pri STU v Bratislave.  
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 Ako alternatívu absencie čínskych lektorov a odborných učebníc prírodovedných 

predmetov v čínskom jazykov ponúkol Konfuciov inštitút pri STU v Bratislave 

možnosť rozšíriť odbornú čínsku knižnicu o tituly vo vlastníctve Konfuciovho 

inštitútu, na základe čoho vyučujúci čínskeho jazyka po dohode s riaditeľom KI pri 

STU prevzali 300 ks učebníc a kníh v čínskom jazyku.  

 Na tvorbu kníh a učebných materiálov v čínskom jazyku Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR nevytvorilo príslušný grant alebo výzvu, avšak ku koncu šk. roka 

2020/2021 poskytlo účelovo viazaný finančný príspevok na nákup učebníc so 

schvaľovacou doložkou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Uvedenú 

dotáciu ministerstvo plánovalo poskytnúť opakovane, preto v prípade, že bude možné 

využiť pridelené finančné prostriedky aj na nákup učebných materiálov bez 

schvaľovacej doložky, pristúpi Gymnázium M. Kováča k takejto možnosti získania 

učebníc v čínskom jazyku pre prírodovedné predmety. 

 

Cieľ splnený. 

 

7. V zmysle Protokolu o spolupráci medzi Instituto Cervantes Viena, Aula Cervantes 

Bratislava a Gymnáziom M. Kováča získať finančné prostriedky na zriadenie 

Akreditačného centra Cervantesovho inštitútu na Gymnáziu M. Kováča.   

 

 Zriadenie Akreditačného centra Cervantesovho inštitútu na Gymnáziu M. Kováča 

predstavuje dlhodobejší cieľ z hľadiska jeho realizácie, vzhľadom k tomu, že jeho 

zriadenie predpokladá získanie finančných prostriedkov v hodnote približne 30 000 

eur, získanie akreditácie na poskytovanie služieb a aktivít súvisiacich s rozvojom 

a šírením španielskeho jazyka a kultúry, a tiež personálne a priestorové zabezpečenie.  

 Keďže v roku 2020 zriadilo Gymnázium M. Kováča Konfuciovu učebňu pri GMK, 

z organizačného, personálneho i ekonomicko-hospodárskeho hľadiska bolo 

nevyhnutné venovať pozornosť predovšetkým tomuto jednému subjektu, aby jeho plné 

sprevádzkovanie bolo zabezpečené efektívne. 

 Nakoľko priority školy počas dištančného vzdelávania boli zamerané na skvalitňovanie 

výučby online, nebol priestor na získavanie finančných prostriedkov. Tieto financie 

Cervantesov inštitút neposkytuje a pre školu je zriadenie akreditačného centra finančne 

náročné. Akreditačné centrum je motiváciou pre externých študentov (kurzov pre 

iných ako našich študentov), ktorých v tomto období nemôžeme prijať na našej škole. 

Z uvedených dôvodov tento cieľ ostáva v platnosti.  

 

Cieľ je pre finančnú náročnosť nateraz nerealizovateľný. 

 

8. Dlhodobo udržať ustálený alebo zvyšujúci sa počet žiakov maturujúcich 

z prírodovedných predmetov v španielskom jazyku ako jedno zo základných kritérií 

hodnotenia kvality školy Veľvyslanectvom Španielskeho kráľovstva. 

 

Prihlásení žiaci na maturitu z prírodovedného predmetu v španielskom jazyku 

Školský rok Počet žiakov Počet prihlásených 

žiakov na maturitu 

Percentuálne vyjadrený 

počet 

2014/2015 24 14 58,33% 

2015/2016 41 27 65,85% 
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2016/2017 27 18 66,67% 

2017/2018 22 19 86,36% 

2018/2019 39 23 58,97 % 

2019/2020 32 22 68,75% 

2020/2021 38 27 71% 

 

V tomto šk. roku bol počet študentov, ktorí sa hlásia na MS z prírodovedného predmetu 

vyšší ako minulý rok – druhý najvyšší v priebehu 6 rokov, vyšší ako minulý rok. V šk. 

roku 2014/2015 to bolo z 24 žiakov 14 /58,33%/,  v 2015/2016 to bolo zo 41 žiakov 27 

/65,85%/, v 2016/2017 to bolo z 27 žiakov 18 /66,67%/, v šk. r. 2017/2018 to bolo 19 

z celkového počtu 22 /86,36%/, 2018/2019 to bolo 23 z celkového počtu 39 /58,97%/, v šk. 

roku 2019/2020 z celkového počtu 32 sa na titul Bachillerato prihlásilo 22 žiakov /68,75%/ 

a v tomto školskom roku 2020/2021 sa z celkového počtu 38 prihlásilo 27 študentov 

/71%/. Tieto údaje sú znázornené aj v nasledovnom grafe. V porovnaní s minulým rokom 

stúplo percento prihlásených žiakov na druhú najvyššiu priečku za ostatných 6 rokov: 71%  

( 2020 – 68,75%).   

                   

 
 

Cieľ splnený. 

 

9. Globálne rozvojové vzdelávanie aplikovať v rámci: 

 Testovacieho centra – pobočky SCIO CZ pre Národné porovnávacie skúšky, ktoré sú 

prijímacou skúškou pre prijatie uchádzačov na VŠ v Českej a Slovenskej republike. 

V Banskobystrickom samosprávnom kraji je to jediné testovacie centrum (v rámci SR 

fungujú v Žiline,  Martine, Poprade, Prešove, Košiciach, Michalovciach, Trnave, Nitra 

a Bratislave). 

 medzinárodného certifikovaného Centra skúšok pre získanie španielskych 

certifikátov DELE v zmysle Protokolu o spolupráci medzi Instituto Cervantes Viena, 
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Aula Cervantes Bratislava a Gymnáziom M. Kováča, ktorý bol podpísaný dňa 04.03.2013 

riaditeľom Instituto Cervantes Viena Juanom Manuelom Casadom Ramosom a riaditeľkou 

Gymnázia M. Kováča PaedDr. Alenou Paulovou a Akreditačného centra Cervantesovho 

inštitútu na Gymnáziu M. Kováča. 

 Konfuciovej učebne pri Gymnáziu Mikuláša Kováča. 

 

 

Údaje o počte uchádzačov na vykonanie Národných porovnávacích skúšok SCIO 

za obdobie školských rokov 2012/2013 až 2020/2021 

školský rok termín  uchádzači  spolu za školský rok 

 

2012/2013 

06. 04. 2013 21 

136 08. 05. 2013 90 

01. 06. 2013 25 

2013/2014 

12. 04. 2014 163 

463 08. 05. 2014 107 

31. 05. 2014 193 

2014/2015 

13. 12. 2014 198 

1286 

07. 02. 2015 219 

14. 03. 2015 195 

11. 04. 2015 258 

08. 05. 2015 270 

30. 05. 2015 146 

2015/2016 

12. 12. 2015 76 

1062 

06. 02. 2016 198 

12. 03. 2016 205 

02. 04. 2016 174 

30. 04. 2016 244 

               28. 05. 2016 165 

2016/2017 

10. 12. 2016 95 

1046 

03. 02. 2017 176 

04. 03. 2017 244 

01. 04. 2017 149 

29. 04. 2017 262 

27. 05. 2017 120 

2017/2018 

09. 12. 2017 111 

1260 

02. 02. 2018 233 

03. 03. 2018 226 

29. 03. 2018 293 

28. 04. 2018 284 

26. 05. 2017 113 

2018/2019 

08. 12. 2018 83 

1199 

01. 02. 2019 261 

09. 03. 2019 192 

30. 03. 2019 291 

01. 05. 2019 289 

25. 05. 2019 83 

2019/2020 

07. 12. 2019 127 

660 08. 02. 2020 258 

07. 03. 2020 275 
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2020/2021 

On-line forma 

zabezpečovaná 

SCIO 

0 0 

 

 V šk. roku 2020/2021 sa Národné porovnávacie skúšky SCIO neuskutočňovali 

prezenčnou formou z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie. Gymnázium 

Mikuláša Kováča plnilo v danom šk. roku úlohu sprostredkovateľa informácií 

týkajúcich sa kontaktných údajov prihlásených.  

 

Údaje o počte uchádzačov o vykonanie jazykových skúšok DELE  za obdobie školských 

rokov 2013/2014 až 2020/2021 

Školský rok Jazyková úroveň Počet účastníkov 

2013/2014 

B1 1 

B2 6 

C1 3 

2014/2015 
B2 3 

C1 3 

2015/2016 
B2 1 

C1 3 

2016/2017 
B2 1 

C1 1 

2017/2018 
B2 0 

C1 5 

2018/2019 
B2 1 

C1 5 

2019/2020 

 

B1 3 

B2 5 

C1 6 

2020/2021 

A2-B1 escolares 7 

B2 8 

C1 5 

Legenda: escolares – „nová“ kategória DELE skúšok 

 

 Konfuciovej učebne pri Gymnáziu Mikuláša Kováča. 

 V septembri 2020 sme sa s nadšením pustili do plnenia naplánovaných úloh podľa 

Plánu práce Konfuciovej učebne.  

 Realizovali sme aktivitu č. I. ČÍNA ZNÁMA - NEZNÁMA – 4 besedy spojené s 

videoprojekciou a cestovateľskými zážitkami a pôsobením našich učiteľov a študentov 

v ČĽR.  

 V mesiaci september (bez prítomnosti verejnosti) sa v obmedzenej forme (bez 

prítomnosti verejnosti) realizovala aktivita č. IV. PRÍPRAVNÝ KURZ NA HSK. 17 

študentov využilo ponuku od KIB a Tianjinskej univerzity a zúčastňovali sa online 

kurzov cez videoaplikáciu priamo s vyučujúcimi v Tianjine. Tieto aktivity prebiehali 

počas celého decembra a začiatku januára každý pondelok po dve hodiny. Cieľom 

bolo pripraviť žiakov na skúšky HSK4 a HSK5. Desať žiakov sa individuálne v 

decembri prihlásilo na online skúšku HSK5 a úspešne ju absolvovali.  

 Čiastočne sa nám podarilo realizovať aktivitu X. SPOZNÁVANIE ČÍNSKEJ 

SPOLOČNOSTI – 4 x sledovanie vybraného seriálu, dokumentu a online diskusia, o 

obsahu a s tým súvisiacich témach o živote a spoločnosti v ČĽR. Podobným 

spôsobom sme realizovali aj aktivitu XI. – 3 online stretnutia v rámci 
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LITERÁRNEHO KLUBU - čítanie z diel čínskej literatúry a preklad krátkych 

príbehov do slovenčiny. 

 

Cieľ trvá. 

 

10. Informatizácia prebiehajúcich systemizovaných procesov v riadení a fungovaní školy 

na úseku výchovy a vzdelávania, finančného a ekonomického zabezpečenia, 

personálnych procesov, školskej jedálne v zmysle platnej legislatívy – portál 

eGovernment, slovensko.sk (portal.eGov.sk).  

 

Cieľ splnený. 

 

B) Strategické ciele školy pre oblasť pedagogického vzdelávania 

a rozvoja stanovené na školský rok 2021/2022 

 
1. V spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, Ministerstvom vnútra SR, 

Veľvyslanectvom ČĽR, Konfuciovým inštitútom pri STU Bratislava prostredníctvom  

zriaďovateľa – Okresný úrad, Banská Bystrica iniciovať uzatvorenie medzinárodnej 

dohody medzi slovenskou a čínskou stranou o zriadení a fungovaní päťročného 

študijného odboru 7902 J 74 – bilingválne štúdium s druhým vyučovacím jazykom 

čínskym. 

 

2. V novo zriadenej Konfuciovej učebni pri Gymnáziu M. Kováča, ktorá je aktívnou 

súčasťou školy pod gestorstvom Konfuciovho inštitútu pri STU Bratislava realizovať 

projekty a aktivity na efektívne šírenie čínskeho jazyka a kultúry v spolupráci 

s partnerskými inštitúciami medzinárodného a celoslovenského charakteru. 

 

3. Verifikácia projektu experimentálneho overovania učebných osnov čínskeho jazyka 

ako druhého vyučovacieho jazyka v rámci päťročného študijného odboru 7902 J 74 – 

bilingválne štúdium s druhým vyučovacím jazykom – čínskym jazykom a učebných 

osnov predmetov vyučovaných v čínskom jazyku schváleného Rozhodnutím Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2015-1933/60069:2-10B0 

v rámci Školského vzdelávacieho programu Čínsky sen. 

 

4. Aktívna participácia na Národnom projekte edIT1, edIT2 v zmysle príspevku získaného 

na financovanie pozície Školského digitálneho koordinátora úlohou ktorého je 

koordinovať informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvom digitálnych technológií 

s cieľom podporiť transformáciu vzdelávania a školy pre 21. storočie, resp. digitálnu 

budúcnosť.  

Školský digitálny koordinátor zabezpečuje: 

- poradenstvo a odbornú pomoc v oblasti zavádzania nových digitálnych metód do  

vzdelávania, 

- spätnú väzbu pedagogickým zamestnancom školy v uplatňovaní a využívaní 

digitálnych metód, foriem a didaktických prostriedkov vo výchove a vzdelávaní, 

- vzdelávanie v oblasti využívania digitálneho obsahu alebo foriem práce s digitálnym 

obsahom, 

- aktuálny digitálny materiál ku vzdelávacím štandardom vyučovacích predmetov alebo 

vzdelávacích oblastí, 
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- pravidelnú informovanosť o aktuálnych možnostiach využívania digitálnych 

technológií vo výchove a vzdelávaní a možnostiach zabezpečenia kybernetickej 

bezpečnosti, 

- poradenstvo v rámci digitálnych technológií, 

- administráciu online testovaní, 

- dostupnosť externých vzdelávacích zdrojov. 

 

5. Vypracovať podrobnú metodickú aj obsahovú podobu dištančného vzdelávania, 

vrátane aktuálnych aplikácií a digitálnych prostriedkov; v každom predmete 

postupne dopĺňať vzory vyučovacích hodín (napr. jeden tematický celok)  

s digitalizovaným obsahom (prednášky – výklad nového učiva, interaktívne listy, 

autokorektívne testy, pokusy, projekty, prezentácie). 

 

6. Plán profesijného rozvoja a plán ročného vzdelávania pedagogických zamestnancov 

orientovať na vzdelávanie v prebiehajúcich procesoch v oblasti informatizácie a 

digitalizácie obsahu vzdelávania v zmysle Stratégie digitálnej transformácie 

Slovenska 2030 – zámer vzdelávacia inštitúcia ako vedomostná organizácia, Akčného 

plánu digitálneho vzdelávania (2021-2027) - vízia Európskej komisie v oblasti 

vysokokvalitného, inkluzívneho a dostupného digitálneho vzdelávania v Európe: 

 využívanie digitálnych technológií (vzdelávacích platforiem) a digitálneho 

vzdelávacieho obsahu umožňujúcich inovatívne a motivujúce metódy na zvýšenie 

kvality vzdelávania a na precvičovanie digitálnych zručností absolventov pre prax, 

 personalizácia (digitálna inklúzia) pre rovnaký prístup k vzdelávaniu pre všetkých, 

 poučiť sa z krízy spôsobenej pandémiou Covid-19, počas ktorej sa technológie 

používajú vo vzdelávaní, 

 zabezpečiť, aby vzdelávanie bolo pripravené na digitálny vek, 

 vytvárať priaznivé podmienky a motivovať učiteľov na implementáciu inovatívnych 

pedagogických metód s využitím digitálnych učebných zdrojov a digitálnych 

nástrojov vo vyučovaní všetkých predmetov, 

 venovať zvýšenú pozornosť rozvíjaniu digitálnej gramotnosti a kompetencií 

žiakov a učiteľov, vrátane kybernetickej bezpečnosti. 

 

7. Globálne rozvojové vzdelávanie aplikovať v rámci: 

 Testovacieho centra – pobočky SCIO CZ pre Národné porovnávacie skúšky, ktoré sú 

prijímacou skúškou pre prijatie uchádzačov na VŠ v Českej a Slovenskej republike. 

V Banskobystrickom samosprávnom kraji je to jediné testovacie centrum (v rámci SR 

fungujú v Žiline,  Martine, Poprade, Prešove, Košiciach, Michalovciach, Trnave, Nitra 

a Bratislave). 

 medzinárodného certifikovaného Centra skúšok pre získanie španielskych 

certifikátov DELE v zmysle Protokolu o spolupráci medzi Instituto Cervantes Viena, 

Aula Cervantes Bratislava a Gymnáziom M. Kováča, ktorý bol podpísaný dňa 04.03.2013 

riaditeľom Instituto Cervantes Viena Juanom Manuelom Casadom Ramosom a riaditeľkou 

Gymnázia M. Kováča PaedDr. Alenou Paulovou a Akreditačného centra Cervantesovho 

inštitútu na Gymnáziu M. Kováča. 

 Konfuciovej učebne pri Gymnáziu Mikuláša Kováča. 

 

8. Informatizácia prebiehajúcich systemizovaných procesov v riadení a fungovaní školy na 

úseku výchovy a vzdelávania, finančného a ekonomického zabezpečenia, personálnych 

procesov, školskej jedálne v zmysle platnej legislatívy – príprava a postupná aplikácia 

interaktívneho programu FABASOFT. Pilotáž a následné sfunkčnenie bibliografickej 
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platformy BIBLIB – prístup ku komplexnému informačnému systému pozostávajúceho 

z viacerých vzájomne prepojených aplikácií a služieb – digitalizácia Školskej knižnice 

Gymnázia Mikuláša Kováča.  

 

A) Strategické ciele školy pre oblasť kultúry školy a rozvoja 

ľudských zdrojov stanovené na školský rok 2020/2021 – 

vyhodnotenie ich plnenia 

 
1. V spolupráci s vedúcimi predmetových komisií prepracovať a doplniť Vnútorný systém 

kontroly a hodnotenia pedagogických zamestnancov; upraviť hospitačný hárok 

v zmysle ustanovení citovaného zákona. 

 

2. Plán profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov s platnosťou na 4 

roky, ktorý bol spracovaný v zmysle listu odboru školstva Okresného úradu Banská 

Bystrica č. OU-BB-OS3-2020/004730-003 zo 10.2.2020 a prerokovaný so zriaďovateľom 

orientovať v rámci adaptačného, špecializačného, predatestačného, inovačného, 

aktualizačného vzdelávania na aktuálnu problematiku inovácie foriem a metód 

výchovno- vzdelávacieho procesu, digitalizáciu vzdelávacieho obsahu,  rozvíjanie 

kompetencií učiteľa a žiaka, formatívneho hodnotenia výkonu žiaka, osobnostný rozvoj 

učiteľa a žiaka, rozvoj kritického myslenia a pod. 

 

 

 

 

 

Aktuálne plnenie Plánu profesijného rozvoja a Ročného plánu vzdelávania v šk. roku 

2020/2021 

Meno a priezvisko Vzdelávanie Vzdelávacia inštitúcia 

Mgr. Marcel Bakoš Inovačné vzdelávanie - Podpora a 

rozvíjanie kreatívneho myslenia žiakov (od 

13.05.2021, ukončenie - august 2021) 

 

Celoslovenský seminár zameraný na 

vedenie povinných odborných evidencií 

školskej knižnice a elektronizáciu školských 

knižníc (22.10.2020) 

 

Celoslovenský online seminár zameraný 

na vedenie odborných evidencií školskej 

knižnice a na elektronizáciu školských 

knižníc (25.05.2020) 

MPC Banská Bystrica 

 

 

 

Mestská knižnica  

mesta Piešťany 

 

 

 

Slovenská pedagogická 

knižnica Bratislava 

 

RNDr. Dagmar 

Čemová 

Inovačné vzdelávanie -Metódy a 

techniky personalizovaného vyučovania 

(od 16.06.2021) 

MPC Banská Bystrica 

Soňa Daňová Webináre – Oxford books  

Mgr. Lenka 

Findrichová 

Inovačné vzdelávanie - Formatívne 

hodnotenie na podporu učenia sa žiakov (od 

19.05.2020 – ukončené) 

 

Webinár: Metóda Escape room na 

MPC Banská Bystrica 



 

 

52 

vyučovaní 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Marcel 

Múka 

Inovačné vzdelávanie – Využitie portfólia 

v procese sebarozvoja pedagogického 

zamestnanca (od 10.05.2021) 

 

Webináre programu vzdelávania 

o olympijských hodnotách :  

- Čo ovplyvňuje dopingové správanie 

a výživa (bielkoviny)  

- Olympijské symboly – Maskoti a logá  

- Fair play – pozitívne príklady proti 

negatívnym javom  

- Porovnanie pohybových schopností detí 

s ich rodičmi  

- Postoje elitných športovcov a krvný 

doping  

- Pravidlá basketbalu a ich zmeny od roku 

2015  

- pravidlá volejbalu  

- Antidoping – Vitamín D 

a Tribulus terrestris – význam a účinky  

 

MPC Banská Bystrica 

 

 

 

SOŠV 

 

 

SAŠŠ 

Mgr. Richard 

Rajčan 

Inovačné vzdelávanie – Využitie portfólia 

v procese sebarozvoja pedagogického 

zamestnanca (od 10.05.2021) 

 

Webináre programu vzdelávania 

o olympijských hodnotách :  

- Porovnanie pohybových schopností detí 

s ich rodičmi  

- Postoje elitných športovcov a krvný 

doping.  

 

MPC Banská Bystrica 

 

 

 

 

 

 

SAŠŠ 

 

SOŠV 

Mgr. Martina 

Ružináková 

Inovačné vzdelávanie: Podpora a 

rozvíjanie kreatívneho myslenia žiakov (od 

13.05.2021, ukončenie - august 2021) 

 

Webinár: Portfólio pedagogického 

zamestnanca  

MPC Banská Bystrica 

Mgr. Alžbeta 

Sedláková 

Inovačné vzdelávanie:  

1.Metódy a 

techniky personalizovaného vyučovania 

(od 16.06.2021) 

 

Webinár: Portfólio pedagogického 

zamestnanca (31.05.2021) 

 

Webinár: Atestačná práca podľa novej 

legislatívy (15.06.2021) 

 

MPC Banská Bystrica 

 

 

 

 

Akadémia vzdelávania, 

s.r.o.  

 

OZ Edusteps 

PaedDr. Janka Inovačné vzdelávanie:  MPC Banská Bystrica 
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Szolnokyová 1.Metódy a 

techniky personalizovaného vyučovania - 

od 16.06.2021  

Webinár k vzdelávaniu sa z geografie :  

1.Geografia nie je zemepis  

Webináre programu vzdelávania 

o olympijských hodnotách :  

1.Svetový deň pohybom k zdraviu  

2.Porovnanie pohybových schopností detí s 

ich rodičmi  

3.Antidoping-Vitamín D 

a Tribulus terrestris  

4.Postoje elitných športovcov a krvný 

doping  

5.Environmentálna výchova-deň Zeme  

6.Olympijské motto a slávnostné 

ceremoniály  

7.Antidoping-aminokyseliny  

8.Zmeny v pravidlách volejbalu  

9.Dopingová kontrola a výživové doplnky  

10.Olympijské symboly  

11.Fair play - spolu, či proti sebe?  

12.Telesná a športová výchova v čase 

pandémie  

13.Mobilné aplikácie v TSV a vo 

voľnočasových aktivitách  

14.História dopingu na území SR  

15.Antidoping- bielkoviny  

16.Inovované pravidlá vo vybíjanej  

17.Olympijské hodnoty-rešpekt v praxi  

18.Máte gule na zmenu zemegule ?  

19.Antidoping-kĺbová výživa a kreatín  

20.Antidoping-výživové doplnky a 

energetické nápoje  

21.Čo ovplyvňuje dopingové správanie a 

výživa  

22.Medzinárodný deň oceánov  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAŠŠ 

 

 

 

 

 

 

 

SOŠV 

 

PaedDr. Alena 

Paulová 

Inovačné vzdelávanie:  

1.Metódy a 

techniky personalizovaného vyučovania 

(od 16.06.2021) 

 

MPC Banská Bystrica 

 

Cieľ priebežne plnený. 

 

3. Vzhľadom na aktuálne skúsenosti s pandemickou situáciou súvisiacou s ochorením 

COVID 19 preorientovať priority organizácie: 

1.) v oblasti personálnych a ekonomických činností:  
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 vypracovanie efektívneho a legislatívne ukotveného systému home office – práce na 

doma v prípade vzniku akýchkoľvek mimoriadnych udalostí (preposielanie dokumentov, 

tlačivá, elektronický podpis, telefonický a mailový kontakt a pod.); 

2.) v organizačno-pedagogickej oblasti: 

 

 S cieľom aplikovať efektívny a legislatívne ukotvený systém pre výkon práce 

formou home office – príležitostnej práce z domu, Gymnázium M. Kováča 

vypracovalo organizačnú smernicu č. 2/2020 – Smernica upravujúca výkon 

príležitostnej práce z domu v čase mimoriadnej situácie a mimoriadnych okolností 
dňa 15.05.2020. Uvedená smernica definuje okruh pojmov, popisuje podmienky 

výkonu práce v režime príležitostnej práce z domu v čase mimoriadnej situácie 

a mimoriadnych okolností, vyčleňuje nevyhnutné pracovné prostriedky a bezpečnosť 

ochrany zdravia pri práci, určuje postup schvaľovania a ukončenia v režime 

príležitostnej práce z domu v čase mimoriadnej situácie a mimoriadnych okolností... 

 

 zabezpečenie efektívnej IKT – vyťaženosť a technické možnosti súčasných IKT,  

- inovácia existujúcej IKT do maximálnych možných 

výkonových parametrov,  

- nákup nových IKT; 

 Materiálne zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho a administratívneho procesu na 

Gymnáziu M. Kováča súvisiace s mimoriadnou situáciou a mimoriadnymi 

okolnosťami je podrobne rozpracované v časti § 2 ods. 1 písm. m) Údaje o finančnom 

a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy. 

 

 vypracovať smernicu o zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v čase 

mimoriadnej situácie/udalosti vrátane využitia IKT a prostriedkov na zabezpečenie 

dištančného vzdelávania; 

 Gymnázium M. Kováča aplikovalo organizačnú smernicu č. 3/2020 - Smernica 

upravujúca výchovno-vzdelávací proces Gymnázia M. Kováča v prípade prechodu na 

dištančné vzdelávanie. 

 Realizovať funkčné a efektívne interné školenia k aktuálnym požiadavkám súvisiacim 

s možnosťami maximálneho využitia s už implementovanými programami a aplikáciami: 

Edupage, balík Microsofte Office, aplikácia pre online meetingy Zoom/Microsofte Teams, 

Yammer. 

 

Aktuálne interné školenia zamestnancov Gymnázia M. Kováča v šk. r. 2020/2021 

 Dátum 

Školiaca 

inštitúcia Názov školenia 

Zúčastnení 

zamestnanci 

13.10.2020 

Interné školenie 

Mgr. Rajčan, 

Mgr. Žabková 

Využitie online platforiem Zoom, Meet, 

Microsoft Teams, Yammer pri dištančnom 

vyučovaní 

pedagogickí 

zamestnanci 

9.11.2020 
Interné školenie 

Mgr. Rajčan 

Tvorba testov, kvízov, zadávanie domácich 

úloh v aplikácii Edupage  

pedagogickí 

zamestnanci 

14.6.2021 
Interné školenie 

Mgr. Schreiber 

Tvorba a tlač vysvedčení a výpisov známok 

z ASC agendy 

pedagogickí 

zamestnanci 

21.6.2021 
Interné školenie 

Mgr. Schreiber 

Práca s aplikáciou Edupage - administrácia 

a tlač triednej knihy 

pedagogickí 

zamestnanci 

 

Cieľ splnený. 
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4. Vzhľadom na potenciálne frustrácie zamestnancov súvisiacich s pandemickou situáciou 

a zmenami organizácie vyučovania (dištančné vzdelávanie, ne/výkonnosť súkromných 

technologických zariadení, neprítomnosť časti kolegov v karanténe, neprítomnosť 

zahraničných lektorov, zmena rozvrhu pri uzatvorení tried kvôli karanténe, nevyučovanie 

niektorých predmetov, neorganizovanie hromadných školských podujatí a krúžkov, zmena 

prestávok vzhľadom na školské stravovanie atď.) zabezpečiť supervízora 

(prezenčná/online forma), ktorý bude realizovať edukáciu zamestnancov v tvorbe 

osobnostných stratégií zvládania frustrácie – obranné mechanizmy, zvládanie 

blokátorov, schopnosť čeliť problémom, motivácia. 

 

Cieľ sa vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu nepodarilo splniť. 

 

5. Zabezpečiť aktualizačné vzdelávanie pre novoprijatých pedagogických zamestnancov 

v časovom horizonte 2 rokov. 

 

Cieľ plnený priebežne.  

 

B) Strategické ciele školy pre oblasť kultúry školy a rozvoja ľudských 

zdrojov stanovené na školský rok 2021/2022 
 

1. Plán profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov s platnosťou na 4 

roky, ktorý bol spracovaný v zmysle listu odboru školstva Okresného úradu Banská 

Bystrica č. OU-BB-OS3-2020/004730-003 zo 10.2.2020 a prerokovaný so zriaďovateľom 

naďalej orientovať v rámci adaptačného, špecializačného, predatestačného, inovačného, 

aktualizačného vzdelávania na aktuálnu problematiku inovácie foriem a metód 

výchovno- vzdelávacieho procesu, digitalizáciu vzdelávacieho obsahu,  rozvíjanie 

kompetencií učiteľa a žiaka, formatívneho hodnotenia výkonu žiaka, osobnostný rozvoj 

učiteľa a žiaka, rozvoj kritického myslenia ... 

 V rámci projektu vyhláseného MŠVVaŠ SR – Školský digitálny koordinátor, ktorý 

škola získala bude vo výchovno-vzdelávacom procese aktívne pôsobiť kvalifikovaný 

koordinátor digitalizácie edukačného procesu s dôrazom na obsah konkrétnych 

vyučovacích predmetov. 

 V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch v šk. roku 2021/2022 zabezpečiť aktualizačné vzdelávanie pre všetkých 

pedagogických zamestnancov. 

 

2. V zmysle aktuálnych požiadaviek 21. storočia na výchovno-vzdelávací proces a potrieb 

žiakov v oblasti vzdelávania aplikovať do edukačného procesu alternatívu k tradičnej 

forme výučby – personalizované vzdelávanie – vzdelávanie zamerané na žiaka, ktorého 

centrom sú individuálne potreby žiaka. Pozitívnym aspektom personalizovaného 

vyučovania by mala byť zmena klímy v triede, cielené využívanie foriem a metód práce 

na hodine, zlepšenie interakcie učiteľ-žiak – pedagóg sa stáva facilitátorom, čo 

v konečnom dôsledku významne prispeje k „uľahčeniu“ jeho práce na vyučovacej hodine.  

 

3. Pandemická situácia – nové formy a metódy práce (online vzdelávanie, webináre, online 

komunikácia, videozáznam z vyučovacej hodiny), výrazne mení dizajn štandardných 

vyučovacích hodín. Nevyhnutnou súčasťou tejto zmeny bolo zamyslenie sa nad činnosťou 

každého jedného pedagóga ako súčasti väčšieho celku – školy. V nasledujúcom šk. roku 

2021/2022 by teda bolo vhodné venovať patričnú pozornosť sebareflexii učiteľa – 

monitorovaniu zmien/výziev, ktorým učiteľ online vzdelávaním čelil. Pokúsime sa preto 
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zefektívniť výchovno-vzdelávací proces realizáciou nových konkrétnych foriem 

a metód vyučovania, vyplývajúcich z funkčnej sebareflexie každého jednotlivca. Jedným 

z aspektov zasadnutí predmetových komisií, interného vzdelávania, profesijného rozvoja 

bude reálna sebareflexia pedagóga a z nej vyplývajúce zmeny/závery vo výchovno-

vzdelávacom procese. 

 

4. Vzhľadom na potenciálne frustrácie zamestnancov súvisiacich s pandemickou situáciou 

a zmenami organizácie vyučovania (dištančné vzdelávanie, ne/výkonnosť súkromných 

technologických zariadení, neprítomnosť časti kolegov v karanténe, neprítomnosť 

zahraničných lektorov, zmena rozvrhu pri uzatvorení tried kvôli karanténe, nevyučovanie 

niektorých predmetov, neogranizovanie hromadných školských podujatí a krúžkov, zmena 

prestávok vzhľadom na školské stravovanie atď.) zabezpečiť supervízora 

(prezenčná/online forma), ktorý bude realizovať edukáciu zamestnancov v tvorbe 

osobnostných stratégií zvládania frustrácie – obranné mechanizmy, zvládanie 

blokátorov, schopnosť čeliť problémom, motivácia. 
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§ 2 ods. 1. písm.  o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a 

oblasti, v ktorých sú nedostatky  

 

Analýza vonkajšieho prostredia – STEPE analýza 

Skupiny 

faktorov 
Faktory Prognózy vývoja (trendy) Predpokladaný dopad na školu 

S
o

ci
á

ln
e 

Prognóza vývoja počtu 

žiakov gymnázií 

v 5.ročnom vzdelávacom 

programe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19 

- materské a základné školy 

zaznamenávajú zvýšený 

populačný tlak 

- mierny nárast 15.-18.ročnej 

populácie žiakov 

- prognóza vývoja žiakov 

gymnázií – trend – nárast z 9% 

na 15% (2025) 

- stabilizácia procesov, 

východiskových dokumentov 

a prostredia VV procesu 

- nevyhnutnosť uzatvorenia 

medzinárodnej zmluvy s ČĽR 

o edukácii na SŠ 

ÚIPŠ - validná prognóza 

kvantitatívneho vývoja gymnázií 

predpokladá rastovú fázu 

v populácii 15-ročných žiakov, 

ktorá klesala priemerným ročným 

tempom 3% a v roku 2017 

dosiahla minimum 50 900 žiakov. 

V ďalšom období je predpoklad 

nástupu rastovej fázy, do roku 

2025 by sa mal ich počet zvýšiť 

na približne 58 000 žiakov. V 

referenčnej skupine mládeže vo 

veku 15 – 18 rokov po výraznom 

fázovom poklese o 41% ÚIPŠ 

predpokladá mierny rast tejto 

skupiny, ktorá by v roku 2025 

mala dosiahnuť úroveň takmer 

230 000 žiakov. 

-evidovaný stabilný počet 

uchádzačov o štúdium s miernym 

nárastom 

 

 

zvýšené nároky súvisiace 

s dištančnou formou vzdelávania 

T
ec

h
n

o
lo

g
ic

k
é
 

Nové technológie 

- interaktívne tabule, počítače, 

zobrazovacie zariadenia, 

audiotechnika ako samozrejmá 

súčasť výchovno-vzdelávacie-

ho procesu 

- dôraz na digitalizáciu obsahu 

vzdelávania  

- požiadavky na inovácie a 

údržbu informačno-

komunikačných technológií – 

potreba dostatočné-ho 

zabezpečenia v rámci školy 

- vybavenie, inovácia laboratórií   

fyziky a chémie a špecializova-

ných učební dostatočnými 

pomôc-kami 

Vybudovanie Konfuciovej 

učebne v priestoroch školy 

v spolupráci s ČĽR 

-vybudovanie  Akreditačného 

centra Cervantesovho inštitútu 
v priestoroch školy v spolupráci s 

centrálou Cervantesovho inštitútu 

v Madride 

Nové zistenia 

v pedagogike 

a psychológii 

- nové metodiky a technológie 

učenia 

- plánované stratégie vo 

vyučovaní vlastného predmetu 

 

-prechod od informatívno-tran-

smisívnej koncepcie vzdelávania 

k systému tvorivo-humanistickej 

koncepcie osobnostne orientova-

ného vzdelávania 

-zvyšujúce sa požiadavky na 

rozvoj kompetencií žiakov 

v oblasti jazykového vzdeláva-

nia a vzdelávania 

v prírodoved-ných predmetoch 

a využívaní IKT 

-pomenovať a špecifikovať kom-

petencie rozvíjané v škole a spô-

soby, postupy ich rozvíjania 
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E
k

o
n

o
m

ic
k

é
 

Normatív na žiaka 

-stabilizovaná výška normatívu -opatrenia vlády na 

vyrovnávanie  zvýšenej 

minimálnej mzdy, rastúca 

minimálna mzda 

-opatrenia vlády na vyplácanie 

sumy rekreačných poukazov 

-nárast finančných prostriedkov 

na profesionálnu implementáciu 

pravidiel GDPR – ochrana 

osobných údajov 

-aplikácia systému 

eGovernment  definovanému 

ako elektronická forma výkonu 

verejnej správy  

-finančné nároky na ďalšie 

opatrenia vlády súvisiace 

s prijímaním nových zákonných 

úprav 

-prijatie nových platových 

úprav pedagógov – navýšenie 

bez kompenzácie vo výške 

normatívu  

Ceny energií 

-nárast cien elektrickej energie 

a plynu (vykurovanie 

objektov) 

-tlak na efektívne hospodárenie 

s energiami, priebežná kontrola 

ich spotreby, porovnávanie 

a vyhodnocovanie meraní spotre-

by v príslušnom kalendárnom 

roku 

Energetická náročnosť 

objektu 

-zníženie energetickej 

náročno-sti budov – 

Energetická obnova verejných 

budov 

-realizácia zateplenia objektov 

školy v zmysle Operačného prog-

ramu Kvalita životného prost-

redia 
-rekonštrukcia a údržba interných 

priestorov školy pavilónu A, C, 

D, E 

Optimalizácia finančných 

prostriedkov 

-prenájom vnútorných plôch, 

priestorov a zariadení školy 

-finančné príjmy z n.o. Eduka 

-finančné príjmy z Rady rodi-

čovského združenia 

-dary a granty 

-účasť na rozvojových projek-

toch 

 

-získanie mimorozpočtových 

fina-nčných prostriedkov na 

prevádzku školy a riešenie 

havarijných stavov 

P
o

li
ti

ck
é
 

 

-časté nie vždy efektívne 

zmeny 

-prispôsobovanie relevantných 

interných noriem organizácie 

a základných pedagogických 

dokumentov 

 

Inovácie školského zákona 

a nadväzujúcej legislatívy 

-globálne rozvojové vzdelá-

vanie 

-zmena životného štýlu jedno-

tlivca  i celej spoločnosti 

-ohrozenie školy pri zmene 

legislatívy -  prijímania žiakov 

na bilingválne štúdium len z 9. 

ročníka (doteraz 8. a 9. ročník) 

Zmena zákona o pedago-

gických zamestnancoch 

-zmena legislatívneho prostre-

dia prináša potrebu zmien 

v interných predpisoch organi-

zácie a sociálnej klímy 

-radikálna zmena princípov 

kontinuálneho vzdelávania 

pedagógov 
-zrušenie kreditového systému 
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E
k

o
lo

g
ic

k
é
 

Šetrenie energiami, 

Separácia a recyklácia 

komunálneho odpadu 

 

-ukončenie zateplenia a rekon-

štrukcie objektov školy 

-pravidelné revízie kotlov, 

elektrického zariadenia, funk-

čná výmena nízkoenergeti-

ckých svietidiel 

-finančná náročnosť realizácie 

-orientácia na separovanie komu-

nálneho a iného odpadu 

 

 

Analýza vnútorného prostredia  - SWOT analýza 

 

Kritérium 
Veľmi 

silné 
Silné Priemerné Slabé 

Veľmi 

slabé 

Kultúra, klíma školy  X    

Postavenie školy v celosvetovom meradle 
 X    

Kvalifikovanosť učiteľov a lektorov X     

Záujem učiteľov vzdelávať sa X     

Úroveň dosahovaná v MS bilingválne 

štúdium 
 X    

Medzinárodné projekty X     

Certifikované centrá a ich napojenie na VV 

proces 
X 

    

Úspešnosť absolventov na prijatie na VŠ  X    

Materiálno-technické vybavenie  X    

Interiér a exteriér školy  X    

Vlastná školská jedáleň  X    

Školská jedáleň - vybavenie  X    

 
Legenda: kritéria je možné priebežne dopĺňať 
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§ 2 ods. 1. písm.  p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon 

povolania a ich úspešnosť pri prijímaní na ďalšie 

štúdium. 
 

Úspešnosť absolventov školy pri prijímaní na vysoké školy v šk. roku 2020/2021: 

TRIEDA 

Počet 

žiakov 

triedy 

Počet žiakov, 

 kt. sa hlásili 

na VŠ 

Prijatí  

na VŠ 
Neprijatí  

na VŠ 
Nehlásili 

sa na VŠ 

Percento 

prijatých 

študentov na 

VŠ 

Piata A 21 20 20 0 1 100 % 

Piata B 17 13 13 0 4 100 % 

Piata C 28 26 24 2 2 92,3 % 

 

Prijatie absolventov Gymnázia Mikuláša Kováča na vysoké školy podľa druhu štúdia:  

Druh štúdia: V.A V.B V.C 

VŠ zahraničné – Česká republika  3 2 14 

VŠ zahraničné – Španielsko  1  

VŠ zahraničné - Nemecko  1  

VŠ Slovensko 15 9 8 

VŠ Holandsko 2   

VŠ Čína   2 

Spolu:  20 13 24 

Z toho:    

Filologické smery  6   

Humanitné smery 3   

Technické smery 2 2 4 

Právo 2   

Prírodovedné vedy 3  6 

Ekonomické smery 3 5  

Filozofické smery  3 12 

Pedagogické smery  1  

Lekárska a zdravotnícka fakulta 1 1 2 

Masmediálna komunikácia    

Psychológia  1  

Spolu: 20 13 24 

 

     Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy bola 

prerokovaná v pedagogickej rade dňa 04.10.2021  a v Rade školy dňa 15.10.2021.                 

 

     

 

   

       PaedDr. Alena Paulová 

     riaditeľka školy 


