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Základné identifikačné údaje 

Názov školy: Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, 821 03 Bratislava 

Adresa školy: Ivana Horvátha 14, 821 03 Bratislava 

Telefónne číslo: +421 43423677 

WWW stránka: horvatha.edupage.org 

E-mailová adresa: skola@horvatha.sk 

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

Vedúci zamestnanci školy 

Funkcia Priezvisko, meno 

riaditeľka školy Mgr. Marta Jankovičová 

zástupkyňa riaditeľky školy  RNDr. Darina Holubová 

zástupkyňa riaditeľky školy  RNDr. Eva Stanková 

vedúca ŠJ Mária Šefčíková 

Rada školy 

Informácia o činnosti Rady školy za školský rok 2016/2017 

Rada školy pri Gymnáziu Ivana Horvátha v Bratislave bola ustanovená v zmysle § 24 

zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 18. 5. 2016. Funkčné 

obdobie začalo dňom 19. 5. 2016 na obdobie 4 rokov.  

Členovia rady školy od mája 2016 

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

1 Mgr. Jana Novotná predseda pedagogických zamestnancov 

2 Mgr. Katarína Némethová podpredseda pedagogických zamestnancov 

3 Ing. Zdena Maniaková tajomník rodičov 

4 Mgr. Attila Horváth   zriaďovateľa 

5 Ing. Dušan Pekár  zriaďovateľa 

6 Ing. Vladimír Sloboda   zriaďovateľa 

7 Ing. Zuzana Schwartzová   zriaďovateľa 

8 Svetlana Ižová  rodičov 

9 Ing. Ľubomíra Zečevičová  rodičov 

10 Renáta Hučková  nepedagogických zamestnancov 

11 Gréta  Galambošová  žiakov 
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Členovia Rady školy sa v školskom roku 2016/2017 stretli na zasadnutí štyrikrát.  

Dňa 20. 10. 2016 si vypočuli Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-

vzdelávacej činnosti za predchádzajúci školský rok a prerokovali tiež návrh počtu žiakov na 

plán výkonov pre školský rok 2017/2018. V rôznom boli ešte navrhnuté ďalšie termíny na 

stretnutia RŠ v tomto školskom roku. 

Dňa 31. 1. 2017 si členovia vypočuli informácie o študijných výsledkoch za prvý 

polrok roku 2016/2017 a prerokovali kritéria na prijímacie skúšky pre školský rok 2017/2018. 

V rôznom pani riaditeľka pozvala všetkých členov rady školy na oslavy 50. výročia založenia 

Gymnázia Ivana Horvátha. Súčasťou osláv bola slávnostná akadémia  6.4.2017 v dome 

kultúry Ružinov  a na druhý deň  7. apríla 2017  sa v priestoroch GIH uskutočnili besedy 

s bývalými absolventmi školy, ktorí sa stali známymi a úspešnými vo svojom obore. Rada 

školy zobrala na vedomie ústnu informáciu pani riaditeľky o decembrovom vlámaní sa do 

miestnosti informatiky na prízemí školy. Zlodeji našťastie nič neodcudzili, ale zničili mreže, 

vonkajšiu omietku, okno, pohybové čidlo a dvere z učebne informatiky do chodby. Rada 

školy navrhla,  že v blízkej budúcnosti je potrebné zabezpečiť lepšiu ochranu objektu zo 

strany zriaďovateľa (monitorovacie kamery, mreže). 

Dňa 25. 4. 2017 informovala členov RŠ pani riaditeľka  o príprave plánu výkonov pre 

školský rok 2018/2019. Termín na odovzdanie plánu je do 15.6.2017 už na BSK. 

V predloženom pláne budú znova 1 trieda bilingválna (ruský jazyk) a 3 všeobecné triedy. Pani 

Ing. Zuzana Schwartzová vyslovila za BSK poďakovanie za zorganizovanie osláv 50. výročia 

založenia školy.  

Dôležitá debata sa rozbehla ohľadne výučby anglického jazyka, hlavne čo sa týka seminárov - 

konverzácie z anglického jazyka. Na GIH chýba pracovná sila na výučbu tohto jazyka (náhla 

výpoveď vyučujúcej ANJ cez prebiehajúci školský rok). Prítomní členovia RŠ sa zhodli, že 

momentálne je ťažšie napĺňať všeobecné triedy do 4 ročného štúdia na gymnáziách a 

odporučili, aby boli sledované počty detí prijímaných na 8-ročné gymnáziá v porovnaní 

s počtom detí pre 4-ročné gymnáziá. 

Na poslednom zasadnutí v školskom roku 2016/2017 dňa 27. 6. 2017 si členovia 

vypočuli informácie o študijných výsledkoch za druhý polrok školského roku 2016/2017 a 

prerokovali Školský vzdelávací program na rok 2017/2018. V štvorročnom štúdiu pre 1. až 3. 

ročník bol vypracovaný inovovaný učebný plán. 4. ročník ide podľa pôvodného učebného 

plánu. V päťročnom bilingválnom štúdiu sme po skúsenostiach v minulom roku upravili počet 

hodín ruského jazyka z 20 na 19 a pridali sme 1 hodinu biológii. Dejepis budeme vyučovať 

v ruštine, neskôr je v pláne aj biológia. 

V rôznom pani riaditeľka informovala, že prostredníctvom BSK prebehlo výberové konanie 

na firmu, ktorá spraví elektroinštaláciu v škole. Nie je však isté, či sa tieto práce stihnú počas 

týchto  prázdnin.  
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Škoda, že na zasadnutiach rady školy sa za zriaďovateľa pravidelne zúčastňovala len pani Ing. 

Zuzana Schwartzová a ostatní členovia za zriaďovateľa sa vždy ospravedlnili (Ing. Dušan 

Pekár a Ing. Vladimír Sloboda), pričom pán Mgr. Attila Horváth sa nezúčastnil ani 

neospravedlnil. 

Poradné orgány riaditeľky školy - predmetové komisie a metodické združenia 

Predmetové komisie  

Predmetové komisie sú vytvorené podľa vzdelávacích oblastí v súlade s Inovovaným štátnym 

vzdelávacím programom a rámcovým učebným plánom. Členovia predmetových komisií sa 

stretávajú podľa potreby, minimálne však štyrikrát ročne. Témou ich stretnutí býva zostavenie 

časových rozpisov učiva pre ročníky a triedy, sledovanie stavu preberania učiva a námety na 

zlepšenie výučby a materiálneho zabezpečenia. V školskom roku 2016/2017 predmetové 

komisie doplnili a upravili maturitné zadania a doplnili inovovaný školský vzdelávací 

program pre 3. a 4. ročník. Zaoberali sa aj prípravou testov na prijímacie pohovory pre 

štvorročné a tento rok už aj pre päťročné bilingválne štúdium. Okrem toho sa venovali 

hodnoteniu práce svojich členov, ako aj kontrole stavu preberaného učiva v jednotlivých 

predmetoch. Veľkú časť práce predmetových komisií zaberá príprava žiakov na rôzne 

vedomostné alebo športové súťaže, príprava žiakov na SOČ, plánovanie, príprava a realizácia 

exkurzií po Slovensku i v zahraničí. Dôležitou a časovo náročnou súčasťou práce 

predmetových komisií je príprava a realizácia projektov, do ktorých sa škola zapája. 

V ostatnom školskom roku sa jednotlivé predmetové komisie zapojili do príprav a realizácie 

osláv 50-teho výročia vzniku našej školy. 

Vzdelávacia oblasť / predmet-  Vedúci Názov PK 

Jazyk a komunikácia  Mgr. Denisa Gaálová 
slovenského jazyka a 

dejepisu 

Slovenský jazyk a literatúra   

Dejepis   

Anglický jazyk 
RNDr. Oľga 

Kubánková 
anglického jazyka 

Anglický jazyk   

Nemecký jazyk  

Mgr. Emília Péchyová/ 

Mgr. Alexandra 

Buzinkayová 

nemeckého jazyka 

Nemecký jazyk    

Ruský jazyk 
PhDr. Milada 

Nemčická 
ruského jazyka 

Ruský jazyk   

Človek a príroda  Mgr. Andrea Regecová 
prírodovedných 

predmetov 
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Biológia    

Chémia   

Geografia   

Človek, spoločnosť a hodnoty Mgr. Jana Rozporková 
spoločenskovedných 

predmetov 

Občianska náuka   

Umenie a kultúra   

Etická/Náboženská výchova   

Matematika a práca 

s informáciami  
Mgr. Jana Novotná 

fyziky, matematiky a 

informatiky 

Fyzika   

Matematika   

Informatika   

Zdravie a pohyb  
Mgr. Simona 

Martináková 

telesnej a športovej 

výchovy 

Telesná a športová výchova   

Pedagogická rada 

Podľa plánu zasadnutí sa v školskom roku 2016/2017 stretla šestnásťkrát. Zasadnutia 

pedagogickej rady viedol člen vedenia školy. Z každého zasadnutia pedagogickej rady bola 

vyhotovená zápisnica niektorým z poverených pedagógov. Riaditeľka školy môže PR zvolať 

aj v mimoriadnom termíne, ak by si to situácia vyžadovala. Pedagogická rada prerokúva a 

schvaľuje plán práce školy, klasifikáciu, výchovné opatrenia, individuálne učebné plány pre 

žiakov so ŠVVP, vyjadruje sa ku kritériám prijímania, plánu výkonov na počet tried a správe 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti. Na pedagogických radách sa 

riešia aj organizačné a prevádzkové opatrenia pre nasledujúce obdobie. 

Poradný zbor riaditeľky školy 

Je zložený zo zástupkýň riaditeľky školy, vedúcich predmetových komisií, výchovného 

poradcu a zástupcu Rady školy, čím pokrýva hlavné oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti 

školy. Zvoláva ho riaditeľka školy. Analyzuje východiskové smery zamerania školy a činnosti 

predmetových komisií. Na zasadnutiach rieši hlavne operatívne úlohy a pred niektorými 

závažnejšími krokmi školy tlmočia členovia vedeniu školy názory väčšiny pedagogických 

zamestnancov. Poradný zbor prerokoval aj problémy žiakov s poruchami učenia a ich 

začlenenie do výchovnovzdelávacieho procesu. V školskom roku 2016/2017 naša škola 

oslavovala 50. výročie založenia, preto sa úvodné stretnutie v októbri zaoberalo rozdelením 

úloh k príprave dôstojných osláv.  
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Prijímacia komisia 

Komisia, ako poradný orgán riaditeľky školy, sa vyjadrovala k príprave prijímacieho konania 

a realizácii prijímacích skúšok a odvolacieho konania. Jej členmi boli zástupcovia vedenia 

školy, vedúci predmetových komisií slovenského jazyka a literatúry, matematiky, výchovný 

poradca školy a zástupca bilingválnej sekcie. Prijímacia komisia zabezpečuje a zároveň 

sleduje objektívnosť prípravy, priebehu a spracovania výsledkov prijímacích skúšok. Jej 

úlohou je navrhnúť riaditeľke odporúčania, ktoré zohľadňujú schválené kritériá prijímania na 

školu. Prijímacie skúšky akceptovali všetky indikované požiadavky žiakov so špeciálnymi 

výchovnovzdelávacími potrebami. 

Pre špecializované činnosti boli vymenovaní ich koordinátori v súlade s Pedagogicko-

organizačnými pokynmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

Koordinátor  prevencie závislostí – Mgr. Andrea Regecová sa pravidelne 

zúčastňuje na stretnutiach koordinátorov prevencie. 

Prevencia závislostí bola zameraná na ochranu zdravia a podporu zdravého životného štýlu 

našich žiakov. Aktivity sa aj v tomto školskom roku realizovali v spolupráci s Centrom 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) na Drieňovej ulici ako aj 

s policajnou preventistkou pre Bratislava 2, kpt. Mgr. Katarínou Pichňovou. Prevencia 

závislostí je súčasťou najmä obsahu predmetu biológia. Realizáciu výchovy a prevencie 

zabezpečujeme celoročne podľa stanovených časových a tematických plánov pre jednotlivé 

ročníky.  

 organizovanie stretnutí tried s pracovníkmi centra v CPPPaP. Cieľom týchto stretnutí je  

utužiť kolektív, formovať vzťahy v nových kolektívoch, riešiť konflikty. Tieto aktivity 

slúžia aj ako prevencia šikanovania, podpora spolupráce a tolerancie u žiakov: 

26.10. - I.AR s triednou učiteľkou Mgr. Máriou Koreňovou, 

11.01. – II.A s triednou učiteľkou Mgr. Máriou Seemannovou, 

06.06. – I.C s triednou učiteľkou RNDr. Oľgou Kubánkovou. 

 organizovanie stretnutí, resp. besied s pracovníkmi centra na škole:  

„Riziká vplyvu ideologických spoločenstiev“ – pre študentov 3. ročníka  

„Ako sa nestať obeťou obchodovania s ľuďmi“ , III.A 

„Extrémizmus“ – pre študentov 2. ročníka 

 organizovanie besied s policajnou preventistkou: 

„Trestnoprávna zodpovednosť“ – pre študentov 1. ročníka 

„Protidrogová prevencia“ – pre študentov 2. ročníka 

„Obchodovanie s ľuďmi“ – pre študentov 3. ročníka  

 účasť študentov 3. ročníka na divadelnom predstavení s protidrogovou tematikou s názvom 

„The Dark Trip“  

 Občianske združenie eSlovensko pripravilo 13.09. pre študentov interaktívnu prednášku 

s audiovizuálnymi a hudobnými prvkami na tému Kyberšikanovanie, ktorej sa zúčastnili 

študenti II.A triedy spolu s RNDr. Máriou Križanovou.  
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 Študenti semináru z biológie v 4. ročníku absolvovali Webinár o HIV - prostredníctvom 

internetu interaktívnu besedu s odborníkmi na problematiku HIV ako aj s HIV pozitívnym 

lektorom. Študenti počas webinára mohli priamo klásť otázky lekárom i lektorovi. 

Hlavným cieľom tejto aktivity bolo zvýšiť informovanosť študentov, aby sa u nich 

neformovali diskriminačné postoje. 

Koordinátor environmentálnej výchovy – Mgr. Katarína Némethová  

Aj v tomto roku sa venovala pozornosť environmentálnej výchove, ktorá vychádza 

z dlhodobej Koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania na stredných školách 

zameranej na posilnenie environmentálneho cítenia a prejavu žiakov s dôrazom na samostatnú 

prácu a angažovanosť žiakov. Environmentálna výchova je aj prierezovou témou, preto 

v povinnom vzdelávaní sa jej venujú všetky vyučovacie predmety. Najviac zastúpené sú ale 

prírodovedné predmety – biológia, geografia a chémia. 

Škola sa dlhodobo zapája do zberu separovaného odpadu – plasty, papier a do separovaného 

zberu batérií. Niekoľkokrát do roka sa žiaci školy zapájajú do celoškolského zberu papiera – 

utŕžené finančné prostriedky sú použité na nákup hygienických potrieb pre školu. 

Každoročne sa zapájame do projektu Deň Zeme, kedy žiaci postupne čistia areál školy a 

separujú odpad. 

Výchovný poradca – Mgr. Katarína Némethová 

Činnosť výchovného poradcu bola určená plánom práce, ktorý vychádzal z hlavných 

úloh výchovného poradenstva a z úloh vyplývajúcich z plánu práce školy. Všetky aktivity 

prebiehali priebežne počas školského roka s cieľom uspokojiť požiadavky študentov, rodičov 

a učiteľov. V priebehu školského roka prišlo k výmene výchovného poradcu, nakoľko RNDr. 

Darina Rizikyová, ktorá zastávala túto funkciu niekoľko rokov, bola dlhodobo 

práceneschopná. Jej úlohy sa veľmi dobre zhostila Mgr. Katarína Némethová, ktorá v 3. a 4. 

ročníku vyučuje občiansku náuku a umenie a kultúru, takže je v neustálom kontakte hlavne so 

žiakmi končiacich ročníkov. Kolegyňa Rizikyová aktualizovala zoznam žiakov s poruchami 

učenia pre školský rok 2016/2017, zúčastnila sa triednych rodičovských združení v prvých 

ročníkoch, oboznámila  rodičov o náplni práce výchovného poradcu a psychologičky na našej 

škole a zorganizovala v septembri pre štvrtákov prezentáciu aktivít Slovenského inštitútu 

vzdelávania. V októbri sa spolu so študentmi 3. a 4. ročníka zúčastnila Študentského veľtrhu 

vzdelávania Akadémia&Vapac v Bratislave. Na jej prácu nadviazala kolegyňa Némethová, 

ktorá objednala knihy “ Pred štartom na vysokú školu”, študentom a TU 4. ročníka poskytla 

všeobecné informácie o prihláškach na VŠ, v 3. ročníkoch poskytovala individuálne 

konzultácie študentom, ktorí mali problém s výberom maturitných predmetov. Výchovná 

poradkyňa spolupracovala so školskou psychologičkou, triednymi učiteľmi, vedením školy 

a rodičmi a koordinátorkou prevencie. Dôležité informácie zverejňovala na nástenke a podľa 

potreby sa zúčastňovala na triednych schôdzkach. 
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Bilingválna slovensko-ruská sekcia 

V školskom roku 2016/2017 sme otvorili jednu triedu nového študijného odboru 7902 J 74 

gymnázium - bilingválne štúdium. Vyučovací jazyk je slovenský jazyk a druhý vyučovací 

jazyk je ruský jazyk, jeho štúdium končí jazykovou úrovňou C1. Z cudzích jazykov sa 

vyučuje anglický jazyk a jeho štúdium končí jazykovou úrovňou B2. Náš bilingválny 

program ponúka v ruskom jazyku výučbu spoločenskovedných predmetov – občianska náuka, 

etická výchova, umenie a kultúra a prírodovedný predmet -  matematika. Chceme postupne 

ponuku predmetov rozširovať, v budúcom školskom roku pridáme dejepis, čo ešte zatraktívni 

tento odbor pre súčasných aj potenciálnych budúcich študentov. 

Medzi významné aktivity slovensko-ruskej sekcie patria poznávacie a vzdelávacie exkurzie, 

výmenné pobyty žiakov, besedy a workshopy, návštevy kultúrnych podujatí a medzinárodná 

spolupráca. Pokračuje aktívna spolupráca s Veľvyslanectvom Ruskej Federácie v Slovenskej 

Republike, s Ruským centrom vedy a kultúry (RCVK), s Katedrou rusistiky a 

východoeurópskych štúdií UK a s Asociáciou rusistov na Slovensku, partnerskou školou 

v Moskve, partnerskou školou v Kaunase a s časopisom „Vmeste“. Darom naša bilingválna  

sekcia získala od Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku približne 50 kníh a učebníc. 

Z najvýznamnejších podujatí uvádzame účasť na knižnom veľtrhu Bibliotéka (Incheba), na 

konferencii OBRAZ RUSKA V SLOVE (Incheba), na prednáškach na Filozofickej fakulte 

UK v Bratislave a školeniach v Ruskom centre vedy a kultúry v Bratislave. Dňa 13. októbra 

2016 sa na Novej scéne uskutočnila slávnostná ceremónia otvorenia festivalu „Dni ruskej 

kultúry na Slovensku“, na ktorej sme sa zúčastnili spolu so žiakmi bilingválnej sekcie 

a ich rodičmi. 

Významnou udalosťou bola dňa 20. decembra 2016 návšteva Veľvyslanca Ruskej federácie 

na Slovensku A. L. Fedotova na našom gymnáziu, kde sa stretol s pani riaditeľkou Mgr. 

Martou Jankovičovou a učiteľmi ruského jazyka, tiež sa zúčastnil otvorenej hodiny ruského 

jazyka a mal besedu so študentmi rusko-slovenskej bilingválnej sekcie. 

Dňa 7.3.2017 prebiehalo v bilingválnej triede 1.AR online vyučovanie v spolupráci 

s partnerskou školou z Kaunasu v Litve. Navštívila nás pani Júlia Sablinová vedecká 

tajomníčka múzea v Tarchanoch. Obsahom jej návštevy bola virtuálna prehliadka múzea, 

ktoré je venované velikánovi ruskej literatúry a výtvarného umenia Lermontovovi. V máji 

2017 nás navštívil Doc. Mgr. Ľubor Matejko PhD. vedúci katedry rusistiky a 

východoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Dôvodom jeho 

návštevy bola putovná výstava fotografií ukrajinského fotografa Alexandra Čekmeňova 

s názvom "Príbehy zakliate v čase (Ukrajina 1993 - 2016). 

V júli 2017 sa 8 žiakov a vyučujúca ruského jazyka Mgr. Mária Koreňová zúčastnili 

trojtýždňového tábora vo Voroneži. Vďaka Voronežskej štátnej pedagogickej univerzite, 

rektorovi Sergejovi Ivanovičovi Filonenko, jeho spolupracovníkom a študentom získali 

množstvo poznatkov o kultúre, histórií, tradíciách a živote v Rusku. Popri tvorivých dielňach, 
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prezentáciách a ďalších sprievodných táborových akciách, navštívili veľa zaujímavých múzeí, 

prírodné rezervácie, videli sme množstvo pamätihodnosti a ďalších pozoruhodných miest. 

V septembri 2017 sa  20 žiakov II.AR triedy zúčastnilo týždňovej exkurzie do Moskvy 

v spolupráci s Veľvyslanectvom Ruskej federácie na Slovensku a s partnerskou školou 

v Moskve. 

Úspechy žiakov PK RUJ  

1. miesto v krajskom kole a 3. miesto v celoslovenskom kole súťaže Ruské slovo získala 

Victoria Illéšová z I.AR. V krajskom kole olympiády v ruskom jazyku získal 3. miesto Erik 

Šupčík z II.C triedy. Všetci žiaci bilingválnej triedy I.AR absolvovali online testovanie na 

Puškinovom inštitúte v Moskve na úrovni A2, podľa SERR. 

Vzdelávacie aktivity učiteľov bilingválnej sekcie 

Mgr. Mária Koreňová vykonala 2. atestáciu (Čítanie s porozumením na hodinách ruského 

jazyka). Kolegyne Nemčická, Rozporková, Koreňová a Krajčovičová absolvovali seminár 

v RCVK – Aktívne procesy v ruskom jazyku a aktuálne problémy výučby RKI. Seminár bol 

ukončený certifikátom. Všetci členovia sa individuálne vzdelávajú online na webe 

Puškinovho inštitútu v Moskve. 

 

 

 

Počet žiakov školy za školský rok 2016/2017 

 

Počet žiakov školy: stav k 15.9.2016: 261; stav k 31.8. 2017: 259 

Počet tried: 11 

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. 2 60 0 2 60 0 

2. 3 65 1 3 65 1 

3. 3 59 1 3 58 1 

4. 2 49 0 2 48 0 

Spolu 10 233 2 11 231 2 
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Gymnázium 5– 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 28 0 1 28 0 
2. -      
3. -      
4. -      
5. -      

Spolu 1 28 0 1 28  

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

úspešnosti uchádzačov na prijatie 

Prijímacie konanie do prvého ročníka gymnázia: 

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 

5 ročného 
bilingválneho štúdia 

47 38 38 30 0 

4 ročného štúdia 130 122 104 90 0 

Žiaci prijatí do vyšších ročníkov: 

Ročník Počet prijatých 

žiakov 

Z ktorej školy 

2. 1 Gymnázium Metodova 2, Bratislava  
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Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov  

Koncoročná klasifikácia tried 

Trieda AkcieŠkol ANJ BIO CVB CDJ CGG CVC CVM DEJ DEU EKN EKO ESV ETV ETV/NBK 

I.AR   2,07 2,32                         

I.B   2,17 1,77           2,17             

I.C   2,43 2,23           2,17             

II.A   2,22 2,22           2,09             

II.B   1,83 1,91           2,08             

II.C   2,17 1,61           1,78             

III.A   2 2,28           1,76             

III.B   2,48 2,09           2,29             

III.C   2,69 2,56           2,38             

IV.A   2,19   1,75 2,25 2,08 1,33 3     1,35         

IV.B   2,36   1,67 3 2,63 1,67 3,14     1,55         

 

 
Trieda FYZ GEG CHE INF KAJ KNJ LSE MAT NBK NAS NEJ OBN PRO PYI RH 

I.AR 2,25   1,96         2,25               

I.B 1,93 1,9 2,07 1       2,4     1,77         

I.C 2,13 2,37 2,3 1,3       2,47     2,36         

II.A 2,65 1,52 2,48 1,87       2,13     2         

II.B 2,43 1,58 2,17 1,3       2,65     2,05         

II.C 2,22 1,22 1,83 1,33       2,17     1,44         

III.A 1,29 1,94 1,89 1 2,44 1   2,65     1,76 1,71 2     

III.B 2,13 2,35 2,22 1,65 2,39     2,13     2,35 2 3     

III.C 2 2,44 2,5 1,44 2 2   2,38     2,44 2,25 1,33     

IV.A         1,84 1 2,42 2,92     2,12 1,65 3,75     

IV.B         2,5 1 2,77 3,18     1,93 2,09 3,13     

 

 
Trieda RUJ SEB SED SEF SEG SEC SEN SEM SJL SOC SPS Spr SJA TSV TEV 

I.AR 1,96               2,5     1   1,08   

I.B                 2,13     1   1,15   

I.C 2               2,33     1,2   1   

II.A                 2,83     1,13   1,23   

II.B 2               2,46     1   1,55   

II.C 1,56               2,06     1,06   1,06   

III.A   1,86 1,67         2,5 2,24     1,06   1,06   

III.B   2,5 2,63     1,2   3 2,5     1,09   1,24   

III.C   3,67 2,56     4   3 2,63     1,19   1,44   

IV.A   1,5 2   1,92 1,33 2,75 3 2,35   1,41 1   1,15   

IV.B 2 1,67 3   2,38 1,33 2,5 3 2,95   1,92 1,18   1,45   
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Trieda TH UKL ZŠP 

I.AR       

I.B   1   

I.C   1,2   

II.A   1,17   

II.B   1   

II.C   1   

III.A   1,24   

III.B   1,35   

III.C   1,5   

IV.A   1,12   

IV.B   1   

 

 

Výsledky externých meraní 

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky 

Predmet Úroveň Počet (M/Ž) 
EČ 

priemer 

EČ 

počet 

PFIČ 

priemer 

PFIČ 

počet 

1 

Ústna 

2 

Ústna 

3 

Ústna 

4 

Ústna 

5 

Ústna 

Ústna 

priemer 

Ústna 

počet 

Anglický 

jazyk 
B2 48 (19/29) 77,75% 47 65,85% 47 23 10 9 5 

 
1,91 47 

Biológia 
 

8 (1/7) 
    

5 1 2 
  

1,63 8 

Dejepis 
 

11 (3/8) 
    

5 3 2 1 
 

1,91 11 

Geografia 
 

21 (6/15) 
    

6 10 4 
  

1,90 20 

Chémia 
 

6 (1/5) 
    

5 1 
   

1,17 6 

Informatika 
 

12 (10/2) 
    

3 1 5 3 
 

2,67 12 

Matematika 
 

11 (7/4) 46,67% 11 
  

4 2 4 1 
 

2,18 11 

Nemecký 

jazyk 
B1 1 (0/1) 

    
1 

    
1,00 1 

Nemecký 

jazyk 
B2 1 (0/1) 63,30% 1 65,00% 1 1 

    
1,00 1 

Občianska 

náuka  
29 (10/19) 

    
16 6 4 2 

 
1,71 28 

Slovenský 

jazyk a 

literatúra 
 

49 (19/30) 68,24% 48 69,94% 48 17 19 11 1 
 

1,92 48 
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Zoznam uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 2016/2017 

Trieda Študijný (učebný) odbor Zameranie 

I.AR 7902 J 74 gymnázium bilingválne štúdium 

I.B 7902 J gymnázium   

I.C 7902 J gymnázium   

II.A 7902 J gymnázium   

II.B 7902 J gymnázium   

II.C 7902 J gymnázium   

III.A 7902 J gymnázium   

III.B 7902 J gymnázium   

III.C 7902 J gymnázium   

IV.A 7902 J gymnázium   

IV.B 7902 J gymnázium   

 

 

Počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy 
(Údaje ku dňu koncoročnej klasifikácie) 

Zamestnanci školy spolu 36 

Počet pedagogických 28 

Z toho:  

- kvalifikovaní 28 

- nekvalifikovaní 0 

- dopĺňajú si vzdelanie 0 

Počet nepedagogických 8 

Z toho:  

- školský psychológ 0 

- špeciálny pedagóg* 0 

- upratovačky, vrátnik 6 

- školská kuchyňa a jedáleň 0 

- administratívni pracovníci 2 

Spolu počet zamestnancov SŠ 36 

Z toho pedagogických 28 

 

Odbornosť vyučovania v školskom roku 2016/2017  

Predmet Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet 

etická výchova 1 

informatika 1 

umenie a kultúra 4 
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Zoznam učiteľov a ich aprobácia: 

Por.č. Priezvisko Meno Titul Aprobácia Poznámka   

1. Jankovičová Marta Mgr. MAT- DEG  

2. Stanková Eva RNDr. MAT-FYZ-INF  

3. Holubová Darina RNDr. MAT-FYZ-INF  

4. Backová Elena PaedDr. SJL-OBN-ETV  

5. Buzinkayová Alexandra Mgr. NEJ  

6. Čerešňáková Ľubica Mgr. SJL-FRA  

7. Eštok Adrián Mgr. SJL-DEJ do 27.10.2016 

8. Filčíková Iveta Mgr. NEJ-OBN-PED  

9. Gaálová Denisa Mgr. SJL-DEJ  

10. Hanic Andrej Mgr. NEJ-RUJ  

11. Jakobyová Anna RNDr. FYZ-CHE do 24.4.2017 

12. Krajčovičová Tatiana  RUJ-DEJ lektorka RUJ 

13. Križanová Mária RNDr. BIO-CHE  

14. Kubánková Oľga RNDr. BIO-CHE-ANJ  

15. Kuvik Tomáš Mgr. TSV-ETV  

16. Leitnerová Anna Mgr. ANJ-DEJ MD 

17. Machalcová Jana PhDr. ANJ-SJL  

18. Martináková Simona Mgr. TEV-BIO  

19. Nemčická Milada PhDr. ANJ-RUJ  

20. Némethová Katarína Mgr. OBN-DEJ-ETV  

21. Novotná Jana Mgr. CHE-FYZ  

22. Péchyová Emília Mgr. NEJ- SJL  

23. Regecová Andrea Mgr. MAT-BIO  

24. Rizikyová Darina RNDr. MAT-CHE  

25. Rozporková Jana Mgr. RUJ-OBN-ETV  

26. Schenkmayerová Daniela Mgr. MAT  

27. Seemannová Mária Mgr. ANJ-PED do 31.1.2017 

28. Svrček Martin Mgr. BIO-GEO  

29. Prelovská Silvia RNDr. CHE-BIO od 16.3.2017 

30. Tomová Ingrid Mgr. ANJ od 27.4.2017 

Učitelia pracujúci na dohodu 

31. Bloch Frank  NEJ lektor SRN 

32. Štefún Branislav  NBK  
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Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy za školský rok 

2016/2017 

Forma vzdelávania 
Počet 

vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania /počet 

ukončilo pokračuje začalo 

1. atestácia     

2. atestácia 1 1   

inovačné      

špecializačné      

funkčné     

aktualizačné 1 1   

Štátna jazyková 

skúška 
    

Modernizácia 

vyučovacieho 

procesu na SŠ 

    

 

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

Aktivity organizované školou   

September 

Športový deň pre všetkých žiakov školy v rámci Európskeho dňa športu 

Majstrovstvá školy vo futsale 

KOŽZ pre žiakov 3. ročníka, 3 dni 

Účelové cvičenie druhého ročníka 

Prezentácia Inštitútu vzdelávania o voľbe povolania, 3. a 4. ročník 

Október 

Adaptačné cvičenia pre I.AR,B,C so psychologičkou a TU 

Projekt Living Memory (spolupráca s BSK) beseda o totalitných režimoch – 

Slovenskom štáte a povojnovom Československu. 

Exkurzia do Brna - Botanická záhrada a skleníky,  Mendelovo múzeum, 40 

študentov  

Účelové cvičenie prvého ročníka 
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November 

Školská akadémia s imatrikuláciami prvákov v KD Ružinov  

Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku, 12 žiakov 

Hosťovanie skupiny mladých ľudí z Mariager Hojskole z Dánska 

Piškvorky, školské kolo, 22 žiakov 

Okresné kolo vo florbale dievčat 

Okresné kolo vo florbale chlapcov  

Back to School – projekt Európskej Komisie v Bruseli, naši absolventi , 

Krempaský a  Beňuška  

Deň otvorených dverí na GIH 

December 

Olympiáda ľudských práv, školské kolo, OBN 3. roč 

Červené stužky – projekt o prevencii AIDS a závislostí, 2. ročník 

Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku, 53 žiakov 

Školské kolo Olympiády v ruskom jazyku,14 žiakov 

Návšteva veľvyslanca Ruskej federácie A. L. Fedotova na GIH  

Mikulášske posedenie III.A triedy v knižnici 

Volejbalový turnaj majstrovstvá školy (Ch, D) 

Návšteva predvianočnej Viedne, prehliadka historických pamiatok a  galérie 

Albertíny 

Január 

Organizovanie Okresného kola olympiády v NEJ (12. krát) 

DOD po druhýkrát v školskom roku na Horvátke 

LVK Chopok JASNÁ, Penzión Tále, I.A,B 

Február 

ŽŠR usporiadala 6. školský ples v telocvični školy 

Interstady, prezentácia o štúdiu pre 2. až  4. ročník 

LVK Chopok JASNÁ, hotel Golf Tále, I.C 

Marec 

Projekt Living Memory (spolupráca s BSK) beseda o totalitných režimoch – 

Slovenskom štáte a povojnovom Československu. 

Online vyučovanie v spolupráci s partnerskou školou z Kaunasu, Litva, I.AR 

MŠ v stolnom tenise 

Návšteva Slovanského múzea A. S. Puškina v Brodzanoch, I.AR  
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Pilotné, písomné a ústne skúšky DSD I, 6 študentov, III.A 

12 amerických študentov organizácie FOCUS  pracovalo vo vybratých triedach   

Apríl 

Inštalácia panelovej výstavy k výročiu školy v KD Ružinov 

Akadémia k 50. výročiu školy pre všetkých žiakov a vyučujúcich 

Slávnostný večer k 50. výročiu založenia školy v KD Ružinov 

Besedy s našimi úspešnými bývalými absolventmi 

MŠ GIH vo florbale chlapcov 

Štátne múzeum Lermontova , Tarchany, Rusko - Júlia Sablinová vedecká 

tajomníčka múzea, virtuálna prehliadka múzea 

GIH navštívila delegácia Petrozavodského inštitútu v sprievode výkonného 

riaditeľa Európskeho fondu slovanskej písomnosti a kultúry  

Back to School – projekt Európskej Komisie v Bruseli, naša absolventka 

Tvrdoňová 

Máj 

Bench-press MŠ športová súťaž 

Účelové cvičenie 1. ročník orientačný beh  

Účelové cvičenie 2. ročník, Červený kríž - prvá pomoc 

Splav Moravy, II.A, I.B 

Akadémia v DK Ružinov - rozlúčka so štvrtákmi, III.A 

Matematika okolo nás - kresba a maľba, fotografia, literárna tvorba a IVT 

Doc. Mgr. Ľubor Matejko PhD., vedúci katedry rusistiky FF UK sprostredkoval 

putovnú výstavu fotografií ukrajinského fotografa Alexandra Čekmeňova  

Exkurzia do Múzea holokaustu v Seredi, 2. a 3. ročník 

Prednáška inštitútu INEKO - O stave a vývoji demokracie na Slovensku, žiaci 

1. a 2. ročníka 

Jún 

Exkurzia do Budapešti – prehliadka historického centra a návšteva Oceanária, 

40 študentov 

Splav Moravy, II.B, I.C 

Beseda s MUDr. Masákom, gynekológom - prevencia proti najrozšírenejším 

onkologickým diagnózam v slovenskej populácii 

Organizovanie školských výletov, 1-2 dni 

Európska dobrovoľnícka služba - interaktívna prezentácia, III.A  

Vyhodnotenie súťaže „O pohár riaditeľky školy“, I.C - najšportovejšia trieda 
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Aktivity, do ktorých sa škola zapojila 

September 

Biela pastelka s Úniou nevidiacich, humanitná zbierka, 10 žiakov, 2. ročník 

Noc výskumníkov v Avione, 10 žiakov SEB, SEC 

Kyberšikana, prednáška v Zrkadlovom háji, II.A 

Vedecká cukráreň "Cukry v našom (nie vždy sladkom) živote", 15 študentov 

Náboženstvá v Rusku, prednáška na FF UK, I.AR 

Október 

Akadémia VAPAC študentský veľtrh, študenti 4. ročníka 

Cezpoľný beh, okresné kolo (ďalej OK) CH + D (D -1.miesto) 

Krajské kolo (ďalej KK) v cezpoľnom behu D (D -1.miesto) 

Majstrovstvá SR v cezpoľnom behu v Liptovskom Mikuláši, Szabová IV.A  

KK vo futsale – zápasy v skupine 

Otvorenie festivalu „Dni ruskej kultúry na Slovensku“, v divadle Nová scéna 

Beseda s poslancami Európskeho parlamentu, predsedom BSK a zástupcov 

úspešných firiem: START-UP YOUTH 

Účasť na zasadnutí zastupiteľstva BSK 3. a 4. ročník 

Divadelné predstavenie Divný Janko v Trnave, II.B,C, 42 žiakov 

Svet médií 2 – DK Ružinov, 4. ročník 

November 

OK vo florbale dievčat (4.miesto) 

OK vo florbale chlapcov (3.miesto) 

KK vo futsale – zápasy v skupine 

Divadelné predstavenie v anglickom jazyku „Oliver Twist“, hra Ch. Dickensa, 

všetci študenti školy  

Hodina deťom – podporu projektov škôl a neziskových organizácií, 2. ročník 

Informatická súťaž I-BOBOR, 42 žiakov, 5 úspešní riešitelia 

Československá online súťaž “Nemčinár roku“ , 8 študentov 

Vedecká cukráreň "Hliník ", 15 študentov 

„Stála výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku“ v SAV, I.C 

AISE Slovakia - prezentácia stredoškolských pobytov v zahraničí, 2.- 4. ročník 

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2016: "Chémia lásky", 19 ž 

Návšteva Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra počas DOD - žiaci štvrtých ročníkov 

Súťaže „Najlepší angličtinár“, 15 vybratých žiakov. 

Okresné kolo Piškvorky na Gymnáziu Mercury, 3 družstvá I.AR,C 
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December 

KK vo futsale – zápasy v skupine  

Hala Elán, ľahkoatletické súťaže,12 žiakov 

„Mikulášska kvapka krvi“, 8 ž, 2 PZ 

Zbierka Úsmev ako dar na Vianočných trhoch, 16 žiakov 

„The Dark Trip“ divadelnom predstavení s protidrogovou tematikou, 3. ročník 

IT FITNESS on line test úrovne vzdelanosti v oblasti využívania IKT, 1.-3. roč. 

Vedecká cukráreň, „Alkohol, opica a molekuly – Silvestrovský špeciál“, 15 ž. 

Január 

Obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku, 2 žiaci 

Česko-slovenská súťaž „Najlepší angličtinár“, 15študentov  

KK vo futsale – zápasy v skupine 

Prezentácia GIH na Dni župných škôl v OC Avion. 

Február 

OK vo volejbale chlapcov (2. miesto) 

OK vo volejbale dievčat 

Krajské kolo olympiády  v RUJ II.C Erik Šupčík, 3. miesto 

Dni kultúry Astrachanskej oblasti v Bratislave v RCVK  

Účasť na audiovizuálnom projekte Milionári času v Rakúskom kultúrnom fóre, 

III.A 

Výstava Sen a skutočnosť v SNG o Slovenskom štáte, III.C, SED4 

KK - Olympiáda ľudských práv, 4. ročník 

Street law – Právo v uliciach, interaktívny seminár Paneurópskou VŠ,  SPS 4. 

ročník 

 

Marec 

KK súťaže Ruské slovo, I.AR Victória Illéšová - 1. miesto 

Celoslovenské kolo súťaže Ruské slovo, I.AR Victória Illéšová - 3. miesto 

Online testovanie na Puškinovom inštitúte v Moskve na úrovni A2, podľa 

SERR všetci žiaci bilingválnej triedy I.AR 

Beseda: Výživa, pohyb a zdravie – Liga proti rakovine, študenti I.B triedy 

Matematická súťaž Matematický klokan, 15 žiakov  

Edukatívny program v Centre pre liečbu drogových závislostí „Predchádzanie 

vzniku drogových závislostí“, študenti semináru z biológie v 3. ročníku 

Apríl 

Okresné kolo v OB, družstvo  chlapcov a dievčat  

Interaktívna prednáška: Kyberšikanovanie, II.A trieda 
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Vedecká cukráreň Vynálezy, ktoré nám umožnili nahliadnuť do nanosveta, 15 

žiakov 

Matematický náboj 2016 – tímová súťaž študentov SŠv riešení matematických 

úloh, päťčlenné družstvo v kategórii Senior 

SOČ v odbore Zdravotníctvo, krajské kolo, 1 žiačka, 2. miesto  

Deň narcisov Ligy proti rakovine, 15 študentov, I.B a II.B 

KK - Mladý Európan, žiaci 3. ročníka, 2.miesto 

Máj 

Deň Európy –na Hlavnom námestí, oslava založenia EÚ, II.BC a I.AR 

Celoštátna prehliadky prác SOČ, 1 žiačka, 5. miesto.  

Týždeň modrého gombíka  – Unicef – 20 žiakov, 2.ročník 

Svet médií 2 – DK Ružinov –1. – 3. ročník 

Zbierka 1 deň úsmevu za BA kraj, 20 žiakov  

Vedecká cukráreň: Srdce netrápi len láska- prednášajúci RNDr. Miroslav 

Barančík, 30 žiakov 

Jún 

Účasť na slávnostnej recepcii veľvyslanca Ruskej federácie na Slovensku p. 

Fedotova pri príležitosti Dňa Ruska  

Belasý motýľ –zbierka, 10 žiakov ETV I.A a II.B 

Aktivity podrobnejšie: 

Športový deň, ktorého sa zúčastňujú všetci žiaci a učitelia školy má už 24 ročnú 

tradíciu. Tabuľku výsledkov spolu so zaujímavými športovými fotografiami zverejňujeme 

vždy na veľkej nástenke v mimoškolskom pavilóne a na školskej webovej stránke. Pravidelne 

sledujeme aj rekordy tejto súťaže. Účasť a výsledky žiakov spracováva predmetová komisia 

telesnej a športovej výchovy a získané body započítava do súťaže „O putovný pohár 

riaditeľky školy“ pre najšportovejšiu triedu. Kolegovia z predmetovej komisie telesnej 

výchovy každoročne pripravujú súťaže pre všetkých žiakov Majstrovstvo školy: Bench-press 

– súťaž v tlaku na lavičke, absolútny víťaz a nový rekord školy 150 kg utvoril Marek 

Križanský z II.B, volejbalový, basketbalový a florbalový turnaj. Okrem toho sa veľkej obľube 

teší ľahká atletika, cezpoľný a orientačný beh. Naša škola ako garant opätovne organizovala 

Obvodné kolo vo florbale Bratislava 2 družstiev chlapcov a dievčat, pričom naše družstvo 

dievčat skončilo v silnej konkurencii štvrté a chlapci vybojovali tretie  miesto. V tomto 

školskom roku boli naši žiaci, hlavne dievčatá úspešné v cezpoľnom behu. Na OK obsadilo 

družstvo dievčat 3. miesto, v jednotlivcoch Szabová 1. miesto, postúpila do KK, kde opäť 

zvíťazila. Lucia Szabová zo IV.A reprezentovala školu aj na Majstrovstvách Slovenska 

v cezpoľnom behu a tu sa umiestnila na 16. mieste. V ostatnom školskom roku sme 

zorganizovali pre prvákov dva lyžiarske kurzy a podarilo sa nám uskutočniť pre nižšie 

ročníky aj dva splavy rieky Morava počas maturitných skúšok. 
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Deň otvorených dverí býva pre nás príležitosťou porozmýšľať o našich rezervách, aby 

sme dokázali vyhovieť stále náročnejším požiadavkám a stále menšiemu počtu uchádzačov 

o stredné školy tak, aby sme ich presvedčili, že výber našej školy patrí medzi ich lepšie 

rozhodnutia. Deň otvorených dverí sme v tomto školskom roku pripravili dvakrát a napriek 

tomu, že ho robíme v poludňajších a popoludňajších hodinách, máva veľký úspech. 

Predstavujeme na ňom pre žiakov - záujemcov o našu školu náš program štúdia, možnosti, 

ktoré poskytujeme vo voliteľnosti, v nepovinných predmetoch a krúžkoch. Informácie o škole 

sa môžu dozvedieť z pripravenej prezentácie v učebni informatiky alebo priamo od našich 

žiakov, ktorí návštevníkov sprevádzajú po celej škole. Žiaci môžu absolvovať simulované 

prijímacie testovanie a overiť si svoj výkon. Zvýšenú pozornosť sme aj v tomto školskom 

roku venovali prezentácii nového študijného odboru a to slovensko-ruskému bilingválnemu 

štúdiu.  

Predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry a dejepisu pre všetkých 

maturantov zabezpečila v novembri v DK Ružinov divadelné predstavenie Ako chutí moc. 

Predstavenie spracovalo študentské Biele divadlo a PK ho hodnotí ako veľmi prínosné pre 

štvrtákov, keďže je to povinné dielo. Ďalšou tradičnou akciou tejto PK je exkurzia do Viedne 

v adventnom období, spojená s prehliadkou historických pamiatok mesta a návštevou galérie 

Albertíny s výstavou diel Van Gogha. V rámci projektu Living Memory v spolupráci s BSK, 

sme usporiadali 2 besedy o totalitných režimoch – Slovenskom štáte a povojnovom 

Československu. Ako hosť projektu sa besedy zúčastnila aj herečka Zuzana Fialová a 

prednášajúci bol pán Ľubomír Morbacher. Besied sa zúčastnili najmä žiaci tretích a štvrtých 

ročníkov. Prednášajúci sa snažili o prepojenie minulosti so súčasnosťou a diskutovalo sa 

o dosahu minulosti na dnešné názory mladých ľudí. V máji zorganizovali vyučujúce dejepisu 

a občianskej náuky exkurziu do Múzea holokaustu v Seredi, kde si študenti druhých a tretích 

ročníkov pozreli expozície s odborným výkladom v bývalom koncentračnom tábore. 

PK spoločenskovedných predmetov pripravila školské kolo Olympiády ľudských práv, 

ktorého sa zúčastnili žiaci 4. ročníka zo spoločenskovedného seminára a víťazi nás 

reprezentovali v krajského kole (Lenharčíková IV.A). V krajskom kole súťaže o Európskej 

únii - Mladý Európan, sa v apríli našim žiakom - Nicolas Novotný a Laura Maniaková III.C, 

Grétka Galambošová II.A, podarilo vyhrať 2. miesto.  

Akadémiu pri príležitosti Dňa študentstva v country štýle pripravili žiaci III.B triedy 

a spojili ju aj s imatrikuláciou prvákov. Konala sa v Dome kultúry Ružinov a bola veľmi 

peknou ukážkou umeleckých schopností a tvorivosti našich žiakov. Na záver roka zase 

študenti III.A triedy pripravili dôstojnú rozlúčku s maturantmi, pri ktorej si najúspešnejší 

štvrtáci prevzali riaditeľské pochvaly a športové ocenenia za reprezentáciu školy  

Pri príležitosti vzniku školy sme pripravili na 6. apríla 2017 slávnostnú akadémiu 

v Dome kultúry Ružinov, na ktorej sme privítali významných hostí – veľvyslanca Ruskej 

federácie na Slovensku, predsedu Bratislavského samosprávneho kraja, bývalých pedagógov 

i študentov, ale aj rodičov našich žiakov. Kultúrnym programom a malým pohostením sme 
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oslávili toto významné výročie. Na druhý deň – 7. apríla 2017 – sa v priestoroch nášho 

gymnázia uskutočnili besedy s bývalými absolventmi našej školy, ktorí sa stali známymi 

a úspešnými vo svojom obore. K okrúhlemu výročiu sme pripravili a vydali 

aj Pamätnicu školy, v ktorej sú spracované informácie o minulosti i prítomnosti školy, 

o činnosti pedagógov v rámci jednotlivých predmetových komisií, úspechy a práca našich 

študentov. Pamätnica obsahuje kompletný zoznam všetkých našich absolventov a aj zoznam 

všetkých učiteľov, ktorí pôsobili na Horvátke. Súčasťou publikácie je aj DVD, ktoré obsahuje 

veľké množstvo fotografií zozbieraných za celý čas existencie školy. Obrazový materiál 

o minulosti a súčasnosti školy bol aj súčasťou panelovej výstavky, ktorú sme najskôr 

inštalovali v priestoroch kultúrneho domu a potom sme ju presunuli do priestorov školy. 

Ako po iné roky, aj v tomto školskom roku sa zúčastnili naši učitelia spolu so žiakmi 

verejných zbierok Biela pastelka, Deň narcisov, Úsmev ako dar na Vianočných trhoch, 

Hodina deťom, Týždeň modrého gombíka a 1 deň úsmevu. Výnosy týchto zbierok idú 

výlučne na dobročinné účely. 

Predmetová komisia matematiky a informatiky zapája žiakov do viacerých súťaží. 

Okrem Matematického klokana si žiaci preverili svoje vedomosti aj v súťaži Matematický 

náboj, Piškvorky a Matematika okolo nás s kategóriami kresba a maľba, fotografia, literárna 

tvorba. Školského kola v hraní piškvoriek využitím online aplikácie prostredníctvom IKT 

techniky sa zúčastnili žiaci zo všetkých tried spolu 19. Po prvý krát sa zúčastnili v tomto 

školskom roku v novembri naši žiaci z I.AR a I.C oblastného kola Piškvorky, vytvorili sme 3 

družstvá – spolu 15 žiakov. Hlavným cieľom informatickej súťaže I-BOBOR je podporiť 

záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov. Na našej škole on-line 

súťažilo 42 študentov, pričom piati z nich skončili ako úspešní riešitelia.  

Členovia PK prírodovedných predmetov už niekoľko rokov po sebe organizujú 

spoločné darovanie krvi našich mladých kolegýň spolu s osemnásťročnými žiakmi. Tento raz 

to bolo v rámci Mikulášskej kvapky krvi. Začiatkom apríla reprezentovala našu školu na 

krajskej prehliadke Stredoškolskej odbornej činnosti študentka III.A triedy Barbora Štefíková 

s prácou Chemosenzitivita nádorových bunkových línií karcinómu ovária, v odbore 

Zdravotníctvo, farmácia. V tejto súťaži stredoškoláci prezentujú vlastnú odbornú prácu, 

vlastný výskum či prieskum v odbore. V praktickej časti autorka spolupracovala s Ústavom 

experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV. Študentka sa umiestnila na 2. 

mieste a postúpila do celoštátnej prehliadky prác SOČ, kde získala 5. miesto. Pripravovala ju 

kolegyňa Regecová. 
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Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 

za školský rok 2016/2017 
Názov súťaže  Umiestnenie Medzinárodné súťaže 

Okresné kolo Krajské kolo Celoslovenské 

kolo 

Názov súťaže Umiestnenie 

Olympiáda v anglickom 

jazyku, kategória 2C1 
účasť     

Olympiáda v nemeckom 

jazyku, kategória 2C 
 účasť    

Olympiáda ľudských 

práv 
 účasť    

Mladý Európan, 

družstvo 
 2. miesto     

Hviezdoslavov Kubín   
3. miesto Erik 

Šupčík, II.C 
  

Ruské slovo  
1. miesto 

Illéšová I.AR 
3. miesto 

Illéšová, I.AR 
  

    
Matematický 

klokan 

1 úspešný 

riešiteľ 

    I-BOBOR 
5 úspešní 

riešitelia 

SOČ v odbore 

Zdravotníctvo, farmácia  
2. miesto 

Štefiková, 

III.A 

5. miesto 

Štefiková, 

III.A 
  

Orientačný beh – družstvá 

dievčatá 
účasť     

Orientačný beh - družstvá 

chlapci 
účasť     

Orientačný beh, dievčatá 

jednotlivci 
účasť     

Cezpoľný beh, družstvo 

chlapcov 
účasť     

Cezpoľný beh chlapcov, 

jednotlivci  
6.miesto- 

Jartim     

Cezpoľný beh, družstvo 

dievčat 
3.miesto     

Cezpoľný beh dievčat, 

jednotlivci  
1.miesto-

Szabová  
1.miesto-

Szabová 
16.miesto-

Szabová   

Hala Elán - ĽA      

ĽA 600 m dievčatá 
2.miesto-

Oreská      

ĽA 60 m dievčatá 
3.miesto- 

Háberová      

ĽA 400m chlapci 
2.miesto-

Duchoň      

ĽA skok do výšky 

chlapci 
3.miesto-Žigo     

ĽA vrh guľou dievčatá 
4.miesto- 

Grancová  
    

ĽA beh 600 m  chlapci 
2.miesto-

Walter     

ĽA výška dievčatá 
2.miesto-

Janečková      
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ĽA skok do diaľky 

chlapci 
3.miesto-Žigo     

ĽA skok do diaľky 

dievčatá  
1.miesto-

Janečková      

Florbal chlapci 3.miesto     

Florbal dievčatá 4.miesto     

Futsal chlapci 
postup do 

KK 
    

Volejbal chlapci  2.miesto     
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Projekty, do ktorých je škola zapojená 

Názov projektu 

Termín začatia 

realizácie 

projektu 

Termín 

ukončenia 

realizácie 

projektu 

Výsledky 

Červené stužky september 2016 december 2016 
Besedy, nástenky, premietanie 

filmov, šitie stužiek . 

Deň Zeme marec 2017 apríl 2017 
Brigády na úprave areálu 

a okolia školy. 

Online učebnica 

ekonómie 
september 2016 máj 2017 

Ekonomické vzdelávanie pre 

študentov, získanie certifikátu. 

Street law (právo do ulíc) september 2016 máj 2017 

Občianska náuka a SPS, 

spolupráca  s Paneurópskou 

vysokou školou, Fakultou práva 

Baterky na správnom 

mieste 
november 2013 pokračuje 

Odovzdávanie použitých 

prenosných batérií a 

akumulátorov na vytvorenom 

zbernom mieste v škole. 

Spolupráca s Ruským 

centrom vedy a kultúry 
september 2013 pokračuje 

Návšteva výstav, besedy, 

koncerty, prezentácie, 

požičiavanie ruskej umeleckej i 

odbornej literatúry, ruské 

noviny a časopisy, možnosť 

získať metodický materiál. 

Modernizácia 

vyučovacieho procesu na 

SŠ 

september 2009 december 2011 
Vybavenie učebne IVT, 

moderné metódy vyučovania. 

Učebňa kontinuálneho 

vzdelávania 
2010 2015 Zariadenie učebne IKT 

Program podpory 

digitalizácie škôl 
september 2011 jún 2014 

Prístup na portál naučteviac.sk, 

Digitálna knižnica, Planéta 

vedomostí, Geogebra 

DSD skúšky II. Stupňa september 1995 pokračuje 
Certifikáty medzinárodnej 

skúšky na úrovni B2 a C1. 

DSD skúšky I. stupňa február 2013 pokračuje 
Certifikáty medzinárodnej 

skúšky na úrovni A2 a B1. 
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Zvyšovanie kvality 

vzdelávania na ZŠ a SŠ 

s využitím 

elektronického testovania 

jún 2013 pokračuje 

Vyškolenie učiteľov, podpora 

autoevalvácie školy, bezplatný 

prístup k databáze, testovanie 

a spätná väzba. 

Comenius – „Školské 

partnerstvá“ 
1. 9. 2013 30. 8. 2015 

Vyhotovenie DVD Sprievodca 

Bratislavským hradom, maľby 

a kresby hradu, výroba modelov 

hradov, nástenky, prezentačné 

CD o našej škole, Bratislave, 

Slovensku, publikácia Hrady na 

Dunaji. 

Otvorená škola apríl 2014 október 2014 

Obnova a modernizácia 

materiálneho vybavenia 

posilňovne. 

Educate Slovakia 6. 2. 2017 17. 2. 2017 

Budovanie medzinárodného 

povedomia a globálneho 

zmýšľania medzi účastníkmi 

prostredníctvom rôznych aktivít 

a interaktívnych workshopov 

za aktívneho používania 

anglického jazyka v spolupráci 

s organizáciou AIESEC. 

Prírodovedné zručnosti 

a odborné konverzačné 

spôsobilosti pre 

presadenie sa 

v otvorenom európskom 

priestore 

1. 10. 2014 30. 11. 2015 

Aktualizovanie obsahu výučby 

prírodovedných predmetov, 

obnova prírodovedných 

laboratórií, podpora vzdelávania 

učiteľov. 

„Argentum“, finančná 

gramotnosť vo vyučovaní 
1. 10. 2015 19. 11. 2015 

Didaktické vzdelávanie PZ pre 

oblasť finančnej gramotnosti, 

osvojenie potrebných zručností 

pre riadenie a plánovanie 

finančnej budúcnosti v súlade 

s NŠFG. 

Vybavenie telocvične  marec 2016 december 2016 

Rozvojový projekt  zameraný na 

rozvoj výchovy a vzdelávania 

žiakov v oblasti TSV formou 

vybavenia telocvične. 

"Digitálne zručnosti pre 

život"- projekt BSK 
apríl 2016 pokračuje 

ECDL - Európsky vodičský 

preukaz na počítače, certifikáty  
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Projekty podrobnejšie 

Predmetová komisia spoločenskovedných predmetov sa zapojila do projektu Červené 

stužky. Je o prevencii HIV a AIDS a žiaci sa ním zaoberajú aj v rámci učiva etickej výchovy 

2. ročníka. Projekt začína v septembri a vyvrcholí Svetovým dňom boja proti AIDS 

1. decembra rozdávaním červenej stužky ako symbolu zdravej krvi. V rámci našej školy sme 

pripravili centrálnu nástenku k danej téme.  

Deň Zeme je environmentálny projekt neziskovej organizácie Zelená hliadka. Pri 

príležitosti Dňa Zeme sa zapojili do čistenia okolia a areálu školy všetky triedy 1. až 3. 

ročníka. 

Aj v tomto školskom roku absolvovali naši študenti novú formu vzdelávania - Online 

učebnica ekonómie – elearningové vyučovanie ekonómie na hodinách semináru ekonómie pre 

4. ročník v spolupráci s neziskovou vzdelávacou organizáciou JA Slovensko - Junior 

Achievement Slovensko. Projekt vyžaduje pravidelné samo štúdium v súlade s prebranými 

témami na hodinách, samo testovanie a riešenie slovných úloh. Po splnení podmienok 

a úspešnom absolvovaní výstupných testov žiaci získajú certifikát o absolvovaní projektu. 

Tento školský rok bolo úspešných 12 študentov. Okrem toho na hodinách občianskej náuky 

a spoločenskovednom seminári sa študenti pravidelne zapájajú do projektu s Paneurópskou 

vysokou školou, Fakultou práva s názvom Street law (právo do ulíc). 

Učitelia nemeckého jazyka spolupracujú s konferenciou ministerstva kultúry v Kolíne 

nad Rýnom na projekte DSD Stuffe II pri príprave žiakov na záverečné skúšky z nemeckého 

jazyka na úrovni B2 a C1. V tomto školskom roku sa v mesiaci marec zúčastnilo skúšok 

DSD I spolu 6 žiakov z III.A triedy. S doterajšími výsledkami sme spokojní, žiaci zvládli 

spracovanie počutých, čítaných textov, úlohy písomnej komunikácie, prípravu a prezentáciu 

projektu a ústnej skúšky formou dialógu. Nemecká strana podporuje rozširovanie vedomostí 

žiakov v jazyku. 

Po ukončení projektu „Prírodovedné zručnosti a odborné konverzačné spôsobilosti pre 

presadenie sa v otvorenom európskom priestore“ v predmetoch chémia, fyzika a biológia, 

pokračujeme vo využívaní inovatívnych metód výučby podľa novovytvorených vzdelávacích 

programov a to s využitím obstaraných didaktických materiálov/pomôcok vo všetkých 

ročníkoch školy. Nevyžadujú sa dodatočné finančné zdroje a finančná udržateľnosť je 

zabezpečovaná z bežných prevádzkových zdrojov v plnom rozsahu. Pravidelne spracovávame 

monitorovacie správy pre Agentúru Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, 

v ktorých sledujeme udržateľnosť projektu a dopad projektu na vyučovací proces. 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na 

predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania 

žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby 

novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016. Naša škola zareagovala na výzvu 
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a vypracovala žiadosť na vybavenie telocvične. Nakoniec našu žiadosť podanú 

prostredníctvom zriaďovateľa BSK výberová komisia schválila a škola získala finančné 

prostriedky v celkovej výške 3 105 €. Pomocou týchto prostriedkov sa nám podarilo 

revitalizovať jej určitú časť. Po vykonaní prieskum trhu sme následne zakúpili nové rebriny, 

lavičky, gymnastické kruhy, futbalové bránky a lopty určené na viacero druhov športu. 

Projekt bol ukončený v decembri 2016. Nové športové pomôcky nám dúfam pomôžu prehĺbiť 

vzťah k telesnej výchove a športu a prilákajú ďalších študentov na športovanie. V budúcnosti 

by sme potrebovali doplniť aj technické vybavenie telocvične - PC, ozvučenie a taktiež 

obnoviť vonkajší športový areál, ktorý je treba revitalizovať(bežecká dráha, doskočisko, 

multifunkčné ihrisko). 

Projekt BSK "Digitálne zručnosti pre život" ECDL (European Computer Driving 

Licence) - Európsky vodičský preukaz na počítače je medzinárodný program na overovanie 

počítačových znalostí a zručností. Je určený bežným používateľom výpočtovej techniky na 

stredných a vysokých školách. Naša škola sa do uvedeného projektu zapojila a v prvom roku 

sa kolegyne Stankova a Holubová, vyučujúce informatiku, zúčastňujú školení, ktoré im 

umožnia pripraviť našich žiakov vlastnými silami. Skúšky budú žiaci následne absolvovať 

v niektorom Akreditovanom testovacom centre ECDL. Certifikovať digitálne zručnosti 

možno na základnej úrovni náročnosti a niektoré aj na profesionálnej úrovni náročnosti 

(Certifikát ECDL Štart, ECDL Standard, ECDL Expert). Študent získa medzinárodne 

rešpektované osvedčenie o úrovni znalostí a zručností pri používaní osobného počítača, 

vyššiu výkonnosť pri ďalšom štúdiu lepší prístup k informáciám, efektívny a bezpečný spôsob 

ich spracovania a zdieľania, uľahčenie zácviku do používania nových, náročnejších alebo 

špecializovaných systémov. Prínos ECDL pre školu je vyššia kvalita služieb študentom, 

pretože ich pripraví na medzinárodne rešpektovanú skúšku, lepšia štartovacia pozícia 

vlastných študentov pri uplatnení v praxi, uľahčenie výučby študentov v používaní 

špecializovaných IT nástrojov a zlepšenie a skvalitnenie komunikácie so študentmi. 
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Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v škole 

V školskom roku 2016/2017 sme mali tematickú inšpekciu.  

V súlade s poverením na tematickú inšpekciu č. 1100/2016 - 2017 zo dňa 13. 03. 2017 

inšpekciu vykonala: Mgr. Katarína Heredošová, školská inšpektorka – ŠIC Bratislava. 

Predmetom kontroly bola Realizácia externej časti a písomnej formy internej časti 

maturitnej skúšky na gymnáziu. V správe o výsledku školskej inšpekcie bolo konštatované, že 

EČ MS zo slovenského jazyka a literatúry prebehla v pokojnej atmosfére bez rušivých 

momentov za sústavnej prítomnosti predsedníčky ŠMK a predsedníčky PMK, ktoré si 

zodpovedne plnili svoje úlohy. 

 

Podrobný výstup je v Správe číslo 1100/2016 - 2017 o výsledkoch školskej inšpekcie 

vykonanej dňa 14. 03. 2017 na Gymnáziu Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, Bratislava.  

Priestorové a materiálno – technické podmienky školy 

Gymnázium je umiestnené v dvoch budovách v tichej časti Ružinova. Na športové 

účely nám slúži rozsiahly športový areál, ktorý potrebuje rekonštrukciu bežeckej dráhy a 

trávnatej plochy ihriska. Okrem toho žiaci využívajú telocvičňu, šatne, sprchy a toalety. 

Vďaka projektu Otvorená škola sme v roku 2014 zmodernizovali športové zariadenie 

posilňovne a tým zatraktívnili spôsob športového vyžitia. V mimoškolskom pavilóne máme 

pekné átrium, jedáleň (v prenájme), novo zariadený kabinet anglického jazyka a moderne 

vybavené učebne angličtiny. Učebne anglického jazyka, jedna učebňa nemeckého jazyka, 

jedna učebňa pre dejepis a dejiny umenia boli vybavené multimediálnou technikou spojením 

financií Rodičovského združenia a Združenia Študent pri našom gymnáziu. Prírodovedné 

laboratóriá a učebne (biológie, chémie a fyziky) boli obnovené vďaka realizácii 

prírodovedného projektu z európskych štrukturálnych fondov a finančnej spoluúčasti nášho 

zriaďovateľa. V štvorpodlažnej hlavnej budove a v mimoškolskom pavilóne je spolu 13 

učební, 14 odborných učební, 3 laboratóriá (chémie, fyziky a biológie) a 3 odborné učebne 

informatiky. Získané počítače z projektu Maturita online a interaktívnu tabuľu 

s dataprojektorom od sponzorov sme použili na vybudovanie ďalšej multimediálnej učebne 

informatiky. V školskom roku 2015/2016 sme dobudovali odbornú učebňu matematiky, ktorá 

je vybavená takým počtom osobných počítačov, že na delených hodinách pracuje každý žiak 

samostatne. Pri vhodných tematických celkoch používame interaktívnu tabuľu 

s dataprojektorom a programy z Planéty vedomostí, digitálnej knižnice ako aj voľne dostupný 

dynamický matematický softvér  GeoGebra určený pre všetky úrovne vzdelávania, ktorý 

prepája geometriu, algebru, tabuľky, grafy i štatistiku. Pre potreby výučby ruského jazyka 

v novootvorenom bilingválnom štúdiu sme zakúpili z prostriedkov rodičovskej rady ďalšiu 

interaktívnu tabuľu s dataprojektorom, ktorá umožní používať moderné učebnice formou 

multimediálnej práce na hodinách. 



30 

 

V auguste a v septembri 2015 sme za finančnej pomoci nášho zriaďovateľa zrealizovali 

výmenu vonkajších vstupných hliníkových brán do obidvoch budov GIH. V hlavnej budove 

sme vymenili aj vnútorné už opotrebované dvere za moderné plastové a v mimoškolskom 

pavilóne sme doplnili chýbajúce vnútorné brány, čím sme zvýšili bezpečnosť a aj tepelné 

straty v chladnom období. 

V máji 2017 sme sa konečne dočkali vyhlásenia VO na opravu elektroinštalácie v našej 

škole, na základe vypracovanej projektovej dokumentácie z roku 2014. Predmetom zákazky 

bola oprava elektroinštalácie v priestoroch hlavnej výučbovej budovy a pavilónu. Vzhľadom 

na charakter a stav budov, bude elektroinštalácia v celom rozsahu kompletne nová. Súčasťou 

opravy elektroinštalácie sú aj stavebné úpravy v priestoroch telocvične a školskej kuchyne 

a to najmä výmena dlažby, oprava hydroizolácie pod dlažbou, výmena rozvodu plynu. Po 

uskutočnení všetkých prác bude vypracovaná revízna správa na elektroinštaláciu. Celý proces 

VO sa skončil výberom víťazného uchádzača, firmy IMAO electric, s.r.o., a podpisom 

zmluvy dňa 14.7.2017. Bezprostredne potom začali práce súčasne v obidvoch budovách. 

Nový školský rok sme otvárali na Stavebnej fakulte STU a do hlavnej budovy gymnázia žiaci 

prišli 19.9.2017. V školskej jedálni sme sa začali stravovať 2.10.2017. Momentálne prebieha 

elektrorekonštrukcia v mimoškolskom pavilóne a dokončujú posledné miestnosti v hlavnej 

budove. 

Škola by ešte potrebovala doplniť a inovovať zariadenie vo viacerých učebniach a 

kabinetoch, rekonštruovať kanalizáciu a predovšetkým obnoviť školský športový areál. 

Problém s parkovaním sa vyriešil v spolupráci s magistrátom hlavného mesta, ktorý upravil 

parkovanie v tesnej blízkosti školy namaľovaním žltých pásov v inkriminovaných miestach.  

Žiacka školská knižnica svojím fondom slúži našim žiakom. Školská knižnica a zbierky 

kabinetov sú priebežne inovované a dopĺňané nákupom DVD a knihami povinného čítania 

z prostriedkov Rodičovského združenia. Pedagogickým zamestnancom slúži učiteľská 

knižnica, ktorú tvoria viaceré čiastkové učiteľské knižnice umiestnené v jednotlivých 

kabinetoch. 
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Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 2016 

Správa o výsledku hospodárenia za rok 2016 je v prílohe. 

 

Rozpočet na rok 2016 570 023,59 € 

Mzdy a mzdové prostriedky 343 818,77 € 

Odvody – poistné 119 344,48 € 

Tovary a služby 105 478,41 € 

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

školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia 

Plnenie stanoveného cieľa 

Náš základný a stály cieľ byť príťažlivou školou pre žiakov a priviesť študentov 

úspešne k maturitnej skúške a k štúdiu na vysokej škole sa nám darí plniť úspešne. Vidíme to 

na neustálom záujme absolventov základných škôl študovať na našej škole. Patríme medzi 

najvyhľadávanejšie gymnáziá Bratislavského samosprávneho kraja. Z pohľadu zriaďovateľa 

je naše gymnázium na desiatej pozícii medzi bratislavskými gymnáziami. Pridanú hodnotu vo 

vzdelávaní z povinného maturitného predmetu slovenský jazyk a literatúra sme 

v predchádzajúcom školskom roku dosiahli najlepšiu nad úrovňou očakávania medzi 

gymnáziami bratislavského kraja, v ostatnom školskom roku to bolo v súlade s očakávaním. 

Tento ukazovateľ nám poskytol lepšiu spätnú väzbu, ako len samotný exaktný výsledok 

externej časti maturitnej skúšky, lebo zohľadňuje aj úroveň, ktorú maturanti dosahovali 

v testovaní 9 pred štyrmi rokmi.  

V  roku 2014 sme sa navyše rozhodli požiadať o možnosť zriadiť 5-ročné bilingválne 

štúdium a tým zvýšiť záujem o štúdium na našom gymnáziu. Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu našu žiadosť schválilo a od školského roku 2016/2017 sme začali 

s výučbou prvej triedy bilingválneho gymnázia v ruskom jazyku. Úspešnosť našich žiakov 

prijatých na vysokú školu nie je 100-percentná len preto, že niektorí žiaci dávajú prednosť 

zamestnaniu v zahraničí pred vysokou školou.  

V školskom roku 2016/2017 sme využili finančné prostriedky Rodičovskej rady a pre 

prvákov sme pripravili nový nábytok do dvoch tried. V budúcnosti chceme podľa finančných 

možností inovovať zariadenie ďalších kabinetov, zmodernizovať technické zariadenie aj 

niektorých učební pre potreby moderného vyučovania. 

Naša škola je zapojená do projektu BEZPEČNÁ ŠKOLA v spolupráci s CKM SYTS 

a EMtest-SK s.r.o.  s cieľom zvýšenia pasívnej bezpečnosti školy. ISIC kartu zabezpečujeme 

ako preukaz príslušnosti ku Gymnáziu Ivana Horvátha. Tento preukaz žiaci vyžívajú na 
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evidenciu dochádzky do školy a môžu ho využívať aj v mimoškolskej činnosti pri cestovaní 

v MHD a v medzimestskej doprave. Všetci naši žiaci ako držitelia preukazu ISIC môžu 

využívať zľavy pri nákupoch literatúry, športových potrieb, poistení a návšteve rôznych 

kultúrnych podujatí. Učiteľom slúži podobným spôsobom ITIC preukaz.  

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

nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov 

opatrení 

SILNÉ STRÁNKY 

 vysoká odbornosť pedagogických zamestnancov 

 stopercentná kvalifikovanosť 

 zapájanie sa do projektov 

 zodpovednosť pedagógov za výsledky v práci 

 dobrá počítačová gramotnosť väčšiny učiteľov 

 bohatá krúžková činnosť 

 vysoká úspešnosť na prijímacích skúškach na vysoké školy 

SLABÉ STRÁNKY 

 málo finančných prostriedkov na ohodnotenie zamestnancov 

 pretrvávajúce ťažkosti so zabezpečovaním údržby techniky na škole 

 zastarané vybavenie kabinetov a niektorých učební 

 vysoká, i keď ospravedlnená absencia žiakov 

 zlý stav bežeckej dráhy a celého športového areálu 

PRÍLEŽITOSTI 

 doškolenie učiteľského zboru pre využívania výpočtovej techniky  

 aktivita žiakov v mimoškolskej činnosti 

 dostatok odborných učební, ktoré postupne vybavujeme 

 široká ponuka krúžkov  

 výchovné exkurzie a triedne výlety pripravované spoločne žiakmi a učiteľmi 

 úzka spolupráca s rodičmi a partnermi 

RIZIKÁ 

 nepriaznivý demografický vývoj 

 slabá úroveň pripravenosti žiakov ZŠ  

 zvyšovanie administratívnych činností  

 veľký nedostatok finančných prostriedkov na údržbu a obnovu školy 

 málo príležitostí pre utužovanie učiteľského kolektívu 

 finančné ťažkosti s udržiavaním areálu školy – revitalizácia drevín 
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Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie 

žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 

Väčšina našich učiteľov sa vždy snažila nielen o to, aby žiaci látku verbálne či 

pamäťovo zvládli, ale aj o to, aby pochopili systém a princíp preberanej problematiky. Ide 

nám totiž o to, aby sa žiaci nielen dostali na vysoké školy, ale na nich aj úspešne študovali a 

zvládli ich nároky. Významné miesto v našich vzdelávacích prioritách je naučiť žiakov 

komunikovať využitím dobrej slovnej zásoby a znalosti problematiky. Naša výchovná 

poradkyňa Mgr. Katarína Némethová podrobne informovala študentov o aktuálnych 

študijných odboroch, ako aj o kritériách prijatia na rôzne odbory vysokých škôl. 

Psychologicko-poradenský servis poskytovala PhDr. Jindra Remiášová, pracovníčka Centra 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.  

Pri nástupe na našu školu sa pod jej vedením realizuje psychologicko-sociálny výcvik 

našich prvákov. V priebehu druhého a tretieho ročníka ju žiaci vyhľadávajú najmä pri 

rozhodovaní o smere a vhodnosti budúceho študijného zamerania. Veľký výber voliteľných, 

nepovinných predmetov a krúžkov poskytuje žiakom v posledných ročníkoch kvalitnú 

prípravu pre vstup na vybraný smer štúdia. Staráme sa aj o počítačové zručnosti našich 

žiakov, a to nielen na hodinách informatiky či matematiky, ale aj na voliteľnom 

programovaní. 

V  školskom roku 2016/2017 študovali dvaja naši študenti v zahraničí. Celý tretí ročník 

strávila Ivana Mária Sochorová z III.B na škole  obdobného typu v USA. Matej Martinák 

z II.B, strávil na škole vo Veľkej Británii druhý polrok druhého ročníka. Po vykonaní 

komisionálnych skúšok pokračujú obaja v štúdiu na našej škole.  

Minulý školský rok maturovalo na našej škole v dvoch triedach spolu 48 študentov. 

V nasledujúcej tabuľke je spracovaná úspešnosť našich študentov pri prijímaní na vysoké 

školy za školský rok 2016/2017. 

Prehľad prihlášok na VŠ v školskom roku 2016/2017 

Trieda 
Počet 

žiakov 

Prihlášky  

na VŠ 
UK STU EU 

INÉ slov. 

VŠ 

Zahran. 

VŠ 

IV.A 26 26 16 2 4 1 3 

IV.B 22 22 1 7 5 2 7 

Spolu 48 48 17 9 9 3 10 

% z počtu  žiakov  100% 35,42% 18,75% 18,75% 6,25% 20,83% 

% z počtu 

prihlásených na VŠ 
 100% 35,42% 18,75% 18,75% 6,25% 20,83% 
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Na vysokoškolské štúdium sa hlásilo 100 % študentov 4. ročníka. Dvaja žiaci 

nezmaturovali v riadnom termíne z predmetu matematika. Úspešnosť prijatia na VŠ bola 

95,83 % z počtu maturantov za školský rok 2016/2017. 

Úspešnosť našich študentov pri prijímaní na vysoké školy za šk. rok 20162017 

Trieda Počet študentov 
Počet študentov, ktorí 

podali prihlášku na VŠ 

Počet študentov, ktorí 

boli prijatí na VŠ 

IV.A 26 26 26 

IV.B 22 22 20 

Spolu 48 48 46 

 

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania 

Pracovníčka Centra pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie spolu 

s výchovnou poradkyňou, triednymi učiteľmi a rodičmi sledovali v školskom rolu 2016/2017 

problematiku žiakov s vývinovými poruchami učenia. Na základe vyšetrení v CPPPaP bolo 

potrebné individuálne integrovať troch žiakov. Podľa posudkov špeciálneho pedagóga 

a psychológa vyučujúci vypracovali pre nich individuálny vzdelávací program. Všetkým 

žiakom s poruchami učenia sme venovali zvýšenú pozornosť a akceptovali sme odporúčania 

psychológa a špeciálneho pedagóga. Žiakov sa nám darí integrovať medzi ostatných 

a potvrdilo sa nám to aj na maturitných skúškach, keďže aj títo žiaci úspešne zmaturovali. 

Rozvrh žiakov sa pridržiava všetkých psychohygienických zásad. Rovnaké zásady 

rešpektuje aj u učiteľov. Žiaci aj učitelia majú možnosť stravovať sa v školskej jedálni. Majú 

tu výber z troch jedál a pre každého stravníka je zabezpečený pitný režim. Desiatu si žiaci aj 

učitelia mohli kúpiť v školskom bufete, kde mali k dispozícii aj čerstvé mliečne výrobky 

a ovocie.  Okrem toho máme na škole aj nápojový a desiatový automat. 

Voľno časové aktivity školy 

Voľno časové aktivity majú predovšetkým formu krúžkovej činnosti. Okrem 

vzdelávacích a jazykových krúžkov máme aj krúžky športové. Žiaci majú k dispozícii žiacku 

knižnicu a knižnice nemeckého, anglického a ruského jazyka.  

Názov záujmového krúžku Počet žiakov Vedúci 

Finančná gramotnosť 14 PaedDr. Elena Backová 

Florbal chlapci 12 Mgr. Tomáš Kuvik 

Krúžok jogy a tajči 14 Mgr. Slavomír Glesk 

Matematika pre maturantov 18 Mgr. Andrea Regecová 

Projekty z nemčiny 16 Frank Bloch 

Volejbalový krúžok 15 Mgr. Simona Martináková 
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Krúžok Finančná gramotnosť je vzdelávací a zážitkový program na rozvoj finančnej 

gramotnosti s využitím online učebnice Viac ako peniaze vzdelávacej agentúry JA Slovensko. 

Viedla ho kolegyňa Backová, vyučujúca občianskej náuky. 

Matematika pre maturantov zahŕňala prípravu na maturitné písomky a prijímacie 

pohovory na vysokú školu. Tento krúžok viedla p. Regecová a pozitívny vplyv práce sa 

odzrkadlil na výsledku maturitnej písomky ale aj na celkovej maturite z matematiky. 

Žiakov sa snažíme zapájať do ochrany životného prostredia aj formou zberu druhotných 

surovín. Žiacka školská rada zorganizovala zber papiera a výťažok zo zberu použila okrem 

iného na doplnenie hygienických potrieb v žiackych toaletách. Okrem toho separujeme aj 

plasty a batérie.  

O aktivitách našich žiakov informovala regionálna televízia Ružinov. Obyvatelia 

Ružinova sa tak mohli dozvedieť o aktivitách Žiackej školskej rady, o školskom plese, Dni 

otvorených dverí, o separovanom zbere. Okrem toho odvysielala aj záznam z oslavy 50. 

výročia založenia školy ako aj z besied, ktoré sme usporiadali s našimi úspešnými 

absolventmi. Článok o spomínanom výročí bol uverejnený aj v regionálnom periodiku 

Ružinovské echo. 

Spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb žiakom a rodičom 

Škola poskytuje rodičovi ako objednávateľovi kvalitné služby v rámci výchovy 

a vzdelávania, poskytuje mimoškolské aktivity. Rodičia spolupracujú so školou najmä v rámci 

triednych aktívov. Združenie rodičov – Rodičovská rada nám pomáha pri organizovaní 

rôznych súťaží, každoročne nám po vzájomnej dohode o prioritách vyčlení peniaze na 

odmeny najlepším žiakom, najlepším športovcom, najšportovejšej triede, na športové potreby 

a na cestovné pri súťažiach. Najviac nám však finančne pomáhajú pri nakupovaní moderných 

učebných pomôcok a úprave učební a kabinetov. Rodičia podporujú hlavné ciele školy, 

podieľajú sa na tvorbe plánu práce školy. Predsedom Rodičovskej rady bol v ostatnom 

školskom roku pán Miroslav Beňka. 

Vzájomné vzťahy medzi školou a žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými a 

právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole podieľajú 

Naši žiaci počas školského roka pripravili rôzne medzitriedne športové súťaže. 

Každoročne sa podieľajú na celoškolských akadémiách. Jedna akadémia je z príležitosti Dňa 

študentstva spojená s imatrikuláciami prvákov. Druhú pripravujú študenti pri rozlúčke 

s maturantmi - našimi absolventmi. V tomto školskom roku sme pripravili mimoriadne ešte 

jednu slávnostnú akadémiu pri príležitosti 50. výročia založenia našej školy. 
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Na informovanie verejnosti o zásadných udalostiach školy využívame školskú 

webstránku. Na našu školu prichádzajú pracovníci fakúlt niektorých vysokých škôl, ktorým 

umožňujeme krátke prezentácie s ponukou možností štúdia pre žiakov. 

V ostatných rokoch sa prehĺbila spolupráca s rektorátom Univerzity Komenského 

prostredníctvom prorektora pre rozvoj UK. Na stretnutí riaditeľov vybraných bratislavských 

gymnázií a svojich spolupracovníkov nadviazal užšie komunikačné väzby v prospech 

vzájomnej spolupráce v oblasti podpory kvalitných stredoškolákov. 

Záujem našich študentov o štúdium na STU zahŕňa hlavne fakultu informatiky a 

informačných technológií a fakultu elektrotechniky a informatiky. Po nadviazaní pracovných 

kontaktov koncom ostatného školského roku s prorektorom STU pre vzdelávanie a s dekanom 

Stavebnej fakulty STU dúfame, že sa zvýši  záujem aj o štúdium na tejto kvalitnej fakulte. 

Aj zahraničné vysoké školy prichádzajú s ponukou svojich študijných programov. 

UNIFY (UNIversity For You) prezentovala štúdium v Holandsku, InterStudy - University 

College v Dánsku.  

Gymnázium spolupracuje so základnou školou Za kasárňou, naši pedagógovia sa 

zúčastnili na Dni otvorených dverí na ZŠ, pričom sa rozprávali s rodičmi aj so žiakmi. Taktiež 

spolupracujeme s MPC v Bratislave, s NÚCEM-om, Nemeckým veľvyslanectvom SRN 

v Bratislave, Goetheho inštitútom, centrálnym lektorom Christophom Henßenom a pri voľbe 

povolania nás kontaktujú viaceré vysoké školy v SRN a Rakúsku. V ostatnom školskom roku 

pokračovala aktívna spolupráca s Ruským centrom vedy a kultúry, s Katedrou rusistiky a 

východoeurópskych štúdií UK a s Veľvyslanectvom Ruskej Federácie v Slovenskej 

Republike v súvislosti s otvorením nového študijného odboru – bilingválne slovensko-ruské 

štúdium. 

Pokračuje dlhoročná spolupráca týkajúca sa prípravy nových učiteľov formou cvičných 

(fakultných) učiteľov. S Fakultou telesnej výchovy a športu UK spolupracovala Mgr. Simona 

Martináková, študenti 4. a 5. ročníka. S Filozofickou fakultou UK spolupracovali aj tento rok 

Mgr. Katarína Némethová a Mgr. Denisa Gaálová, viedli spolu 8 študentov v predmete 

dejepis. Hospitačnú prax v predmete občianska náuka viedli Mgr. Katarína Némethová – 6 

študentov a Mgr. Jana Rozporková - 1 študent.  
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Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2016/2017 

Prospech žiakov 

Trieda Počet Vyznamenaní 
Veľmi 

dobre 
Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní Správanie 2 Správanie 3 Správanie 4 

I.AR 28 4 11 13 0 0 0 0 0 

I.B 30 6 16 8 0 0 0 0 0 

I.C 30 6 10 14 0 0 4 1 0 

II.A 23 3 10 10 0 0 3 0 0 

II.B 24 5 8 11 0 0 0 0 0 

II.C 18 8 7 3 0 0 1 0 0 

III.A 17 6 4 7 0 0 1 0 0 

III.B 24 6 4 14 0 0 2 0 0 

III.C 17 4 3 9 0 1 1 1 0 

IV.A 26 3 11 12 0 0 0 0 0 

IV.B 22 2 4 16 0 0 2 1 0 

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet Zamešk. hod. Zam. na žiaka Ospravedlnené Ospr. na žiaka Neospravedlnené Neosp. na žiaka 

I.AR 28 1904 68,00 1900 67,86 4 0,14 

I.B 30 2056 69,50 2056 69,50 0 0,00 

I.C 30 2625 87,50 2538 84,60 87 2,90 

II.A 23 3384 147,13 3327 144,65 57 2,48 

II.B 24 2954 123,08 2913 121,38 41 1,71 

II.C 18 1965 109,17 1934 107,44 31 1,72 

III.A 17 1767 103,94 1744 102,59 23 1,35 

III.B 24 4522 192,52 4418 188,12 104 4,40 

III.C 17 2729 170,56 2595 162,19 134 8,38 

IV.A 26 3297 126,81 3257 125,27 40 1,54 

IV.B 22 2789 126,77 2602 118,27 187 8,50 
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Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy vypracovali: 

Mgr. Marta Jankovičová                                                  riaditeľka školy 

RNDr. Eva Stanková                                                        zástupkyňa riaditeľky školy 

RNDr. Darina Holubová                                                  zástupkyňa riaditeľky 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 na školský rok 2016/2017 

5.     Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a predmetových 

komisií 

6.     Informácie o činnosti Rady školy pri Gymnáziu Ivana Horvátha 

7.     Organizačného poriadku školy 

8.     Štatútu školy 

9.     Profilu absolventa školy 

10.  Kritérií prijímania na školu 



39 

 

Prerokované v pedagogickej rade dňa: 16. 10. 2017 

 

 

 

Stanovisko rady školy 

Rada školy pri Gymnáziu Ivana Horvátha odporúča Bratislavskému samosprávnemu kraju 

ako zriaďovateľovi Gymnázia Ivana Horvátha v Bratislave schváliť Správu o výsledkoch a 

podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017. 

 

Prerokované dňa: 17. 10. 2017 

 

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

Mgr. Jana Novotná 

meno a priezvisko – predseda RŠ 

 

 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa 

 

Bratislavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ Gymnázia Ivana Horvátha v Bratislave 

schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 

2016/2017. 

V Bratislave ………………….. 

 

 

 Ing. Pavol Frešo 

 predseda 


