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Základné identifikačné údaje o škole: 
 

Názov školy: Gymnázium Antona Bernoláka 

Adresa školy: Lichnerova 69, 903 01  Senec 

Telefónne číslo: 02/45923261 

Fax: 02/45923261 

Internetová adresa: www.gab.sk 

E-mailová adresa: gabsenec@svsba.sk 

Zriaďovateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25 
 

Vedúci zamestnanci školy 
 

Funkcia Meno a priezvisko 

riaditeľ školy RNDr. Jozef Radzo 

zástupca riaditeľa školy  Mgr. Agnesa Frčová 

vedúca ŠJ Renáta Magulová 
 

Rada školy  
 

Informácia o činnosti rady školy za školský rok 2016/2017 

      Rada školy bola ustanovená v zmysle § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení 

neskorších predpisov a v školskom roku 2016/2017 pracovala  v nasledovnom zložení: 
 

Členovia rady školy: 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) za 

1 PaedDr. Zuzana Synaková predseda pedagogických zamestnancov 

2 Ing. Alena Kočalková podpredseda rodičov 

3 Alžbeta Gaálová tajomník nepedagogických zamestnancov 

4 PhDr. Helena Oberhauserová člen pedagogických zamestnancov 

5 PhDr. Gabriella Németh člen zriaďovateľa 

6 Ing. Ladislav Gujber člen zriaďovateľa 

7 Ing. Zoltán Kovács člen zriaďovateľa 

8 Mgr. Zuzana Lovíšková člen zriaďovateľa 

9 Ing. Jozef Koiš člen rodičov 

10 Gustav Schmiedl člen rodičov 

11 Timotej Michalka člen študentov 
 

 Rada školy plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy, je iniciatívny 

a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy rodičov 

i zamestnancov školy v oblasti vzdelávania a výchovy. 

Rada školy sa v školskom roku 2016/2017 stretla na štyroch plánovaných zasadnutiach. 

Termíny zasadnutí: 25.10.2016, 07.02.2017, 26.04.2017, 26.06.2017. Zasadnutia sa 

uskutočnili podľa plánu zasadnutí RŠ. 

Predmet rokovaní: 

 Materiálno  - technické problémy a investičné potreby školy 

 Vyhodnotenie prijatia žiakov na vysokoškolské štúdium 

 Schvaľovanie Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti školy za 

školský rok 2015/2016 

 Vyhodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov a dochádzky za 1. polrok školského roka 

2016/2017 

 Informácia o čerpaní rozpočtu za kalendárny rok 2016 a o schválenom rozpočte na rok 2017 

 Výročná správa rady školy za rok 2016 

 Kritériá prijímacích pohovorov v obidvoch formách štúdia na školský rok 2017/2018 

 

 



 Informácia o podaných projektoch a žiadosti o dotácie 

 Starostlivosť o talentovaných žiakov, informácia o predmetových olympiádach a súťažiach 

 Pripravenosť LVVK 

 Prezentácia školy na Dni župných škôl v Avione 

 Aktivity protidrogovej prevencie na škole 

 Pripravenosť prijímacích skúšok 

 Aktivity školy zamerané na zvýšenie záujmu žiakov základných škôl o štúdium na našej  

 Vyhodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov a dochádzky za 2. polrok šk. roka 2016/2017 

 Zhodnotenie úrovne prijímacích skúšok 

 Vyhodnotenie externej časti  maturitnej skúšky a ústnych maturitných skúšok  

 Materiálno-technické zabezpečenie vyučovania a potreby pre školský rok 2017/2018  

 Vyhodnotenie krúžkovej činnosti v šk. roku 2016/17 

 Stav čerpania rozpočtu k 26.06.2017 

Rada školy sa vyjadrovala ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci 

školy, v tomto školskom roku nemusela riešiť žiadne sťažnosti ani závažné podnety zo strany 

rodičov. Mimoriadne nápomocní pri riešení problémov na úrovni zriaďovateľa boli členovia 

nominovaní zriaďovateľom. 
 

Poradné orgány riaditeľa školy – predmetové komisie a metodické združenia 
 

Predmetová komisia:                          Predseda: 

Slovenského jazyka                               Mgr. Dagmar Lenártová 

Anglického jazyka                                 Mgr. Danka Knutová 

Nemeckého jazyka                                 Mgr. Luácia Nemečková 

Človek a spoločnosť                              Mgr. Tatiana Vietorisová 

Človek a príroda                                    PaedDr. Zuzana Synaková 

Matematika a práca s inform.      Mgr. Alena Balúchová 

Telesnej a športovej výchovy                Mgr. Ján Šimulčík 

Výchovných predmetov                         Mgr. Bibiana Strivinská 
 

      Predmetové komisie pracovali podľa vopred vypracovaných plánov. Prerokovávali  

a schvaľovali časovo-tematické a výchovno-vzdelávacie plány v súlade s platnými učebnými 

osnovami a školským vzdelávacím programom. Na svojich zasadnutiach kontrolovali ich 

plnenie. Riešili aktuálne problémy svojich vyučovacích predmetov, zostavovali plány 

tematických exkurzií a zaoberali sa organizačným zabezpečením okresných kôl 

predmetových olympiád a športových súťaží. Členovia, ktorí sa zúčastnili seminárov, ktoré 

organizovali metodicko-pedagogické centrá, referovali o ich priebehu a záveroch. Jednotliví 

členovia  spolupracovali pri vypracovávaní maturitných zadaní a úloh. Členovia PK SJL 

a PK Matematika a práca s informáciami spolupracovali na zostavení úloh na prijímacie 

skúšky. Vyučujúci venovali osobitnú pozornosť talentovaným a tvorivým študentom, ktorých 

zapájali do súťaží a predmetových olympiád. Slabo prospievajúcim žiakom sa venovali 

formou konzultácií a doučovania. 
 

Počet žiakov školy za školský rok 2016/2017 
Gymnázium 4 – ročné 

 

Ročník 

Stav k 15. 9. 2016 Stav k 31. 8. 2017 

Počet tried Počet žiakov Z toho 

integrovaných 

Počet tried Počet žiakov Z toho 

integrovaných 

1. 1 23 0 1 22 0 

2. 1 25 0 1 25 0 

3. 1 28 0 1 28 0 

4. 1 26 0 1 26 0 

spolu 4 102 0 4 101 0 

 

 



 

 

Gymnázium 8 – ročné 

 

Ročník 

Stav k 15. 9. 2016 Stav k 31. 8. 2017 

Počet tried Počet žiakov Z toho 

integrovaných 

Počet tried Počet žiakov Z toho 

integrovaných 

1. 1 30 0 1 30 0 

2. 1 28 0 1 29 0 

3. 1 28 0 1 28 0 

4. 1 25 0 1 25 0 

5. 1 25 0 1 25 0 

6. 1 27 0 1 26 0 

7. 1 20 0 1 20 0 

8. 0 0 0 0 0 0 

spolu 7 183 0 7 183 0 
 

Počet prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy, údaje o počtoch 

a úspešnosti uchádzačov o prijatie 
 

Prijímacie konanie do prvého ročníka strednej školy: 
 

Do ročníka Počet 

prihlásených 

žiakov 

Počet žiakov, ktorí 

konali prijímaciu 

skúšku 

Počet žiakov 

úspešných 

v prijímacom 

konaní 

Počet prijatých 

žiakov 

Z toho bez 

prijímacej 

skúšky 

Prima 78 78 78 29 0 

1.ročník 46 46 46 30 0 
 

 

Žiaci prijatí do vyšších ročníkov 

ročník Počet 

prijatých 

žiakov 

Z ktorej školy 

sekunda 1 Športové gymnázium, Ostredkova 10, 821 02 Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov 
 

Klasifikácia tried za 2.polrok 2016/2017 
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Slovenský jazyk a literatúra 2 1,88 2,41 1,54 1,37 1,14 1,93 1,96 1,42 2,08 2,32 1,82 

Anglický jazyk 2,32 2,04 2,19 1,92 1,1 1,07 1,68 1,56 1,17 1,81 1,84 1,7 

Nemecký jazyk 2,05 1,88 2,22 2,54 1,13 1,14 1,43 1,8 1,71 2 2,37 1,84 

Matematika 2,5 2 2,7 2,31 1,33 1,34 1,57 1,8 1,67 2,27 2,58 2,01 

Informatika 1,05 1,16 1,22   1 1 1,04 1,04 1 1,08 1,32 1,09 

Fyzika 1,86 2,16 2,74   1,13 1,14 1,18 1,48 1,83 1,5 1,74 1,68 

Chémia 2,55 2,24 2,59     1 1,25 1,88 1,25 2,04 2,16 1,88 

Biológia 1,77 1,4 1,52   1,17 1,14 1,21 1,28 1,04 1,77 1,68 1,4 

Dejepis 1,05 1,04 1,41   1,17 1 1 1,32 1 1,08 1,11 1,12 

Geografia 1,45 1,2 1,56 1,35 1,07 1 1,14 1,2 1,08 1,35 1,21 1,24 

Etická výchova                         

Náboženská výchova                         

Umenie a kultúra 1 1 1 1         1 1 1,05 1,01 

Telesná a športová výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Občianska náuka     1,89 2,31 1 1 1 1     2,21 1,49 

Literárny seminár       1,19               1,19 

Konverzácia v anglickom 

jazyku       1,58               1,58 

Seminár z biológie       1,8               1,8 

Seminár z geografie       2,09               2,09 

Seminár z dejepisu       1,4               1,4 

Seminár z chémie       1,71               1,71 

Spoločenskovedný seminár       2,13               2,13 

Konverzácia v nemeckom 

jazyku       2,67               2,67 

Cvičenia z matematiky       2               2 

Seminár z informatiky       2               2 

Hudobná výchova         1 1           1 

Výtvarná výchova         1 1           1 

Výchova umením             1 1       1 

Technika             1         1 

Latinčina                         

Priemer 1,72 1,59 1,89 1,72 1,11 1,07 1,25 1,41 1,26 1,59 1,74 1,55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prehľad dochádzky a správania v školskom roku 2016/2017 
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Počet žiakov 22 25 28 26 30 29 28 25 25 26 20 284 

Počet chlapcov 11 11 12 12 11 16 17 13 14 18 9 144 

Počet dievčat 11 14 16 14 19 13 11 12 11 8 11 140 

Zameškané hodiny 

spolu 2374 2873 4289 2665 2668 3170 2652 2994 2344 3220 3533 32782 

priemer hod. na žiaka 107,91 114,92 158,85 102,5 88,93 109,31 94,7 120 95,7 124 190   

ospravedlnené hodiny 

spolu 2347 2872 4194 2613 2668 3169 2645 2988 2335 3212 3450 32493 

priemer ospr. hod. na 

žiaka 106,68 114,88 155,33 100,5 88,93 109,28 94,5 120 95,4 124 186   

neospravedlnené 

hodiny spolu 27 1 95 52 0 1 7 6 9 8 83 289 

priemer neospr. hod. 

na žiaka 1,23 0,04 3,52 2 0 0,03 0,25 0,24 0,36 0,31 4,44   

 

Maturitné skúšky 2016/2017 
 

 4. A 
Počet žiakov prihlásených na MS 26 
Počet žiakov, ktorí neukončili posledný ročník 0 
Počet žiakov, ktorí konali ÚFIČ 26 
Počet žiakov, ktorí úspešne ukončili MS 26 
Počet žiakov, ktorí mali povolenú opravnú skúšku EČ 0 
Počet žiakov, ktorí mali povolené opakovať celú MS 
(reprobovaní) 

0 

Počet žiakov, ktorí majú povolenú opravnú skúšku UFIČ – 
február 2017 

0 

Priemer triedy na ÚFIČ 1,702 
Percento úspešnosti 100 % 

 

Externá časť maturitnej skúšky 2016/2017 
 

 
Predmet 

Počet žiakov 
prihlásených na 

MS 

z toho písalo 
EČMS 

Φ žiakov školy 
v % 

Φ žiakov školy 
v % 

Úroveň B2 
Slovenský jazyk a 
literatúra 

26 26 73,21 - 

Anglický jazyk 26 26 69,27 69,27 
Matematika 2 2 41,65 - 

 

Ústna maturitná skúška 2016/2017 
 

 
Predmet 

Počet 
žiakov 

 
PFIČ v 

% 

Známky na ústnej skúške  
priemer 1 2 3 4 5 

SJL 26 69,42 12 10 2 2  1,77 
ANJ 26 68,27 14 9 3   1,58 
NEJ 3   3    2,00 
MAT 2  2     1,00 
DEJ 10  7 3    1,30 
GEG 13  4 6 3   1,92 
BIO 10  7 2  1  1,50 
CHE 5  3 2    150 
OBN 8  2 1 3 2  2,66 
INF 1  1     1,00 

 



Zoznam uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 2016/2017 
 

Trieda Študijný odbor, zameranie 

I. A 79 02 J 00 gymnázium 

II. A 79 02 J 00 gymnázium 

III. A 79 02 J 00 gymnázium 

IV. A 79 02 J 00 gymnázium 

Príma 79 02 J 00 gymnázium 

Sekunda 79 02 J 00 gymnázium 

Tercia 79 02 J 00 gymnázium 

Kvarta 79 02 J 00 gymnázium 

Kvinta 79 02 J 00 gymnázium 

Sexta 79 02 J 00 gymnázium 

Septima 79 02 5 00 gymnázium 

Oktáva 79 02 5 00 gymnázium 

 

4 – ročná forma štúdia: ISCED 3A 

8 – ročná forma štúdia: 1. – 4. roč.: ISCED 2 

         5. – 8. roč.: ISCED 3A 

 

Počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy 
 

Zamestnanci školy spolu  

Počet pedagogických 23 

Z toho:  

- kvalifikovaní 23 

- nekvalifikovaní 0 

- dopĺňajú si vzdelanie 0 

Počet nepedagogických 11 

Z toho:  

- školský psychológ 0 

- špeciálny pedagóg* 0 

- upratovačky, vrátnik 5 

- škol. kuchyňa a jedáleň 4 

- administratívni pracovníci 2 

Spolu počet zamestnancov SŠ 34 

Z toho pedagogických 23 
 

 

Zoznam učiteľov a ich aprobácia: 
 

Mgr. Monika Áčová SJL - NBV 

Mgr. Jana Babiaková TEV - RUJ 

Mgr. Alena Balúchová MAT - INF 

Mgr. Martina Brveníková CHE - GEG 

Mgr. Silvia Drobná 

 

MAT - ANJ 

Mgr. Alžbeta Durayová   SJL - NEJ 

Mgr. Jozef Dúc 

 

NBK 

 Mgr. Agnesa Frčová LTC - ETV - SJL 

Mgr. Alžbeta Ivanová     MAT - FYZ 

Mgr. Tibor Jančík 

 

NBE 

 Mgr. Danka Knutová                                         SJL - ANJ 

PaedDr. Martina Kobolková MAT - INF 



Mgr. Dagmar Lenártová SJL - DEJ 

Mgr. Jozef Lesay 

 

NEJ - OBV - ANJ 

Mgr. Slavomír Maľa     DEJ - OBV 

Mgr. Lucia Nemečková  NEJ - OBV  

PhDr. Helena Oberhauserová    NEJ - DEJ - RUJ 

RNDr. Jozef Radzo 

 

MAT - FYZ 

Mgr. Bibiana Strivinská BIO - HUV 

PaedDr. Zuzana Synaková CHE - FYZ 

Mgr. Ján Šimulčík 

 

BIO - TEV 

Mgr. Emília Šupalová ANJ - DEJ - RUJ 

Mgr. Tatiana Vietorisová   BIO - GEG 
 

Odbornosť vyučovania v školskom roku 2016/2017 
 

Všetky predmety boli odučené odborne. 
 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy za školský rok 

2016/2017 
 

 

Forma vzdelávania 

 

Počet 

vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania /počet 

ukončilo pokračuje 

Aktualizačné kontinuálne „Nové trendy 

v tvorbe didaktických úloh a testov 

1 1 0 

Inovačné vzdelávanie na získanie 

certifikátu pre školenie a testovanie 

ECDL 

3 0 3 

Prípravné predatestačné vzdelávanie 1 1  
 

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 
Akcie, ktoré sme organizovali Akcie, na ktorých sme sa zúčastnili 

Imatrikulácia Deň nezábudiek 

Deň otvorených dverí pre žiakov  9. roč. ZŠ Hodina deťom 

Deň otvorených dverí pre rodičov žiakov ZŠ Zbierka pre SČK 

Deň otvorených dverí pre žiakov 5. roč. ZŠ Biela pastelka 

Vianočná výzdoba školy Fyzikálny náboj 

Vianočný koncert  Senčania Senčanom 

Okresné kolo v basketbale Súťaž Zdravotných hliadok mladých 

Vydávanie školského časopisu Gymkáč Technická olympiáda - OK 

Záložka do knihy spája školy  Noc literatúry 

Mestský šachový turnaj Fyzikálna olympiáda - OK 

Okresná súťaž v SCRABBLE Deň župných škôl v AVION BA 

Účelové a aplikačné cvičenia Zber batérií (monočlánkov) 

Speakers Program s pracovníčkou Veľvysla- 

nectva USA 

Náboj a Matboj- matematická súťaž družstiev 

Zmeň sa na literárnu postavu - akcia v rámci 

Dňa jazykov 

SportAnalytik – testovanie športových 

predpokladov žiakov  

Beseda s pracovníkmi VŠ manažmentu  „Festival Slobody“ kino Lumiére Bratislava 

Školské kolo a okresné kolo Pytagoriády „Shakespeare Memorial“ -  prednes anglickej 

poézie a prózy 

  

 

 

 

 



Školské kolo GEO Valentínska kvapka krvi 

Školské a okresné kolo CHO Literárny Kežmarok 

Školské kolo BIO Detský čitateľský maratón 

Školské a okresné kolo MO Chémia pod pokrievkou 

Školské kolo OSJ Rok S. H. Vajanského 

Školské kolo Hviezdoslavov Kubín Krajské kolo OAJ 

Cinema Nacht Sústredenie talentovaných žiakov pred ONJ 

Školské a okresné kolo OAJ Kráľ detských čitateľov v MsKS Senec 

Školské a okresné kolo ONJ Školská basketbalová liga Pezinok 

iBobor – informatická súťaž Beh zdravia 

Matematický KLOKAN Diecézne kolo biblickej olympiády 

„Living Memory“ – prednáška na tému „Elity 

spred 1989“ 

Geografická olympiáda – okresné, krajské a 

celonárodné kolo 

Súťažné stretnutia basketbalistov ŠŠK  Chemická olympiáda – krajské kolo 

Beh oslobodenia mesta Senec Biologická olympiáda – okresné, krajské kolo 

Basketbalový turnaj O pohár predsedu BSK Vráťme knihy do škôl 

IQ olympiáda Veľký senecký karneval – maska „Smajlíci“ 

LVVK v SKI Zábava Hruštín a SKI Čertov 

Lazy pod Makytou 

Športové súťaže: MIDI-volley, Coca-cola 

cup, Jednota COOP cup 

Letný kurz v Terchovej – Kemp Tília Imagine Logo Cup – súťaž v programovaní 

KOŽaZ v Habovke – Západné Tatry Beh zdravia 

Pikopretek Senecká latka 

Hodina kódu Športová olympiáda žiakov seneckých škôl 

Školské a okresné kolo Pytagoriády Okresné a krajské kolo OSJ 

Akadémia VAPAC – prezentácia VŠ Literárna súťaž „Hodžov novinový článok“ 

Beseda „Drogy v mojom živote“  First Lego League – programátorská súťaž 

Beseda s agentúrou YFU - výmenné pobyty 

študentov 

Ekotopfilm 

Beseda s p.  Stuartom McNuttonom o Novom 

Zélande 

Mojej matke – tvorivé písanie básní - Šurany 

Beseda s premiérom R. Ficom – EÚ a SR Škola ide na Slovan – druhá šanca pre knihu 

Beseda s ministrom životného prostredia Čítanie s Mrkvičkom – literárne podujatie 

SNSĽP – Slovenské národné stredisko pre 

ľudské práva – prednáška s besedou 

„Slnečný festival“ – festival pouličných 

divadiel 

FCHPT STU – info o VŠ štúdiu Jarné darcovstvo krvi 

Výtvarné environpráce  ku Dňu Zeme a Dňu 

vody 

Start-up Youth Day – divadlo Aréna BA 

Deň Zeme – kreslenie na chodník 
Pochod mestom pri príležitosti Dňa boja proti 

AIDS 

Európsky týždeň športu Inter Study – info o VŠ v zahraničí 

Beseda s MUDr. Príbelskou na tému 

„Plánované rodičovstvo“ 

Jazykohranie – Jazyková škola Andantino 

Besedy so školským psychológom Mgr. Žilom 

z CPPP 

Olympijské festivaly detí a mládeže 

Slovenska 

Deti na nete – beseda s detskou 

psychologičkou 

Hudobný festival „Senčania Senčanom“ 

 Čo by som postavil v našom meste 

 Návrhy pohľadníc s témou SČK 

 Vedecká Road Show 

 MAKS – matemat. korešpondenčný seminár 

 Náboj Junior – fyzikálna súťaž 

 

 



      Okrem aktivít uvedených v tabuľke sme zorganizovali koncoročné výlety do rôznych 

častí Slovenska a tematické exkurzie pre študentov jednotlivých ročníkov k učivu z dejepisu, 

literatúry, estetickej výchovy a náuky o spoločnosti, anglického a nemeckého jazyka, 

biológie, chémie a fyziky. So žiakmi sme navštívili: 

Londýn a Južné Anglicko 6 dňová exkurzia 

Čachtický hrad a hrad Beckov 

Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre 

Hájovňa na Rovniach (expozícia diela Hájnikova žena a spisovateľa Mila Urbana) 

Slovenský orloj v Starej Bystrici 

CHKO Malé Karpaty  - Zochova chata  

Múzeum slovenskej keramickej plastiky v Modre 

Piešťany – Balneologické múzeum a Pamätná izba Ivana Krasku 

Nové Zámky - Pamätná izba A. Bernoláka, Múzeum J. Thaina 

Nitriansky hrad 

Trnavské kostoly 

Banská Štiavnica 

Slovenský betlehem v Rajeckej Lesnej 

Mestská knižnica v Senci 

Mestské múzeum Senec – aktuálne tematické výstavy 

Arborétum Tesárske Mlyňany 

NP Malá Fatra –  NCH Jánošíkove diery vo Vrátnej doline 

Múzeum Jura Jánošíka v Terchovej 

Splav rieky Orava 

Slanický ostrov umenia 

Múzeum oravskej dediny v Zuberci 

Oravská lesná a Kysucká úvraťová lesná železnica 

Energocentrum AE Mochovce 

Planetárium Žiar nad Hronom 

VW Slovakia, a.s. 

JAVYS Jaslovskú Bohunice 

Výstava Cosmos Discovery v Bratislave 

Noc výskumníkov 

NCH Roháčské plesá 

Krajský súd v Trnave 

Viedeň – Prírodovedné múzeum, Technické múzeum, Schönbrunn 

Viedeň – ZOO, Haus des Mehres, Vianočné trhy 

Green Day – environmentálna exkurzia v BA 

Aurélium – zážitkové centrum vedy 

Vodárenské múzeum a ostrov Sihoť v BA 

SAV výpočtové stredisko – expozícia dejín výpočtovej techniky 

FabLab – vedecký park UK Bratislava 

MONDI SCP Ružomberok 

Liptovské múzeum v Ružomberku – expozícia výroby papiera a lekárnictva na Liptove 

Výstava mestskej organizácie  Slovenského zväzu drobnochovateľov v Senci 
 

Výstavy v Mestskom múzeu Senec: 

 Ekosystémy okresu Senec 

 Dopady klimatických zmien 

 Eugenika – veda alebo demagógia 

 Nevítaní návštevníci alebo dopady klimatických zmien 

 Halštatská doba železná 
 
 

 

 
 

 

 



MsKS Senec: 

 Krajská prehliadka detských divadelných súborov „Stretnutie s malou Táliou“ 

 Marta Kissová „Maľujem to, čo viem“ 

 Katarína Zemková „Hľadanie smeru“ 

 Ilustrácie kníh Pavla Dobšinského 

 Výstavy výtvarných prác žiakov seneckých ZUŠ 
 

Mestské tvorivé dielne: 

 Kunsthistorik Bachratý „Figúra a figurína“ 

 Wagnerová „Ilustrácia a komiks“ 

 Franeková „Surrealizmus“ 
 

Divadelné predstavenia: 

 V Bratislave –  MD POH – „Doktor Macbeth“ 

                      -   V-klub – „Mačka na horúcej streche“ (v ANJ) 

                      -   Teatro Wustenrot – „Oliver Twist“ (v ANJ) 

                      -   Teatro Wustenrot – „Dracula“   (v ANJ)         

 V Trnave DJP – „Malý princ“ 

 V MsKS v Senci -  „Peter Black“ – Divadlo z Martina (v ANJ) 
 

Koncerty: 

 „13. komnata“ – s protidrogovou tematikou 

 „Cesta slovanskou históriou“ 

 „Kým nacionalista Zakikiríka“ 

  

Besedy: 

 Speakers Program s pracovníčkou Veľvyslanectva USA sl. Emma Woordward 

 Agentúra YFU – výmenné študijné pobyty v zahraničí 

 Beseda s bývalým drogovo závislým človekom „Drogy v mojom živote“ 

 Robert Fico „EÚ a SR“ 

 Ing. László Solymosi „Načo nám je životné prostredie_“ 

 Stuart McNutton „Nový Zéland“ 

 MUDr. Príbelská „Plánované rodičovstvo“ 

 „Deti na nete“ beseda s detskou psychologičkou 

 Sebapoznanie = teambuilding 

 Profesijná orientácia  

 Empatia, vzťahy v triede  
 

Okrem týchto aktivít prispievame článkami o akciách školy do miestnych a regionálnych 

novín – SENČAN, Senecko a do TV SENEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 
 

Názov súťaže, olympiády Umiestnenie 
Regionálne kolo Krajské 

kolo 

Celoslovenské 

kolo 

Olympiáda ANJ kat. 2C2 1x 1.m.   

Olympiáda ANJ kat. 2A 1x 2.m.   

Olympiáda ANJ kat. 2B 1x 1.m.   

Olympiáda SJL kat. C 1x 2.m.   

Olympiáda SJL kat. B  1x 2.m.  

Olympiáda NEJ kat. 1A 1x 1.m.   

Olympiáda NEJ kat. 1B 1x 1.m. 1x 3.m.  

Olympiáda NEJ kat. 2A 1x 1.m.   

Olympiáda NEJ kat. 2B 1x 1.m., 1x2.m.   

Matematická olympiáda kat. Z6 1x 2.m., 2x3.m.   

Matematická olympiáda kat. Z7 1x 1.m.   

Matematická olympiáda kat. Z8 1x 2.m.   

Pytagoriáda P6 1x 1.m.   

Pytagoriáda P7 1x 1.m.   

Matematický klokan, kat. Benjamín 7   1x 1.m. 

Matematický klokan, kat. Benjamín 8   1x 1.m. 

MAKS   2x 1.m. 

Technická olympiáda, kat. B 1x 1.m.   

Fyzikálna olympiáda, kat. F 1x 2.m.   

Chemická olympiáda, kat.D 1x 3.m.   

Biologická olympiáda, kat. D 1x 1.m.   

Geografická olympiáda kat. B  1x 1.m. 1x 1.m. 

Geografická olympiáda kat. F 1x 2.m. 1x 3.m.  

Šaliansky Maťko -  recitačná súťaž 1x 2.m.   

Súťaž Mladý záchranár CO 1x 3.m.    

Mladý záchranár SČK 2x 2.m.   

Cezpoľný beh družstvo dievčat 2x 1.m.   

Cezpoľný beh družstvo chlapcov 1x 1.m.   

Basketbal ZŠ a OGY – chlapci 1x 2.m.   

Školská basketbalová liga Pezinok  1x 3.m.   

Florbal „O pohár pred. BSK“-  chlapci 1x 3.m.   

Florbal „O pohár pred. BSK“- dievčatá 1x 3.m.   

Florbal chlapci 1x 3.m.   

Futsal „O pohár pred. BSK“ - chlapci 1x 2.m.   

Futbal O pohár pred. BSK“-  chlapci 1x 1.m. 1x 3.m.  

Basketbal „O pohár pred. BSK“- dievčatá 1x 3.m.   

Školský pohár vo futbale ZŠ 1x 3.m.   

Stolný tenis družstvá SŠ - chlapci  1x 1.m.   

Stolný tenis družstvá ZŠ - dievčatá 1x 3.m.   

Stolný tenis družstvá OGY - chlapci 1x 3.m.   

Volejbal SŠ - chlapci 1x 1.m.   

Volejbal ZŠ a OGY - chlapci 1x 2.m.   

Volejbal SŠ - dievčatá 1x 1.m.    

Volejbal ZŠ a OGY - dievčatá 1x 3.m.   

 

 

 

 

 



Projekty, do ktorých bola škola zapojená 
 

Názov projektu Termín začatia 

realizácie projektu 

Termín ukončenia 

realizácie projektu 

Výsledky 

Záložka do knihy 

spája školy 

Október 2016 Október 2016 Záložky do knihy 

Vráťme knihy do škôl December 2016 Január 2017 Zvýšenie čitateľnosti  

Robotika na GAB Júl 2016 December 2016 Robotická stavebnica 

a tablet, účasť na 

súťaži FLL 

Body Work Október 2016 pokračuje Pomôcky na cvičenie 

Digitálne zručnosti 

pre život 

Október 2016 pokračuje Získanie certifikátov 

pre školenie 

a testovanie ECDL 

Škola ide na Slovan Október 2016 30.11.2016 Zvýšenie čitateľnosti, 

Podpora športu 
 

Ad 1.  
V šk. r. 2016/2017 sme sa zapojili do 7. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do 

knihy spája školy. Projekt sa realizoval v septembri 2016, do konca októbra si partnerské 

školy mali vymeniť záložky. Naším partnerom bolo Gymnázium M. R. Štefánika v Novom 

Meste nad Váhom. Žiaci tvorili záložky na tému „Čítam, čítaš, čítame“. Do projektu sa 

zapojili žiaci prímy a sekundy, ktorí na hodinách SJL, VYV vyrábali záložky. Medzitým sa 

prostredníctvom elektronickej pošty skontaktovali vedúce projektu z oboch partnerských škôl 

a dohodli sa na spôsobe práce, upresnili počty zapojených žiakov a vymenených záložiek. 

Koncom októbra sme najvydarenejšie záložky poslali partnerskej škole. Záložky, ktoré 

vyrobili deti z partnerskej školy, si rozdelili žiaci prímy a sekundy. Tento projekt je aktivitou 

školskej knižnice.  
 

Ad 2. 

 Žiaci našej školy sa zapojili do 6. ročníka celoslovenského projektu Vráťme knihy do škôl, 

ktorého partnerom je aj Bratislavský samosprávny kraj  Cieľom projektu je podporiť u detí 

a mladých ľudí záujem o čítanie kníh. Projekt realizovali všetky vyučujúce SJL. 

 

Ad 3.  
Na škole  pracoval krúžok robotiky s 21 žiakmi. Pracovali s robotickými stavebnicami LEGO 

Mindstorms Education. Zdokonaľovali sa v konštrukciách, skúsenejší z nich aj 

v programovaní. Zapájali sa aj do robotických súťaží. 10-členný tím študentov sekundy a 

tercie riešil od septembra do decembra úlohy súťaže First Lego League (FLL) a následne 

reprezentovali školu na regionálnom turnaji v Bratislave. V celkovom poradí tím obsadil 

veľmi pekné 4. miesto z 12 prihlásených tímov. V tímovej spolupráci skončili na 3. mieste. 

Od februára pokračovali v príprave na ďalší ročník súťaže, 3 študenti riešili 8-kolovú 

korešpondenčnú súťaž Robotická liga. Umiestnili sa na 7. mieste spomedzi  20 zapojených 

slovenských tímov. S vedením tejto skupinky výrazne pomáhal študent septimy. Do riešenia 

robotickej ligy sme priebežne zapájali aj primánov a sekundánov, aby získavali cenné 

skúsenosti. 
 

Ad 4.  
V rámci projektu na výzvu Raifeisenbank sme kúpili tieto športové náčinia: činky, 

posilňovače, gumové expandery a žinenky. Využívame ich  na hodinách TŠV a na krúžku 

BODY WORK - sú to posilňovacie a vytrvalostné cvičenia na formovanie postavy 

v sprievode hudby, na rozvoj všeobecných pohybových schopností a spevnenie celého 

pohybového aparátu. Je to dostatočne intenzívny a pritom hravý, netradičný a bezpečný 

pohyb, vhodný aj pre čiastočne oslobodených žiakov. 
  
 



Ad 5.  
Projekt  Vzdelávanie a certifikácia ECDL na stredných školách. Slovenská informatická 

spoločnosť predložila BSK návrh na realizáciu projektu, ktorého zámerom je zlepšiť dôležitú 

zložku pripravenosti absolventov stredných škôl na vstup do pracovného života alebo do 

ďalšieho štúdia, ktorou je zvýšenie schopnosti využívať PC na pracovné účely. ECDL 

(European Computer Driving Licence - Európsky vodičský preukaz na počítače) je 

celosvetovo najrozšírenejší systém na overovanie počítačových znalostí a zručností bežného 

používateľa počítača. 

Systém ECDL je postavený na: 

 jednotných štandardoch znalostí a zručností vo vybraných oblastiach IT 

 jednotných pravidlách overovania znalostí a zručností 

Digitálna gramotnosť, t.j. schopnosť efektívne využívať základné informačné technológie, 

sa preukazuje úspešným absolvovaním štyroch určených štandardizovaných testov zo 4 

modulov na základnej úrovni a potvrdzuje sa vydaním certifikátu ECDL Profile 

Certificate . Certifikát má časovo neobmedzenú platnosť. 
 

Ad 6. 

Žiaci sekundy a tercie sa zapojili do komunitného projektu HC Slovan, ktorý vyhlásil pre 

tento rok súťaž Druhá šanca pre knižku. Úlohou žiakov bolo podarovať knižnici zo svojho 

regiónu aspoň jednu knihu z vlastnej knižnice, ktorú už prečítali, ale ju nepotrebujú. Naši 

žiaci odovzdali Mestskej knižnici v Senci takmer 100 kníh. Ako odmenu získali vstupenky 

na hokejový zápas HC Slovana s HC Novosibirsk. Zúčastnili sme sa ho 30. 11. 2016 o 19:00. 

Projekt realizovala Mgr. Monika Áčová a Mgr. Dagmar Lenártová. 

 

 
Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole 
 

V školskom roku nebola na škole vykonaná inšpekcia. 
 

 

Priestorové a materiálno – technické podmienky školy 
 

Škola má optimálne priestorové podmienky: 

12 kmeňových učební, 4 učebne cudzích jazykov, chemické laboratórium, biologické 

laboratórium, odborné učebne fyziky, biológie, 2 učebne informatiky, 2 multimediálne 

učebne a učebňu pre kolaboratívne interaktívne vyučovanie. Laboratóriá a odborná učebňa 

fyziky sú vybavené sústavou meracích jednotiek, čidiel a senzorov VERNIER tak, že sú 

riadené počítačom. Máme zriadenú robotickú učebňu pre krúžok robotiky so súpravami Lego 

Mindstorms. Pre účely telesnej výchovy slúžia 2 telocvične, minifutbalové ihrisko s umelým 

trávnikom a osvetlením,  hádzanárske ihrisko s umelým trávnikom a osvetlením, na ktorom 

sú priečne 2 basketbalové ihriská, sektor pre vrh guľou a 200m trojdráhový tartanový 

bežecký ovál. Pre výchovné predmety a voľnočasové aktivity slúži klubovňa v podkroví 

s rozlohou 180 m2. V škole je inštalovaný elektronický dochádzkový systém a optická wifi 

sieť SANETu.  Žiaci majú k dispozícii kopírku. Škola prevádzkuje školskú kuchyňu 

a jedáleň, platba za obedy je možná internetbankingom a výdaj obedov je realizovaný 

čipovou kartou. Kuchyňa spolu s telocvičňami slúži aj pre Spojenú školu s vyučovacím 

jazykom maďarským, ktorá sídli v budove. Pre zlepšenie vybavenosti učební a laboratórií 

sme mali vypracované  viaceré projekty za účelom získania finančných prostriedkov. 

Využívame vybavenie laboratórií získané v projekte OPV „Učíme moderne, učíme (sa) radi“ 

zameraný  na  modernizáciu vyučovania prírodovedných predmetov. Z finančných 

prostriedkov BSK sme obnovili protišmykový lak v telocvični a modernizovali sme 

výpočtovú techniku systémom ZERO client. Nezastupiteľnú úlohu pri modernizácii 

vyučovania má aj Rodičovské združenie pri GAB a sponzori, ktorí prispievajú finančne aj 

materiálne na rozvoj školy. 
 

 

 

 



 

 Rozbor hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami za rok 2016 - ŠJ pri GAB Senec  
 

      Školská jedáleň pri Gymnáziu Antona Bernoláka v Senci  sa nachádza s suteréne školy. 

Stravujú sa v nej žiaci aj zamestnanci školy a tiež žiaci a zamestnanci Spojenej školy 

s vyučovacím jazykom maďarským v Senci.  Za rok 2016 bolo vydaných  35 673 obedov, 

z toho študentom 30 360 obedov.  Priemerný počet prihlásených žiakov na stravovanie je 196 

+ 35 zamestnancov, čo je spolu 231 stravníkov.  

Oproti roku 2015 sa zvýšil celkový počet vydaných obedov o 3267. Z toho pre študentov 

viac o 2989 obedov a u dospelých zamestnancov bolo vydaných viac o 278 obedov.   

 Vedenie školy robí opatrenia na získanie stravníkov osvetou o zdravej výžive medzi žiakmi 

a e-mailovou i písomnou výzvou a apeláciou na rodičov jednotlivých nestravujúcich sa 

žiakov. 
 

Počet pracovníkov k 31.12.2016  THP – vedúca ŠJ                              l  

                                                      Kuchárky  (hlavná a zaučená)          2 

                                                      Pomocná sila                                    1,66 

                                                      Spolu:   4,66 prepočítane počty, 5 fyzických osôb 

                                                                                                        

Čerpanie za ŠJ pri GAB Senec : 

Zoskupenie položiek 610 : Mzdy, platy – Tarifné platy, príplatky, zastupovanie počas PN,   

čerpanie :  29031,75 €. Vzhľadom na nárast počtu stravníkov sme museli prijať do ŠJ 

pomocnú silu na 50 % úväzok.   
 

Zoskupenie položiek 620:  Poistné a príspevky do poisťovní – odvod 34,95% z hrubých 

miezd za zamestnávateľa v súlade s platnou legislatívou – čerpanie:  10262,74 € . Nárast 

odvodov v súlade s výškou vyplatených miezd pracovníčok ŠJ v súlade s platnou 

legislatívou. 
 

Zoskupenie položiek 630 : Tovary a služby – čerpané : 14863,46 €.  

Z toho na energie:(-plyn 10165,01€, -elektrina 2000,00, -voda 400,---,stočné 600,-- 

a všeobecný materiál - čistiace a hygienické potreby, drobný kuchynský materiál na bežnú 

prevádzku), na služby: 1453,45 na stravovanie zamestnankýň ( 55% z ceny stravy podľa ZP 

a tvorbu sociálneho fondu). 
 

Zoskupenie položiek  640 : Bežné transfery – na náhrady za prvých 10 dní PN 

zamestnancov čerpané : 107,05 € , na odchodné do dôchodku čerpané : 1 074,-- €.  

Chorobnosť o 2/3 nižšia ako v roku 2015.  

Žiadame  pri nápočte rozpočtu prihliadať v III.Q na to, že množstvo odobratých obedov je 

len za mesiac september (takže kvartál nedeliť tromi) a ročný rozpočet napočítavať za 12 

mesiacov a nie za 10 mesiacov varenia, pretože cez prázdniny v mesiaci júl pracovníčky 

čerpajú zákonom garantované dovolenky a v mesiaci august vykonávajú hygienické 

a čistiace práce podľa HCCP a veľké upratovanie, prípadne upratovanie po maľovaní 

prevádzkových priestorov.  

Školská jedáleň s kuchyňou na našej škole bola vybudovaná v pivničných priestoroch. Nemá 

samostatný vchod, hygienické zariadenia sú len pre zamestnankyne, nie je vybavená na takej 

úrovni, aby bola vhodná na podnikanie, ale po rekonštrukcii jedálne je pre stravovanie žiakov 

vyhovujúca.  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Rozpis ukazovateľov rozpočtu a čerpania : 
 

                                                                                      Upravený rozpočet         Čerpanie 
 

Školská jedáleň                                                                   55 339,00                55 339,00 
 

z toho: Mzdový fond                                                           29 031,75                29 031,75 
                       
           Odvody do fondov                                                   10 262,74                10262,74  

           34,95% za zamestnávateľa 
           
           Tovary a služby                                                         14 863,46                14 863,46                      

           Bežné transfery 

           Náhrady za dočasnú PN a odchodné                         1 181,05                   1 181,05                        
                                                                                                                                                      

Rozbor hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami za rok 2016   
 

Gymnázium Antona Bernoláka v Senci : správca budovy. 

Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou vykonáva výchovno-vzdelávaciu 

činnosť, má právo hospodárenia so zvereným majetkom v zmysle zákona NR SR č.446/2001 

Z.z o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a na to nadväzujúcich 

ďalších zákonov. 
 

IČO: 00160326 

Počet tried:  11 tried osemročnej formy štúdia 

                       4 triedy štvorročného štúdia 

Vyučovací jazyk : slovenský jazyk 

Vyučovanie cudzích jazykov: anglický jazyk, nemecký jazyk 

Počet pracovníkov k 31.12.2016                   27,70   / fyzických  28 + 2 na dohodu 

z toho: pedagogickí                                       20,70   / fyzických  21 + 2  na dohodu 

           THP                                                      2 

           údržba                                                   1 

           strojník                                                  0,5 

           prevádzkoví pracovníci                         3,5 
 

V budove pod správou GAB sídli aj   Spojená škola s vyučovacím jazykom 

maďarským. 

Spoločne využívame priestory telocvične v budove školy,  priestory vysunutej telocvične na 

Športovej ulici, služby školskej jedálne a vykurovanie je z jednej centrálnej kotolne.  
 

Čerpanie za GAB Senec : 

Zoskupenie položiek 610: Mzdy platy: Tarifné platy, príplatky, nadčasy a odmeny (do 

ktorých sú zahrnuté aj odmeny pedagógom za súťaže z financií ObÚ BA OŠ, vzdelávacie 

poukazy a externých predsedov maturitných komisií, kreditové príplatky získané v rámci EÚ 

projektu a iných samovzdelávacích aktivít )   –  čerpanie  : 326 122,49  €, je to viac len 

o 5,49 % ako v roku 2015 čo v priemere na zamestnanca nezodpovedá ani 6% tabuľkovému 

nárastu miezd pedagogických i dofinancovaniu z originálnych kompetencií nepedagogických 

zamestnancov v roku 2016. 

Zoskupenie položiek 620: Poistné a príspevky  do poisťovní – 34,95 % z hrubých miezd za 

zamestnávateľa v súlade s platnou legislatívou – čerpanie :  108 782,35 €  
 

Zoskupenie položiek 630: Tovary a služby  

631 Cestovné – čerpanie: 1005,55 € - Maximálne šetrenie a selektovanie najnutnejších 

školení a seminárov MPC BA , ekonomických a mzdových z titulu zmeny legislatívy. 

Cestovné z titulu sprevádzania žiakov na rôzne predmetové súťaže, časté školenia a porady 

zo strany zriaďovateľa. Čerpanie vyššie  o 233,95 € ako v roku 2015 aj z titulu nárastu cien 

cestovného a čiastočne stravného v roku 2016. 

 
 



632 Energie, voda a komunikácie – čerpanie: 14679,59 € - nižšie oproti roku 2015 

o 2866,44 € avšak táto suma bola vyplatená za energie z navýšených financií o vlastné 

príjmy originálnych kompetencií, a čerpania za ŠJ z rozpočtu ŠJ. Predchádzajúce roky ŠJ 

nemala na energie vôbec v rozpočte dostatok financií. Tohto roku vďaka dofinancovaniu ŠJ 

z BSK sme mohli čiastočné energie za ŠJ financovať z originálnych kompetencií.  

633 Materiál – Čerpanie: 4585,19 € - čerpanie na čistiaci a hygienický materiál, údržbársky 

a inštalačný materiál,  kancelársky papier a potreby, tonery do tlačiarní a kopírok, 

doporučené učebnice na výuku anglického jazyka, pracovné ochranné oblečenie a potreby, 

palivo ako zdroj energie do kosačky a listového vysávača..   
 

635 Rutinná a štandardná údržba – čerpanie : 26,90 € údržba a oprava hasiacich 

prístrojov. 
 

636 Nájomné za poštový priečinok – čerpanie: 54, € - ako minulý rok , nájom za  P.O. BOX 

na  slovenskej pošte. 
 

637 Služby – čerpanie: 24 952,82 € - čerpanie vyššie ako  roku 2015 o 13384,54 €.  Čerpané 

na školské predmetové a športové súťaže, odvod komunálneho odpadu, a  ostatné drobné 

služby, (rozmnož. klúčov, väzba dokumentov, služby technika PO a BOZP, školenia  a iné). 

Zo sumy naviac oproti roku 2015  - 10 950 € tvorí  financovanie LVVK žiakov  v roku 2016 

ktoré sa v roku 2016 financovalo prvýkrát sumou á/150 € na zúčastneného žiaka a iba 

2434,54 tvorí nárast bežných služieb, kde patrí aj stravovanie zamestnancov a tvorba 

sociálneho fondu zvýšená o mierny nárast miezd zamestnancov školy.    
 

Zoskupenie položiek 640 : Bežné transfery – čerpanie za prvých 10 dní PN zamestnancov 

a poistné plnenia žiakom, čerpanie : 767,49 €. Z toho  náhrada za PN a 707,49 € a poistné 

plnenia za úraz dvoch žiakov 60,- €  ako spoluúčasť poistného plnenia.  
 

Rozpis záväzných ukazovateľov a ich plnenie za rok 2016  
 

                                                                                                  Upravený            Skutočnosť 

                                                                                                   rozpočet 

Nedaňové príjmy:                                                                       1 000,00             1 662,24 
 

Príjmy: 212 

nájomné za prenájom stomatologickej ambulancie zriadenej                          

MUDr.Sedlákovou., nájomné za inštalované nápojové automaty vo 

 vestibule školy, telocvičňu, triedy na školenia                                                                                                                   
           
Výdavky celkom: 

Gymnázium:                                                                      481 631,00              480 976,38  
 

z toho:  Mzdový fond     (610)                                            326 122,49              326 122,490 

            Tarifný plat, príplatky,odmeny  
 

             Odvody do fondov  (620)                                      108 782,35              108 782,35 

             34,95 % za zamestnávateľa 
 

             Tovary a ďalšie služby   (630)                                  45 958,67                45 304,05 

z toho:    cestovné  náhrady   (631)                                          1 005,55                  1 005,55          

              energie, voda a komunikácie (632)                          15 334,21                14 679,03 

              materiál (633)                                                             4 585,19                  4 585,19  

              údržba (635)                                                                    26,90                       26,90 

              nájomné (636)                                                                 54,00                       54,00  

              služby (637)                                                             24 952,82                24 952,28 
  

Bežné transfery    (642)                                                   767,49                    767,49 

            z toho: náhrady za dočasnú PN                                       707,49                    707,49 

                        spoluúčasť poistného plnenia                                60,00                      60,00 
 
 



Nevyčerpaný zostatok k vráteniu v roku 2016:  654,62  € 
 

Rozbor hospodárenia s účelovo určenými rozpočtovými prostriedkami originálnych 

kompetencií BSK za rok 2016 - GAB Senec - revízie 
 

 Gymnáziu Antona Bernoláka v Senci boli v roku 2016 pridelené  účelovo určené 

finančné prostriedky z BSK na revízie  nasledovne: 
 

  1. Revízia horákov kotla v kotolni TV Športová ulica Senec                        102,00 € 

  2. Revízia kotlov a horákov v kotolni budovy školy                                      426,00 €    

  2. Revízia plynových zariadení v budove školy, ŠJ a centrálnej kotolni       712,00 €                                            

  3. Revízia plynových zariadení a tlak.nádob v kotolni TV Športová             228,00 € 

  4. Revízia komínov –budova školy a TV Športová                                        105,00 € 

  5. Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov                                                    199,56 € 

  6. Revízia elekto zariadení a elektr.spotrebičov TV Športová  

      a bleskozvodov na vysunutej telocvični Športová                                      453,00 €                           

Spolu:                                                                                                             2 225,56 €    

               
Rozpis ukazovateľov rozpočtu a čerpania : 

                                                                                      Upravený rozpočet         Čerpanie 
 

Účelovo určené z BSK :                                                            2 225,56            2 225,56            

           Tovary a služby                                                               

z toho:  

             637 004 – všeobecné služby – revízie                            2 225,56           2 225,56 
             
Rozbor hospodárenia s účelovo určenými rozpočtovými prostriedkami originálnych 

kompetencií BSK za rok 2016 - GAB Senec –  Športové aktivity 
 

 Gymnáziu Antona Bernoláka v Senci boli v roku 2016 pridelené  účelovo určené 

finančné prostriedky z BSK na športové aktivity program 009 nasledovne: 

 

  1. Mimo vyučovacie  pohybové aktivity                                                         600,00 € 

  2. Basketbal žiakov stredných škôl O Pohár predsedu BSK 842,00 €                                            

  3. Projekt v oblasti športu – Otvorená škola                                                 1 800,00 € 

 Spolu:                                                                                                             3 242,00 €                  
 

Rozpis ukazovateľov rozpočtu a čerpania : 

                                                                                              Upravený rozpočet         Čerpanie          

Účelovo určené z BSK :                                                           3 242,00                   3 242,00   

           Odmeny            

            614 – organizácia a rozhodcovstvo súťaží                        670,75                      670,75 

            Odvody do poisťovní                        

            620 – odvody do ZP, SP podľa platnej legislatívy            232,25                      232,25                                                                       

            Tovary a služby                                                               

z toho:  

             633 006 – materiál: ochranné sieťe, bránková sieť,    1 800,00                   1 800,00 

                             švédska debňa, žinenky, gymnastická guma, 

                             expander, činky z projektu Otvorená škola           

             637 004 – všeobecné služby – zabezpečenie súťaže       536,00                      536,00 

                              (ceny, občerstvenie, ostatný materiál)     

 

 

 

 

 

 

 



Rozbor hospodárenia s účelovo určenými rozpočtovými prostriedkami originálnych 

kompetencií BSK za rok 2016 - GAB Senec  + kapitálové výdavky na rok 2016 
 

 Gymnáziu Antona Bernoláka v Senci boli v roku 2016 pridelené  účelovo určené 

finančné prostriedky z BSK a vlastné príjmy  nasledovne: 
 

  1. Príplatky (osobný a za riadenie) riaditeľovi školy                           2 485,68 € 

  2. Odmena predsedu BSK ku Dňu učiteľov                                            350,00 € 

  3. Odvody do poisťovní SP a ZP                                                             880,80 €  

  4. Energie – plyn, elektrina, voda a stočné z vlastných príjmov         1 613,82 € 

  5. Kapitálové výdavky na vybudovanie atletického oválu                68 955,23  € 

 Spolu:                                                                                                  74 285,53 €                     

Rozpis ukazovateľov rozpočtu a čerpania : 

                                                                                      Upravený rozpočet         Čerpanie 
 

Účelovo určené z BSK :                                                             74 285,53          74 285,53            

z toho: Mzdový fond :      

            612 – osobný a riadiaci príplatok riaditeľovi školy         2 485,68            2 485,68                                                    

            614- odmeny ku Dňu učiteľov                                            350,00               350,00                                                                        

            Poistné a odvody do poisťovní 

            620- poistné a príspevok do poisťovní                               880,80               880,80               

           Tovary a služby                                                               

z toho : 632 001- energie – plyn, el.energ., voda                         1 613,82          1 613,82                    

SPOLU: 600                                                                                 5 330,30           5 330,30   
             
           Kapitálové výdavky 

           717 002  vybudovanie atletického oválu                          68  955,23         68 955,23 
 

SPOLU:  bežné výdavky - 600 a kapitálové výdavky - 700      74 285,53          74 285,53   
    
Rozbor hospodárenia s účelovo určenými rozpočtovými prostriedkami vrátenými 

z roku 2016 - GAB Senec – 131 F 
 

 Gymnáziu Antona Bernoláka v Senci boli v roku 2016 pridelené   finančné 

prostriedky vrátené roku 2015 vo výške 46,58 € : 

Čerpanie na: 

1. Energie - plyn                                                                                           46,58 € 

    Spolu:                                                                                                       46,58 € 
 

Rozpis ukazovateľov rozpočtu a čerpania : 

                                                                                      Upravený rozpočet         Čerpanie 

Účelovo určené z BSK :                                                             46,58                  46,58 
Tovary a služby      

            632 001 – energie  - plyn                                                 46,58                  46,58                    
 

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

školský rok  a vyhodnotenie jeho plnenia 
 

1. S cieľom zvyšovať úroveň vyučovania slovenského jazyka venovať zvýšenú pozornosť 

čítaniu s porozumením, klásť dôraz na vlastnú tvorbu a rozvíjanie jazykového prejavu, 

prácu s informáciami a schopnosti argumentovať. Prierezovo využívať možnosti na 

rozvoj čítania s porozumením aj na ostatných vyučovacích predmetoch.  
 

2. Pri vyučovaní cudzích jazykov eliminovať memorovanie a uskutočňovať výučbu 

založenú na tréningu a rozvoji jazykových kompetencií s ohľadom na rôzne štýly učenia 

sa žiaka, jeho schopnosti a druh inteligencie.  
 

3. Realizovať projekt „Učíme moderne, učíme (sa) radi“. 
 

 

 



Plnenie cieľov: 
 

Ad 1. 

Zapojili sme žiakov  do 7. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája 

školy. Projekt sme  realizovali s naším partnerom - Gymnáziom M. R. Štefánika v Novom 

Meste nad Váhom. Žiaci tvorili záložky na tému „Čítam, čítaš, čítame“. Žiaci prímy 

a sekundy na hodinách SJL, VYV vyrábali záložky, najvydarenejšie poslali partnerskej škole. 

Záložky, ktoré vyrobili deti z partnerskej školy, si rozdelili žiaci prímy a sekundy.  

Cieľom ďalšieho projektu „Vráťme knihy do škôl“ bolo upriamiť pozornosť mladých ľudí 

k čítaniu kníh. Naši žiaci sa zapojili do súťaže „Kráľ detských čitateľov organizovanej MsKS 

v Senci a do podujatia „Noc literatúry“. 
 

Ad 2. 

Navštívili sme viacero činoherných  predstavení v anglickom jazyku koncipovaných ako 

inscenovaná  učebná pomôcka pre stredné  školy, kde bol kladený dôraz na slovnú zásobu 

a situácie z viacerých maturitných  tém. Úspešne sme zapojili žiakov do súťaže v prednese 

anglickej poézie a prózy a vlastnej tvorbe „Shakespeare Memorial“. V maturitnom ročníku 

majú žiaci voliteľný predmet konverzácia v CJ. Pre žiakov sme zorganizovali týždenný 

poznávací pobyt v Anglicku, organizovali sme besedy v CJ o reáliách a štúdiu na vysokých 

školách v zahraničí. V EČ MS v CJ dosahujeme výsledky nad národným priemerom.  
 

Ad 3.   

V rámci projektu sme pokračovali v  overovaní a aplikácii výstupov projektu –   metodických 

listov, pracovných listov, interaktívnych prezentácií a cvičení a tiež  videosekvencií.  
 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých sú 

nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť (vrátane návrhov 

opatrení 
 

A.  Silné stránky: 
 

 100% kvalifikovanosť pedagogického zboru 

 odborná úroveň vyučovania 

 ochota pedagógov ďalej sa vzdelávať 

 zapájanie sa pedagógov do projektových výziev 

 dlhodobo výborné výsledky v EČ MS v cudzích jazykoch a SJL 

 dlhodobo výborné výsledky v predmetových olympiádach z ANJ, NEJ, CHE, BIO, 

MAT, TECH, GEG 

 dlhodobo vysoká úspešnosť prijatia absolventov na VŠ štúdium (> 92%) 

 stabilný záujem o štúdium na škole 

 optimálne priestorové podmienky 

 zriadené multimediálne učebne 

 vybavenie laboratórií novým laboratórnym nábytkom a moderným systémom 

VERNIER pre zber a spracovanie údajov 

 dobre vybavená a elektronizovaná žiacka knižnica vybavená knižničným systémom 

Proflib 

 dobrá spolupráca s  

- Rodičovským združením pri GAB Senec 

- vedením mesta 

- regionálnymi printovými médiami  

- Mestskou knižnicou v Senci 

- Centrom pedagogicko-psychologickej prevencie v Senci 

- Mestským kultúrnym strediskom 

- Mestským múzeom 

- Mestskou galériou Labyrint 

- miestnymi spoločenskými organizáciami  

 



B.  Slabé stránky: 
 

 opadávajúca omietka zo strany dvora a nedokončené zateplenie fasády 

  nefunkčné strešné okná v podkrovných jazykových učebniach 

 chýbajúce ozvučenie interiéru školy 

C.  Príležitosti:  
 

 realizácia projektu OPV „Moderné gymnáziá v Bratislavskom kraji“ 

 zapojenosť do e-testovania NUCEMu 

 tvorba projektov vo vyhlasovaných grantoch: Otvorená škola oblasť športu, Nadácia 

Pontis, Reiffeisenbank, zamestnanecký sponzoring 

 čerpanie dotácií z mesta  Senec a z  

 BSK 

 členstvo v ACES 

 členstvo v SANETe –  pripojenie na internet optickým káblom 

 WiFi pripojenie na internet v celej budove 

 kabinet učiteľov vybavený VT s pripojením na internet 

 existencia školskej klubovne 

 zrekonštruovaný športový areál so sektormi na ĽA disciplíny 

 ihriská s umelým trávnikom – hádzaná, basketbal, minifutbal 

 Školský športový klub GAB Senec, o. z. 

 projektová príprava výstavby novej telocvične – investor ŠŠK GAB Senec, o. z. 

 projektová pripravenosť zateplenia školskej budovy 

 zapájanie sa  rodičov do života školy – práca v ŠŠK, organizácia plesu, 

zamestnanecký sponzoring, sponzorovanie tlače školského časopisu, ... 

 využívanie vzdelávacích poukazov na mimoškolskú činnosť podľa záujmu študentov 

 využívanie kultúrnych poukazov na filmové a divadelné predstavenia, výchovné 

koncerty   

 vydávanie školského časopisu Gymkáč 

 možnosti štúdia študentov v zahraničí 

D.  Riziká: 
 

 nedostatočné investičné prostriedky 

 silnejúci vplyv negatívnych patogénnych javov na mládež 

 dobrá dostupnosť iných stredných škôl v regióne, keď ponuka zo strany stredných 

škôl prevyšuje dopyt  

 obmedzené možnosti čerpania finančných prostriedkov z ESF v regióne BSK 

      Na zmiernenie dopadu rizík treba hľadať finančné prostriedky na modernizáciu 

vzdelávania z rôznych grantov, spoluprácou s Rodičovským združením pri GAB v oblasti 

príspevku 2% zo zaplatenej dane.  

      V  oblasti predchádzania patogénnych vplyvov na mládež je úlohou  zvýšiť ponuku 

voľno-časových aktivít pre študentov v oblasti športu a tak ich priviesť k pravidelnému 

aktívnemu pohybu a efektívnemu využívaniu voľného času.   

      Na stabilizovanie záujmu o štúdium na škole treba pokračovať v organizovaní  Dňa 

otvorených dverí a publikovaním aktivít školy v mestských aj regionálnych novinách, na 

internetovej stránke školy a na sociálnych sieťach. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na 

pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 
 

Umiestnenie žiakov Gymnázia Antona Bernoláka 

na vysokých školách v školskom roku 2017/2018 
 

Škola 4.A / 26 žiakov / 
UNIVERZITA KOMENSKÉHO  V BRATISLAVE  8 

Filozofická fakulta 2 

Fakulta managementu 1 

Právnická fakulta 2 

Farmaceutická fakulta 3 

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE 2 

Stavebná fakulta 1 

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 1 

EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE 5 

Národohospodárska fakulta 2 

Obchodná fakulta 2 

Fakulta medzinárodných vzťahov 1 

AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU BRATISLAVA 1 

UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE 5 

Filozofická fakulta 4 

Fakulta masmediálnej komunikácie 1 

UNIVERZITA K. FILOZOFA NITRA 1 

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva 1 

PANEURÓPSKA VŠ 1 

Fakulta masmédií 1 

INŠTITÚT BALNEOLÓGIE A LIEČEBNEJ REHABILITÁCIE PIEŠŤANY 1 

SPOLU 24 
 

Štatistické vyhodnotenie úspešnosti prijatia študentov Gymnázia A. Bernoláka  na VŠ 
 

V triede 4.A maturovalo 26 študentov, z toho sa 26 hlásilo na VŠ. Prijatých bolo 25, čo je  

96,2% úspešnosť. Jeden bol neprijatý, čo je 3,8%. 
 

      Na základe merania NÚCEMu za obdobie 2013 – 2017, t.j. na základe výsledkov 

v testoch EČ MS zo SJL našich tohtoročných maturantov a ich výsledkov v T9 zo SJL v r. 

2013, sa pridaná hodnota vo vzdelávaní v predmete SJL našej školy nachádza 

v kategórii v súlade s očakávaním. 
 

Naša škola má 1,8%-ný podiel evidovaných nezamestnaných absolventov na ÚPSVaR vo 

vzťahu k počtu absolventov strednej školy, čo predstavuje 2 absolventov z absolventov za  

ostatné 2 školské roky. 
 

Ďalšie informácie o škole 
 

      Na škole boli dodržané psychohygienické zásady výchovy a vzdelávania pri tvorbe 

rozvrhu hodín žiakov i pedagógov. Počas vyučovacích hodín sme striedali rôzne aktivity 

a boli dodržiavané prestávky podľa noriem. 

      Vo voľnom čase žiaci okrem krúžkovej činnosti  a navštevovali  ZUŠ. Na škole 

pracovalo 15 krúžkov, do ktorých bolo zapojených 211 žiakov uplatňujúcich si vzdelávacie 

poukazy: 

krúžky zamerané na konverzáciu v CJ, cvičenia z matematiky, cvičenia z chémie pre 

maturantov, krúžok fyzikálnej olympiády, krúžok prípravy na BIO a GEO olympiádu, 

seminár z informatiky, robotika, žurnalistický krúžok, športové krúžky - basketbalový, 

floorballový, geocaching,  body work. 

Jazykové krúžky napomáhali upevňovať konverzačné zdatnosti v cudzích jazykoch 

a pripravovali žiakov na súťaže. 



Na matematických krúžkoch riešili matematické úlohy zábavnou formou, pripravovali sa na 

súťaže. 

Na športových krúžkoch sa žiaci venovali loptovým hrám a členovia žurnalistického krúžku 

pripravovali a vydávali školský časopis Gymkáč. 

Veľmi dobrá je na škole práca Rodičovského združenia, ktoré finančnými prostriedkami 

zabezpečovalo modernizáciu materiálneho vybavenia školy, spotrebný materiál do kopíriek, 

tlač školského časopisu. 

 

Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2016/2017 
 

Trieda príma sekunda tercia kvarta kvinta sexta septima I. A II. A III. A IV. A 11 

Počet žiakov 30 29 28 25 25 26 20 22 25 28 26 284 

Počet chlapcov 11 16 17 13 14 18 9 11 11 12 12 144 

Počet dievčat 19 13 11 12 11 8 11 11 14 16 14 140 

Prospeli  spolu  30 29 28 25 24 26 20 22 25 28 26 283 

s vyznamenaním 29 29 22 17 18 16 5 8 13 7 7 171 

veľmi dobre  1 0 4 5 5 4 10 10 9 12 11 71 

prospeli 0 0 2 3 1 6 5 4 3 9 8 41 

neprospeli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

neklasifikovaní 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Vymeškané hodiny 
spolu  2668 3170 2652 2994 2344 3220 3533 2433 2873 4289 2665 32841 

priemer na žiaka 88,93 109,28 94,71 119,76 93,76 123,85 176,65 110,59 114,92 153,17 102,50 115,63 

Neospravedlnené  
hodiny  spolu 0 1 7 6 9 8 83 27 1 95 52 289 
so zníženým 2. stupňom 
správania 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
so zníženým 3. stupňom 

správania 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Priemerný 
prospech 1,11 1,07 1,25 1,41 1,26 1,59 1,74 1,72 1,59 1,89 1,72 1,55 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy vypracovali: 
 

RNDr. Jozef Radzo, riaditeľ školy 

Mgr. Agnesa Frčová, zástupkyňa riaditeľa školy 

Alžbeta Gaálová, hospodárka školy 

 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

 

1. Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 

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

3. Koncepcie školy na roky 2014 - 2019 

4. Plánu práce školy Gymnázia Antona Bernoláka v Senci  na školský rok 2016/2017 

5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a predmetových 

komisií 

6. Informácie o činnosti Rady školy pri Gymnáziu Antona Bernoláka v Senci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prerokovan6 v pedagogiekej rade dia 24.10.2017

Stanovisko rady Skoly

Rada Skoly pri Gymndziu Antona Bernol6ka v Senci odporuda Bratislavsk6mu
samospr6vnemu kraju ako ziadovatefovi Gymniaia Antora Bernol6ka v Senci schv61it'

Spr6vu o vlisledkoch a podmienkach vfchovno-vzdel6vacej dinnosti za Skolslcf rok
20t612017.

Prerokovan6 dia 24.10.2017

Stanovisko zriadovatel'a

Bratislavskli samospr6vny kraj ako zriad'ovatef Gymninia Antona Bernoliika v Senci

schval'uje Spr6vu o vfsledkoch a podmienkach qichovno-vzdelixacej dinnosti za Skolskf
rok20l6l20l7.

v Bratislave .. . .L t. .tt.. p/2...

vL
Ing. Pavol X're5o

predseda


