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OBSAH SPRÁVY 
 

A) ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE  
 

1.) názov školy: ZÁKLADNÁ  ŠKOLA  JOZEFA  HANULU  LIPTOVSKÉ SLIAČE 

2.) adresa školy:  ŠKOLSKÁ ULICA  972/2 LIPTOVSKÉ SLIAČE , 034 84 

3.) telefón, fax: 044/ 4372176 

4.)internetová a elektronická adresa školy:  www.ZSLSLIACE.EDU.SK 

            ZSLIPTSLIACE@post.sk 

5.) údaje o zriaďovateľovi školy:  Obecný úrad Liptovské Sliače  

 starosta obce: Ján Ondrejka 044/4372169; 

 www.liptovskesliace.sk 

6.) mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie: 

Mgr. Ľuboš Birtus – riaditeľ školy 

PaedDr. Katarína Plachá – zástupkyňa riaditeľa  školy 

 
 

7.) údaje o rade školy pri ZŠ J. Hanulu a iných poradných orgánoch: 

RADA ŠKOLY pri ZŠ J. Hanulu: Mgr. Alica Hubová – predseda 

 Rada školy pracuje pod vedením predsedníčky Mgr. Alice Hubovej. Jej činnosť sa riadi štatú-

tom. Pravidelných zasadnutí sa zúčastňuje aj vedenie školy. 

 Členovia Rady školy:  

Pavol Král   

Ing. Miroslav Hanula  

Filip Moravčík 

Mgr. Iveta Svajčiaková  

Daniela Hanulová 

Anton Moravčík 

Ing. Rastislav Adamus  

Anna Rakytová  

Pavol Ondrejka  

Ján Sliacky 

Mgr. Alica Hubová 

 

RADA RODIČOV pri ZŠ J. Hanulu: Vladimír Klačan – predseda 

 Spolupráca vedenia školy s výborom Rodičovského združenia, ktoré pracuje pod vedením Ing. 

Rastislava Adamusa je na dobrej úrovni. Rodičia zohrávajú aktívnu úlohu pri organizovaní Mikulášskej 

besiedky, detského karnevalu, MDD, Juniálesu.  

 

Plenárne zasadnutia  11. 9. 2012 

Triedne zasadnutia 11. 9. 2012, 26. 3. 2013 

Konzultačné dni  14. 11. 2012, 23. 1. 2013, 15. 5. 2013



 3

PR ED M ET OV É K O M IS IE  A  M ET OD IC K É  Z D R U Ž EN IE :  

Predmetové komisie: 

spoločenské vedy:    počet    1 
      počet zasadnutí 4 

vedúca Mgr. Z. Stellwagová 
prírodné vedy:     počet    1 
      počet zasadnutí  4 
      vedúci Mgr. D. Fričová 
 
Metodické združenie 1. - 4. roč.:  

      počet   1 
      počet zasadnutí 4 
      vedúca Mgr. I. Svajčiaková 
 

MZ a PK pracovali podľa celoročného plánu. Cieľom činnosti bolo sledovanie uplatňovania foriem 

a metód humanistickej výchovy, plnenie úloh na poli environmentálnej, regionálnej , dopravnej výchovy, 

výchovy k manželstvu a rodičovstvu a prevencie proti drogám. Jednotlivé zložky sú vyhodnotené samo-

statne. Práca MZ a PK je zaznamenaná zápisnične. 

 

b) údaje o počte žiakov školy  

vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 

  spolu počet: 301 

z toho:   chlapcov: 150    integrovaných: 9 

dievčat: 151    žiaci so ŠVVP: 22 

počet tried: 17 

počet oddelení ŠKD: 2  počet zapísaných v ŠKD: 35 

 

c) počet žiakov zapísaných do 1. ročníka základnej školy: 28 

d) počet prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy: 33 

 

9. ročník: 33 žiakov   (100 %) 

 

1. Gymnázium 4-ročné:  5 žiakov   (15,15 %) 

2. Gymnázium 8-ročné:  3 žiaci  (5,36 %) 

3. SOŠ 4-ročné (študijné odbory):  25 žiakov   (75,76 %) 

4. SOŠ 3- ročné (učebné odbory):  3 žiakov   (9,09 %) 

Všetci žiaci končiaci ZŠ – dochádzku boli do škôl prijatí a vykonali zápis. 
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e) údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelávania 

§ 2. ods. 1 e 

Klasifikácia tried 
Trieda ANJ BIO DEJ FYZ GEO HUV CHEM INF MAT NEJ OBN PRV PRI SJL 
I.A           1     1       1 1,11 
II.A 1         1     1,28       1 1,22 
II.B 1,06         1     1,39       1,11 1,44 
III.A 1,33         1     1,44       1,33 1,56 
III.B 1,41         1     1,41       1,24 1,47 
IV.A 1,65         1     1,59     1 1,65 1,88 
IV.B 1,12         1     1,29     1 1,24 1,59 
V.A 2,06 2,26 2,04   1,83 1   1 2,61 1,86 1,26     2,13 
V.B 1,88 2,35 2,3   1,6 1,05   1 2,75 1,75 1,25     2,25 
VI.A 2,33 2,2 2,4 2,6 2,33 1 1,53 1 2,4 1,73 1     2,4 
VI.B 2,13 1,94 2,81 2 2,38 1 1,44 1 2,56 1,94 1     2,56 
VII.A 2 2,31 2,5 2 2,06 1 1,63 1 2,19 1,75 1     2,19 
VII.B 1,5 2,06 1,78 1,89 1,89 1 1,5 1 2,22 1,67 1     1,83 
VIII.A 2,16 2,11 2,16 2,26 2,16   1,79 1 2,32 2,11 1,32     2,16 
VIII.B 2,28 2,56 2,78 2,72 2,78   2,06 1 2,94 2,44       3 
IX.A 1,94 1 2,61 2,06 1,5   1,72 1 2 1,78 1,22     2,56 
IX.B 1,67 1 2,47 2,4 1,33   1,87 1 1,87 2 1,33     2,2 

 
Trieda SPR SVP TECH TSV TEV VLA VYU VYV 
I.A 1       1     1 
                  
II.A 1       1 1,11   1 
II.B 1       1 1,33   1 
III.A 1       1 1,22   1 
III.B 1       1 1,29   1 
IV.A 1       1 1,59   1 
IV.B 1       1 1,06   1 
V.A 1     1       1 
V.B 1     1       1 
VI.A 1     1       1 
VI.B 1     1       1 
VII.A 1     1       1,31 
VII.B 1     1       1,22 
VIII.A 1     1     1,16   
VIII.B 1     1     1,33   
IX.A 1     1     1   
IX.B 1     1     1   

 

POVINNE VOLITEĽNÝ PREDMET: etická výchova: 0 

    katolícka náboženská výchova: 301 
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Prospech žiakov 
Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 
I.A 18 18 0 0 
II.A 18 18 0 0 
II.B 18 18 0 0 
III.A 18 18 0 0 
III.B 17 17 0 0 
IV.A 17 17 0 0 
IV.B 17 17 0 0 
V.A 23 23 0 0 
V.B 20 20 0 0 
VI.A 15 14 1 0 
VI.B 16 16 0 0 
VII.A 16 16 0 0 
VII.B 18 17 1 0 
VIII.A 19 18 1 0 
VIII.B 18 18 0 0 
IX.A 18 18 0 0 
IX.B 15 15 0 0 
 
PROSPECH: prospeli: 300 TERMÍNY OPRAVNÝCH SKÚŠOK 27. 8. 2013 
 opravné skúšky: 2 žiaci neprospeli: 1   neklasifikovaní: 0 

V Ý S L E D K Y  CE L O P L O Š N É H O  T E S T O V A N I A  Ž I A K O V  9.  R O Č N Í K A  2012   

 Slovenský jazyk : 71,76 %     Matematika: 70,61 % 

Z N Í Ž E N Á  Z N Á M K A :  2 .  S T U P E Ň :  0  

3 .  S T U P E Ň :  0  

4 .  S T U P E Ň :  0  

P O Č E T  R I A D I T E Ľ S K Ý C H  P O K A R H A N Í :  2   P O Č E T  R I A D I T E Ľ S K Ý C H  P O C H V Á L :  55  

 

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 
Zam. na 

žiaka Ospravedlnené 
Ospr. na 

žiaka Neospravedlnené 
Neosp. na 

žiaka 
I.A  18 680 37,78 680 37,78 0 0,00 

II.A  18 1154 64,11 1154 64,11 0 0,00 

II.B  18 654 36,33 654 36,33 0 0,00 

III.A  18 858 47,67 858 47,67 0 0,00 

III.B  17 971 57,12 971 57,12 0 0,00 

IV.A  17 1051 61,82 1051 61,82 0 0,00 

IV.B  17 618 36,35 618 36,35 0 0,00 

V.A 23 1215 52,83 1215 52,83 0 0,00 

V.B 20 1083 54,15 1083 54,15 0 0,00 

VI.A  15 1144 76,27 1144 76,27 0 0,00 
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VI.B  16 1185 74,06 1185 74,06 0 0,00 

VII.A  16 906 56,63 906 56,63 0 0,00 

VII.B  18 1489 82,72 1489 82,72 0 0,00 

VIII.A  19 1190 62,63 1190 62,63 0 0,00 

VIII.B  18 1366 75,89 1354 75,22 12 0,67 

IX.A  18 1222 67,89 1222 67,89 0 0,00 

IX.B  15 1402 93,47 1396 93,07 6 0,40 
 

UČEBNÝ PLÁN 

I. stupeň  I. - IV.   ročník sa vzdelával podľa ŠkVP schváleného na rok 2012/2013 

II. stupeň  V. – IX. ročník sa vzdelával podľa ŠkVP schváleného na rok 2012/2013 
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STAROSTLIVOSŤ O INTEGROVANÝCH ŽIAKOV A ŽIAKOV S PORUCHAMI UČENIA: 

 Základnú školu navštevujú 9 žiaci, ktorí sú integrovaní do bežnej ZŠ na základe odborných vyšet-

rení  CPPP. Žiakom sa venovali pracovníci  CPPP Ružomberok. Boli vzdelávaní podľa individuálnych 

vzdelávacích plánov. Žiaci sa vyučovali podľa dôvodu integrácie s redukovaným obsahom učiva, podľa 

učebných osnov pre ŠZŠ, alebo s ohľadom na telesný postih. Základná škola Jozefa Hanulu spolupracuje 

pri diagnostike žiakov s Pedagogicko-psychologickou poradňou Ružomberok ako aj s Detským integrač-

ným centrom Liptovský Mikuláš, kde sú žiaci vyšetrení a je určený ďalší postup pri práci s nimi. Správy sú 

predkladané príslušným triednym učiteľom. Odporúčania psychológov zohľadňujú vyučujúci jednotlivých 

predmetov. Okrem toho sa aj týmto žiakom venuje špeciálny pedagóg v ZŠ J. Hanulu.  

 

ABSOLVOVANIE VÝCVIKOV A POBYTOV: 

Plavecký výcvik:  počet žiakov: 35  počet tried: 2 

g) údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov 

školy  

 

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI: spolu počet: 26 

                                                                  z toho: kvalifikovaní: 26 

                                                                            nekvalifikovaní: 1 z toho študujúci: 1 

                                                                           vychovávateľky v ŠKD: 3 

PREVÁDZKOVÍ PRACOVNÍCI: spolu počet: 7 

                                                               z toho: administrácia, účtovníctvo: 2  

                                                                          školník - kurič: 1 

                                                                          upratovačky: 4  

 

h) údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 
 
ABSOLVENTI ATESTAČNEJ SKÚŠKY: 

    I. atestácia.:   ukončené: 10 prihlásení: 7 

   II. atestácia.:  ukončené: 1 prihlásení: 2 

 
VZDELÁVANIE VEDÚCICH PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKOV: 
   ukončené: 1    prebiehajúce: 1 
 
 Počet pedagógov, ktorí sa v šk. r. 2012/2013 vzdelávali:  

                                                  - cez MPC a iné vzdelávacie centrá: 10 

ADAPTAČNÉ VZDELÁVANIE: 

Počet začínajúcich učiteľov: 1   Počet uvádzajúcich učiteľov: 1 
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i) údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 
Využívanie IKT 

Škola má dve učebne výpočtovej techniky a sú využívané nielen počas vyučovania, ale aj mimo 

vyučovacích hodín. Výpočtová technika je tiež využívaná aj pri vyučovaní iných predmetov, napr. matema-

tika, fyzika, dejepis, zemepis, náboženstvo, cudzie jazyky. O učebne sa stará a vyučovanie vedie zodpo-

vedný pedagóg.  V súčasnosti pedagógovia využívajú IKT aj mimo učebne využívaním notebokov 

a dataprojektorov pri vyučovaní rôznych predmetov na I. aj II. stupni ZŠ. 

 

Aktivity v oblasti  regionálnej výchovy a ľudovej kultúry  

Základná škola Jozefa Hanulu sa aktívne podieľa na práci Združenia pedagógov zo škôl 

s rozšíreným vyučovaním regionálnej výchovy a tradičnej ľudovej kultúry a možno povedať, že patrí medzi 

najaktívnejšie školy v rámci združenia. Škola potvrdila, že má naďalej stabilnú pozíciu zakladajúceho 

a stmeľujúceho prvku združenia. Vedenie základnej školy sa zúčastnilo vedeckej geografickej konferencie, 

ktorá sa konala pod záštitou katedry geografie UMB v Banskej Bystrici. Konferencia pojednávala o výučbe 

regionálnej výchovy v rámci predmetu Geografia. Na konferencii sa zúčastnili aj ostatní členovia Združenia 

pedagógov zo škôl s rozšíreným vyučovaním regionálnej výchovy a tradičnej ľudovej kultúry. 

Regionálny rozmer školy bol zvýraznený osobitným vyučovaním v Sliačanskej izbe za asistencie 

speváčky ľudových piesní Anny Hulejovej ako aj ďalších členov folklórnej skupiny Sliačanka. Vyučovanie 

v Sliačanskej izbe sa stretlo s veľmi priaznivým ohlasom zo strany žiakov i pedagógov. 

ZŠ sa podieľa sa na spoluorganizácii CLDM, Fašiangy – Bursa, Vynášanie Murieny, Deň matiek.  

Žiaci ZŠ sa podieľali na spracovávaní prvkov tradičnej ľudovej kultúry cez rôzne projekty zo SJL, Z, CJ, VV, 

TchV, HV, OV, Prv... 

 Vo vyučovaní všetkých ročníkov sa pracuje s nácvikom ľudových piesní, hier so spevom a tancom 

v tunajšej obci. Využívajú sa pritom aj piesne sliačskej rodáčky A. Hulejovej. V triedach sa nachádzajú 

„Ľudové kútiky“, venované významným rodákom obce. Vyučovací proces sa prebieha aj mimo budovy ZŠ. 

Žiakov a ich pedagógov je možné stretnúť priamo v obci na tematických vychádzkach so zameraním na 

historické objekty v obci ( rodný dom Jozefa Hanulu, gotický kostol sv. Šimona a Júdu), minerálne prame-

ne. Sliačanská izba je taktiež častým cieľom ich návštev. Neodmysliteľnou súčasťou výchovno-

vzdelávacieho procesu sú riekanky a vyčítanky, zvyky a tradície v regióne, ktoré žiaci rozvíjajú vo všetkých 

predmetoch. Ich zobrazovaním v rôznych podobách (kresba, maľba, opis...) sa v žiakoch formuje osob-

nosť. Deviataci si vlastnoručne zhotovili z plastových uzáverov fliaš na hodinách Technickej výchovy sym-

bol festivalu „Liptovské dni matky“. Žiaci rôznych ročníkov sa tiež zamerali na poznávanie práce a života 

kedysi a dnes, nárečové pomenovanie remesiel, odevov a iné. 

Spoluprácou s osobnosťami obce a spracovaní dostupných materiálov vytvorili prezentačné práce, 

ktoré inštalovali v budove školy. Činnosťou v oblasti regionálnej výchovy a tradičnej ľudovej kultúry sa roz-

siahlejšie zaoberá správa Mgr. Mydliarovej.  
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150. výročie narodenia Jozefa Hanulu 

Základná škola Jozefa Hanulu zorganizovala v nedeľu 14. apríla 2013 slávnostnú akadémiu pri prí-

ležitosti 150. výročia narodenia Jozefa Hanulu. Slávnosť sa uskutočnila v miestnom kultúrnom dome.  

Obecenstvo mohlo sledovať vyše dvojhodinový program, ktorý si pripravili žiaci základnej školy pod vede-

ním pedagógov a folklórny súbor „Sliačanček“,  Sliačanky, ktorého choreografie tancov vznikali a opisovali 

najrozličnejšie životné udalosti dediny. Pozvaní boli aj významní hostia ako predseda MS, dcéra Jozefa 

Hanulu, rodinní príslušníci. 

V priestoroch kultúrneho domu si mohli návštevníci pozrieť výstavu prác žiakov, ktorí rôznymi 

technikami reprodukovali práce J. Hanulu, aj ich práce v rámci Regionálnej výchovy, Techniky či Výtvarnej 

výchovy z dreva, prútia, textilu, papiera a pod. 

 

DFS Sliačanček 

DFS Sliačanček sa pravidelne zúčastňuje na rôznych súťažných prehliadkach, festivaloch, či iných poduja-

tiach a rôznych príležitostiach. Rodnú obec a Slovensko viackrát reprezentoval v zahraničí. Detský folklór-

ny súbor spolupracuje aj s televíziou, jeho členov bolo možné vidieť v niektorých inscenáciách či dokumen-

tárnych programoch o ľudovej kultúre. Činnosť detí v súbore nemohla a nemôže existovať bez spolupráce 

so staršími pamätníkmi. Práve od nich preberajú námety pri zostavovaní hier a tancov, či sa učia krásne 

ľudové piesne. 

 Počas svojej existencie súboru absolvoval stovky vystúpení a vystriedalo sa v ňom veľa chlapcov 

a dievčat vo veku 5 – 15 rokov. Niektorí našli uplatnenie vo folklórnych súboroch, ďalší sa venovali alebo 

venujú uchovávaniu a rozvíjaniu tradícií vo folklórnej skupine Sliačanka. 

V období od roku 1969 do konca júna 2012 súbor absolvoval 1200 vystúpení doma i v zahraničí.  

Umeleckou vedúcou súboru je už viac ako 40 rokov pani učiteľka Alžbeta Jacková. 

V tomto školskom roku účinkovali na kultúrnych a spoločenských podujatiach v Dolnom Kubíne, Ružom-

berku, Liptovskom Mikuláši, DFF Likavka, vo Východnej. 

 

Základná umelecká škola 

 V Základnej škole v Liptovských Sliačoch pracuje pobočka Základnej umeleckej školy. Vyučovanie 

hry na klavír pod vedením p. učiteľky Mudičkovej navštevovalo 20 žiakov. Žiaci svoje zručnosti prezentovali 

na verejných vystúpeniach. Výchovou mladých hudobníkov bude umožnený ďalší rozvoj aktivít detského 

folklórneho súboru Sliačanček. Prax ukázala, že ZUŠ k rozvoju regionálnej školy patrí. Vyučovanie výtvar-

ného odboru pod vedením Mgr. A. Kojšovej navštevovalo 96 žiakov, ktorí úspešne reprezentovali školu na 

výtvarných súťažiach a prehliadkach. 
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Podpora zdravia 

 Naša základná škola v rámci podpory zdravia pracuje podľa plánu športových súťaží na školský 

rok 2012/2013 na úrovni školy a okresu. Vedieme žiakov k správnej životospráve, stravovaniu, pitnému 

programu, správnemu obliekaniu za účelom ochrany zdravia, informujeme ich o problémoch pracovného 

a životného prostredia a vysvetľujeme žiakom princípy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vyučo-

vaní. 

 Športové a pohybové aktivity na škole sa uskutočňujú za účelom zvyšovania zdatnosti organizmu 

našich žiakov, jeho odolnosti voči chorobám, vyplnenie voľného času žiakov, k aktívnemu odpočinku, v boji 

proti škodlivosti fajčenia, alkoholu, drogovej a iným závislostiam, k estetickému a citovému prežitiu život-

ných situácií, pevnej vôli, čestnosti, kolektivizmu, súťaživosti a ďalším dobrým charakterovým vlastnostiam. 

V rámci prevencie sme v spolupráci s MUDr. Janou Noskovou pripravili prednášku o zdravom životnom 

štýle, v rámci ktorej vystúpil prof. z Kalifornskej univerzity. 

 

j) údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená: 

Športový deň obce, Z histórie obcí Liptova, ERKO – humanitná pomoc hladujúcim v Afrike, PZ SR – pre-

vencia proti šíreniu drog a propagácii fašizmu, spolupráca s DHZ, Mikroregión ČR – SR. Projekty „Finanč-

ná gramotnosť“, „Modernými cestami otvárame svet poznania“. 

 

k) údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej štátnou inšpekciou v škole: 

V školskom roku 2012/2013 bola vykonaná kontrola v mesiaci 13. marca 2013. Kontrola bola zameraná na 

priebeh a realizáciu celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základnej školy. Zo zistania a hodnotenia 

inšpekcie vyplýva, že pri testovaní žiakov 9. roč. všetky zložky postupovali podľa pokynov vypracovaných 

NÚCEM a neboli zistené žiadne nedostatky. Inšpekciu vykonala Mgr. Marta Pišuthová – ŠIC Žilina. ZŠ 

neboli uložené žiadne opatrenia na nápravu.  

 

l) údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy: 

počet učební: základné: 17 počet kabinetov: 16 sklad CO: 1 

                       odborné učebne: 9 oddelení ŠKD: 2 kuchyniek: 1  

dielní: 1 

   viacúčelové ihrisko s umelou trávou: 1 

   telocvičňa: 1 

 Základná škola spravuje dva pavilóny tried, jedáleň so školským klubom detí, pavilón dielní 

a telocvičňu. V priestoroch školy sa okrem tried nachádzajú odborné učebne chémie a fyziky, učebne vý-

počtovej techniky, špeciálnej pedagogiky, interaktívna učebňa, oddychová zóna. Vedenie školy sa usiluje 

každý rok dopĺňať materiálno-technické zariadenie školy. Požiadavky učiteľov na zakúpenie učebných po-

môcok sú riešené priebežne – I. stupeň notebok a dataprojektor. Bola zriadená 2. učebňa IKT, pripravuje-
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me zriadenie odbornej učebne geografie, biológie a interaktívna učebňa. Plánuje sa doplnenie vybavenia 

IKT I. o interaktívnu tabuľu. 

 

m) údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno- vzdelávacej činnosti školy a to: 

viď SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA KALENDÁRNY ROK 2012 -príloha 

 

n) cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok 

Koncepčný zámer sa naďalej odvíja od schváleného, v praxi overeného a obhájeného projektu Re-

gionálna výchova a ľudová kultúra. Uvedený projekt zahŕňa všetky prvky humanistickej výchovy a je 

v súlade s Konvenciou práv dieťaťa. Koncepcia bola ďalej obohatená o duchovný rozmer odkazu sliačan-

ského regiónu a zavedenie moderných informačných technológií, ktoré sa uplatňujú vo vyučovacom proce-

se. V školskom roku 2011/2012 boli naplnené všetky ciele, ktoré si škola stanovila v realizácii projektu re-

gionálnej výchovy a ľudovej kultúry. V realizácii projektu  „PREMENA TRADIČNEJ ŠKOLY NA MODER-

NÚ“ nastal viditeľný posun vo využívaní IKT vo výchovno-vzdelávacom procese. Chceme aj 

v nasledujúcom školskom roku pokračovať v tejto línii. 

V oblasti starostlivosti o žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami došlo v porovnaní 

s predchádzajúcim školským rokom k zlepšeniu nakoľko na škole pôsobí stály špeciálny pedagóg. 

V školskom roku pôsobilo do 31. decembra 2012 Školské stredisko záujmovej činnosti, ktoré na 

základe zmeny zákona sa stalo od 1. 1. 2013 CVČ. Svoju opodstatnenosť dokazuje tým, že zabezpečuje 

vhodné využitie voľného času žiakov školy. Jeho činnosť napomáha fyzickému a duševnému rozvoju 

osobnosti žiaka. Taktiež pripravuje žiakov na reprezentovanie školy na rôznych kultúrnych, športových 

a spoločenských podujatiach.  

 

o) oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti v ktorých sú nedostatky, úroveň vý-

chovy a vzdelávania 

 
Školská inšpekcia hodnotí na: 

veľmi dobrej úrovni 

� budovanie tradícií školy 

� rozvoj estetických potrieb a tvorivých aktivít žiakov 

� spoluprácu školy s radou školy, zriaďovateľom a obecným zastupiteľstvom 

� prezentáciou žiakov v rôznych súťažiach 

dobrej úrovni 

� vzdelávacie výsledky namerané testmi zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky v 4. roční-

ku 

� činnosť ŠKD 

� vytváranie podmienok pre odborný rast učiteľov 
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priemernej úrovni 

� vzdelávacie výsledky namerané testmi z anglického jazyka v 9. ročníku 

 

KONTROLNÁ ČINNOSŤ: 

Počet hospitácií: 15    z toho:  pedagogických pracovníkov: 14 
prevádzkových pracovníkov: 5 

 
Organizácia kontrolnej činnosti je rozpracovaná v ročnom pláne školy. Boli vykonávané priebežné 

kontroly školskej dokumentácie na 1. stupni, na 2. stupni a v ŠKD, účasť rodičov na rodičovskom združení, 

dochádzka  žiakov a riešenie záškoláctva, plnenie časovo-tematických plánov, práca MZ a PK, uvádzanie 

do praxe, vykonávanie dozorov. Taktiež bola vykonávaná kontrola práce prevádzkových zamestnancov a 

užívateľov školskej telocvične. 

Pravidelne sa kontrolovala účasť učiteľov na MZ a PK a taktiež práca s talentovanými žiakmi ako aj zaos-

távajúcimi žiakmi a integrovanými žiakmi. 
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ĎALŠIE INFORMÁCIE 

SÚŤAŽE, PREDMETOVÉ OLYMPIÁDY A VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY 

PREDMETOVÉ OLYMPIÁDY: 

Matematika: 

  Matematická olympiáda V. – IX. roč.: 

    Obvodné kolo: 15 žiakov 

     3 úspešní riešitelia  
 

Matematická pytagoriáda V. – VIII. roč.: 

    OK riešitelia: 23 

    úspešní riešitelia OK: 3 žiaci 
 

Matematický „Klokan“: 

    riešitelia: 72 žiakov I. – IX. ročníka 

    2 úspešní riešitelia (Školský šampión) 
 

Geografia: 

  Geografická olympiáda 

   školské kolo 34 žiakov, úspešní riešitelia 9 žiakov 

   OK 7 žiaci účasť 
 

Slovenský jazyka literatúra. 

  Olympiáda zo Slovenského jazyka a literatúry 

  Šk. kolo 29 žiakov 

  krajské kolo V. miesto Natália Jacková 
 

„Šaliansky Maťko“ 

  šk. kolo 9 žiakov 

  okresné kolo I. miesto Natália Jacková, I. miesto Vanesa Šimčeková,  

I. miesto Denis Šimček, Radka Potkanová - účasť 
 

Náboženská výchova: 

  Biblická olympiáda 

    školské kolo: 92 žiakov V. – VIII. ročníka 

    OK VI. miesto: Kristína Moravová, Aneta Gejdošová, Veronika Laková 
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PREDMETOVÉ SÚŤAŽE: 

Fyzika: 

 Čo vieš o hviezdach 

   OK 6 žiakov 

   Úspešný riešiteľ Adam Dvorský 

Astrostop: 

 Účasť 6 žiakov 

  4. miesto Adam Dvorský 
 

Slovenský jazyk a literatúra: 
 

Hviezdoslavov Kubín 

  školské kolo 44 žiakov 

  OK HK: 

   I. kategŕia: 

1. miesto Denis Šimček 

II. kategória: 

    3. miesto Vanesa Šimčeková 

   III. kategória: 

    3. miesto Kvetoslava Fričová 

    Natália Jacková - účasť 
 

„A Slovo bola u Boha“ 

školské kolo 9 žiakov 

  KK: 5 žiakov: 

    I. kategória: Denis Šimček 1. miesto 

    II. kategória: Vanesa Šimčeková 3. miesto 

    III. kategória: Natália Jacková 1. Miesto 

    Celoslovenské kolo: Denis Šimček 3. Miesto 

       Natália Jacková - účasť 
 

Hudobná výchova: 

„Slávik Slovenska“ 

I. kategória (I. – III. roč.)  21 žiakov 

II. kategória ( IV. – VI. roč.) 15 žiakov 

III. kategória (VII. – IX. roč.) 6 žiakov 

Okresné kolo: Simona Vajdová – III. miesto (II. kategória) 
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  Anglický jazyk 

Peter Black – návšteva divadelného predstavenia 

  účasť: žiaci VIII. – IX. roč. 

 

VÝTVARNÉ SÚŤAŽE 

 

Celoštátna súťaž „VESMÍR OČAMI DETÍ“ 

V. – IX. ročník: 4 práce 

 

Výtvarná súťaž ku Dňu hasičov 

Účasť šk. kolo 61 prác 

OK 13 prác: 1. Miesto René Gallo, 3. miesto Michal Švidroň 

 

Príprava a realizácia výtvarných prác k príležitosti 150. výročia narodenia Jozefa Hanulu. 

 

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE: 

 

XXXIX. ročník Behu okolo Sliačov 

9. 9. 2012 sa konal už 39. ročník Behu okolo Sliačov. Na podujatí sa organizačne zúčastnili uči-

telia našej školy a 47 žiakov v súťaži. 

 

XVII. ROČNÍK STOLNOTENISOVÉHO TURNAJA ŽIAKOV ZŠ O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU OBCE 
L. SLIAČE  
 

STC stolnotenisový klub L. Sliače v spolupráci s Obecným úradom L. Sliače a ZŠ J. Hanulu usporiadal 25. 

februára 2013 (pondelok) už 17. ročník stolnotenisového turnaja pre žiakov. Do súťaže sa aktívne zapojilo 

45 žiakov. Svoje sily si medzi sebou zmerali nielen žiaci ktorí navštevujú stolnotenisový krúžok ale aj jeho 

amatérski priaznivci. V jednotlivých kategóriách sa žiaci umiestnili nasledovne :  

dievčatá 1. – 5. ročník :  

1. Bianka Iváková  

2. Júlia Švidroňová  

3. Linda Rechtoríková  

chlapci 1. – 5. ročník : 

1. Kristián Mrva  

2. Patrik Vrtich  

3. Marko Gejdoš  

dievčatá 6. – 9. ročník :  

1. Mária Iváková  

2. Timea Ondrejková  

3. Kristína Šidová 

chlapci 6. – 9. ročník : 

1. Marek Tvarožný  

2. Samuel Hlavatý  

3. Patrik Oravec  
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XII. ročník Trojkráľového behu Sliačskou dolinou 

V nedeľu 13. 1. 2013 sa uskutočnil už XII. ročník tradičného Trojkráľového behu Sliačanskou 

dolinou. Oproti minulému roku sa pre priaznivé snehové podmienky mohlo toto vydarené podu-

jatie zorganizovať priamo na sviatok Troch kráľov. Okrem hlavnej disciplíny – behu na lyžiach 

(kategória muži), prebiehali súťaže pre deti a to v nasledovných disciplínach: 

- zjazd na boboch a lopároch 

- zjazd na sánkach 

- zjazd na lyžiach 

 

Volejbalový turnaj pedagogických pracovníkov 

Ako každý školský rok, aj tento sa kolektív našich učiteľov v zložení p. riaditeľ Ľ. Birtus a p. učite-

lia a učiteľky P. Hudák,  M. Slašťan, D. Fričová, K. Plachá,  Z. Nemčeková, M. Dvorská,  ale aj 

náš  školník F. Moravčík zúčastnili volejbalového turnaja pedagogických pracovníkov proti súpe-

rom z Liptovskej Teplej, Ľubochne, Klačna, Likavky, Liptovskej Osady a Zárevúcej.  Vo „vianoč-

nom“  kole sme skončili na VI. mieste a v „jarnom“ kole sme boli tiež na VI. mieste.   

 

Okresné kolo v cezpoľnom behu 

Účasť: 3 žiaci, 4 žiačky 

1.miesto chlapci, postup na KK 

 

Florbal mladší žiaci 

mladší žiaci 

účasť: 12 žiakov, obsadili I. miesto Obvodné kolo 

účasť: 12 žiakov, obsadili I. miesto Regionálne kolo 

účasť: 12 žiakov, obsadili V. miesto Krajské kolo 

 

Okresné kolo v streľbe zo vzduchovky 

účasť 6 pretekárov 

mladší žiaci III. miesto; starší žiaci II. miesto 

 

Obvodové kolo vo veľkom futbale „Coca Cola“ 

účasť: 13 žiakov 

umiestnenie: I. miesto (kvalifikácia) 

 

Obvodové kolo vo volejbale žiačok V. – IX. roč. 

účasť 12 žiačok 
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žiačky obsadili III. miesto 

 

Kvalifikácia vo vybíjanej žiačok V. – IX. roč. 

účasť 12 žiačok 

žiačky obsadili II. miesto 

 

Kvalifikácia v malom futbale mladších žiakov 

účasť 10 žiakov, II. miesto 

 

Kvalifikácia v malom futbale starších žiakov 

účasť 10 žiakov 

žiaci obsadili III. miesto  

 

Obvodové  kolo v stolnom tenise žiakov 

účasť: 4 žiaci, IV. miesto 

 

Kvalifikácia v basketbale žiačok V. – IX. roč. 

účasť 12 žiačok, III. miesta 

 

Obvodné kolo v atletike 

účasť 10 žiačok (IX. miesto), 10 žiakov (VII. miesto) 

Dominik Šturman II. miesto ( 300 m) 

Silvia Pechová II. miesto  (kriket) 

 

Najlepší športovec roka: Marek Tvarožný VI.A 

Najlepšia športovkyňa  roka: Vanda Nemčeková VII.A 

Najaktívnejší žiak: Natália Jacková IX.B 

 

Najaktívnejšia trieda v školskom roku 2012/2013 

I. miesto VII. A 

II. miesto VII. B 

III. miesto V. B 
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Zber liečivých rastlín 

Spolu nazbieraných 241,231 kg liečivých rastlín  Ø na žiaka 0,71371 kg 

Vytvorená hodnota: 111,31 €   Ø na žiaka: 0,329 € 

 

Zber papiera 

 Spolu nazbieraných 9 092,25 kg - Ø na žiaka: 32,20 kg 
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AKTIVITY 1. – 4. ROČNÍKA 

Slovenský jazyk  

V rámci rozvoja čitateľskej gramotnosti sa konali triedne kolá súťaže rýchle čítanie s porozumením. Každá 

trieda vyhodnotila troch žiakov, ktoré čítajú rýchlo, správne s porozumením. 

110 žiakov bolo zapojených do súťaže Hviezdoslavov Kubín. Školské kolo absolvovalo 21 detí. Najúspeš-

nejšou recitátorkou v poézii bol Denis Šimček z IV.A, v próze Radka Potkanová IV.A.  Denis Šimček obsa-

dil II. miesto v okresnom kole. K Medzinárodnému dňu knižníc sa v triedach konali besedy o prečítanej 

knihe. 
 

Matematika 

Žiaci 3 – 4 ročníkov sa zúčastnili súťaže 

Matematická pytagoriáda. 

Riešilo:  3. ročník - 11 žiakov  Okresné kolo: 3. ročník – 1 žiak 

  4. ročník – 16 žiakov  Okresné kolo: 4. ročník – 6 žiaci 

Úspešní riešitelia OK III.A – Matej Svajčiak  IV.A – K. Nemčeková  III.B – B. Piatková 

 

Medzinárodná matematická súťaž KLOKAN: 

   riešitelia: 53 žiakov 

   školský šampión: Anton Moravčík II.A 

Daniel Vician, Denis Šimček, Filip Mrva, Barbora Piatková – úspešní riešitelia 
 

Hudobná výchova 

- triedne kolá súťaže Vianočné koledy. 

V rámci regionálnej výchovy sa konali triedne kolá v interpretácii ľudovej piesne z Liptovských Sliačov. 

Súťaž v speve Slávik Slovenska. Celkovo sa zúčastnilo v školskom kole 21 žiakov.  

I. ročník – 5 žiakov, II. ročník – 5 žiakov, III. ročník – 6 žiakov, IV. ročník – 5 žiakov 

Našu školu v okresnej súťaži reprezentovala žiačka Nina Bömanová z III.B. 
 

Výtvarná výchova 

V školskom roku sme sa zúčastnili rôznych výtvarných súťaží, v ktorých si žiaci vyskúšali rozličné techniky 

a materiály. Tvorili na témy: „Mesiac detskej tvorby“, „Vesmír“, „Liptov“, „Hasiči“, „Záchranári v akcii“. 

„Netradičné jablko“: Matej Svajčiak 3. miesto, Dominika Ondrejková, Kristína Sleziaková – cena poroty. 

Veľa iných výtvarných súťaží bolo uskutočnených v rámci environmentálnej, protidrogovej výchovy, regio-

nálnej výchovy, aj v rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu. Žiaci sa podieľali svojimi prácami na vý-

zdobe školy. 
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Telesná výchova 

Žiaci sa zúčastnili Behu okolo Sliačov, Trojkráľového behu Sliačanskou dolinou, sezónne pohybové hry na 

snehu, triedy súťažili vo vybíjanej , futbale, Branno-športový deň, atď. 

 

Prírodoveda, Prvouka 

- besedy k Svetovému dňu vody 

- besedy k Svetovému dňu výživy, zdravý spôsob života – I. a II. roč. 

- vychádzky k minerálnym prameňom Teplica, Medokýš, 

- kvízy – Zdravá strava a výživa – III.A, B; IV.A, B; II.A, B 

- kvíz pre žiakov 3. a 4. ročníka „Poznaj a chráň“ – beseda 

- súťaž v zbere šípok s motiváciou – „Staň sa Šípkovou kráľovnou, Šípkovým kráľom 

- „Čo rozprávala stará borovica“ – žiaci III. a IV. ročníka sa zapojili do súťaže svojimi slohovými 

prácami 

Žiaci ročníkov 1 – 4 sa priebežne zapájali do zberu liečivých bylín a druhotných surovín. 
 

Iné aktivity 

„Všetkovedko“ 

  zúčastnilo sa 24 žiakov 

  úspešní riešitelia: Marek Caban, Klára Nemčeková, Natália Jarottová 
 

V rámci regionálnej výchovy sa žiaci I. – IX. ročníka zapojili do príprav 150. výročia narodenia Jozefa Ha-

nulu, kde sa na hodinách Regionálnej výchovy venovali tomuto velikánovi a svoje práce prezentovali na 

výstave v kultúrnom dome, ktorá bola sprístupnená aj pre verejnosť. 
 

Zápis do I. ročníka 

Dňa 15. 1. 2013 sa konal zápis do I. ročníka. Zápisu sa zúčastnili všetky vyučujúce ročníkov 1 – 4 a špe-

ciálny pedagóg pani uč. J. Vajdová, učiteľky materskej školy. Bolo zapísaných 36 prvákov. Po celkovom 

zhodnotení bolo do I. ročníka prijatých 29 žiakov, siedmi rodičia požiadali o odklad povinnej školskej do-

chádzky a jeden žiak si plní povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky. 

Spolupráca so špeciálnym pedagógom Mgr. J. Vajdovou, ktorá sa starala o 9 žiakov I. – IX. ročníka – indi-

viduálne začlenení žiaci a o 22 žiakov s odborným odporúčaním. Spolupráca s CPPP Ružomberok prebie-

ha počas celého školského roka na veľmi vysokej úrovni. 
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3. ĎALŠIE SÚŤAŽE A AKTIVITY: 

Škola podporujúca zdravie  

- Ochrana človeka a prírody 

- Beseda so žiakmi 1. roč. „Čo je droga?“ 

- Svetový deň potravy – kvíz 4. roč. 

-  „Život áno, drogy nie“ – výtvarná súťaž 

- EKO dni 5. – 9. roč. 1. časť výstava NATURA 

2. časť odborné prednášky 

- Dni športu – všetky roč. 

- Svetový deň boja proti AIDS – beseda 

- Stretnutie pri adventnom venci 

- Vianočná besiedka 

- „Čo robím vo svojom voľnom čase“ – výtvarná súťaž 1. – 4. roč. 

-  „Voda je život“ – výtvarná súťaž 

- „Čo vieš o drogách“ – prednáška, vytvorenie plagátu 

- „Zdravý životný štýl“ – beseda 

- Dni Zeme – čistenie okolia školy, jarné upratovanie 

- Okresné kolo v zdravotníckej súťaži SČK  

- Medzinárodný deň rodiny – výtvarné práce na tému „Moja rodina“ 1. – 4. roč. 

- Svetový deň mlieka 

- Vychádzky do prírody v rámci EDVIN – besedy na túto tému – 3. roč. 

- Zber papiera 

- Liečivé rastliny – súťaž 

- Ekohry v prírode 

- Svetový deň proti drogám 

- Organizácia športovo branný pretek 2012 

- Zber použitých batérií 

 

Enviromentálna výchova 

- EKO-dni 

- Zber papiera 

- Zhotovenie herbárov 

- Svetový deň boja proti AIDS – školská rozhlasová relácia 

- Látky zdraviu škodlivé a prospešné – Fajčenie, vraždiaci návyk 

- Základné stravovacie návyky – dotazník 

- Spotreba energie a jej vplyv na životné prostredie – referáty 
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- Prežije kamzík – videofilm 

- Naše ryby – videofilm 

- Spoznávanie rastlín 

- Deň Zeme – beseda 

- Deň vtákov – beseda 

- Globálne problémy ľudstva – projekty 

- Ochrana ŽP, NP, CHKO Slovenska – videofilm 

- Seminár na tému ŽP 

- Liečivé rastliny – súťaž (2. kolo) 

- Príroda okolo nás – vytvorenie projektu 

- Deň ochrany zvierat – výtvarná súťaž 

- Medzinárodný deň bez internetu – besedy v triedach žiakov I. – IV. roč. 

 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

- Zber poštovných známok – súťaž 

- Relácia – Deň obetí holokaustu a rasového násilia 

- Pomoc starším ľudom – beseda 

- Kultivované dospievanie – beseda 

- Relácia – Deň boja za slobodu a demokraciu 

- Vážim si Ťa láska – videofilm 

- Svetový deň boja proti AIDS – relácia 

- Priateľstvo a láska, manželstvo a rodičovstvo, správny výber partnera – beseda 

- Manželstvo a rodičovstvo – beseda 

- Relácia – Deň Zeme 

- Citový vývin v období dospievania žiakov – besedy a rozhovory 

- Priateľstvo, zmysel prvých priateľstiev a ich význam v živote dospievajúcich - prednáška 

a beseda 

- Marec – mesiac kníh – návšteva knižnice pri OU Lipt. Sliače 

- Spoločenská a osobná ochrana pred sociálno-patologickými prejavmi – prednáška 

a beseda 

Vyhodnotenie protidrogovej prevencie 

- „Život mladých ľudí okolo nás“ – beseda 

- „Život áno, drogy nie“ – výtvarná súťaž 

- Zdravá desiata – súťaž 

- Svetový deň duševného zdravia – rozhovory na triednických hodinách 

- „Fajčenie – vplyv na zdravie človeka“ – beseda 
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- Stravovací dotazník 

- Dotazník s tematikou fajčenia a jeho vplyvu na zdravie človeka 

- „Drogy a alkohol“ – dotazník 

- „Boj proti drogám“ – výtvarná súťaž 
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KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ 

Počet vydaných vzdelávacích poukazov: 300 

Počet vrátených vzdelávacích poukazov 251 

 

Počet krúžkov: 21 

Počet žiakov: 251 

 

K r ú ž k y:   - naplnenie záujmovej činnosti žiakov, 

 - aktívne využitie voľného času, 

 - boj proti drogám. 

 

K R Ú Ž O K      V E D Ú C I  

DFS Sliačanček    p. Alžbeta Jacková, 

Florbal     Mgr. Peter Hudák, Filip Moravčík 

Hasičský krúžok   Bc. Miroslav Caban 

Hravá Slovenčina   Mgr. Andrea Jurgošová 

Poznaj svoj región   Mgr. Z. Stellwagová, Mgr. Oľga Dvorská 

Pythagoras    Ing. Bibiána Hatalová 

Spevácky    PaedDr. Katarína Plachá 

Stolný tenis    p. Ladislav Littva 

Strelecký    Mgr. Ľuboš Birtus 

Šachový    Ľudovít Benčo 

Tajomstvá čísel    Mgr. Zuzana Nemčeková  

Tanečný    Mgr. Zuzana Nemčeková 

Tenis      Ing. Miroslav Hanula 

Turistický    Mgr. Oľga Šišková 

Tvorivé dielne    Soňa Kumová 

Tvorivé písanie    Mgr. Oľga Dvorská 

Volejbalový    Mgr. Daniela Fričová 

Zdravotníček    Mgr. Ľuboslava Javorková 

Z rozprávky do rozprávky  Mgr. Lucia Hanáková 

Zumba     Mgr. Zuzana Nemčeková 

V školskom roku 2012/2013 bolo do krúžkovej činnosti zapojených 251 žiakov, čo je 83,66% z celkového 

počtu žiakov školy. 
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ĎALŠIE INFORMÁCIE O ŠKOLE: 

• Žiaci školy sa zapájali do zberu liečivých rastlín a druhotných surovín, najúspešnejšie triedy 

boli odmenené. 

• Realizácia projektu „Modernými cestami otvárame svet poznania“ 

• IV. ročník branno – športovej súťaže „Ukáž, čo vieš“ 

• Slávnostná akadémia pri príležitosti 150. výročie narodenia Jozefa Hanulu 

• účasť družstva  minižiačok  v Stredoslovenskej basketbalovej lige 

• stolnotenisový turnaj „O pohár starostu obce““ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     PaedDr. Katarína Plachá,   Ján Ondrejka, 
02. septembra 2013   riaditeľka ZŠ     za zriaďovateľa 


