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Východiská a podklady:  
 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

 

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

a doplnení niektorých zákonov 

 

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

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

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

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov                                  

 

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

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

a školských zariadení  

 

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

 

 Koncepcie rozvoja Gymnázia Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici 

 

 Plánu práce Gymnázia Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici na školský rok 2019/2020 

 

 Správy o hospodárení Gymnázia Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici za rok 2019 
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§ 2 ods. 1. písm.  a)  Základné identifikačné údaje o škole 

 

1. Názov školy:  Gymnázium Mikuláša Kováča 

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

 

3. Telefónne a faxové čísla školy: 

telefón sekretariát školy: 048-4230061 

telefón riaditeľka školy : 048-4131810 

        0905 200 225 

 

4. Internetová a elektronická adresa školy: 

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

internetová adresa: gmkbb.edupage.org 

 

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

 

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

PaedDr. Elena Melicherová, zástupkyňa riaditeľa školy 

 

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

 

Rada školy pri Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici 

      

Členovia Rady školy 

Titul, meno  a priezvisko Funkcia Zvolený/delegovaný za 

PaedDr. Janka Szolnokyová predseda pedagogických zamestnancov 

Mgr. Ivan Bajnok člen pedagogických zamestnancov 

Jana Kováčová člen 
nepedagogických 

zamestnancov 

Mgr. Eva Urbančoková  člen zriaďovateľa 

PhDr. Gabriela Zajková člen zriaďovateľa 

Mgr. Janka Luptáková člen zriaďovateľa 

Mgr. Magdaléna Michalíková člen zriaďovateľa 

Ing. Martina Minárová, PhD. člen rodičov 

Mgr. Milan Cipciar člen rodičov 

Miroslav Kúšik  člen rodičov 

Katarína Hrašková člen žiakov 

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

 

     Členmi pedagogickej rady sú všetci pedagogickí zamestnanci školy. Pedagogická rada 

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

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

vzdelávacej činnosti a prevádzky školy.  

 

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

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

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

zmysle harmonogramu gremiálnych rád spravidla 1x za mesiac.  

 

     Zástupkyňa riaditeľa školy zvoláva pracovné porady na svojom úseku podľa aktuálnych 

potrieb. 

 

Predmetové komisie 

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

jednotlivých jazykových sekcií a spoločných všeobecnovzdelávacích predmetov vyučovaných 

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

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

riešenie otázok výchovno-vzdelávacieho procesu, spracovanie základnej pedagogickej 

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

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

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

dôraz kladú jednotlivé predmetové komisie na interné vzdelávanie svojich členov. 

 

Predmetová 

komisia  
Názov Predseda 

PK 1 
PK bilingválna sekcia  

slovensko – čínska 
Mgr. Peter Drugda 

PK 2 
PK bilingválna sekcia  

slovensko - španielska 
Mgr. Katarína Švihlíková 

PK 3 
PK všeobecno-vzdelávacích 

predmetov 
RNDr. Dagmar Čemová 

  

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

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

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

majetku školy v stanovenej lehote v zmysle harmonogramu činnosti komisie.  

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

predkladaných zamestnancom pre oblasť ekonomických činností školy, resp. inými 

zamestnancami na vyradenie neupotrebiteľného majetku školy. 

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

neupotrebiteľného majetku školy po posúdení návrhu vyraďovacou komisiou a schválení 

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

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

nárokov alebo postihov voči zamestnancom, ktorí organizácii škodu spôsobili.  

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

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

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

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

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

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

niektorých zákonov. 

Revízna komisia knižničného fondu 

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

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

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

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

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

Komisie zasadajúce jednorázovo 

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

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

výchovno-vzdelávacími potrebami k 15. septembru 2019 

a k 31. augustu 2020     

 

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

TRIEDA Počet žiakov k 15.9.2019 Počet žiakov k 31.8.2020 

Prvá A 21 21 

Prvá B 21 21 

Druhá A 23 22 

Druhá B 23 22 

Tretia A 20 20 

Tretia B 18 18 

Štvrtá A 21 21 

Štvrtá B 18 18 

Piata A 32 32 

SPOLU: 197 195 

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

TRIEDA Počet žiakov k 15.9.2019 Počet žiakov k 31.8.2020 

Prvá C 29 29 

Druhá C 25 25 

Tretia C 23 23 

Štvrtá C 28 28 

SPOLU: 105 105 

 

3. Súhrnný počet žiakov podľa druhu štúdia za školu:  

Druh štúdia: Počet žiakov k 15.9.2019 Počet žiakov k 31.8.2020 

7902 J 74 – päťročné 

bilingválne gymnázium 

slovensko-španielske 

197 195 

7902 5 74 – päťročné 

bilingválne gymnázium 

slovensko-čínske 

105 105 

SPOLU 302 300 
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4. Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 

Druh štúdia: Počet žiakov k 15.9.2019 Počet žiakov k 31.8.2020 

7902 J 74 – päťročné 

bilingválne gymnázium 
0 0 

SPOLU 0 0 

 

 

5. Súhrnný počet žiakov za obdobie školských rokov 2011/2012 až 2019/2020: 
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§ 2 ods. 1. písm. d) Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka    

strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti 

uchádzačov na prijatie v členení podľa druhu, typu a 

dĺžky štúdia 

1. Počty žiakov plánované pre školský rok 2019/2020 

Plán výkonov na šk. rok 2019/2020 schválený Okresným úradom – odbor školstva – 

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

Zameranie Číselný kód Dĺžka štúdia Počet tried Počet žiakov 
Profilové 

predmety 

Gymnázium 

-bilingválne 

štúdium 

slovensko- 

španielske 

7902 J 74 5 2 60 T 

Spolu - - 2 60 - 

Plán výkonov na šk. rok 2019/2020 schválený Banskobystrickým samosprávnym krajom 

stanovil nasledovné počty tried a žiakov prvého ročníka: 

Zameranie Číselný kód Dĺžka štúdia Počet tried Počet žiakov 
Profilové 

predmety 

Gymnázium 

-bilingválne 

štúdium 

slovensko- 

čínske 

7902 J 74 5 1 30 T 

Spolu - - 1 30 - 

 

 

2. Aktuálne údaje o počte prijatých žiakov na štúdium 2019/2020 

 

Druh štúdia 7902 J 74 - päťročné 

bilingválne slovensko – 

španielske štúdium ŠkVP 
Zaži s nami španielsky sen 

7902 J 74 - päťročné 

bilingválne slovensko – 

čínske štúdium ŠkVP 

Čínsky sen 

SPOLU Počet 

Prihlásených žiakov 98 41 139 

Žiakov prijatých 

bez vykonania 

prijímacej skúšky 

0 0 0 

Žiakov, ktorí 

úspešne vykonali 

prijímaciu skúšku 

98 41 139 

Prijatých žiakov 60 30 90 

Zapísaných žiakov 57 29 86 
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3. Počty žiakov plánované prijať v školskom roku 2020/2021 

Plán výkonov na šk. rok 2020/2021 schválený Okresným úradom v Banskej Bystrici – odbor 

školstva stanovil nasledovné počty tried a žiakov prvého ročníka:  

Zameranie Číselný kód Dĺžka štúdia Počet tried Počet žiakov 
Profilové 

predmety 

Gymnázium 

-bilingválne 

slovensko-

španielske 

štúdium 

7902 J 74 5 2 60 T 

 

Plán výkonov na šk. rok 2020/2021 predložený Banskobystrickému samosprávnemu kraju 

stanovil nasledovné počty tried a žiakov prvého ročníka: 

Zameranie Číselný kód Dĺžka štúdia Počet tried Počet žiakov 
Profilové 

predmety 

Gymnázium 

-bilingválne 

slovensko -

čínske 

štúdium 

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

podľa poskytovaného stupňa vzdelania 

 

1. Koncoročná klasifikácia žiakov – celkový prospech žiakov 

 

A) k 30.6.2020 – celkový prospech (vrátane žiakov maturitného ročníka) 

Druh štúdia Gymnázium -

bilingválne päťročné 
Spolu 

Počet žiakov 300 300 

Prospeli 

s vyznamenaním 
157 157 

Prospeli veľmi 

dobre 
94 94 

Prospeli 48 48 

Neprospeli 0 0 

Neklasifikovaní 1 1 

 

 

B) k 31.8.2020 – celkový prospech (vrátane žiakov maturitného ročníka) 

Druh štúdia Gymnázium -

bilingválne päťročné 
Spolu 

Počet žiakov 300 300 

Prospeli 

s vyznamenaním 
158 158 

Prospeli veľmi 

dobre 
94 94 

Prospeli 48 48 

Neprospeli 0 0 

Neklasifikovaní 0 0 
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2. Koncoročná klasifikácia (k 31.8.2020) – priemerný prospech z jednotlivých 

predmetov podľa ročníkov a druhov štúdia: 

Päťročné štúdium  

A) Priemerný prospech v povinných predmetoch: 

Triedy 
I.A I.B I.C II.A II.B II.C 

III.

A 

III.

B 

III.

C 

IV.

A 

IV.

B 

IV. 

C 
V.A 

Predmety 

SJL 1,24 1,90 1,75 1,59 1,32 1,68 1,58 1,72 1,32 2,00 1,82 1,71 ––– 

JSP 1,29 1,62 –––– 1,86 1,50 ––– 1,37 1,89 ––– 1,24 1,41 ––– 1,72 

CIJ ––– ––– 1,46 ––– ––– 1,64 ––– ––– 1,64 ––– ––– 1,79 ––– 

ANJ ––– ––– 1,43 1,55 1,09 1,40 1,11 1,22 1,14 1,57 1,53 1,14 1,53 

OBN ––– ––– ––– ––– ––– ––– 1,05 1,44 1,18 1,19 1,53 1,25 1,19 

ESV-S ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– 1,47 

DEJ ––– ––– ––– 1,36 1,23 1,28 1,21 1,39 1,50 1,38 1,71 1,14 ––– 

GEO ––– ––– ––– 1,73 1,18 1,32 1,32 1,50 1,27 1,43 1,71 1,18 1,41 

MAT 1,19 1,29 1,39 1,55 1,50 1,52 1,26 1,78 1,45 1,57 1,82 2,18 1,31 

INF ––– ––– ––– 1,05 1,18 1,16 1,16 1,44 1,05 1,29 1,65 1,07 ––– 

FYZ 1,86 2,05 1,89 1,64 1,27 2,00 2,32 2,61 1,95 2,29 2,35 1,79 ––– 

CHEM 1,52 1,76 1,61 2,23 2,09 2,08 1,58 2,11 1,68 1,62 2,06 1,54 ––– 

BIO 1,76 1,81 2,21 1,95 1,64 1,44 1,53 2,22 1,41 1,48 1,94 1,50 ––– 

TEV/TSV 1,14 1,24 1,15 1,27 1,05 1,08 1,06 1,12 1,00 1,00 1,00 1,09 1,00 

UMK ––– ––– ––– 1,59 1,64 1,24 1,21 1,94 1,00 ––– ––– ––– ––– 

B) Priemerný prospech vo voliteľných predmetoch: 

Triedy 

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

SSJ 1,92 2,00 1,60 ––– 

LIS 1,62 1,56 1,48 ––– 

KAJ  1,43 1,40 1,00 1,06 

KSJ 1,38 1,76 ––– 1,38 

CVM 1,25 1,25 1,39 2,11 

SEM 1,50 2,20 1,00 ––– 

SEB ––– ––– ––– 1,38 

CVB 1,00 1,00 ––– 1,24 

SECH 1,67 1,50 ––– 1,43 

SEG ––– ––– ––– 1,50 

SED ––– ––– ––– 1,00 

SPS 1,50 1,80 1,50 1,17 
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C) Priemerný prospech podľa ročníkov a tried – päťročné štúdium:  

 

Triedy 
I.A I.B I.C II.A II.B II.C 

III.

A 

III.

B 

III.

C 

IV.

A 

IV.

B 

IV.

C 
V.A 

Celk. 

priemer 

Celkový 

priemer  
1,43 1,67 1,61 1,61 1,39 1,49 1,37 1,72 1,35 1,49 1,69 1,45 1,36 

 

1,47 

 

 

 

D) Externé meranie – EČ MS 2020:  

V čase mimoriadnej situácie súvisiacej s pandémiou COVID 19 sa EČ MS 2020 

neuskutočnila. Podrobné vyhodnotenie MS je súčasťou prílohy č. 1 – Správa o priebehu 

výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie. 
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§ 2 ods. 1. písm.  f) Zoznam študijných odborov a ich zameraní, v ktorých 

škola zabezpečovala výchovu a vzdelávanie, zoznam 

uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 

2019/2020 
 

P. č. Študijný odbor 
Dĺžka 

štúdia 
Zameranie 

Kód a názov Školského 

vzdelávacieho programu 

1. 7902 J gymnázium 5 

74 

bilingválne 

štúdium 

ISCED 3A 

Zaži s nami španielsky sen 

2.  7902 J gymnázium 5 

74 

bilingválne 

štúdium 

ISCED 3A 

Čínsky sen 

         Gymnázium Mikuláša Kováča v školskom roku 2019/2020 zabezpečovalo výchovu 

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

predpokladu pedagogických zamestnancov školy 

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

     šk. r 2019/2020 
 

Škol- 

ský 

rok 

Dátum 

Celkový 

počet 

zamestnan- 

cov 

Pedagogickí zamestnanci 
Odborní 

zamestnanci 

Nepedagogickí zamestnanci 
NPZ  Školská jedáleň 

Celkom 
Neurči-

tý čas 

Urči-

tá 

doba 

plný 

úväzok 

kratší 

praco

vný 

čas 

Celko

m 

plný 

úväzo

k 

Celk

om 

Plný 

úväzok 

Kratší 

pracovný 

čas 

Celkom 
Plný 

úväzok 

Kratší 

pracovný 

čas 

 

2016/ 

2017 

01.09. 

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

31.08. 

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

 

2017/ 

2018 

01.09. 

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

31.08. 

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

 

2018/ 

2019 

01.09. 

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

31.08. 

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

 

2019/ 

2020 

01.09. 

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

31.08. 

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

 
 

2) Údaje o prepočítanom počte zamestnancov k 15. 09. 2019 

 

Pedagogickí 
zamestnanci 

Nepedagogickí  
zamestnanci SPOLU 

Škola Školská jedáleň 

23,21 9,8 8,97 41,98 

 

 

3)  Údaje o prepočítanom počte zamestnancov k 31.08.2020 

 

Prepočítaný počet  zamestnancov 

Pedagogickí 
zamestnanci 

Nepedagogickí  
zamestnanci SPOLU 

Škola Školská jedáleň 

24,55 9,33 8 41,88 
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§ 2 ods. 1. písm. h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických 

zamestnancov školy 

 

Forma vzdelávania Počet 

PZ/počet 

školení 

 

Priebeh vzdelávania 

 začalo pokračuje ukončilo 

1. atestácia  0 0 0 0 

2. atestácia  0 0 0 0 

Adaptačné vzdelávanie priebežne 3 0 3 

Aktualizačné vzdelávanie 23 23 0 23 

Inovačné vzdelávanie 1 1 0 1 

Funkčné vzdelávanie 0 0 0 0 

Kvalifikačné vzdelávanie 1 1 1 0 

Špecializačné vzdelávanie 0 0 0 0 

Predatestačné vzdelávanie 0 0 0 0 

Iné (Finančná gramotnosť- 

MŠVVaŠ  SR) 
0 0 0 0 

 

V školskom roku 2019/2020 sa realizovali 2 individuálne vzdelávania. Inovačné  absolvovala 

Mgr. Monika Madzinová a v kvalifikačnom  (DPŠ) pokračovala Mgr. Lenka Findrichová. 

Zamestnávateľ zorganizoval aktualizačné vzdelávanie (Mentoring v školskom prostredí ako 

podpora kolegiálneho učenia a adaptačného vzdelávania), ktorého sa zúčastnilo 23 

pedagógov. 

                                                                                  

Počet uznaných kreditov pedagogických zamestnancov školy k 31. 8. 2020 

 

Počet zamestnancov Počet dosiahnutých kreditov 

8 60 a viac 

3 30 < 60 

0 1 < 30 

11 0 
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§ 2 ods. 1. písm.  i) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti v šk. 

roku  2019/2020 
 

OLYMPIÁDY  

Predmet  Úroveň  Zodpovední členovia PK  Dátum  Výsledky  

MAT  
Internetová 

matematická 

olympiáda  
Mgr. M. Žabková  9.12.2019  

Úspešní riešitelia:  
S. Kuťka,  F. Olajec – 4.C  
1. L. Babicová,  Š. Varga,  

2. Š. Tóth - 4.A  

Demečko, T. Prochádzková - 4.B  

BIO  Krajské kolo  Mgr. M. Madzinová  27.3.2019  K. Fuksová, J. M. Snopko – 3.C  

BIO  Školské kolo  Mgr. M. Madzinová  15.2.2019  Žiaci 3. ročníka  

DEJ  Školské kolo  Mgr. P. Drugda  13.2.2020  
K. Fulupová– 5.A  
T. Oštromová– 5.A  

MAT  
Okresné kolo MO kat. 

Z9  
Mgr. M. Žabková  marec 2020  

Úspešný riešiteľ:  
O. Priškin – 1.A  

MAT  
Školské kolo MO kat. 

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

december 

2019 - január 

2020  

Úspešní riešitelia:  
S. Kuťka,  F. Olajec – 4.C  
J. Hukel – 3.C, Vigašová - 2.B  

OBN  Školské kolo  Mgr. M. Bakoš  03.12.2019  Víťazka – V. Macková 4.C  

OBN  Krajské kolo  Mgr. M. Bakoš  06.02.2020  
Úspešná riešiteľka: 

V. Macková - 4.C  

NAV  Školské kolo  Mgr. M. Bakoš  22.01.2020  
Víťazi: M. Rosputinský - 3.C, 

S. Kuťka - 4.C, M. Olajec – 4.C  

MAT  
Školské kolo MO 

kategória Z9  
Mgr. M. Žabková  4.12.2019  

Úspešní riešitelia:  
O. Priškin - 1.A  

SJL  Školské kolo  PaedDr. L. Majerová  4.12.2019  
1.miesto kat. A – M. Rosputinský 

3.C  
1.miesto kat. B – K. Veľochová 2.C  

SJL  Krajské kolo  
PaedDr. L. Majerová, 

PaedDr. E. Melicherová  
13.2.2020  

3. miesto kat. A – M. Rosputinský 

3.C  

SPJ  Krajské kolo  Mgr. B. Kamenská    
1.miesto – A. Žifčáková – 5.A  
2.miesto – L. Babicová – 4.A  

SPJ  Celoslovenské kolo      
Neuskutočnené z dôvodu 

karantény  

MAT  
Školské kolá 

bilingválnych 

gymnázií  
Antonio Villa Lorenzo    

1. S. Hyžová - 2.A  

2. L. Miklošková - 2.B  
3. R. Jarabeková - 3.B  
Celoslovenské kolo sa 

neuskutočnilo z dôvodu karantény  

ANJ  
Olympiáda AJ školské 

kolo  
Mgr. S. Daňová  

november 

2019  
1.miesto školské kolo -  S. Kuťka 

4.C  

SÚŤAŽE  

Názov  Obsah  Dátum  
Zodpovední členovia 

PK  
Výstup  

Kováčova Bystrica on-line  
členka poroty - 

vlastná literárna 

tvorba  
25.3.2020  PaedDr. L. Majerová    

Medzinárodná súťaž  
Best in English  

on-line súťaž  
november 

2019  
Mgr. S. Daňová  

16 462 účastníkov –   
S. Kuťka 4.C vyhral v 

rámci školy  

Súťaž v čínskom prednese  
Chinese bridge  

československé 

kolo  
10.7.2020  Mgr. I. Telepčák, Wang  1.miesto: M. 

Rosputinský,   
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On-line  3. J. Hukel,  
2. V. Macková,  

4. R. Lehotský  

Festival de Teatro en 

Espaňol de las Secciones 

Bilingües de Eslovaquia  

divadelný festival 

španielskych 

bilingvál. sekcií v 

Nitre  

  
Maria del Mar Fuentes 

Chaves  
Carlos Serrano 

Fernández  

Zúčastnili sa:  
M. Debnárová,  
R. Macáková,  
V. Vicianová,  
N. Miškovicová   
D. Lopez Padúch  

Súťaž prednesu poézie   bilingválne 

gymnázium v 

Nitre  

  
Maria del Mar Fuentes 

Chaves  
Zúčastnili sa:  
Králiková, Miškovicová  

ŠPORTOVÉ  SÚŤAŽE  

Názov  Vyhlasovateľ a 

obsah  
Dátum  Zodpovední členovia 

PK  
Výstup  

Župná kalokagatia – krajské 

kolo  
CVČ – JUNIOR, 

BB  
26.09.2019  

PaedDr. J. 

Szolnokyová  
6.miesto  

LaserRUn Mix  
CVČ - JUNIOR, 

BB  
23.10.2019  

PaedDr. J. 

Szolnokyová  
4.miesto   

Rope skiping  
CVČ - JUNIOR, 

BB  
08.11.2019  

PaedDr. J. 

Szolnokyová  
1.miesto - D. Macková  
3.miesto - N. Almásyová  

Okresné kolo v bedmintone 

žiačok SŠ  
CVČ – JUNIOR, 

BB  
27.11.2019  

PaedDr. J. 

Szolnokyová  
2.miesto – postup na 

krajské kolo  

Mikulášsky skok do diaľky  
CVČ - JUNIOR, 

BB  
02.12.2019  

PaedDr. J. 

Szolnokyová  
4.miesto  

Vianočný vedomostný kvíz o 

olympizme - krajské kolo  
CVČ - JUNIOR, 

BB  
06.12.2019  

PaedDr. J. 

Szolnokyová  

1.miesto - M. 

Rosputinský, K. Koleno, 

S. Kuťka  
Veľký olympijský kvíz SR - 

online  
SAŠŠ, BA  november  

PaedDr. J. 

Szolnokyová  
1.miesto - S. Marcinová  

BESEDA - Anastázia 

Kuzminová  
GMK, BB  09.12.2019  

PaedDr. J. 

Szolnokyová  
  

Stolný tenis žiačok SŠ  CVČ - JUNIOR, 

BB  
15.01.2020  

PaedDr. J. 

Szolnokyová  
4.miesto  

Veľký olympijský kvíz SR - 

online  
SAŠŠ,BA  január 2020  

PaedDr. J. 

Szolnokyová  
1.miesto - D. Kotlárová  

Krajské kolo v bedmintone  CVČ - JUNIOR, 

BB  
13.02.2020  PaedDr. J. 

Szolnokyová  
3.miesto - Z. Repiská, 

M. Mravíková  
Veľký olympijský kvíz SR - 

online  
SAŠŠ, BA  marec 2020  PaedDr. J. 

Szolnokyová  
1.miesto - L. Šútorová  

Veľký olympijský kvíz SR - 

online  
SAŠŠ, BA  máj 2020  PaedDr. J. 

Szolnokyová  
1. miesto - S. 

Goldbachová  

Plážový volejbal  
CVČ . JUNIOR, 

BB  
17.09.2019  PaedDr. M. Múka  3.miesto  

Horehronské hry  
CVČ – JUNIOR, 

BB  
02.10.2019  PaedDr. M. Múka  

Godžák - beh na 300m 

(3.miesto),  
Jančová - vrh guľou 

(5.miesto)  
Kapusta – beh na 60m 

(4.miesto)  
Okresné kolo vo volejbale 

žiačok  
CVČ - JUNIOR, 

BB  
06.11.2019  PaedDr. M. Múka  5.miesto  

Okresné kolo vo volejbale 

žiakov  
CVČ – JUNIOR, 

BB  
07.11.2019  PaedDr. M. Múka  4.miesto  

Silná ruka  
Sloven.  asociácia 

pretláčania rukou  
18.11.2019  PaedDr. M. Múka  M. Huska – 1.miesto  

Okresné kolo v bedmintone CVČ – JUNIOR 26.11.2018  PaedDr. M. Múka  5.miesto  
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MIX florbalový turnaj  
CVČ - JUNIOR, 

BB  
10.12.2019  PaedDr. M. Múka  4.miesto  

Vianočný volejbalový turnaj  GMK BB  18.12.2019  PaedDr. M. Múka  víťaz 5.B  
Školský pohár v 

snowboardingu 1. kolo  
SOV  09.01.2020  PaedDr. M. Múka  1. miesto: E. Hanicová 

Školský pohár v 

snowboardingu 2. kolo  
SOV  06.02.2020  PaedDr. M. Múka  1. miesto: E. Hanicová 

Okresné kolo v stolnom tenise 

žiakov  
CVČ – JUNIOR, 

BB  
15.01.2020  PaedDr. M. Múka  5. miesto  

Okresné kolo vo florbale SŠ  
CVČ – JUNIOR, 

BB  
29.01.2020  PaedDr. M. Múka  7.miesto  

Školská volejbalová liga  
CVČ - JUNIOR, 

BB  
  PaedDr. M. Múka  

Predčasne ukončené 

priebežne 3. miesto  
Krajské kolo – olympijský 

kvíz  
CVČ – JUNIOR, 

BB  
03.05.2019  

PaedDr. J. 

Szolnokyová  
1.miesto: E. Okáľová,  
D. Cipciar, B. Thót  

INÉ  

Názov  Obsah  Dátum  
Zodpovední členovia 

PK  

Návšteva Štátnej knižnice – 

oddelenie anglickej literatúry  
žiaci 2. ročníkov  14.5.2019  

Mgr. M. Madzionová  
Mgr. S. Daňová  

KABU    
  

Organizačné zabezpečenie podujatia  13.11.2019  RNDr. I. Morová  

Koordinácia maturitných 

skúšok  
  

september 2019 – 

máj 2020  
PaedDr. L. Majerová  

SCIO  
Počet zúčastnených - 660  
Tri termíny sa kvôli pandemickej  

situácii neuskutočnili  

07.12.2019, 

08.02.2020,  
07.03.2020  

PaedDr. J. 

Szolnokyová  

Koordinácia E-testovania 

MAT, SJL, ANJ  
  

október 2019 - 

jesenné 

testovanie  
november 2019 

generálna 

skúška  
máj 2020- jarné 

testovanie   

Mgr. I. Bajnok  
PaedDr. L. Majerová  

Exkurzia BRNO    19.12.2019  
Mgr. M. Žabková, 

Mgr. S. Daňová  

Čínsky Nový rok v ŠVK  kultúrny program  31.1.2020  
Mgr. P. Drugda  
Mgr. I. Telepčák  

Polročné prezentácie žiakov 

čínskych tried 1.a 3. ročníka   
  5.2. – 6.2.2020  

Mgr. P. Drugda  
  

Vianočný program – OU BB    16.12.2019  PaedDr. L. Majerová  

Burza stredných škôl Žiar 

n/Hronom  
  20.11.2019  Mgr. A Sedláková  

Súťaž  iBobor  informatická súťaž  15.11.2018  Mgr. M. Žabková  

Pietna spomienka Kremnička, 

Múzeum SNP  
  11.11.2019  Mgr. P. Drugda  

Burza stredných škôl Zvolen  
    

Mgr. K. Švihlíková, 

Mgr. A Sedláková  

Návšteva Stredoslovenského 

múzea  
študenti 5. roč. maturujúci z dejepisu  11.9.2019  Mgr. P. Drugda  
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§ 2 ods. 1. písm.  j) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená  
 

  

MEDZINÁRODNÉ A CELOŠTÁTNE PROJEKTY  

Názov  Obsah  Obdobie  
Zodpovední 

členovia PK  

Recyklohry –recyklácia 

odpadu  

- zber odpadu do zberných nádob  
- vývoz elektroodpadu  po naplnení 

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

priebežne  Mgr. M. Madzinová  

Národný projekt – Zvyšovanie 

kvality vzdelávania  na 

základných a stredných 

školách s využitím 

elektronického testovania  

- generálna skúška e-test žiakov v 

predmetoch matematika, slovenský jazyk   
október 2019 - 

máj 2020  

Mgr. I. Bajnok  
Mgr. L. Majerová  
  

Európsky deň jazykov  
- kvízy o svetových jazykoch na hodinách 

cudzích jazykov   
26.9.2019  

Mgr. S. Daňová  
RNDr. D. Čemová  

Najzaujímavejšie podujatie 

školskej knižnice  

15. ročník celoslovenskej súťaže o 

najzaujímavejšie podujatie ŠK - iba v 

rámci školy  

25. októbra 

2019  
Mgr. M. Bakoš  

MiniErazmus  

Zapojenie študentov GMK do 

absolvovania týždňových stáží na 

slovenských VŠ a univerzitách  7 

študentov + oznam a fotodokumentácia na 

stránke školy  

17. - 21.11. 

2020  
Mgr. M. Žabková  

Národný projekt na výskum 

zdravia,  
Regionálny  ústav národného 

zdravotníctva  

- vyšetrovanie zdravotného stavu a 

kondície chlapcov 3. ročníka  
  

5.11.2019  
RNDr. D. Čemová  
PaedDr. M. Múka  

IT Fitness test 2019  - on-line test na IT zručnosti   jún 2019  Mgr. R. Schreiber  

ŠKOLSKÉ PROJEKTY  

Názov  Obsah  Obdobie  
Zodpovední 

členovia PK  

Týždeň zdravia  

- vyšetrenie vybraných parametrov z  

kapilárnej krvi pre zamestnancov školy a  

plnoletých študentov  
Účelové cvičenie OŽZ – 1. - 2. a 3. 

ročník.  
Laserová streľba, rehabilitačno - 

pohybové cvičenia - ATC - ASTANG.  
Zdravá výživa v praxi - zdravé nátierky  
- najzdravšie - 4.B  
- najestetickejšie - 3.C  
Zaujímavé estetické objekty z 

odpadových surovín  
1.miesto - stonožka - 3.C  
2.miesto - plastožrút - 2.A  
3.miesto - model šiat - 2.B  
  

14.10.-

15.10.2019  
  
  
16.10.2019  
17.10.2019  
  
18.10.2019  
  

RNDr. I. Morová  
  
  
PaedDr. M. Múka  
PaedDr. J. 

Szolnokyová  
PaedDr. J. 

Szolnokyová  
PaedDr. J. 

Szolnokyová,  
PaedDr. L. 

Majerová  
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§ 2 ods. 1. písm. k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej   

Štátnou školskou inšpekciou v škole 
 

 

     V školskom roku 2019/2020 nebola Štátnou školskou inšpekciou na Gymnáziu Mikuláša 

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

podmienkach školy 

 

Rozloha areálu:  21 012 m2: 
 

Gymnázium Mikuláša Kováča:   

Pavilóny:  A - učebný pavilón 

 B - učebný pavilón  

 C - telocvičňa  

 D - školská aula 

 E - školská jedáleň  

 

Pavilón A 

učebne špecializované (3) multimediálna 

učebňa 
1 projektor, počítač, biela plastová tabuľa 

  učebňa fyziky 1 projektor, premietacie plátno 

  učebňa informatiky 1 10 počítačov, 20 ks tabletov, tabuľa,  
1 projektor  

triedy kmeňové (12) I.A 1 projektor, tabuľa, biela tabuľa 

  I.B 1 projektor, interaktívna tabuľa, tabuľa, 

počítač  

  I.C 1 nový projektor, tabuľa 

  II.A 1 projektor, plastová biela tabuľa 

  II.B 1 projektor, biela tabuľa, tabuľa 

  II.C 1 interaktívna tabuľa, počítač, projektor, 

tabuľa, biela tabuľa 

  III.A 1 interaktívna tabuľa, tabuľa, počítač, 

nový projektor 

  III.B 1 projektor, tabuľa 

  III.C 1 interaktívna tabuľa (IT), počítač, 

projektor, tabuľa 

  IV.A  projektor 

  IV.B  projektor, tabuľa 

  V.A  projektor, tabuľa, biela tabuľa 

zborovňa    1 kopírovací stroj 

kabinety  španielskeho 

jazyka 
1 3 počítače 

  anglického jazyka a 

humanitných 

predmetov 

1 1 počítač, 1 nový notebook 

  prírodovedných 

predmetov 
1 1 počítač 

  Informatik, 

biológie, chémie 
1 3 počítače, 1 server 

  čínskeho jazyka 1 6 notebookov 

  telesnej výchovy 1 1 počítač 

riaditeľňa    1 2 notebooky, nová tlačiareň 

sekretariát    1 1 počítač  

zástupca    1 2 notebooky 
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Pavilón B 

učebne  špecializované (1) učebňa chémie  1 projektor, biela plastová tabuľa 

  učebňa 

multimediálna 

1 projektor, nová tabuľa 

úsek TEČ    1 3 počítače, 1 notebook 

úsek PaMČ   1 1 počítač 

školský 

bufet  
  1  

 

Priestory v pavilóne B v prenájme Súkromnej ZŠ Dráčik 

Kabinet   4  

Učebne   10  

Priestory v pavilóne B v prenájme Súkromnej MŠ Dráčik 

Učebne   5  
 

Pavilón C 

učebne (1) špecializovaná (1) učebňa TEV - 

telocvičňa 

1 rebrina 8 ks, lano šplhacie 5m 2 ks,  

lavičky 5 ks, švédska debna 7- 

dielna 2 ks, koza telocvičná  1 ks, 

odrazový mostík 1ks, kladina 

cvičná čalúnená 1 ks, hrazda 

poloprenosná 1 ks, žinenka 4 ks 

kabinet (1)   1 1 počítač 

 

Pavilón D  

učebne (3) špecializované (3) učebňa biológie, 

prednášková sála 

1 1 počítač, dataprojektor,  

 

Školská jedáleň 

miestnosti 

(11) 

vedúca ŠJ    1 1 počítač, 1 notebook, 2 ks tabletov 

 príručný sklad   1  

 šatňa   1  

 kuchyňa   1  

 výdajňa stravy  1  

 jedáleň  1  

 sklad  4  

 škrabka  1  

Priestory v jedálni v prenájme Súkromnej ZŠ Dráčik 

učebňa   3  

 

 

Modernizácia výchovno - vzdelávacieho procesu v školskom roku 2019/2020 bola 

zabezpečená  v zmysle priloženej tabuľky: 
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P.č. Predmet 

 

Počet Suma /€ Dodávateľ 

1. Notebook Lenovo ThinkPad T540p  1 ks 483,99 OZ EDUKA - dar 

2. Projektor Epson EB-X05 1 ks 365,65 DATACOMP s.r.o 

3. Tablet Lenovo 10.1!HD/1.4Hz/2GB 3 ks 361,80 AUTOCONT s.r.o. 

4. Tlačiareň Samsung SL-M2026 1 ks 61,00 Milan Burgan 

5. Dataprojektor Epson EB-X39 1 ks 444,00 AUTOCONT s.r.o 
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§ 2 ods. 1. písm. m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-

vzdelávacej  činnosti školy, a to  
 

1. dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov 

 
Rozpočtové finančné prostriedky pridelené v školskom roku 2019/2020 

 

A)  Kalendárny rok 2019  

ROK  2019 Gymnázium (301)  Školská jedáleň (303) 
SPOLU  

(301) + (303) 

Mzdy, platy, služobné 

príjmy a OOV (610) 
451 377,76 43 124,24 494 502,00 

Poistné a príspevok do 

poisťovní (620) 
160 180,53 15 411,47 175 592,00 

Tovary a ďalšie služby 

(630) 
  144 641,38 14 396,62   159 038,00 

Bežné transfery (640) 4 335,83 500,17       4 836,00  

Kapitálové aktíva 

(710) 
40 039,00          0,00   40 039,00 

SPOLU 800 574,50  73 432,50 874 007,00 

 

B)   Kalendárny rok 2020 - stav k 31.8.2020 

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

(301) + (303) 

Mzdy, platy, služobné 

príjmy a OOV (610) 
418 987,00 67 085,00 486 072,00 

Poistné a príspevok do 

poisťovní (620) 
146 435,00   23 446,00 169 881,00 

Tovary a ďalšie služby 

(630) 
75 080,65 6 338,35 81 419,00 

Bežné transfery (640) 2 000,00 214,00     2 214,00 

Kapitálové aktíva 

(710) 
0,00        0,00   0,00 

SPOLU 642 502,65 97 083,35 739 586,00 

 

Rozpočet na kalendárny rok 2020 bol k 31.8.2020 upravovaný siedmimi rozpočtovými 

opatreniami. 
 

Čerpanie finančných prostriedkov za jednotlivé rozpočtové položky  

 

C)   Kalendárny rok 2019 
610  Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV 494 502,00 

620  Poistné a príspevok do poisťovní 175 591,84 

631  Cestovné 1 139,02 

632  Teplo + elektrina  2 404,60 

632  Vodné stočné   80,83 

632  Poštovné a telekomunikačné služby 3 664,48 

633  Materiál  20 963,72 

634  Dopravné 2 819,51 

635  Údržba  42 561,79 
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636  Nájomné za prenájom 25 113,40 

637  Služby 60 290,25   

640  Bežné transfery 4 835,28 

710  Kapitálové aktíva 40 038,67              

Spolu: 874 005,39 

 

D)   Kalendárny rok 2020 - stav k 31.8.2020   
610  Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV 307 532,21 

620  Poistné a príspevok do poisťovní 108 822,07 

631  Cestovné 482,91 

632  Teplo + elektrina  3 828,12 

632  Vodné stočné  98,80 

632  Poštovné a telekomunikačné služby 2.255,40 

633  Materiál 6.650,54 

634  Dopravné 207,28 

635  Údržba 7 904,19 

636  Nájomné za prenájom 15 406,63 

637  Služby 31.883,03 

640  Bežné transfery 1 378,43 

Spolu: 486 449,61 

 

Mimorozpočtové zdroje finančných prostriedkov 

 

E)  Kalendárny rok 2019 

 ROK 2019 

Služby spojené s užívaním nebytových 

priestorov 
22 625,76 

Refundácia prevádzkových nákladov  ŠJ 20.200,67 

Dotácie mesta BB pre školu a školské zariadenie 62.403,24 

Skúšky DELE Servantes      1 165,00 

ISIC karty   2 843,00 

Rodičovské združenie Hron 979,90 

Dar Konfuciov inštitút – na bývanie    1 000,00 

M.Minárová dar  362,40 

Čínske veľvyslanectvo    2 000,00 

Príspevok na štipendiá 234,05 

Dobropisy 2 762,20 

Vratky 341,57 

SPOLU: 116.917,79 

 
F)  Kalendárny rok 2020 – stav k 31. 8. 2020 

 ROK 2020 

Služby spojené s užívaním nebytových 

priestorov 
14.107,92 

Refundácia prevádzkových nákladov  ŠJ 24 756,93 

Dotácie mesta BB pre školu a školské zariadenie 47 413,75 

ISIC karty      130,00 

Dar Konfuciov inštitút – na bývanie    3 000,00 

Dar Konfuciov inštitút – na učebňu 26 026,92 

Dobropisy   1 429,28 

SPOLU:              116.864,80 
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2. príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným  zabezpečením školy 

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

 

 Uvedenými finančnými prostriedkami škola nedisponuje. 

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

podľa financovaných aktivít 

 
G)  Kalendárny rok 2019 

 
ROK 2019 

Mzdy 932,00 

Poistné 326,00 

Všeobecný materiál 534,00 

SPOLU: 1 792,00 

 

H)  Kalendárny rok 2020 

 ROK 2020 

Mzdy 461,00 

Poistné 161,00 

Všeobecný materiál 1 074,00 

SPOLU: 1 696,00 

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

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

finančných aktivít 

 
Uvedenými finančnými prostriedkami škola nedisponuje. 

 
5.  iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov  

 
K 31.8.2020 boli prostredníctvom SIEA poskytnuté finančné prostriedky k projektovej 

investičnej akcii č. 34358 vo výške 201 580,56 €. Projekt je zameraný na Zníženie 

energetickej náročnosti verejných budov Pavilón „A“ – Gymnázia Mikuláša Kováča, 

Mládežnícka 51, Banská Bystrica. 
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§ 2 ods. 1. písm. n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja  

školy na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho 

plnenia 

 

 

Oblasť technicko-ekonomického zabezpečenia 
 

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

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

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

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

a zníženie energetickej náročnosti pavilónov objektov školy najmä aktivitami súvisiacimi s 

cieľom č. 1 a 2). 

 

1.platba

2.platba

3.platba

spolu

IČO: 626317

projektová dokumentácia

Hradené €

4 955 €

externý manažment

Hradené €

7 440 € 1 800 €

externý 

manažment stavebný dozor stavebné práce

Hradené €

2020

6 096 €

6 136,79 € 191 603,77 €

275 922,53 €4 997,27 €

3 840 €

Hradené €Hradené €

37 809,29 € 168 €

2018 2019

stavebné práce

Gymnázium Mikuláša 

Kováča                       

Výzva č. 19

2016 2017

stavebné práce

Mládežnícka 51,          

974 04 Banská 

Bystrica

informačno-propagačný panel

 

 

 

A) Strategické ciele v oblasti technicko-ekonomického zabezpečenia   

stanovené na školský rok 2019/2020 – vyhodnotenie ich plnenia 

 

1. Pokračovať s realizáciou Národného projektu Energetická obnova verejných budov 

v Slovenskej republike – výzva V19 (Operačný program Kvalita životného 

prostredia) v zmysle Dohody medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 

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

na základe postupu zriaďovateľa – Ministerstva vnútra SR: 

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

stanovených Národným projektom Energetická obnova verejných budov v Slovenskej 

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

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

14.8.2018, kedy bola zmluva obidvoma stranami podpísaná. 

 

 11.9.2019 bola zaslaná Výzva na uzavretie Zmluvy o dielo – poskytnutie súčinnosti 

s úspešným uchádzačom VO – firme OMOSS, s. r. o. ul. Osadská 679/15, Trstená; 

 26.9.2019 prebehlo rokovanie štatutárneho  zástupcu  Gymnázia Mikuláša Kováča 
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PaedDr. Aleny Paulovej s konateľom firmy OMOSS, s. r. o. – stavebné práce, a konateľom 

firmy MIVAR, s. r. o. - stavebný dozor, na ktorom boli stanovené postupy začatia 

stavebných prác; 

 19.9.2019 sa  konal prvý  kontrolný  deň  v zložení – zhotoviteľ (konateľ firmy OMOSS, s. 

r. o.), stavebný dozor a objednávateľ (GMK); 

 1.10.2019 bola uzavretá Zmluva o dielo č. 7/2019 s víťazom VO na zhotoviteľa – firmou 

OMOSS, s. r. o. v celkovej sume 559 772,59 €; 

 4.10.2019 vyzvalo vedenie Gymnázia Mikuláša Kováča zhotoviteľa na prevzatie stavby 

v zmysle Zmluvy o dielo č. 7/2019; 

 2.10.2019 bol medzi Gymnáziom Mikuláša Kováča a zhotoviteľom diela – firmou 

OMOSS, s. r. o. uzatvorený Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 7/2019. Predmetom dodatku 

bolo stanovenie termínu ukončenia stavebných prác na pavilóne A do 15.8.2020; 

 6.10.2019 v nadväznosti na výzvu o prevzatí staveniska zhotoviteľ podpísal Preberací 

protokol stavby – pavilón A; 

 5.12.2019 začal zhotoviteľ realizovať stavebné práce na pavilóne A v zmysle predloženého 

platného harmonogramu prác; 

 19.12.2019 Gymnázium Mikuláša Kováča zaslalo Slovenskej inovačnej a energetickej 

agentúre Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o nenávratný finančný 

príspevok č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/M974 (významnejšia zmena projektu). 

Požadovaná zmena v Zmluve o NFP sa týkala celkovej dĺžky realizácie hlavných aktivít 

projektu v rozsahu 45 mesiacov namiesto 37 mesiacov a ukončenia realizácie hlavných 

aktivít projektu alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas 

zmluvou s dátumom 16.8.2020 namiesto mesiaca december 2019. 

 21.1.2020 Slovenská inovačná a energetická agentúra písomne oznámila, že žiadosť 

o zmenu týkajúcu sa doby ukončenia hlavných a podporných aktivít v Zmluve o NFP bola  

9.1.2020 schválená; 

 v mesiacoch december - február 2020 pokračovali stavebné práce na pavilóne A – 

elektroinštalácia v interiéri školy, osvetlenie v interiéri, tepelná izolácia, montáž 

vonkajších žalúzií. Stavebné práce sa sústreďovali najmä na prácu v interiéri; 

 od 16.3.2020 boli v dôsledku šírenia pandémie ochorenia COVID-19 plošne zatvárané 

všetky školy a školské zariadenia v Slovenskej republike, a preto sa stavebné práce na 

pavilóne A pozastavili; 

 7.4.2020 sa  uskutočnil  kontrolný  deň,  na  ktorom  zhotoviteľ (konateľ  firmy  OMOSS, 

s. r. o.), stavebný dozor a objednávateľ (vedenie školy) konzultovali list od Slovenskej 

inovačnej a energetickej agentúry č. 2020/EŠIF/6919 zo dňa 24.3.2020, ktorý upozorňoval 

na možnosť predĺžiť dobu trvania stavebných prác - opatrenia kvôli zamedzeniu šírenia 

ochorenia COVID-19. Zhotoviteľ písomne vyhlásil, že termín ukončenia diela nie je 

nutné predlžovať a termín ukončenia stavby bude splnený k 15.8.2020; 

 21.4.2020 bola Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre predložená prvá Žiadosť 

o platbu v celkovej výške 201 580,56 €; 

 po vykonaní administratívnej kontroly žiadosti bola dňa 4.5.2020 Gymnáziu Mikuláša 

Kováča doručená Výzva na doplnenie/zmenu žiadosti č. 2020/EŠIF/9541, v zmysle 

ktorej vedenie školy požadované doklady a dokumenty doplnilo. Platby prebehli v dvoch 

etapách. 

 v prvej etape bola dňa 22.5.2020 uhradená čiastka v sume 920,52 € a druhá čiastka v sume 

5 215,27 € externému manažmentu – spol. ZL-Stav, s. r. o. Taktiež dňa 22.5. 2020 bola 

uhradená prvá čiastka v sume 576,00 € a druhá čiastka v sume 3 264,00 € za inžiniersku 

činnosť a činnosť stavebného dozoru – spol. MIVAR, s. r. o. A v rovnaký dátum bola 

uhradená prvá čiastka v hodnote 162 863,20 € za stavebné práce zhotoviteľovi diela – 

spol. OMOSS, s. r. o.; 
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 v druhej etape bola dňa 25.5.2020 uhradená druhá čiastka v sume 28 740,57 € 

zhotoviteľovi diela – spol. OMOSS, s. r. o.; 

 28.5.2020 vedenie školy písomne vyzvalo zhotoviteľa diela (OMOSS, s. r. o) na 

pokračovanie v stavebných prácach na objekte pavilónu A v zmysle platného 

harmonogramu stavebných prác, ktorý je súčasťou Zmluvy o dielo č.7/2019; 

 8.6.2020 sa konal kontrolný deň, ktorý sa uskutočnil najmä z dôvodu prerušenia prác na 

stavbe. Zhotoviteľ (firma OMOSS, s. r. o) predložil Záväzný harmonogram postupu 

prác a deklaroval nástup na stavebné práce dňa 15.6.2020. 

 22.6.2020 nastúpila firma OMOSS, s. r. o. na stavbu. V rámci kontrolného dňa konaného 

v totožný dátum bol zhotoviteľ upozornený na meškanie s prácami a na nedodržanie 

Záväzného harmonogramu postupu prác. Firma zdôvodnila meškanie nepriaznivým 

počasím. Zhotoviteľ sa zaviazal dokončiť elektroinštaláciu v interiéri školy, tesárske 

konštrukcie, drevostavby, povrchové úpravy na fasáde a zemné práce – pripojenie 

dažďovej kanalizácie v stanovenom termíne. 

 30.6.2020 sa v rámci kontrolného dňa diskutovalo o riešení výkopových prác v súvislosti 

so zapojením dažďovej kanalizácie. Stavebný dozor informoval o úprave trasy dažďovej 

kanalizácie mimo projektovú dokumentáciu z dôvodu výskytu rastlinnej vegetácie 

v pôvodnej trase. Vedenie školy a stavebný dozor sa rozhodli podať žiadosť na 

odstránenie prekážajúcich stromov. 

 7.7.2020 došlo pri stavebných prácach na pavilóne A k preseknutiu optického kábla 

internetu medzi pavilónom A a pavilónom E (telocvičňa). Vedenie školy písomne žiadalo 

dňa 8.7.2020 o bezodkladné odstránenie závady. Vyjadrenie a riešenie vzniknutej závady 

zo strany zhotoviteľa sa prediskutovalo dňa 14.7.2020 v rámci kontrolného dňa. 

 24.7.2020 sa z dôvodu blížiaceho sa termínu ukončenia stavebných prác konal kontrolný 

deň. Zhotoviteľ (konateľ firmy OMOSS, s. r. o.) sa zaviazal, že dielo bude ukončené 

v zmysle Zmluvy o dielo č. 7/2019. 

 28.7.2020 bola závada vzniknutá pri stavebných prácach – preseknutie optického kábla 

internetu odstránená; 

 4.8.2020 sa realizoval kontrolný deň za účelom skompletizovania stavebných prác, 

ktoré ešte v tej dobe neboli ukončené – práce na streche, konečná úprava fasády, dažďová 

kanalizácia. Vedenie školy upozornilo zhotoviteľa na sankcie vyplývajúce zo Zmluvy 

o dielo č. 7/2019 v prípade nedokončenia diela načas. 

 5.8.2020 bola podaná písomná Žiadosť vydanie súhlasu na výrub drevín v zmysle 

zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., 

ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny na odstránenie 

prekážajúcej rastlinnej vegetácie – stromov pred pavilónom A, ktoré závažne prerastajú 

do existujúcej splaškovej dažďovej kanalizácie na oddelenie životného prostredia Mesta 

Banská Bystrica;  

 11.8.2020 sa konal kontrolný deň, na ktorom sa bez ospravedlnenia nezúčastnil zhotoviteľ 

(konateľ firmy OMOSS, s. r. o.). Z kontrolného dňa vyplynulo, že stavebné práce 

v interiéri školy majú byť ukončené k 15.8.2020. 

 13.8.2020 podalo vedenie školy v zastúpení stavebným dozorom Návrh na začatie 

kolaudačného konania na Mesto Banská Bystrica;  

 14.8.2020 vedenie školy zaslalo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre Žiadosť 

o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o nenávratný finančný príspevok č. KŽP-

PO4-SC431-2017-19/M974 (významnejšia zmena projektu). Žiadosť o zmenu sa týkala 

predĺženia termínu ukončenia zhotovenia diela o dobu, počas ktorej boli stavebné práce 

prerušené kvôli zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19, ktoré bránili dodávkam 

potrebného materiálu na dokončenie diela. 

 18.8.2020 sa v rámci kontrolného dňa zúčastnené strany navzájom informovali, že sa 
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podala žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavebných prác. Zhotoviteľ sa zaviazal, 

že všetky stavebné práce, ako aj práce spojené s odstránením techniky, lešenia a vád 

a nedorobkov budú ukončené do 29.8.2020.  Zhotoviteľ zároveň predložil vedeniu školy 

Výzvu na prevzatie staveniska. 

 29.8.2020 boli stavebné práce na pavilóne A v zmysle Zmluvy o dielo č. 7/2019 

ukončené; 

 18.9.2020 sa uskutočnilo kolaudačné konanie s prítomnými zástupcami Mesta Banská 

Bystrica, stavebným dozorom i príslušníkmi hasičského zboru, ktoré v súčasnosti 

prebieha; 

 rekonštrukcia pavilónu A Gymnázia Mikuláša Kováča predpokladá zníženie energetických 

nákladov školy – tepelnou izoláciou, montážou fotovoltaiky a solárnych kolektorov, 

inštaláciou regulácie zariadení ústredného kúrenia, rekonštrukciou dažďovej kanalizácie 

a elektroinštaláciou, šetrným osvetlením v interiéri školy. Zhotovené stavebné práce na 

pavilóne A v hodnote 559 772,59 € zabezpečia do budúcnosti efektívnejšie energetické 

hospodárenie aj nový vzhľad školy – nový náter vonkajšej fasády.  

 

Cieľ priebežne plnený, trvá. 

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

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov (Operačný program Kvalita 

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

 po vyhlásení ďalšej výzvy č. 48 – Výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti 

verejných budov podalo vedenie Gymnázia M. Kováča dňa 29.5.2019 na 

sprostredkovateľský orgán OP KŽP – SIEA 3 Žiadosti o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku na rekonštrukciu a zateplenie pavilónov C (telocvičňa), D (dielne) 

a E (školská kuchyňa a jedáleň) - Operačný program 310000 – Operačný program Kvalita 

životného prostredia, projekt Zníženie energetickej náročnosti Gymnázia Mikuláša Kováča 

v Banskej Bystrici – SO 01,02 a 03 v celkovej sume 1 038 249 €. Objekt B (učebný 

pavilón) nie je možné v rámci výzvy zatepliť, keďže táto stanovuje percentuálne určenie 

v prenájme objektov. 

 v mesiaci máj 2019 prebehli prieskumy trhu za účelom stanovenia predpokladanej 

hodnoty zákazky na Stavebný dozor, Prevádzkové a manipulačné poriadky, 

Manažment riadenia a projektový manažér a Energetický certifikát; 

 v súčasnosti prebiehajú prípravné činnosti na realizáciu verejného obstarávania na 

zhotoviteľa stavby; 

 v mesiaci júl-august 2019 prebiehal proces dopĺňania Žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok v zmysle Výzvy na doplnenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok č. 

2019/EŠIF/17606-3 týkajúcej sa projektu Zníženie energetickej náročnosti Gymnázia 

Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici – SO 02 doručenej 24.7.2019; v zmysle Výzvy na 

doplnenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok č. 2019/EŠIF/17606-2 týkajúcej sa 

projektu Zníženie energetickej náročnosti Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici 

– SO 01 doručenej 24.7.2019 a v zmysle Výzvy na doplnenie žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok č. 2019/EŠIF/19537-1 týkajúcej sa projektu Zníženie energetickej 

náročnosti Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici – SO 03 doručenej 14.8.2019. 

Žiadosti SO 01 a SO 02 boli doplnené, skompletizované a odoslané agentúre SIEA 

6.8.2019. Doplnenie žiadosti SO 03 v zmysle pokynov výzvy prebehlo elektronicky 

v systéme ITMS2014+. 

 27.8.2019 bolo začaté verejné obstarávanie na Stavebný dozor, Prevádzkové 
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a manipulačné poriadky, Manažment riadenia a projektový manažér a Energetický 

certifikát. Verejné obstarávanie na zabezpečenie manažmentu riadenia a projektového 

manažéra bolo ukončené dňa 30.9.2019. Výhercom sa stala firma MS THERM, s. r. o. 

s víťaznou sumou 33 360 €. Verejné obstarávanie na zabezpečenie stavebného dozoru 

bolo ukončené v rovnaký deň, výhercom sa stala firma MIKAS – s výhernou sumou 

23 160 €. Verejné obstarávanie na zabezpečenie prevádzkových a manipulačných 

poriadkov bolo ukončené 30.9.2019 a výhercom sa stala firma MS THERM, s. r. o so 

sumou 14 760 €. Verejné obstarávanie na zabezpečenie energetických certifikátov sa 

ukončilo rovnako 30.9.2019 a víťaznou firmou so sumou 4 680 € sa stala ENERGO - CT, 

s. r. o.; 

 7.4.2020 bola doručená Gymnáziu Mikuláša Kováča Výzva na doplnenie žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok OPKZP-PO4-SC4341-2018-48 týkajúca sa projektu 

Zníženie energetickej náročnosti Gymnázia Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici – SO 01.  

 15.5.2020 bola v zmysle výzvy Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného 

prostriedku č. NFP310040W735 skompletizovaná; 

 13.7.2020 bolo ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela – s výhernou 

ponúknutou sumou 740 400 € (176 811, 22€ za dielne – SO 01, 274 336, 51 € za jedáleň – 

SO 02,  292 852, 27 € za telocvičňu – SO 03) sa zhotoviteľom diela stala firma Metrostav, 

a. s.; 

 všetky tri Žiadosti o  poskytnutie nenávratného finančného príspevku sú momentálne 

vo fáze odborného posudzovania; 

 v súčasnosti budú prebiehať následné kontroly verejných obstarávaní.  

Cieľ priebežne plnený, cieľ trvá.  

 

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

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

oplotenia školy a vybudovanie parkovacej plochy v jednotlivých etapách: 

 

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

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

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

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

Cieľ trvá v závislosti od pridelených finančných prostriedkov – dňa 29.5.2018 zaslaná  

žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov vo výške 39 189,10 € . 

 

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

rekonštrukcia 6 tried umiestnených na prízemí a II. poschodí. Vedenie školy vypracovalo 

rozpočet na rekonštrukciu a údržbu jednej triedy v predpokladanej výške 10 083,21 €; 

sekretariátu školy, miestnosti pre zástupcu a kabinetu informatiky: 

 

 v nadväznosti na realizovanie projektu Energetická obnova verejných budov v Slovenskej 

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

nevyhnutné komplexne rekonštruovať miestnosti pre zástupcu riaditeľa školy a sekretariátu 

v celkovej výške 5 971,12 €. Rekonštrukcia sa týkala najmä celkovej výmeny 

elektroinštalácie, osadenie šetrných svietidiel, nánosu novej stierky, nánosu nového náteru 

a výmena pôvodnej podlahy za plávajúcu podlahu.  



 

 

32 

Cieľ priebežne plnený.  

 

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

inštalácie, vodovodného a kanalizačného potrubia. V horizonte nasledujúcich piatich 

rokov bude preto nevyhnutné vypracovať a postupne realizovať projekt komplexnej 

výmeny elektroinštalačných rozvodov a kanalizačného potrubia rozdelený na viacero 

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

neodkladných havarijných stavov na prevenciu a plánovanie rekonštrukčných 

a údržbárskych činností. 

 

 v rámci Národného projektu Energetická obnova verejných budov v Slovenskej republike 

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

rekonštrukčné práce elektroinštalácie, zavedenie energeticky šetrných svietidiel, 

rekonštrukcia splaškovej a dažďovej kanalizácie, prebehla aj montáž nového odkvapového 

systému. V dôsledku uvedeného ostáva naďalej potreba celkovej rekonštrukcie 

vodovodného a kanalizačného potrubia.  

 

Cieľ čiastočne splnený, trvá. 

 

6. Komplexná údržba a rekonštrukcia existujúcej infraštruktúry siete (vybudovanie 

modernej štruktúrovanej siete, zvýšenie rýchlosti pripojenia na internet, zavedenie 

centralizovanej tlače písomností) a dobudovanie ďalšej učebne informatiky ako 

východisko implementácie inovatívnych metodík pre e-vzdelávanie a e-konzulting 

v zmysle štátneho programu Budovanie informačnej spoločnosti – Využitie IKT a IKT 

infraštruktúry novej generácie vo vzdelávaní. Sprístupnenie uvedenej siete okrem 

pedagógov aj pre žiakov školy. 

 V rámci informatizácie bola implementovaná videoprojekčná technika do všetkých tried. 

Na evidenciu objednávok a faktúr v jedálni a na ekonomickom úseku bola zavedená forma 

využitia cloudového priestoru školy. Na ekonomickom úseku boli zjednotené databázy 

agendy do jednej zdieľanej databázy. V rámci šetrenia prostriedkov školy bola zavedená 

centrálna tlač na multifunkčnom kopírovacom stroji na sekretariáte. Počas dištančného 

vzdelávania bola zavedená služba Yammer na lepšiu komunikáciu zamestnancov.  

Cieľ trvá. 

 

7. Štrukturalizácia fungovania informačných systémov v rámci Gymnázia, definovanie 

kompetencií a rozsahu oprávnení pre jednotlivých zamestnancov formou komplexnej 

internej normy (aSc agenda, Office 365, Štátna pokladnica, slovensko.sk ústredný portál 

verejnej správy, Centrálny register zmlúv, Rezortný informačný systém, Úrad pre verejne 

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

 

 v školskom roku 2019/2020 bola pripravená interná norma – smernica o definovaní 

kompetencií a rozsahu oprávnení zamestnancov v informačných systémoch 

Gymnázia M. Kováča. Vzhľadom na prerušenie vyučovania v rámci pandemickej situácie 

spojenej s ochorením COVID 19 nebolo možné túto smernicu uviesť do praxe. Vedenie 

gymnázia v súčasnosti realizuje testovanie postupov uvedených v tejto internej norme. 

 

http://www.uvo.gov.sk/
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Cieľ trvá. 

 

8. Efektívna zmena registratúrnych činností formou postupnej digitalizácie obsahu  

archívnych dokumentov, aktualizácia Registratúrneho plánu a Registratúrneho 

poriadku v dvoch etapách: 

           1. zakúpenie/zapožičanie nevyhnutného technického vybavenia; 

          2. samotná realizácia digitalizácia archívnych dokumentov. 

 

 v školskom roku 2019/2020 bolo realizované rozsiahle vyraďovacie konanie 

archívnych dokumentov v spolupráci so Štátnym archívom, Komenského 26, 

Banská Bystrica. Bolo vyradených alebo predisponovaných 1 012 zložiek 

z ekonomickej právnej a pedagogickej agendy v zmysle rozhodnutí Štátneho archívu 

č. SABB2-2020/001111-002, SABB2-2020/002783-002, SABB2-2020/003172-002 a 

SABB2-2020/003173-002, 

 digitalizácia obsahu archívnych dokumentov predstavuje v súčasnosti náklad vo výške 

rádovo 10 a viac tisíc eur, čo je vzhľadom na súčasné finančné možnosti Gymnázia M. 

Kováča nereálny náklad. 

 

Cieľ splnený. 

 

 

B) Strategické ciele v oblasti technicko-ekonomického zabezpečenia   

stanovené na školský rok 2020/2021 

 
1. Pokračovať a ukončiť realizáciu Národného projektu Energetická obnova verejných 

budov v Slovenskej republike (Operačný program Kvalita životného prostredia) 

v zmysle Dohody medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Slovenskom 

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

postupu zriaďovateľa – Ministerstva vnútra SR: 

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

stanovených Národným projektom Energetická obnova verejných budov v Slovenskej 

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

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

14.8.2018, kedy bola zmluva obidvoma stranami podpísaná: 

 

 ukončiť kolaudačné konanie zhotoveného diela; 

 ukončiť kolaudačné konanie súvisiace s odstránením prekážajúcej rastlinnej vegetácie 

závažne zasahujúcej do existujúcej splaškovej a dažďovej kanalizácie;  

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

 aktívne participovať na overovaní a kontrolovaní využitia nenávratného finančného 

prostriedku v zmysle Národného projektu Energetická obnova verejných budov 

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

od ukončenia projektu. 

 

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

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov (Operačný program Kvalita 

životného prostredia) OPKZP-PO4-SC431-2018-48: objekty C, D, E: 
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 16.9.2020 bola agentúrou SIEA doručená Výzva na doplnenie žiadosti o nenávratný 

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

požadované doklady; 

 21.9.2020 vedenie školy podpísalo Zmluvu o dielo s firmou Metrostav, a. s., ktorá 

nadobudne účinnosť schválením Žiadostí o  poskytnutie nenávratných finančných 

príspevkov; 

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

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

riadenia a projektový manažér a Energetický certifikát; 

 kompletizovať doklady k výzvam na doplnenie žiadostí o NFP; 

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

staveniska; 

 podpísanie Protokolu o prevzatí staveniska obidvoma zmluvnými stranami; 

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

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

 

stavebné práce externý manažment

stavenbný 

dozor

18 000 €

2020-2021

18 000 €

441 782 €

238 353 €

Predpokladané výdaje €

358 114 €

1 038 249 €

Gymnázium 

Mikuláša Kováča                       

Výzva č. 48

2018 2019

energetický audit

Hradené € Hradené €

10 800 €

projektová dokumentácia

32 400 €

Mládežnícka 51,          

974 04 Banská 

Bystrica                   

IČO: 626317

 
 

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

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

oplotenia školy a vybudovanie parkovacej plochy v jednotlivých etapách v zmysle 

Žiadosti o pridelenie finančných prostriedkov zaslanej dňa 29.5.2018 v celkovej sume 

39 189,10 €. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

inštalácie, vodovodného a kanalizačného potrubia. V horizonte nasledujúcich piatich 

rokov bude preto nevyhnutné vypracovať a postupne realizovať projekt komplexnej 

výmeny vodovodných rozvodov a kanalizačného potrubia rozdelený na viacero etáp 

s cieľom postupne meniť stratégiu financovania opráv a údržby z neustáleho riešenia 
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neodkladných havarijných stavov na prevenciu a plánovanie rekonštrukčných 

a údržbárskych činností. 

 

6. Komplexná údržba a rekonštrukcia existujúcej infraštruktúry siete (vybudovanie 

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

ďalšej učebne informatiky ako východisko implementácie inovatívnych metodík pre e-

vzdelávanie a e-konzulting v zmysle štátneho programu Budovanie informačnej 

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

Sprístupnenie uvedenej siete okrem pedagógov aj pre žiakov školy. 

 

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

oprávnení pre jednotlivých zamestnancov - štrukturalizácia fungovania informačných 

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

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

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

 

 

Oblasť pedagogického rozvoja a organizačného zabezpečenia 
 

A)  Strategické ciele školy pre oblasť pedagogického vzdelávania a rozvoja   

stanovené na školský rok 2019/2020 – vyhodnotenie ich plnenia 

 

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

Veľvyslanectvom ČĽR, Konfuciovým inštitútom pri STU Bratislava prostredníctvom  

zriaďovateľa – Okresný úrad, Banská Bystrica iniciovať uzatvorenie medzinárodnej 

dohody medzi slovenskou a čínskou stranou o zriadení a fungovaní päťročného 

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

čínskym. 
 

 17.7.2020 riaditeľka školy na stretnutí riaditeľov bilingválnych slovensko-španielskych 

sekcií s ministrom školstva SR prerokovala problematiku uzatvorenia medzinárodnej 

dohody o zriadení a fungovaní päťročného študijného odboru 7902 J 74 – bilingválne 

štúdium s druhým vyučovacím jazykom čínskym. Podľa vyjadrenia ministra pre čínsku 

stranu predstavuje problém fungovanie GMK pod iným zriaďovateľom – Ministerstvom 

vnútra SR, pričom kompetencie uzatvárať medzinárodné dohody súvisiace so vzdelávaním 

má výlučne MŠVVaŠ SR. MŠVVaŠ SR pripravuje koncepciu delimitácie škôl 

v pôsobnosti MV SR pod MŠVVaŠ SR. V rámci uvedeného by bolo uzavretie dohody po 

uvedenej delimitácii jednoduchšie. 

    Uzavretie medzinárodnej dohody je zároveň limitované ukončením a vyhodnotením  

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

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

v platnosti na nastávajúce obdobie. 

 

Cieľ trvá. 

 

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

inštitútom pri STU Bratislava a po ústretovej konzultácii s ústredím Konfuciových 

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

http://www.uvo.gov.sk/
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Konfuciovu učebňu ako súčasť školy pod gestorstvom Konfuciovho inštitútu pri STU 

Bratislava. Zriadenie Konfuciovej učebne zahŕňa nasledovné činnosti: 

 formulácia rozsiahlej žiadosti o zriadenie Konfuciovej učebne pri Gymnáziu M. Kováča;  

 žiadosť na ústredie Konfuciových inštitútov o povolenie používať názov Konfuciova 

učebňa, poskytnutie loga a emblémov Konfuciovej učebne; 

 žiadosť o pridelenie financií na zriadenie Konfuciovej učebne vo výške 30 000 $ 

a pravidelné ročné financovanie chodu učebne vo výške 10 000 $; 

 vymenovanie riaditeľa a zástupcu riaditeľa zodpovedného priamo za Konfuciovu učebňu; 

poskytnúť potrebné zariadenia a zodpovedať za ich finančné krytie, správu a údržbu; 

 poskytnúť vhodné priestory na výučbu a kancelárske priestory pre personál Konfuciovej 

učebne; 

 žiadosť o pridelenie kvalifikovaných čínskych lektorov v zmysle plánov činnosti 

Konfuciovej učebne. Náklady na letenky a platy lektorov pokrýva Ústredie Konfuciovej 

učebne v ČĽR; 

 poskytnúť potrebné životné a pracovné podmienky pre čínsky personál; 

 poskytnúť potrebný administratívny personál pre Konfuciovu učebňu, zodpovedať za platy 

personálu; zriadiť samostatný účet pre potreby Konfuciovej učebne; 

 žiadosť o poskytnutie štipendií pre vynikajúcich študentov Konfuciovej učebne, podpora 

ich účasti na letných sústredeniach alebo štúdiu v ČĽR. 

 

 6.5.2019 bola Konfuciovmu inštitútu pri STU v Bratislave zaslaná   žiadosť o zriadenie 

Konfuciovej učebne pri Gymnáziu M. Kováča; 

 21.11.2019 bolo na Gymnázium Mikuláša Kováča doručené súhlasné stanovisko KI so 

zriadením Konfuciovej učebne pri Gymnáziu M. Kováča; 

 16.12.2019 bola zaslaná žiadosť o štartovací fond vo výške 30 000 $ (26 026,92 €); 

 16.3.2020  bola podpísaná zmluva medzi Konfuciovým inštitútom pri STU v Bratislave 

a Gymnáziom Mikuláša Kováča o zriadení Konfuciovej učebne pri Gymnáziu Mikuláša 

Kováča; 

 súčasťou žiadosti o zriadenie Konfuciovej učebne pri Gymnáziu Mikuláša Kováča zo dňa 

6.5.2019 bola aj žiadosť o povolenie používať názov Konfuciova učebňa, poskytnutie loga 

a emblémov Konfuciovej učebne; 

 zo zmluvy  o zriadení Konfuciovej učebne pri Gymnáziu Mikuláša Kováča, podpísanej 

16.3.2020,  vyplýva povinnosť čínskej strany poskytnúť logo Konfuciovej učebne; 

 4.6.2020 bola na školu doručená tabuľa „Konfuciova učebňa pri Gymnáziu Mikuláša 

Kováča v Banskej Bystrici“; 

 7.8.2020 bolo žiadosti o štartovací fond zo strany Konfuciovho inštitútu pri STU 

v Bratislave vyhovené. Dňa 15.8. 2020 prijalo Gymnázium Mikuláša Kováča bankovým 

prevodom na účet školy finančný príspevok v sume 26 026,92 € na zriadenie Konfuciovej 

učebne. 

 priestory pre zriadenie Konfuciovej učebne boli situované do pavilónu A – učebne 1-5.C 

a zborovňa; 

 pre potreby financovania Konfuciovej učebne sa nevytvoril samostatný účet. Finančné 

prostriedky boli prijaté ako dar  na podúčet – darovací účet Gymnázia Mikuláša Kováča.  

 

Cieľ priebežne plnený, trvá.  

 

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

Bratislava a Gymnáziom M. Kováča iniciovať komunikáciu o zriadení Akreditačného 

centra Cervantesovho inštitútu na Gymnáziu M. Kováča.   

Kritériá na úspešné zriadenie:  
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 formulácia Žiadosti o iniciovanie akreditačného protokolu, 

 zaslanie úradne potvrdenej požadovanej dokumentácie, 

 splnenie minimálnych kritérií na otvorenie akreditačného centra: 

- minimálne dvojročné skúsenosti s výučbou španielskeho jazyka ako cudzieho     jazyka, 

- ponuka kurzov na minimálne troch úrovniach v rámci európskeho referenčného    

rámca, 

- delegovať osobu, ktorá bude koordinovať procesy zriadeného akreditačného centra, 

- najmenej dvaja kvalifikovaní vyučujúci španielskeho jazyka s univerzitným vzdelaním, 

- vypracovanie relevantného vzdelávacieho programu  s nasledovnou štruktúrou: obsah, 

ciele, metódy výučby, kritériá hodnotenia, 

- vytvorenie systémového registra pre evidenciu dochádzky, počtu a obsahu vyučovacích 

hodín, využitých materiálno-technických pomôcok, 

- vypracované legislatívne normy na BOZP, systém pre vytvorenie a spravovanie 

databázy žiakov, systém pre riešenie potenciálnych reklamácií a sťažností, 

- program externých aktivít pre posilnenie a šírenie španielskeho jazyka a kultúry, 

- dvojjazyčný informačný bulletin, vytvorená a priebežne aktualizovaná webstránka.  

 materiálno-technické zabezpečenie priestorov akreditačného centra a zázemia: 

- rozloha priestorov minimálne 150 m2, dve triedy na vyučovanie, priestory na 

prestávku, kabinet pre učiteľov so zavedeným internetom, počítačom a tlačiarňou, 

knižnica a toalety, 

 vypracovanie technicko-akademického posudku, ktorý vypracuje hodnotiaca inštitúcia 

(akreditovaný zoznam inštitúcií – centrála Cervantesovho inštitútu v Madride), 

 obojstranný podpis akreditačnej zmluvy. 

 

 Zriadenie Akreditačného centra Cervantesovho inštitútu na Gymnáziu Mikuláša Kováča 

je podmienené zaplatením jednorazového zriaďovacieho poplatku (cca 500 €) 

a následne ročnou členskou platbou 1300 €/rok. Keďže tieto platby nie je možné 

v súčasnosti realizovať z normatívnych finančných prostriedkov, je nevyhnutné 

zabezpečiť finančné krytie zriadenia a chodu akreditačného centra z mimorozpočtových 

zdrojov. 

 

Cieľ priebežne plnený, trvá.  

 

4. Ukončenie Projektu experimentálneho overovania učebných osnov čínskeho jazyka 

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

bilingválne štúdium s druhým vyučovacím jazykom – čínskym jazykom a učebných 

osnov predmetov vyučovaných v čínskom jazyku schváleného Rozhodnutím Ministerstva 

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

v rámci Školského vzdelávacieho programu Čínsky sen. 

 V súlade s platnou legislatívou o ukončovaní štúdia a projektom experimentálneho 

overovania navrhnúť formu a obsah záverečnej maturitnej skúšky v písomnej a ústnej 

časti., 

 V zmysle pravidelných pracovných stretnutí s garantom experimentu – Štátnym 

pedagogickým ústavom, Konfuciovým inštitútom pri STU Bratislava a priebežných 

vyhodnocovacích správ pripraviť pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky podklady na záverečné vyhodnotenie experimentu a závery pre jeho 

efektívnu aplikáciu v praxi. 

 Vytvoriť systemizovanú podobu – algoritmus pravidelného testovania žiakov v rámci 

rôznych stupňov medzinárodnej skúšky nadobudnutej jazykovej kompetencie HSK vo  

všetkých ročníkoch štúdia. 
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 11.9.2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie s garantom experimentálneho overovania; 

rokovalo sa o učebných plánoch (UP) a tematických výchovno-vzdelávacích plánoch 

(TVVP) pre šk. rok 2019/2020, o maturitných skúškach (MS) a katalógu cieľových 

požiadaviek (KCP); najviac diskutovanou bola otázka výučby ANJ ako mediačného 

jazyka, plánované testovanie prírodovedných predmetov a výber seminárov (upresnenie 

podmienok UP a ŠkVP Čínsky sen), 

 24.10.2019 uskutočnil ŠPÚ kontrolné testovanie z ANJ; 

 

Meno Priezvisko 

Počet bodov v 

rozlišovacom teste 

A2 - B1/100 bodov 

Dosiahnutá 

úroveň 

Počet bodov v 1. 

úlohe na čítanie 

(A2) / 5 bodov 

Počet bodov v 2. 

úlohe na čítanie 

(B1) / 12 bodov 

Počet bodov v 3. 

úlohe na čítanie 

(B2) / 6 bodov 

    36 A1 4 0 1 

    42 A1 2 8 4 

    43 A1 3 2 3 

    56 A2 3 5 1 

    57 A2 2 0 1 

    63 A2 4 7 2 

    66 A2 5 9 2 

    68 A2 3 6 3 

    68 A2 4 6 4 

    69 A2 3 11 3 

    71 A2+ 2 8 4 

    74 A2+ 3 9 3 

    72 A2+ 5 8 5 

    74 A2+ 3 9 5 

    73 A2+ 3 9 3 

    75 A2+ 3 10 4 

    81 B1 3 11 4 

    84 B1 5 10 6 

    85 B1 3 10 4 

    87 B1 5 11 5 

    91 B1 5 10 5 

    90 B1 5 11 5 

    93 B1 4 10 5 

Priemer   70,3 

 

3,5 - 70% 7,8 - 65% 3,5 - 58% 

 

 Z uvedených výsledkov/meraní vyplýva, že úroveň znalostí našich žiakov z ANJ v rámci 

európskeho referenčného rámca sa pohybuje na hodnote A2. V zmysle uvedeného bola 

navrhnutá úprava učebného plánu bilingválneho slovensko-čínskeho štúdia pre 1. ročník – 

zavedenie 2 hodín výučby ANJ v 1. ročníku; 

 v dôsledku hroziacej pandémie a vzniknutej mimoriadnej situácie bol pozastavený 

hodnotiaci proces projektu experimentálneho overovania, nezrealizovali sa dohodnuté 

plánované merania úrovne znalostí v prírodovedných predmetoch zo strany ŠPÚ. Po 

odsúhlasení garantom bude potrebné dohodnúť sa a požiadať zriaďovateľa školy – 
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Okresný úrad Banská Bystrica o predĺženie procesu experimentálneho overovania 

bilingválneho slovensko-čínskeho štúdia o 2 roky; 

 15.11.2019 bol vypracovaný a  pripomienkovaný Návrh MS CIJ a predmetov vyučovaných 

v čínskom jazyku; 

 14.2.2020 bol Návrh MS CIJ a predmetov vyučovaných v čínskom jazyku MŠVVaŠ 

schválený. Maturitné zadania predmetu čínsky jazyk boli vypracované podľa schváleného 

návrhu MS 30.6.2020. 

 

NÁVRH 

MATURITNEJ SKÚŠKY SLOVENSKO-ČÍNSKEHO BILINGVÁLNEHO ŠTÚDIA 

 

 

Maturitné  skúšky (ďalej len „MS“) v bilingválnom slovensko-čínskom štúdiu   sa 
uskutočnia v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.318/2008 
Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov a platnej 

legislatívy o ukončovaní štúdia v predmetoch vyučovaných v slovenskom jazyku.  

I. PREDMETY MATURITNEJ SKÚŠKY 

Žiak bilingválnej slovensko-čínskej sekcie absolvuje: 

1. MS zo slovenského jazyka a literatúry v štvrtom ročníku. 

2. MS z čínskeho jazyka v piatom ročníku. 

3. MS z jedného prírodovedného predmetu vyučovaného dvojjazyčne: matematika,  fyzika, 

chémia, biológia a geografia v slovenskom jazyku alebo  čínskom jazyku v piatom 

ročníku. 

4. MS z ďalšieho voliteľného predmetu vykoná v slovenskom jazyku  alebo  čínskom 

jazyku v piatom ročníku.  

Žiak môže dobrovoľne konať MS aj z ďalších predmetov. Vykonaním dobrovoľnej MS sa 

rozumie aj absolvovanie len externej časti MS, internej časti MS, jednej z foriem internej 

časti MS alebo ich kombinácie. V riadnom skúšobnom období môže žiak dobrovoľne konať 

MS najviac z dvoch predmetov. Dobrovoľnú MS môže žiak vykonať v slovenskom jazyku 

alebo v čínskom jazyku v piatom ročníku. 

II. ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE MATURITNEJ SKÚŠKY 

Organizačné zabezpečenie, termíny písomnej  formy a ústnej  formy  MS z 

jednotlivých predmetov budú stanovené  v zmysle  platnej  legislatívy o ukončovaní  štúdia 

na stredných školách.  

III.  SKÚŠOBNÝ PORIADOK PRE PREDMETY MATURITNEJ SKÚŠKY 

1. Maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry (ďalej len „MS SJL“) 
a) MS SJL sa uskutoční v zmysle platnej legislatívy o ukončovaní štúdia na stredných 

školách. Externú časť (ďalej len „EČ“) a písomnú formu internej časti (ďalej len 

„PFIČ“) MS SJL vykoná žiak po ukončení prvého polroka štvrtého ročníka a ústnu 

formu internej časti (ďalej len „ÚFIČ“) po ukončení štvrtého ročníka štúdia.  

b) Hodnotenie predmetu slovenský jazyk a literatúra sa uskutočňuje v zmysle platnej 

legislatívy o ukončovaní štúdia na stredných školách. 
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2. Maturitná skúška z  čínskeho  jazyka  (ďalej len „MS CIJ“) 

2.1. Charakteristika MS CIJ 

a)   MS CIJ pozostáva z EČ a ÚFIČ.  

b)  EČ MS CIJ  sa uskutoční po dohode s Konfuciovým inštitútom pri Slovenskej 

technickej univerzite v Bratislave v týždni, v ktorom sa koná externá časť 

maturitných skúšok na slovenských stredných školách podľa harmonogramu 

Národného ústavu certifikovaných meraní (ďalej len „NUCEM“). EČ MS CIJ 

zabezpečí Hanban – Úrad Rady pre medzinárodný čínsky jazyk prostredníctvom 

Konfuciovho inštitútu pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave ako 

skúšku HSK 5 uznanú za ekvivalent úrovne C1 Spoločného európskeho 

referenčného rámca (ďalej len „SERR“).  

c) ÚFIČ MS CIJ sa uskutoční  v termíne  určenom Okresným úradom v Banskej 

Bystrici, odborom školstva. 
d) EČ MS CIJ trvá   120  minút. 

e) EČ MS CIJ obsahuje: 

-   počúvanie s porozumením      35 minút, 

-   čítanie s porozumením      45 minút, 

-   písanie        40 minút, 

    Celkom:        120 minút. 

f) ÚFIČ MS CIJ obsahuje jedno zadanie, ktoré si žiak vyžrebuje z 30 zadaní. Každé 

zadanie sa skladá z troch úloh: 

- vizuálny podnet 

text - čítanie a prerozprávanie, obrázok, schéma    5 minút, 

- tematický okruh 

odpovedanie na otázky a vlastné rozprávanie na tému  10 minút, 

- situačná úloha 

riešenie prípadovej štúdie        5 minút. 

g) Predmetová komisia CIJ pripraví na ÚFIČ MS CIJ 30 zadaní.  

h) Žiak má 20 minút na prípravu a 20 minút na odpoveď. 
i) Cieľové požiadavky na  MS CIJ  budú žiakom oznámené do konca 

predposledného školského roku štúdia, najneskôr 30. septembra školského roka, v 
ktorom sa maturitná skúška bude konať.  

 

2.2. Hodnotenie MS CIJ: 

a) EČ MS CIJ a ÚFIČ MS CIJ sa hodnotia osobitne a hodnotenie je uvedené aj na 

vysvedčení o maturitnej skúške v príslušnom jazyku. 

b) EČ MS CIJ sa hodnotí percentami úspešnosti. 

c) ÚFIČ MS CIJ sa hodnotí stupňom prospechu. 

d) Žiak môže vykonať ÚFIČ MS CIJ bez ohľadu na výsledok EČ MS CIJ. 

e) Žiak úspešne vykoná MS CIJ, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti MS 

nie je horšie ako stupeň prospechu 4-dostatočný a v PFEČ získa úspešnosť  rovnú 

alebo vyššiu ako 40 % . 

f) Pri hodnotení ÚFIČ MS CIJ  komisia zohľadní prospech žiaka dosahovaný počas 

štúdia.  

g) Úlohy v maturitnom zadaní ÚFIČ MS CIJ sú vyjadrené ich váhou vzhľadom na 

celkové hodnotenie:  1:2:1. 

h) Celkovým hodnotením ÚFIČ MS CIJ je stupeň prospechu, ktorý vzniká ako 

vážený priemer stupňov prospechu z odpovedí na jednotlivé úlohy maturitného 

zadania. Vážený priemer:   V =  1a+2b+1c    

4 

i) Vážený priemer sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje nadol, 
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teda na 1 (2,5 na 2; 3,5 na 3; 4,5 na 4). Stupeň prospechu s desatinnou časťou do 

0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 na celé číslo smerom 

nahor. 

 

3. Maturitná skúška z voliteľných predmetov  

3.1. Maturitná skúška z voliteľných predmetov v slovenskom jazyku  

a) MS z voliteľných predmetov v slovenskom jazyku sa uskutočňuje v zmysle platnej 

legislatívy o ukončovaní štúdia na stredných školách. 

b) Hodnotenie MS z voliteľných predmetov v slovenskom jazyku sa uskutočňuje v 

zmysle platnej legislatívy o ukončovaní štúdia na stredných školách. 

3.2. Maturitná skúška z voliteľných predmetov v čínskom jazyku  

a)  Predmetmi MS z voliteľných predmetov v čínskom jazyku, ktoré sú vyučované        

dvojjazyčne, sú: biológia, fyzika, matematika, chémia a geografia.  

b) MS z voliteľných predmetov v čínskom jazyku sa realizuje ako ústna forma 

internej časti MS (ÚFIČ MS). 

c)  Príslušná predmetová komisia (biológie, fyziky, matematiky, chémie, geografie  

                  vyučovaných v čínskom jazyku) pripraví  na  MS VP CIJ  30 maturitných zadaní. 

d)  Žiak si pred skúšobnou komisiou vyžrebuje jedno zo zadaní. 

e)  Žiak  má 20 minút na prípravu a 20 minút na odpoveď. 

 

4. Hodnotenie MS v bilingválnom slovensko- čínskom štúdiu 

Hodnotenie MS, organizačné zabezpečenie MS a termíny ÚFIČ sa realizujú v zmysle 

platnej legislatívy o ukončovaní štúdia na stredných školách.  

IV.  MATURITNÉ KOMISIE  

1. Školská maturitná komisia (ďalej len „ŠMK“): 

ŠMK kontroluje a organizačne zabezpečuje MS pre slovensko-čínske  bilingválne 

štúdium. ŠMK tvorí predseda, podpredseda, riaditeľ školy a predsedovia  predmetových 
maturitných komisií.  

1.1. Predseda ŠMK  
a) Predsedu ŠMK v triedach s čínsko-slovenským vzdelávaním vymenúva Okresný 

úrad v Banskej Bystrici, odbor školstva do 15. marca príslušného školského 
roka. Predsedu ŠMK nemožno vymenovať z pedagogických zamestnancov 

školy, na ktorej sa maturitná skúška koná. 
b) Predseda ŠMK môže súčasne vykonávať aj funkciu predsedu predmetovej 

maturitnej komisie. 

c) Predsedom ŠMK a predsedom predmetovej maturitnej komisie, okrem predsedu 
ústrednej maturitnej komisie, môže byť len pedagogický zamestnanec, ktorý 

spĺňa kvalifikačné predpoklady a ktorý má najmenej štyri roky pedagogickej 
praxe.  

d) Predsedom ŠMK v  triedach so slovensko-čínskym vzdelávaním môže byť len 
pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa 

         a) kvalifikačné predpoklady a má štátnu jazykovú skúšku z čínskeho jazyka     
alebo 

         b) kvalifikačné predpoklady a čínsky jazyk je jeho materinským jazykom. 

e) Predseda ŠMK vykonáva dohľad nad priebehom MS: 
        a) kontroluje pripravenosť a organizáciu MS, 

        b) kontroluje správnosť protokolu o MS, 
        c) podpisuje vysvedčenie o MS, 
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        d) vypracuje správu o priebehu a celkovej úrovni MS, ktorú                     

odosiela Okresnému úradu v Banskej Bystrici. 

f) Ak predseda ŠMK nemôže z vážnych dôvodov funkciu vykonávať, zastúpi ho  
riaditeľ školy, ak nie je vymenovaný nový predseda. 

1.2. Podpredseda ŠMK 

Podpredsedu ŠMK v triedach s čínsko-slovenským vzdelávaním vymenúva Konfuciov 

inštitút   

     pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave do 15. marca príslušného školského 

roka. 

1.3. Riaditeľ školy 

1.4. Predsedovia predmetových maturitných komisií 

 

2. Predmetová maturitná komisia (ďalej len „PMK“) 

2.1. PMK pre slovenský jazyk a literatúru, a voliteľné predmety, ktoré žiaci konajú  v  

slovenskom jazyku, je menovaná podľa platnej slovenskej legislatívy   o ukončovaní 

štúdia na stredných školách. 

2.2. PMK pre predmety čínsky  jazyk a voliteľné predmety, ktoré  žiaci konajú v   čínskom 

jazyku, tvorí predseda a dvaja skúšajúci. 

2.2.1. Predseda PMK   

a) Predsedu PMK v triedach s čínsko-slovenským vzdelávaním vymenúva Okresný 
úrad v Banskej Bystrici, odbor školstva do 1.marca príslušného školského roka na 

základe návrhu riaditeľa školy na obdobie jedného roka odo dňa vymenovania. 
Predsedu PMK nemožno vymenovať z pedagogických zamestnancov školy, na 

ktorej sa maturitná skúška koná. 

b) Predseda PMK môže súčasne vykonávať aj funkciu predsedu ŠMK za predpokladu, 
že spĺňa všetky podmienky na výkon tejto funkcie. 

c) Predsedom PMK v triedach so slovensko-čínskym vzdelávaním v predmetoch, z 
ktorých sa koná skúška v čínskom jazyku, môže byť len pedagogický zamestnanec, 

ktorý 
a)   spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie daného predmetu a úspešne 

vykonal štátnu jazykovú skúšku z čínskeho jazyka alebo 
b)  spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie daného predmetu a čínsky 

jazyk je jeho materinským jazykom alebo 

c)  úspešne vykonal štátnu jazykovú skúšku z čínskeho  jazyka alebo čínsky 
jazyk je jeho materinským jazykom. 

      d) Predseda PMK v triedach so slovensko-čínskym vzdelávaním 
                     a)  riadi prácu PMK, 

  b)  kontroluje pripravenosť MS z príslušného predmetu, 
 c)  zodpovedá za priebeh a hodnotenie EČMS z predmetu  maturitnej skúšky, 

d)  zodpovedá za správnosť protokolu o EČMS, 
e) schvaľuje do 30. apríla maturitné zadania alebo témy ÚFIČ MS  z 

príslušného predmetu,  
f)  podieľa sa na skúšaní a klasifikácii žiaka, 

 g) zodpovedá za klasifikáciu žiaka, 

 h) vypracuje správu o priebehu a celkovej úrovni MS z predmetu maturitnej 
skúšky, ktorú odovzdá predsedovi ŠMK. 

 
2.2.2.   Skúšajúci PMK  

a)  Skúšajúcich PMK pre predmety čínsky  jazyk a voliteľné predmety, ktoré  žiaci  
konajú v čínskom jazyku, vymenúva do 30. apríla príslušného   školského roka 

riaditeľ školy. 
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    b)   Skúšajúcimi PMK pre predmety čínsky  jazyk a voliteľné predmety, ktoré  žiaci 

konajú v čínskom jazyku, môžu byť len pedagogickí zamestnanci, ktorí spĺňajú 

kvalifikačné predpoklady na vyučovanie predmetu, z ktorého sa skúška koná, a 
z ktorých aspoň jeden má štátnu jazykovú skúšku z čínskeho jazyka alebo 

čínsky jazyk je jeho materinským jazykom. 

V.  VYDANIE DOKLADOV O VZDELANÍ 

a) Žiakovi, ktorý úspešne vykonal MS, sa vydá vysvedčenie o maturitnej skúške do piatich 
dní od konania poslednej časti MS; ak je poslednou časťou maturitnej skúšky EČ MS  

alebo ÚFIČ MS a koná sa v mimoriadnom skúšobnom období v septembri nasledujúceho 
školského roka, vysvedčenie sa vydá najneskôr do desiatich dní od jej konania. Na 

vysvedčení je uvedené hodnotenie žiaka v jednotlivých predmetoch externej časti 
maturitnej skúšky a všetkých foriem internej časti maturitnej skúšky. Na vysvedčení sa 

uvedie dátum konania poslednej časti maturitnej skúšky. 

b) Žiakovi, ktorý úspešne vykonal MS, sa vydá vysvedčenie o maturitnej skúške v 

slovenskom jazyku a identické vysvedčenie o maturitnej skúške v čínskom  jazyku.  

VI.  DOKLADY POTREBNÉ NA MATURITNÚ SKÚŠKU 

Žiak,  ktorý ukončuje posledný ročník štúdia, musí na to, aby mohol vykonať 
MS, predložiť nasledovné doklady: 

a) prihlášku na MS, v ktorej budú  uvedené voliteľné predmety a jazyk,  v ktorom bude žiak z 

daného predmetu maturovať; žiak odovzdá prihlášku triednemu učiteľovi do 30. septembra 

školského roka, v ktorom bude konať MS, občiansky preukaz. 
 

 vytvorenie systemizovanej podoby – algoritmu pravidelného testovania žiakov sa 

vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti nerealizovalo. Keďže v období pandemickej 

situácie prebiehalo vyučovanie dištančnou formou a HSK skúšky nebolo možné 

z objektívnych dôvodov realizovať, obidve strany zúčastnené na experimentálnom 

overovaní zhodne konštatovali, že ide o mimoriadnu situáciu a pre vyhodnotenie 

experimentálneho overovania neštandardné podmienky. V dôsledku uvedeného bude 

nevyhnutné túto úlohu presunúť na obdobie po zvládnutí pandémie. 

 

Cieľ priebežne plnený, trvá. 

 

5. Kodifikovať platné učebnice a učebné materiály pre vyučovanie prírodovedných 

predmetov v čínskom jazyku. V zmysle aktuálnych rozvojových projektov Ministerstva 

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

relevantných učebníc a učebných textov. Alternatívou pre financovanie tvorby tohto 

učebného materiálu je využitie finančných prostriedkov Konfuciovej učebne. 

 

Cieľ priebežne plnený, trvá. 

 

6. Stabilizácia plánu výkonov tried s druhým vyučovací jazykom španielskym a čínskym na 

3 triedy a cca 80 žiakov v ročníku. Finálna podoba plánu výkonov pre nasledujúce 

päťročné obdobie by tak predstavovala 3 triedy bilingválneho štúdia (2+1) – 15 tried 

s celkovým priemerným počtom do 400 žiakov. 
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    V školskom roku 2019/2020 boli otvorené 3 triedy 1. ročníka – 2  triedy slovensko-

španielskeho štúdia (42 žiakov) a 1 trieda slovensko-čínskeho štúdia – 29 žiakov. Celkom 

71 žiakov 1. ročníka. 

 

Cieľ splnený. 

 

7. Dlhodobo udržať percento počtu žiakov maturujúcich z prírodovedných predmetov 

v španielskom jazyku ako jedno zo základných kritérií hodnotenia kvality školy 

Veľvyslanectvom Španielskeho kráľovstva na úrovni 75% - 80% a viac.  

     Priebeh a výsledky MS sú podrobne vyhodnotené v prílohe č. 1 Správa o priebehu 

výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie. 

 
Tabuľka prihlásených žiakov na maturitu z prírodovedného predmetu v španielskom jazyku: 

 

Školský rok Počet žiakov Počet prihlásených 

žiakov na maturitu 

Percentuálne vyjadrený 

počet 

2014/2015 24 14 58,33% 

2015/2016 41 27 65,85% 

2016/2017 27 18 66,67% 

2017/2018 22 19 86,36% 

2018/2019 39 23 58,97 % 

2019/2020 32 22 68,75% 
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V tomto šk. roku bol počet študentov, ktorí sa hlásia na MS z prírodovedného predmetu vyšší 

ako minulý rok – druhý najvyšší v priebehu 6 rokov. V šk. roku 2014/2015 to bolo z 24 

žiakov 14 /58,33%/,  v 2015/2016 to bolo zo 41 žiakov 27 /65,85%/, v 2016/2017 to bolo z 27 

žiakov 18 /66,67%/, v šk.r. 2017/2018 to bolo 19 z celkového počtu 22 /86,36%/, 2018/2019 

to bolo 23 z celkového počtu 39 /58,97%/ a v šk. roku 2019/2020 z celkového počtu 32 sa na 

titul Bachillerato prihlásilo 22 žiakov /68,75%/. Tieto údaje sú znázornené aj v nasledovnom 

grafe.  

 

 
 

Cieľ splnený. 

 

8. Pokračovať v implementácii Profesijných štandardov pre jednotlivé kategórie 

a podkategórie pedagogických a odborných zamestnancov do výchovno-vzdelávacieho 

procesu a do systému kontroly a hodnotenia zamestnancov. 

 

 Profesijný rozvoj zamestnancov Gymnázia Mikuláša Kováča sa uskutočňuje podľa 

profesijných štandardov. Práve štandardy sú východiskom na stanovenie priorít Plánu 

profesijného rozvoja zamestnancov Gymnázia Mikuláša Kováča a Ročného plánu 

vzdelávania pedagogických zamestnancov. Každý zamestnanec pri zostavovaní Plánu 

osobného rozvoja vychádzal z vlastnej SWOT analýzy, v ktorej sa konfrontoval 

s príslušným štandardom pre stupeň, kategóriu a podkategóriu pedagogického 

zamestnanca. Práve z tohto pozorovania dedukoval svoje silné a slabé stránky, na základe 

čoho si potom stanovoval aj ciele osobného profesijného rozvoja, ktoré sú zamerané na 

nasledovné témy: 

 prehlbovať znalosti o obsahu Profesijných štandardov a vzdelávanie v predmetnej 

problematike v rámci prírodovedných predmetov vyučovaných v čínskom 

a španielskom jazyku; 

 unifikovať testovacie mechanizmy a testové portfóliá v rámci jednotlivých predmetov aj 

vzdelávacích oblastí; 
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 precizovať a unifikovať v rámci školy kritériá hodnotenia a klasifikácie, do práce 

a postupov zahraničných učiteľov a lektorov implementovať Metodický pokyn na 

hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl Slovenskej republiky; 

 využívanie IKT na zvládnutie dištančnej formy vyučovania pre prípad mimoriadnej 

situácie. 

Cieľ trvá. 

 

9. Globálne rozvojové vzdelávanie aplikovať v rámci: 

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

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

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

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

a Bratislave). 

 medzinárodného certifikovaného Centra skúšok pre získanie španielskych 

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

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

riaditeľom Instituto Cervantes Viena Juanom Manuelom Casadom Ramosom a riaditeľkou 

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

inštitútu na Gymnáziu M. Kováča. 

 Konfuciovej učebne pri Gymnáziu Mikuláša Kováča. 

 

 v školskom roku 2019/2020 sa v priestoroch školy uskutočnili národné porovnávacie 

skúšky v nasledovných termínoch 07. 12. 2019, 08.02.2020, 07.03.2020. Vzhľadom 

k pandemickej situácii – Covid 19 sa ďalšie 3 termíny porovnávacích skúšok SCIO 

neuskutočnili.  
 

 

 

Údaje o počte uchádzačov na vykonanie Národných porovnávacích skúšok SCIO 

za obdobie školských rokov 2012/2013 až 2019/2020 

 

školský rok termín  uchádzači  spolu za školský rok 

 

2012/2013 

06. 04. 2013 21 

136 08. 05. 2013 90 

01. 06. 2013 25 

2013/2014 

12. 04. 2014 163 

463 08. 05. 2014 107 

31. 05. 2014 193 

2014/2015 

13. 12. 2014 198 

1286 

07. 02. 2015 219 

14. 03. 2015 195 

11. 04. 2015 258 

08. 05. 2015 270 

30. 05. 2015 146 

2015/2016 

12. 12. 2015 76 

1062 

06. 02. 2016 198 

12. 03. 2016 205 

02. 04. 2016 174 

30. 04. 2016 244 

               28. 05. 2016 165 
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2016/2017 

10. 12. 2016 95 

1046 

03. 02. 2017 176 

04. 03. 2017 244 

01. 04. 2017 149 

29. 04. 2017 262 

27. 05. 2017 120 

2017/2018 

09. 12. 2017 111 

1260 

02. 02. 2018 233 

03. 03. 2018 226 

29. 03. 2018 293 

28. 04. 2018 284 

26. 05. 2017 113 

2018/2019 

08. 12. 2018 83 

1199 

01. 02. 2019 261 

09. 03. 2019 192 

30. 03. 2019 291 

01. 05. 2019 289 

25. 05. 2019 83 

2019/2020 

07. 12. 2019 127 

660 08. 02. 2020 258 

07. 03. 2020 275 

 

 v školskom roku 2020/2021 ešte nie sú známe nové termíny Národných porovnávacích 

skúšok SCIO, ani forma ich vykonania (prezenčná, dištančná – online). 

 

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

rokov 2013/2014 až 2019/2020 

 

Školský rok Jazyková úroveň Počet účastníkov 

2013/2014 

B1 1 

B2 6 

C1 3 

2014/2015 
B2 3 

C1 3 

2015/2016 
B2 1 

C1 3 

2016/2017 
B2 1 

C1 1 

2017/2018 
B2 0 

C1 5 

2018/2019 
B2 1 

C1 5 

2019/2020 

 

B1 3 

B2 5 

C1 6 

 

10. Informatizácia prebiehajúcich systemizovaných procesov v riadení a fungovaní školy 

na úseku výchovy a vzdelávania, finančného a ekonomického zabezpečenia, 

personálnych procesov, školskej jedálne v zmysle platnej legislatívy – portál 

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

 v rámci informatizácie bola implementovaná videoprojekčná technika do všetkých tried. 

Na evidenciu objednávok a faktúr v jedálni a na ekonomickom úseku bola zavedená forma 
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využitia cloudového priestoru školy. Na ekonomickom úseku boli zjednotené databázy 

agendy do jednej zdieľanej databázy. V rámci šetrenia prostriedkov školy bola zavedená 

centrálna tlač na kopírovacom stroji na sekretariáte. Počas dištančného vzdelávania bola 

zavedená služba Yammer na lepšiu komunikáciu zamestnancov.  

11. V zmysle rozvoja vzájomnej komunikácie medzi vedením školy a Žiackou školskou 

radou sústrediť pozornosť na efektívny prenos informácií s dôrazom na výchovu 

mladých lídrov, ktorí dokážu objektívne vnímať a  analyzovať  informácie, stanovovať 

postupy a navrhovať všeobecne prospešné riešenia. 

 

 koordinátorkou ŽŠR je PaedDr. Janka Szolnokyová. Činnosť ŽŠR sa realizuje podľa Plánu 

práce ŽŠR. ŽŠR sa aktívne zapojila do riešenia výučby v čase koronakarantény. Intenzívne 

sa komunikovalo najmä o dištančnom vzdelávaní. Za najväčší úspech pri plnení tejto úlohy 

možno pokladať úspech žiačky Natálie Zikkmundovej. Počas karantény sa jej podarilo 

úspešne ukončiť trojmesačný certifikovaný kurz organizovaný druhou najlepšou 

vysokou školou na svete v Stanforde s názvom International Women´s Health and 

Human Rights a dostať sa náročným výberovým konaním do trojročného vzdelávacieho 

programu Nexteria Leadership Academy, ktorý podporuje  aktívnych mladých ľudí, 

vzdeláva ich v biznise, IT, verejnom sektore, práve, vede  a ďalších. 

Vďaka odhodlaniu a tvrdej práci ju prijali na stáž do kancelárie Verejného ochrancu 

práv, kde sa vzdeláva a vypomáha s administratívou. 

Taktiež spolupracuje so  Slovenskou humanitnou radou, kde v decembri začína ako 

stážistka v projekte Refugee a bude pripravovať právne podklady. Momentálne začína 

aj ako  dobrovoľníčka v iniciatíve DEPAUL, ktorá pracuje s bezdomovcami. 

 

Aktivity Žiackej školskej rady v školskom roku 2019/2020 

 

19.09.2019 Beseda – uplatnenie SŠ absolventov na trhu práce, kariérne 

poradenstvo 

07.11.2019 Haloween 

13.11.2019 Kabu – Misijný dom 

06.12.2019 Mikuláš 

18.12.2019 Brno – vianočné trhy 

 
 

B) Strategické ciele školy pre oblasť pedagogického vzdelávania 

a rozvoja   stanovené na školský rok 2020/2021 

 

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

Veľvyslanectvom ČĽR, Konfuciovým inštitútom pri STU Bratislava prostredníctvom  

zriaďovateľa – Okresný úrad, Banská Bystrica iniciovať uzatvorenie medzinárodnej 

dohody medzi slovenskou a čínskou stranou o zriadení a fungovaní päťročného 

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

čínskym. 
 

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

inštitútom pri STU Bratislava a po ústretovej konzultácií s ústredím Konfuciových 

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

Konfuciovu učebňu ako súčasť školy pod gestorstvom Konfuciovho inštitútu pri STU 
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Bratislava. Na prevádzku Konfuciovej učebne sa v projekte vyčlenili nasledovné priestory 

Gymnázia Mikuláša Kováča Zriadenie Konfuciovej učebne zahŕňa nasledovné činnosti: 

 vyčleniť, vybaviť a zariadiť priestory pre administratívne pracovisko a učebné 

priestory Konfuciovej učebne,  

 zabezpečiť materiálno-technické vybavenie Konfuciovej učebne približne v sume 

17 760 € – zariadenie, knižničné fondy, 

 nakúpiť administratívno-kancelárske vybavenie Konfuciovej učebne približne v sume 

1 350 € v zmysle schváleného Projektu zriadenia Konfuciovej učebne pri GMK,  

 menovať slovenského a čínskeho riaditeľa Konfuciovej učebne,  

 realizácia slávnostného otvorenia Konfuciovej učebne za účasti pozvaných hostí,  

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

propagácia čínskeho jazyka a kultúry. 

 

3. Predĺženie Projektu experimentálneho overovania učebných osnov čínskeho jazyka 

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

bilingválne štúdium s druhým vyučovacím jazykom – čínskym jazykom a učebných 

osnov predmetov vyučovaných v čínskom jazyku schváleného Rozhodnutím Ministerstva 

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

v rámci Školského vzdelávacieho programu Čínsky sen. 

 

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

učiva, tém v rámci UO, TVVP a splnenie výkonového štandardu pre jednotlivé predmety. 

 vytypovať učivo, ktoré nebolo prebraté v dostatočnej miere počas dištančného 

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

školského roka; 

 zisťovanie úrovne vedomostí a zručností žiakov po ukončení prerušenia školského 

vzdelávania v školách – formou testu zistiť mieru ovládania konkrétnych tematických 

celkov; 

 v prípade zistenia väčších disproporcií prehodnotia predmetové komisie rozsah 

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

 

5. Vypracovať podrobnú metodickú aj obsahovú podobu dištančného vzdelávania, 

vrátane aktuálnych aplikácií a digitálnych prostriedkov; v každom predmete vytvoriť 

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

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

autokorektívne testy, pokusy, projekty, prezentácie). 

 

 vypracovať vzor/šablónu pracovného listu pre každý prírodovedný predmet vyučovaný 

v čínskom jazyku; 

 zostaviť pracovný tím z učiteľov prírodovedných predmetov a anglického jazyka pre 

tvorbu učebných materiálov a pracovných listov; 

 spracovať učivo prírodovedných predmetov podľa obsahového štandardu ŠVP pre 

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

prednostne orientovaných na systematické budovanie odbornej slovnej zásoby – 

terminológie. 

 

6. Kodifikovať platné učebnice a učebné materiály pre vyučovanie prírodovedných 

predmetov v čínskom jazyku. V zmysle aktuálnych rozvojových projektov Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zabezpečiť grant na tvorbu 
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relevantných učebníc a učebných textov. Alternatívou pre financovanie tvorby tohto 

učebného materiálu je využitie finančných prostriedkov Konfuciovej učebne. 

 

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

Bratislava a Gymnáziom M. Kováča získať finančné prostriedky na zriadenie 

Akreditačného centra Cervantesovho inštitútu na Gymnáziu M. Kováča.   

 

8. Dlhodobo udržať ustálený alebo zvyšujúci sa počet žiakov maturujúcich 

z prírodovedných predmetov v španielskom jazyku ako jedno zo základných kritérií 

hodnotenia kvality školy Veľvyslanectvom Španielskeho kráľovstva. 

 

9. Globálne rozvojové vzdelávanie aplikovať v rámci: 

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

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

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

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

a Bratislave). 

 medzinárodného certifikovaného Centra skúšok pre získanie španielskych 

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

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

riaditeľom Instituto Cervantes Viena Juanom Manuelom Casadom Ramosom a riaditeľkou 

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

inštitútu na Gymnáziu M. Kováča. 

 Konfuciovej učebne pri Gymnáziu Mikuláša Kováča. 

 

10. Informatizácia prebiehajúcich systemizovaných procesov v riadení a fungovaní školy 

na úseku výchovy a vzdelávania, finančného a ekonomického zabezpečenia, 

personálnych procesov, školskej jedálne v zmysle platnej legislatívy – portál 

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

 

 

A) Strategické ciele školy pre oblasť kultúry školy a rozvoja 

ľudských zdrojov stanovené na školský rok 2019/2020 – vyhodnotenie 

ich plnenia 

 
1. Realizácia činností vyplývajúcich zo zákona č. 138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – 

obsahová a formálna aplikácia do výchovno-vzdelávacieho procesu a internej 

legislatívy Gymnázia Mikuláša Kováča. 

 aktualizácia internej legislatívy školy – vnútorná smernica Štruktúra kariérových 

pozícií, 

 vypracovanie a schválenie Plánu profesijného rozvoja pedagogických a odborných 

zamestnancov vyplývajúceho  zo zamerania školy v zmysle ods. 4) §40 citovaného 

zákona; prerokovanie so zriaďovateľom, odborovou organizáciou a pedagogickou 

radou  

 v zmysle plánu profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov vydať 

ročný Plán vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov v zmysle ods. 5) 

§40 citovaného zákona, 

 zapracovanie zmien do personálnej agendy každého zamestnanca: 
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- zmena a prehodnotenie kreditového príplatku na príplatok za profesijný rozvoj, 

-  zmena príplatkov za výkon špecializačných činností a činností koordinátorov (triedny    

učiteľ, uvádzajúci učiteľ, začínajúci učiteľ), 

- zmena platových taríf pedagogických zamestnancov – zvýšenie platových taríf 

v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinnosť od 01.09.2019. 

 

 Plán profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov s platnosťou na 4 

roky bol spracovaný v zmysle listu odboru školstva Okresného úradu Banská Bystrica č. 

OU-BB-OS3-2020/004730-003 zo 10.2.2020. Vzhľadom na prerušenie školského 

vyučovania súvisiaceho s pandémiou ochorenia COVID 19 a následnou prácou na doma 

bol zriaďovateľovi zaslaný 22.5.2020 po predchádzajúcom prerokovaní per rollam so 

zástupcami zamestnancov a v pedagogickej rade; 

 v zmysle listu zriaďovateľa – Okresného úradu Banská Bystrica č. OU-BB-OS3-

2020/004730-037 bol Plán profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov 

prerokovaný so zriaďovateľom. 

 vzhľadom k tomu, že ročný Plán vzdelávania pedagogických a odborných 

zamestnancov bol vypracovaný s platnosťou 1.1.2020, bol v prvom polroku šk. roka 

2019/2020 v platnosti Plán kontinuálneho vzdelávania, v rámci ktorého boli realizované 

vzdelávania pedagogických zamestnancov v zmysle tabuľky na s. 15; 

 nepedagogickí zamestnanci a časť pedagogických zamestnancov sa v šk. roku 2019/2020 

zúčastnili tiež nasledovných školení uvedených v tabuľke 

 

 Dátum 

Školiaca 

inštitúcia Názov školenia 

Zúčastnení 

zamestnanci 

4.9.2020 AJUVA Š+S 
Školenie na odbornú/kvalifikovanú obsluhu 

kotlov 
Krnáč 

16.9.2019 A.F.S System 
Príprava zamestnancov na sebaobranu 

a vzájomnú pomoc pri 1. pomoci 
všetci zamestnanci 

7.1.2020 
Slovenský 

červený kríž 
Kurz 1. pomoci všetci zamestnanci 

7.2.2020 ICV Košice Ročné zúčtovanie dane Kováčová 

6.-7.2.2020 IVES Školenie k modulu IVES  Mésárošová, Trebatická 

20.2.2020 Edos Konsolidovaná ročná uzávierka Trebatická 

30.3. – 

1.4.2020 
OTIDEA  

Školenie k verejnému obstarávaniu pre 

začiatočníkov 
Poldauf 

 

 zmeny v personálnej agende pedagogických a odborných zamestnancov boli realizované 

v mesiacoch október – november 2019 s platnosťou od účinnosti zákona – 15.10.2019, 

inovovaný bol aj osobný spis každého zamestnanca; 

 v zmysle uvedených legislatívnych úprav bol prijatý Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve 

uzatvorenej na roky 2019-2020. 

 

Cieľ splnený. 

 

2. Vypracovanie programu aktualizačného vzdelávania pedagogických a odborných 

zamestnancov v zmysle §57 citovaného zákona v rozsahu 20 hodín v priebehu 2 rokov; 

realizácia programu s certifikovanou inštitúciou. 

 

 aktualizačné vzdelávanie s názvom Mentoring v školskom prostredí ako podpora 

kolegiálneho učenia a adaptačného vzdelávania bolo realizované 28.10.2019 – 

jednodenné vzdelávanie prezenčnou formou; 
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 následne sa zamestnanci Gymnázia Mikuláša Kováča vzdelávali dištančnou formou 

v rozsahu 15 hodín; 

 aktualizačné vzdelávanie bolo ukončené záverečným kontrolným testom dňa 

16.12.2019, ktorý úspešne absolvovali všetci zamestnanci; 

 po ukončení vzdelávania bolo 16.12.2019 všetkým zamestnancom vydané Potvrdenie 

o absolvovaní aktualizačného vzdelávania - názvom Mentoring v školskom prostredí 

ako podpora kolegiálneho učenia a adaptačného vzdelávania, ktoré je platné do 

16.12.2021. 

V rámci vzdelávania boli akcentované nasledovné témy: 

- Teória mentoringu, 

- Pedagogický a odborný zamestnanec ako mentor, 

- Ostatné predpoklady pre prácu mentora, 

- Typy mentoringu a prípravná fáza, 

- Realizácia mentoringu, 

- Ukončenie a vyhodnocovanie mentoringu, 

- Kolegiálne učenie sa v školskom prostredí, 

- Adaptačné vzdelávanie ako východisko profesijného rozvoja, 

- Vzdelávanie dospelých alebo špecifiká vzdelávania začínajúcich. 

Každá kapitola začínala vzdelávacím videom. Pri ňom sa nachádzal aj vzdelávací text, 

prípadne pracovný list. Po absolvovaní všetkých lekcií si pedagogickí zamestnanci získané 

vedomosti overili v cvičných testoch ako prípravu na záverečný výstupný test.  

 

Cieľ splnený. 

 

3. V spolupráci s vedúcimi predmetových komisií prepracovať a doplniť Vnútorný 

systém kontroly a hodnotenia pedagogických zamestnancov; upraviť hospitačný 

hárok v zmysle ustanovení citovaného zákona. 

 

 vzhľadom k pandemickej situácii súvisiacej s ochorením COVID 19 bol tento cieľ 

splnený len čiastočne a bude plnený aj v nasledujúcom období. 

 

Cieľ čiastočne splnený. 

 

4. Aplikácia aktuálnych poznatkov v zmysle profesijného a osobnostného rozvoja 

zamestnanca vzdelávaním v oblasti mentoringu a koučingu v školskom prostredí, 

teoretické poznatky a praktická aplikácia prípadových štúdií, modelových situácií. 

 

Cieľ splnený, vyhodnotený v bode 2. 

 

5. V súlade s cieľmi koncepčného zámeru rozvoja školy posilniť odborné aj metodické 

kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti prírodovednej gramotnosti, 

efektívne nasmerovať záujem pedagogických zamestnancov na okruhy programov 

kontinuálneho vzdelávania – edukačné oblasti Človek a príroda a Človek a informácie 

a tiež na oblasť prierezových tém ŠVP ISCED 3A.  

 

Cieľ priebežne plnený, trvá. 
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B) Strategické ciele školy pre oblasť kultúry školy a rozvoja 

ľudských zdrojov stanovené na školský rok 2020/2021 

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

kontroly a hodnotenia pedagogických zamestnancov; upraviť hospitačný hárok 

v zmysle ustanovení citovaného zákona. 

 

2. Vytvoriť a implementovať stratégiu znalostného manažmentu v školskom prostredí 

s dôrazom na odstraňovanie bariér znalostného manažmentu pre jeho efektívne 

zavedenie v rámci Gymnázia Mikuláša Kováča: 

 technologické bariéry – najmä nekompatibilita medzi zdieľanými znalosťami; 

 bariéry v procesoch – dbať na priestor na zaznamenanie znalostí, pri tvorbe procesov – 

informácie zdieľané prostredníctvom online priestoru – cloud a pod.; 

 bariéry v ľudskom správaní – otvorená komunikácia; 

 bariéry v obavách z podania informácií; 

 bariéry pri uplatňovaní komunitného prístupu. 

 vzájomná výmena a zdieľanie informácií v kolektíve v zmysle zachovania vhodnej 

rovnováhy medzi motiváciou, benefitom a odmeňovaním. 

 

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

COVID 19 preorientovať priority organizácie: 

1.) v oblasti personálnych a ekonomických činností:  

 vypracovanie efektívneho a legislatívne ukotveného systému home office – práce na 

doma v prípade vzniku akýchkoľvek mimoriadnych udalostí (preposielanie dokumentov, 

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

2.) v organizačno-pedagogickej oblasti: 

 zabezpečenie efektívnej IKT – vyťaženosť a technické možnosti súčasných IKT,  

- inovácia existujúcej IKT do maximálnych možných 

výkonových parametrov,  

- nákup nových IKT;  

 vypracovať smernicu o zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v čase 

mimoriadnej situácie/udalosti vrátane využitia IKT a prostriedkov na zabezpečenie 

dištančného vzdelávania; 

 realizovať funkčné a efektívne interné školenia k aktuálnym požiadavkám súvisiacim 

s možnosťami maximálneho využitia s už implementovanými programami a aplikáciami: 

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

Yammer. 

 

4. Vzhľadom na potenciálne frustrácie zamestnancov súvisiacich s pandemickou situáciou 

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

technologických zariadení, neprítomnosť časti kolegov v karanténe, neprítomnosť 

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

niektorých predmetov, neogranizovanie hromadných školských podujatí a krúžkov, zmena 

prestávok vzhľadom na školské stravovanie atď.) zabezpečiť supervízora 

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

osobnostných stratégií zvládania frustrácie – obranné mechanizmy, zvládanie 

blokátorov, schopnosť čeliť problémom, motivácia. 

 

5. Zabezpečiť aktualizačné vzdelávanie pre novoprijatých pedagogických zamestnancov 

v časovom horizonte 2 rokov. 
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§ 2 ods. 1. písm.  o) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a 

oblasti, v ktorých sú nedostatky  

 

Analýza vonkajšieho prostredia – STEPE analýza 
Skupiny 

faktorov 
Faktory Prognózy vývoja (trendy) Predpokladaný dopad na školu 

S
o

ci
á

ln
e 

Prognóza vývoja počtu 

žiakov gymnázií 

v 5.ročnom vzdelávacom 

programe 

- materské a základné školy 

zaznamenávajú zvýšený 

populačný tlak 

- mierny nárast 15.-18.ročnej 

populácie žiakov 

- prognóza vývoja žiakov 

gymnázií – trend – nárast z 9% 

na 15% (2025) 

- stabilizácia procesov, 

východiskových dokumentov 

a prostredia VV procesu 

- nevyhnutnosť uzatvorenia 

medzinárodnej zmluvy s ČĽR 

o edukácii na SŠ 

ÚIPŠ - validná prognóza 

kvantitatívneho vývoja gymnázií 

predpokladá rastovú fázu 

v populácii 15-ročných žiakov, 

ktorá klesala priemerným ročným 

tempom 3% a v roku 2017 

dosiahla minimum 50 900 žiakov. 

V ďalšom období je predpoklad 

nástupu rastovej fázy, do roku 

2025 by sa mal ich počet zvýšiť 

na približne 58 000 žiakov. V 

referenčnej skupine mládeže vo 

veku 15 – 18 rokov po výraznom 

fázovom poklese o 41% ÚIPŠ 

predpokladá mierny rast tejto 

skupiny, ktorá by v roku 2025 

mala dosiahnuť úroveň takmer 

230 000 žiakov. 

-evidovaný stabilný počet 

uchádzačov o štúdium s miernym 

nárastom 

 

T
ec

h
n

o
lo

g
ic

k
é
 

Nové technológie 

- interaktívne tabule, počítače, 

zobrazovacie zariadenia, 

audiotechnika ako samozrejmá 

súčasť výchovno-vzdelávacie-

ho procesu 

- dôraz na digitalizáciu obsahu 

vzdelávania  

- požiadavky na inovácie a 

údržbu informačno-

komunikačných technológií – 

potreba dostatočné-ho 

zabezpečenia v rámci školy 

- vybavenie, inovácia laboratórií   

fyziky a chémie a špecializova-

ných učební dostatočnými 

pomôc-kami 

Vybudovanie Konfuciovej 

učebne v priestoroch školy 

v spolupráci s ČĽR 

-vybudovanie  Akreditačného 

centra Cervantesovho inštitútu 
v priestoroch školy v spolupráci s 

centrálou Cervantesovho inštitútu 

v Madride 

Nové zistenia 

v pedagogike 

a psychológii 

- nové metodiky a technológie 

učenia 

- plánované stratégie vo 

vyučovaní vlastného predmetu 

 

-prechod od informatívno-tran-

smisívnej koncepcie vzdelávania 

k systému tvorivo-humanistickej 

koncepcie osobnostne orientova-

ného vzdelávania 

-zvyšujúce sa požiadavky na 

rozvoj kompetencií žiakov 

v oblasti jazykového vzdeláva-

nia a vzdelávania 

v prírodoved-ných predmetoch 

a využívaní IKT 

-pomenovať a špecifikovať kom-

petencie rozvíjané v škole a spô-

soby, postupy ich rozvíjania 
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E
k

o
n

o
m

ic
k

é
 

Normatív na žiaka 

-stabilizovaná výška normatívu -opatrenia vlády na 

vyrovnávanie  zvýšenej 

minimálnej mzdy, rastúca 

minimálna mzda 

-opatrenia vlády na vyplácanie 

sumy rekreačných poukazov 

-nárast finančných prostriedkov 

na profesionálnu implementáciu 

pravidiel GDPR – ochrana 

osobných údajov 

-aplikácia systému 

eGovernment  definovanému 

ako elektronická forma výkonu 

verejnej správy  

-finančné nároky na ďalšie 

opatrenia vlády súvisiace 

s prijímaním nových zákonných 

úprav 

-prijatie nových platových 

úprav pedagógov – navýšenie 

bez kompenzácie vo výške 

normatívu  

Ceny energií 

-nárast cien elektrickej energie 

a plynu (vykurovanie 

objektov) 

-tlak na efektívne hospodárenie 

s energiami, priebežná kontrola 

ich spotreby, porovnávanie 

a vyhodnocovanie meraní spotre-

by v príslušnom kalendárnom 

roku 

Energetická náročnosť 

objektu 

-zníženie energetickej 

náročno-sti budov – 

Energetická obnova verejných 

budov 

-realizácia zateplenia objektov 

školy v zmysle Operačného prog-

ramu Kvalita životného prost-

redia 
-rekonštrukcia a údržba interných 

priestorov školy pavilónu A, C, 

D, E 

Optimalizácia finančných 

prostriedkov 

-prenájom vnútorných plôch, 

priestorov a zariadení školy 

-finančné príjmy z n.o. Eduka 

-finančné príjmy z Rady rodi-

čovského združenia 

-dary a granty 

-účasť na rozvojových projek-

toch 

 

-získanie mimorozpočtových 

fina-nčných prostriedkov na 

prevádzku školy a riešenie 

havarijných stavov 

P
o

li
ti

ck
é
 

 

-časté nie vždy efektívne 

zmeny 

-prispôsobovanie relevantných 

interných noriem organizácie 

a základných pedagogických 

dokumentov 

 

Inovácie školského zákona 

a nadväzujúcej legislatívy 

-globálne rozvojové vzdelá-

vanie 

-zmena životného štýlu jedno-

tlivca  i celej spoločnosti 

-ohrozenie školy pri zmene 

legislatívy -  prijímania žiakov 

na bilingválne štúdium len z 9. 

ročníka (doteraz 8. a 9. ročník) 

Zmena zákona o pedago-

gických zamestnancoch 

-zmena legislatívneho prostre-

dia prináša potrebu zmien 

v interných predpisoch organi-

zácie a sociálnej klímy 

-radikálna zmena princípov 

kontinuálneho vzdelávania 

pedagógov 
-zrušenie kreditového systému 
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E
k

o
lo

g
ic

k
é
 

Šetrenie energiami, 

Separácia a recyklácia 

komunálneho odpadu 

 

-ukončenie zateplenia a rekon-

štrukcie objektov školy 

-pravidelné revízie kotlov, 

elektrického zariadenia, funk-

čná výmena nízkoenergeti-

ckých svietidiel 

-finančná náročnosť realizácie 

-orientácia na separovanie komu-

nálneho a iného odpadu 

 

 

Analýza vnútorného prostredia  - SWOT analýza 

 

Kritérium 
Veľmi 

silné 
Silné Priemerné Slabé 

Veľmi 

slabé 

Kultúra, klíma školy  X    

Postavenie školy v celosvetovom meradle 
 X    

Kvalifikovanosť učiteľov a lektorov X     

Záujem učiteľov vzdelávať sa X     

Úroveň dosahovaná v MS bilingválne 

štúdium 
 X    

Medzinárodné projekty X     

Certifikované centrá a ich napojenie na VV 

proces 
X 

    

Úspešnosť absolventov na prijatie na VŠ  X    

Materiálno-technické vybavenie  X    

Interiér a exteriér školy  X    

Vlastná školská jedáleň  X    

Školská jedáleň - vybavenie  X    

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

povolania a ich úspešnosť pri prijímaní na ďalšie 

štúdium. 
 

 

Úspešnosť absolventov školy pri prijímaní na vysoké školy v šk. roku 2019/2020: 

 

TRIEDA Počet 

žiakov 

triedy 

Počet žiakov, 

 kt. sa hlásili 

na VŠ 

Prijatí  

na VŠ 
Neprijatí  

na VŠ 
Nehlásili 

sa na VŠ 

Percento 

prijatých 

študentov na VŠ 

Piata A 32 30 30 0 2 100% 

 

 

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

 

Druh štúdia: V.A 

VŠ zahraničné – Česká republika  4 

VŠ zahraničné – Španielsko 3 

VŠ Slovensko 23 

Spolu:  30 

Z toho:  

Filologické smery  4 

Humanitné smery 2 

Technické smery 3 

Právo 2 

Prírodovedné vedy 2 

Ekonomické smery 6 

Filozofické smery 2 

Pedagogické smery 5 

Lekárska a zdravotnícka fakulta 2 

Masmediálna komunikácia 2 

Spolu: 30 

 

 

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

prerokovaná v pedagogickej rade dňa 05.10.2020  a v Rade školy dňa 14.10.2020.                  

 

     

 

   

       PaedDr. Alena Paulová 

    riaditeľka školy 

 


