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A) ZÁKLADNÉ IDENTIFIKA ČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE  

 

1.) názov školy: ZÁKLADNÁ  ŠKOLA  JOZEFA  HANULU  LIPTOVSKÉ SLIA ČE 

2.) adresa školy:  ŠKOLSKÁ ULICA  972/2 LIPTOVSKÉ SLIA ČE , 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: Bc. Milan Frič 044/437 21 69; 

 www.liptovskesliace.sk 

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

PaedDr. Katarína Plachá – riaditeľka školy, 

Mgr. Zuzana Brtáňová – zástupkyňa riaditeľky  

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 štatútom. 

Pravidelných zasadnutí sa zúčastňuje aj vedenie školy. 

 Členovia Rady školy:  

Pavol Balco – za zriaďovateľa 

Ing. Miroslav Hanula – za zriaďovateľa 

Filip Moravčík – neped. zamestnanci 

Mgr. Iveta Svajčiaková – pedag. zamestnanci 

Mgr. Jarmila Luptáková – zákonný zástupca 

Ing. Peter Ondrejka – za zriaďovateľa 

Ing. Rastislav Adamus – zákonný zástupca 

Anna Rakytová – zákonný zástupca 

Pavol Ondrejka – zákonný zástupca 

Peter Bartánus – za zriaďovateľa 

Mgr. Alica Hubová - pedag. zamestnanci
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PEDAGOGICKÁ RADA  

celkový počet č lenov: 23 

PREDMETOVÉ KOMISIE A  METODICKÉ ZDRUŽENIE :  

Predmetové komisie: 

Humanitné vedy:    počet členov: 9 

počet: 1 

      počet zasadnutí 4 

vedúca Mgr. Galina Luká čová 

Prírodné vedy:     počet členov: 7 

počet: 1 

      počet zasadnutí: 5 

      vedúca Ing. Ľubica Matejková 

Metodické združenie primárneho vzdelávania.:  počet členov: 10 

       počet   1 

       počet zasadnutí 5 

       vedúca Mgr. Iveta 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 samostatne. Práca MZ a PK je zaznamenaná zápisnične. 

b) údaje o počte žiakov školy  

vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 

trieda spolu chlapci dievčatá ročník  integrovaní 

I.A 13 6 7   

I.B 16 8 8 29  

II.A 17 5 12   

II.B 15 5 10 32  

III.A 19 7 12 19 3 

IV.A 17 8 9  1 
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IV.B 17 8 9 34 3 

1. stupeň 114 46 68 114  

V.A 18 11 7  2 

V.B 16 10 6 34  

VI.A 28 13 15 28  

VII.A 23 12 11  4 

VII.B 21 11 10 44 4 

VIII.A 16 10 6  1 

VIII.B 16 7 9 32  

IX.A 17 7 10   

IX.B 18 10 8 35  

2. stupeň 173 91 82 286 14 

Celkový 
počet 

287+ 1  

ž iačka  v  
zahran ič í  

   
 

Počet tried 17     

 

V priebehu školského roka 2014/2015 došlo v počte žiakov k  zmenám, jeden žiak z 1. ročníka 

v pestúnskej starostlivosti opustil školu(február 2015 a odišiel na ZŠ Sládkovičova 

v Ružomberku),  v mesiaci november 2015 prišiel do školy žiak, ktorý bol umiestnený do 9. ročníka a v 

mesiaci jún prišla do školy žiačka dovtedy si plniaca povinnú školskú dochádzku v zahraničí. Bola 

zaradená do 2. ročníka. 

c) počet žiakov zapísaných do 1. ročníka základnej školy: 30 toho prijatých 27 

d) počet končiacich žiakov ZŠ: 37 

9. ročník: 35 žiakov   (94,59%) 

8. ročník: 2 žiaci (5,41%) 

1. Gymnázium  4. ročné:  14 žiakov (37,84%) 

2. Bilingválne gymnázium: 1 žiak (2,70%) 

3. Konzervatórium: 1 žiak (2,70%) 

4. Obchodná akadémia: 2 žiaci (5,41%) 

5. SOŠ – 4. ročné (študijné odbory): 12 žiakov (32,43%) 

6. SOŠ – 3. ročné (učebné odbory): 6 žiakov (16,22%) 

7. SOŠ – 2. ročné (učebné odbory): 1 žiak (2,70%) 
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Všetci žiaci končiaci ZŠ – dochádzku boli do škôl prijatí a vykonali zápis. 

e) údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelávania 

§ 2. ods. 1 e 

Klasifikácia tried 
Trieda ANJ BIO DEJ ETV FYZ GEG HUV CHE INF MAT  NBV NEJ OBN 

1. A trieda             1     1 1     

1. B trieda             1     1 1     

2. A             1     1,21 1     

2. B trieda             1     1,27 1     

3. A trieda 1,42           1     1,21 1     

4. A trieda 1,47           1     1,59 1     

4. B trieda 1,35           1     1,59 1     

5. A trieda 1,89 1,67 1,78     2 1   1 2,5 1   1,17 

5. B trieda 2,06 1,75 2,06     2 1   1 2,13 1,19   1,44 

6. A trieda 2,25 1,46 2,39   1,54 2 1 1,11 1 2,79 1 1,43 1,32 

7. A trieda 1,83 1,96 2,17 1 1,7 2,04 1 1,87 1 1,87 1 2,05 1,39 

7. B trieda 2,33 1,86 2,33   1,9 1,9 1 1,52 1 1,86 1 1,72 1,29 

8. A trieda 2,06 1,56 2,19   2,19 1,5   1,31 1 2,19 1 2 1,38 

8. B trieda 2,25 1,63 2,69   2,5 1,63   1,81 1 2,81 1,13 2,31 1,38 

9. A trieda 1,76 1 2,06   2 1,06   1,53   2,59 1 1,76   

9. B trieda 1,56 1 2   1,78 1   1,44   1,89 1 1,61   
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Trieda PDA RGV SJL SPR SEE THD TSV TEV VLA  VUM  VYV  

1. A trieda 1   1,06 1       1     1 

1. B trieda 1   1,07 1       1     1 

2. A 1,21   1,44 1       1 1,13   1 

2. B trieda 1,13   1,47 1       1 1,07   1 

3. A trieda 1,32   1,42 1       1 1,21   1 

4. A trieda 1,53   1,71 1       1 1,59   1 

4. B trieda 1,65   1,65 1       1 1,53   1 

5. A trieda   1 2,06 1   1,06 1       1 

5. B trieda   1,13 2,25 1   1,06 1       1 

6. A trieda   1,04 2,39 1     1       1 

7. A trieda   1 2,61 1,04 1 1 1       1 

7. B trieda   1 2,76 1 1 1 1       1 

8. A trieda   1,25 2,63 1 1 1 1     1,19   

8. B trieda   1,13 3,06 1 1,06 1 1     1,06   

9. A trieda   1 1,88 1   1 1     1   

9. B trieda   1,17 1,89 1   1 1     1   

 

Ako aj posledné roky nebolo tomu aj v tomto školskom roku inak sme zaznamenali, že žiakom 4. 
ročníka po prechode na nižšie stredné vzdelávanie sa zhoršil priemer známok z MAT a SJL. Vo 
výraznejšie miere sa to tento školský rok prejavilo v predmete MAT. Tento stav sa budeme snažiť 
odstrániť a prihliadať aby boli fakty zaznamenané a odstraňované nielen na stupni nižšieho stredného 
vzdelávania, ale aj na primárnom stupni. Budeme preto na metodickom združení primárneho stupňa 
venovať tejto problematike zvýšenú pozornosť a snažiť sa to dosiahnuť napr. nasledujúcimi cieľmi ako, 
aby boli na žiakov kladené vyššie nároky, boli viac učený k samostatnosti a pripravovali sa na prechod, že 
ich už nebude učiteľ učiť všetky predmety ale od nového školského roka, keď postúpia na stupeň nižšieho 
stredného vzdelávania budú musieť stíhať nielen zrýchlené tempo, zvýšené nároky ale aj aby zvládali 
väčšiu flexibilitu a samostatnosť, ktorá sa v nich už v piatom ročníku očakáva. 

POVINNE VOLITE ĽNÝ PREDMET : etická výchova: 1 

    katolícka náboženská výchova: 285 
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Prospech žiakov 
Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

1. A trieda 13 16 0 0 

1. B trieda 16 15 0 1* 

2. A 16 16 0 0 

2. B trieda 15 15 0 0 

3. A trieda 19 19 0 0 

4. A trieda 17 17 0 0 

4. B trieda 17 17 0 0 

5. A trieda 18 18 0 0 

5. B trieda 16 16 0 0 

6. A trieda 28 28 0 0 

7. A trieda 23 23 0 0 

7. B trieda 21 21 0 0 

8. A trieda 16 16 0 0 

8. B trieda 16 15 1 0 

9. A trieda 17 17 0 0 

9. B trieda 18 18 0 0 

*Neklasifikovaný žiak z 1.B triedy bol z dôvodu tohože, že počas školského roka odišiel zo školy tak ako bolo vysvetlené v časti 
b). 

PROSPECH: prospeli: 286 

  neprospeli: 1 

Žiačka, ktorá neprospela v ôsmom ročníku si plnila na škole deviaty rok povinnej školskej dochádzky 
a v školskom roku 2015/2016 pokračuje na SOŠ – 2-ročné štúdium. 

Výsledky celkového prospechu 

trieda PVD P PV N 
1.A   16     
1.B   15     
2.A   1 15   
2.B   1 14   
3.A 5   14   
4.A 1 6 10   
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4.B 6 3 8   
5.A 3 8 7   
5.B 8 5 3   
6.A 10 10 8   
7.A 5 9 9   
7.B 6 9 6   
8.A 8 4 4   
8.B 4 8 3 1 
9.A 4 5 8   
9.B 6 4 8   

spolu 66 104 117 1 

 

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 
Zam. na 

žiaka 
Ospravedlnené 

Ospr. na 
žiaka 

Neospravedlnené 
Neosp. na 

žiaka 

1. A  13 1126 70,38 1126 70,38 0 0,00 

1. B  16 754 48,99 754 48,99 0 0,00 

2. A 16 676 44,70 676 44,70 0 0,00 

2. B  15 588 39,20 588 39,20 0 0,00 

3. A  19 859 45,21 859 45,21 0 0,00 

4. A  17 863 50,76 863 50,76 0 0,00 

4. B  17 687 40,41 687 40,41 0 0,00 

5. A  18 953 52,94 953 52,94 0 0,00 

5. B  16 975 60,94 975 60,94 0 0,00 

6. A  28 1704 60,86 1704 60,86 0 0,00 

7. A  23 1479 64,30 1479 64,30 0 0,00 

7. B  21 1232 58,67 1220 58,10 12 0,57 

8. A  16 1287 80,44 1287 80,44 0 0,00 

8. B  16 1632 102,00 1543 96,44 89 5,56 

9. A  17 1537 90,41 1537 90,41 0 0,00 

9. B  18 2184 121,33 2184 121,33 0 0,00 
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VÝSLEDKY CELOPLOŠNÉHO TESTOVANIA ŽIAKOV 9. RO ČNÍKA 2015 

 Slovenský jazyk : 65,24 %     Matematika: 60,86 % 

Základná škola dosahuje už niekoľko rokov po sebe veľmi dobré výsledky čo sa týka 

celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka  Testovanie 9. Nebolo tomu inak aj v tomto školskom roku. 

V obidvoch prípadoch sme dosiahli vyšší priemer  ako bol celoslovenský (SJL = 62,58% a MAT = 

52,68%). Tieto dlhodobé veľmi kvalitné výsledky treba pripísať zásluhe učiteľov, ktorý sa žiakom venujú 

aj v rámci mimoškolskej záujmovej činnosti a po celý rok ich pripravujú na Testovanie 9.  

ZNÍŽENÁ ZNÁMKA:  2 .  s tupeň :  1 

3.  s tupeň :  0 

4.  s tupeň :  0 

V tomto školskom roku bola znížený známka zo správania udelená v treťom štvrťroku šk. roka za 

opakované závažné porušenie školského poriadku. 

POCHVALA RIADITE ĽOM ŠKOLY:  26 žiakom 

POCHVALA TRIEDNYM U ČITEĽOM :  73 žiakom 

f) Zoznam uplatňovaných učebných plánov 

UČEBNÝ PLÁN  

I. stupeň  I. - IV.   ročník sa vzdelával podľa ŠkVP schváleného na rok 2014/2015 

II. stupeň  V. – IX. ročník sa vzdelával podľa ŠkVP schváleného na rok 2014/2015 

RÁMCOVÝ PLÁN  

Rámcový plán pre primárny stupeň vzdelávania 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Počet hodín za 1. – 4. roč. 

povinné voliteľné Spolu 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 26 9 35 

 Cudzí jazyk/Anglický jazyk 6 1 7 

Príroda a spoločnosť Prírodoveda  3 1 4 

 Vlastiveda  3 0 3 

Človek a hodnoty Etická vých./Náboženská výchova 4 0 4 

Matematika a práca s 
informáciami 

Matematika 14 6 20 

 Informatická výchova 3 0 3 

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie 1 0 1 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 4 3 7 

 Hudobná výchova 4 0 4 

Zdravie a pohyb Telesná výchova 8 0 8 
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Povinné hodiny spolu  76   

Voliteľné hodiny   20  

Hodiny spolu    96 

  76 20 96 

 

Rámcový plán pre nižšie stredné vzdelávanie 

                   počet hodín za roč. 5.-
9.   

vzdelávacia oblasť          vyučovací predmet povinné voliteľné spolu 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a 
literatúra 23 2 25 

Prvý cudzí jazyk 15 1 16 

Druhý cudzí jazyk 4 1 5 

Príroda a spoločnosť 

Prírodoveda 0 0 0 

Vlastiveda 0 0 0 

Človek a príroda 

Fyzika 5 0 5 

Chémia 4 1 5 

Biológia 5 4 9 

Človek a spoločnosť 

Dejepis 6 3 9 

Geografia 5 2 7 

Občianska náuka 4 0 4 

Človek a hodnoty Etická / nábož. 
výchova 

4 1 5 

Matematika a práca 
s informáciami 

Matematika 19 6 25 

Informatika 2 0 2 

Informatická výchova 0 0 0 

Človek a svet práce 

Pracovné vyučovanie 0 0 0 

Svet práce 1 0,5 1,5 

Technika 1 2,5 3,5 

Umenie a kultúra 

Výtvarná výchova 3 1 4 

Hudobná výchova 3 0 3 

Regionálna výchova 0 5 5 

Výchova umením 1 1 2 

Zdravie a pohyb 

Telesná výchova 0 0 0 

Telesná a športová 
výchova 10 0 10 

Súčet hodín   115 31   

Spolu povinná časť       146 
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STAROSTLIVOSŤ O INTEGROVANÝCH ŽIAKOV A  ŽIAKOV S  PORUCHAMI U ČENIA : 

V školskom roku 2014/2015 navštevovalo základnú školu  18 integrovaných žiakov z toho 7 žiakov 

navštevovalo primárny stupeň a 11 žiakov navštevovalo nižší sekundárny stupeň. Všetci títo žiaci boli 

integrovaní do bežnej triedy ZŠ v Liptovských Sliačoch.  

Na základe odborných odporúčaní z centier sa nám počas šk. roka 2014/2015 zvýšil počet integrovaných 

o 4 žiakov z toho 2 žiaci z primárneho stupňa a 2 žiaci z nižšieho sekundárneho stupňa.  Všetci 

integrovaní žiaci sa vzdelávali podľa individuálneho vzdelávacieho programu odporúčaného centrami 

vychádzajúc z ISCED 1, ISCED 2 s dodržaním Metodických pokynov č. 22/2011 na hodnotenie žiakov 

v ZŠ podľa MŠVVaŠ  SR. 

Pre všetkých integrovaných žiakov sú poskytnuté hodiny rozvoja špecifických funkcií / RŠF / 

u školského špeciálneho pedagóga, ktoré navštevujú v pravidelnom intervale 1 alebo 2 hodinami v týždni. 

Ostatné vyučovacie hodiny sa vzdelávajú spolu s kmeňovou triedou. Starostlivosť všetkých 

integrovaných je založená na individualite  žiaka v jeho prospech k rozvoju reedukácie defektov žiaka. 

Špeciálno – pedagogické vedenia pomáhajú žiakom v utvrdení vedomostí a následnom posune vo 

výchovno vzdelávacom procese.  

Taktiež sa nám rozšírili spolupráce s centrami kde okrem súkromného centra špeciálno pedagogického 

poradenstva / SCŠPP / a centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie / CPPPaP / 

v Ružomberku spolupracujeme aj s centrami súkromným centrom špeciálno – pedagogického 

poradenstva / SCŠPP / a centrom špeciálno pedagogického poradenstva / CŠPP /  v Liptovskom Mikuláši, 

kde tieto centrá navštevujú naši žiaci.  

Naša ZŠ je otvorená starostlivosti o vzdelávanie integrovaných žiakov. Keďže  súčasná doba si vyžaduje 

aby vedomosti, znalosti a schopnosti žiaka sa rozvíjali v symbióze s rozvojom spoločnosti, je nutné 

dodržiavať určitú normu vo vedomostiach  a to sa dá u integrovaných len individuálnou starostlivosťou. 

ABSOLVOVANIE VÝCVIKOV A POBYTOV : 

Plavecký výcvik:  počet žiakov: 17 počet tried: 1 

Iba dvaja žiaci s ročníka sa nezúčastnili plaveckého výcviku. Všetci ostaní žiaci ho zvládli 

a naučili sa plávať. 

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

školy  

PEDAGOGICKÍ A ODBORNÍ ZAMESTNANCI : spolu počet: 27 

z toho: kvalifikovaní: 23 

nekvalifikovaní: 2 z toho doplňujúci si kvalifikáciu: 2 

vychovávateľky v ŠKD: 2 

odborný zamestnanec: 1 (školský špeciálny pedagóg) 
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NEPEDAGOGICKÍ  PRACOVNÍCI : spolu počet: 11 

z toho: administrácia, účtovníctvo: 1  

školník - kurič: 1 

upratovačky: 4 

       kuchárky: 4 

Pracovný pomer: 

pracovný 
pomer 

počet ped. 
zamestnancov 

počet odbor. 
zamestnancov 

počet neped. 
zamestnancov 

počet úväzkov 
pedag. 

zamestnancov 

počet úväzkov 
odbor. 

zamestnancov 

počet úväzkov 
neped. 

zamestnancov 
TPP 19 0 10 19 0 10 

DPP 4 1 0 4 1 0 

znížený úväzok 3 1 4 3 1 4 

ZPS 0 0 0 0 0 0 

na dohodu 3 0 1 0 0 0 
 

Odbornosť vyučovania jednotlivých predmetov v šk. r. 2013/2014 

predmet 
súčasnosť budúcnosť 

predpokladané 
doplnenie 

ÁNO NIE ÁNO NIE ÁNO NIE 

SJL X X X   X    

1 CJ X X X       

2 CJ X           

PRI X           

VLA X           

FYZ   X    X   X  

CHEM X           

BIO X           

DEJ X           

GEO X 
 

        

OBN X 
 

        

ETV/NAV X           
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MAT X           

INF/INV X X  X       

PRV X           

SVP X           

TECH X           

VYV X X    X     

HUV   X    X     

REV X           

VYU  X 
 

        

TSV X           

TEV X           

 

h) údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

druh vzdelávania 
počet vzdel. 

osôb 

priebeh vzdelávania 

začaté prebiehajúce ukončené 

 Inovačné         

 Funkčné         

 Kvalifika čné  3   3    

 Adaptačné  2      2 

 Aktualizačné 23 23  9  23 

 

i) údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

Využívanie IKT 

Škola má tri 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. 

matematika, fyzika, dejepis, zemepis, náboženstvo, cudzie jazyky. O učebne sa stará a vyučovanie vedie 

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

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

 

Aktivity v oblasti regionálnej výchovy a ľudovej kultúry  
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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.  

ZŠ sa podieľa sa na spoluorganizácii „Celoliptovské dni matky“, Fašiangy – Bursa, Vynášanie Murieny, 
Deň matiek.  

Žiaci ZŠ sa podieľali na spracovávaní prvkov tradičnej ľudovej kultúry cez rôzne projekty zo SJL, GEG, 
ANJ, NEJ, VYV, THD, HUV, OBN, PRI, VLA... 

 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 pramene. 

Počas  celého  roka sa  vo  výchovnovzdelávacom  procese  uplatňovali prvky  regionálnej   

výchovy. V náväznosti na jednotlivé ročníky sa rozširujú poznatky o zvyklostiach, tradíciách 

a obyčajoch  v Lipt.  Sliačoch. Systematicky  sa  rozvíja  vzťah  žiakov  k našej obci,  kultúre, 

  vzťah k histórii i významným osobnostiam Lipt. Sliačov. V jeseni sa žiaci VIII. ročníkov spolu  

vyučujúcimi s Mgr. Monikou Žihlavníkovou a  Mgr.  Máriou  Mydliarovou  zúčastnili  regionálo-

dejepisnej  exkurzie  v Partizánskej  Ľupči. Cieľom  exkurzie  bolo  priblížiť  význam  SNP  

 v dejinách  nášho  národa,  priblížiť  život  partizánov a ich činov v rokoch 1944 – 1945, poznať 

 dôsledky marcových zákonov na Židov  žijúcich v Partizánskej Ľupči. Žiaci navštívili jedno 

 z najstarších baníckych miest na Liptove. Oboznámili  sa  s jeho  históriou a dôležitosťou 

pre  rozvoj  cehov  v 16.  a 17.  storočí, s mestskými  výsadami  udelenými  tomuto mestečku kráľom 

Štefanom  V.  a ich  dopad  na  Liptovské  Sliače.  Oboznámili  sa  s  najcennejšími  pamätihodnosťami  a

ko  rímskokatolícky  gotický kostolík sv. Matúša, evanjalický kostol, ktorého oltár vymaľoval 

akad. maliar P. M.  Bohúň  a  renesančné  domy  nemeckých  židovských  kolonizátorov.  Prehliadka  hist

orického  centra Partizánskej Ľupče bola prepojená so stručným oboznámením žiakov o význame SNP 

pri Pamatníku padlých partizánov. Tichú spomienku sme venovali aj popraveným kňazom M.  Martinkov

i, R. Schedovi a ostatným obetiam partizánov  v „Bielej Ľupčianke.“ 

Po návšteve  židovského cintorína sme sa vrátili cez chotár naspäť do našej obce.Poslednou zastávkou 

boli sliačske travertíny – Teplica, kde si  žiaci  po ochutnávke minerálneho prameňa pripomenuli 

povery a povesti viažúce sa k mofetovému prameňu. Počas celého októbra sa vybrané žiačky pripravovali 

 na regionálnu konferenciu, v rámci  ktorej  sa  uskutočnila  i prehliadka medzi  regionálnymi  školami 

v programe  „Regionálne  pexeso.“ Naše žiačky V. Šimčeková (IX. A), S. Vajdová (VII. B) a Radka Potla

nová (VII. A)  boli na prehliadke ocenené najdlhšie trvajúcim potleskom.  Začiatkom  adventu  sme  uspo

riadali  výstavu  adventných  vencov,  ktoré  boli  zhotovené  z tradičných  prírodných materiálov. Vence  

prišiel  posvätiť tunajší  kňaz Mgr. J. Budzák i p.  kaplán 

Mgr. M. Hric. Svätenie vencov sprevádzal náboženskými piesňami školský zbor pod  vedením pani riadit
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eľky PaedDr. Kataríny Plachej.  V jarných mesiacoch  bola  na  našej škole  testovaná  učebnica regionáln

ych  dejín. Témy,  ktoré  v VIII.  a IX.  ročníkoch  odučila  kandidátka  Filozofickej  fakulty  Katolíckej  

univerzity  v Ružomberku, boli príjemným obohatením učebných osnov.  V máji 2015 

sa žiaci našej školy zúčastnili stavania mája. V rámci prípravy na spomínanú  udalosť žiačky VII. –

 IX. ročníka nacvičovali piesne pod vedením p. riaditeľky, ktoré nám pri  stavaní mája prezentovali.  Posl

edný  mesiac  sme  mali  možnosť  sledovať  v areáli  školy i  „váľanie  mája“. 

Koniec  školského roka 2014/2015 sa už tradičnie niesol v duchu šklolskej rozlúčky, ktorá nesie názov  Ju

niáles. 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 rozsiahlejšie zaoberá správa Mgr. Mydliarovej.  

Hasičsko-športový deň 

Základná škola Jozefa Hanulu ako jeden so spoluorganizátorov participovala pri prípravách a 

realizácii „Hasičsko-športovom dni“, ktorý sa konal dňa 18. júla 2015.  

Základná škola sa postarala aj so žiačkami ôsmeho a deviateho ročníka o športový program 

v dopoludňajších hodinách, kedy pre najmenších pripravila športovo-zábavné súťaže Všetci súťažiaci boli 

odmenený sladkou odmenou. 

DFS Sliačanček 

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

podujatiach a rôznych príležitostiach. Rodnú obec a Slovensko viackrát reprezentoval v zahraničí. Detský 

folklórny súbor spolupracuje aj s televíziou, jeho členov bolo možné vidieť v niektorých inscenáciách či 

dokumentárnych 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 2015 súbor absolvoval 1500 vystúpení doma i v zahraničí.  

Žezlo umeleckej vedúcej prevzala po pani učiteľke Alžbete Jackovej pani Blažena Mihulcová. O hudobnú 

stránku – korepetície sa stará p. Vladimír Vician. 

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

Ružomberku, Liptovskom Mikuláši, DFF Likavka, vo Východnej. 
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Základná umelecká škola 

 V Základnej škole v Liptovských Sliačoch pracuje pobočky základných umeleckých škôl. 

Vyučovanie hry na klavír pod vedením  p. Mudičku navštevovalo 20 žiakov. Žiaci svoje zručnosti 

prezentovali na verejných vystúpeniach. Výchovou mladých hudobníkov bude umožnený ďalší rozvoj 

aktivít detského folklórneho súboru Sliačanček. Aj v  tomto školskom roku ponúkla SZUŠ Jánoš pre 

žiakov, ktorý navštevujú hudobný odbor aj možnosť ukázať svoj talent vo výtvarnom odbore. Je určený 

pre žiakov, ktorý navštevujú hudobný odbor a chceli by svoje talenty rozvíjať aj v tomto smere. Prax 

ukázala, že ZUŠ k rozvoju regionálnej školy patrí. Vyučovanie výtvarného odboru pod vedením Mgr. 

Moniky Kolenčíkovej Dis. art. a Michaely Ilavskej Dis. art. navštevovalo 59 žiakov, ktorí úspešne 

reprezentovali školu na výtvarných súťažiach a prehliadkach. 

Podpora zdravia 

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

rok 2014/2015 na úrovni školy a okresu a kraja. 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 vyučovaní. 

 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 životných situácií, pevnej vôli, čestnosti, kolektivizmu, súťaživosti a ďalším dobrým 

charakterovým vlastnostiam. 

Prevencia v   oblasti zdravotnej výchovy  sa  uskutočnila  formou prednášky. Predniesla ju Mudr. 

Nosková na tému Všeobecné zásady správnej výživy. Poukázala na dôležitosť  zvýšenia podielu  

vlákniny v strave prostredníctvom ovocia a zeleniny v 5 farbách dúhy . Upriamila sa na ich priamu 

súvislosť so znížením rizika výskytu cukrovky , kardiovaskulárnych ochorení a zvýraznila ich 

nezanedbateľný  vplyv  na zvýšenie imunity organizmu.  

Teóriu sme uviedli do praxe prostredníctvom Dňa zdravej výživy. V rámci neho si žiaci z prinesených 

surovín pripravili chutné ovocné a zeleninové šaláty. 

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

Športový deň obce, ERKO – humanitná pomoc hladujúcim v Afrike, PZ SR – prevencia proti šíreniu drog 

a propagácii fašizmu, spolupráca s DHZ, Mikroregión ČR – SR. Projekty „Finančná gramotnosť“, 

„Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno – vzdelávacie predmety“, „Elektornizácia 

vzdelávacieho systému regionálneho školstva.“  
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k) údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej štátnou inšpekciou v škole: 

V školskom roku 2014/2015 boli vykonané dve kontrolne činnosti. Prvá bola zameraná na kontrolu  

dokumentácie výkonu štátnej správy riaditeľa základnej školy posúdením jeho rozhodnutí podľa §5 ods.3, 

písm. a) – f), zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonov SNR č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní .Vy konal ju Okresný úrad Žilina, Odbor školstva a prebehla dňa 21.05.2015. Správa z vykonanej 

kontrolnej činnosti zhodnotila, že kontrolované rozhodnutia obsahujú všetky náležitosti a vyžiadaná 

a predložená dokumentácia je v súlade s platnou legislatívou. 

Druhá bola vykonaná Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v L. Mikuláši 

a uskutočnila sa dňa 17.03.2015. Kontrola skontrolovala všetky objekty školy vrátane ŠKD a školskej 

jedálne. ZŠ bolo uložené prejednať so zriaďovateľom – zatekanie do objektu školských dielní a zaslať 

RÚVZ so sídlom v L. Mikuláši písomné vyjadrenie o spôsobe a riešení nedostatku. Správa bola zaslaná 

v stanovenom termíne do konca apríla 2015. 

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

počet učební: základné: 16 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 

výpočtovej techniky, špeciálnej pedagogiky, interaktívna učebňa, oddychová zóna, prírodovedná učebňa, 

jazyková učebňa. Vedenie školy sa usiluje každý rok dopĺňať materiálno-technické zariadenie školy. 

Požiadavky učiteľov na zakúpenie učebných pomôcok sú riešené priebežne – počas školského roka sme 

sa zamerali na zníženie tepelných nákladov – výmena okien na prízemí chodby v pavilóne nižšieho 

stredného vzdelávania a zaviedli sme postupnú rekonštrukciu podlá – boli zrenovované parkety v dvoch 

triedach v pavilóne nižšieho stredného vzdelávania. V areály školy došlo k rekonštrukcii fontány a jej 

spustenia na začiatku nového školského roka. 

 

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

viď SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ZA KALENDÁRNY ROK 2014 –bola predložená na Obecný úrad Liptovské 

Sliače v apríly 2015. 
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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 

Regionálna 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 

sliačanského regiónu a zavedenie moderných informačných technológií, ktoré sa uplatňujú vo 

vyučovacom procese. V školskom roku 2014/2015 boli naplnené všetky ciele, ktoré si škola stanovila 

v realizácii projektu regionálnej výchovy a ľudovej kultúry. Po ukončení projektu  „PREMENA 

TRADIČNEJ ŠKOLY NA MODERNÚ“ aj naďalej pokračujeme vo využívaní IKT vo výchovno-

vzdelávacom procese. Chceme aj v nasledujúcom školskom roku pokračovať v tejto línii. Škola je 

zapojená do ďalších dvoch projektov: „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-

vzdelávacie predmety a Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“. V rámci týchto 

dovch projektov, ktoré budú ukončené vpriebehu školského roka 2015/2016 sa škola obohatila nielen 

o ďalšie dve interaktívne tabule ale snaží sa využívanie inovatývnych didaktických metód s využitím IKT 

techniky v čoraz väčšej miere používať vo vhovno-vzdelávacom procese. Aj preto bola hospitácia 

v školskom roku zameraná práve na túto činnosť. 

V rámci hospitácii sme odhalili slabiny ale aj silné stránky používania týchto metód: 

+ väčšia aktivita žiakov 

+ učiteľ viac využíva hru 

+ skrátenie času napr. pri písaní a opravovaní písomiek 

+ okamžitá spätná väzba pre žiaka ale aj učiteľa 

+väčšie členenie hodín, ktoré prispieva k zvýšeniu pozornosti žiaka (nerobí len jednu činnosť = 

počúva) ale sa priamo zapája, vykonáva aktivitu – pohyb, práca na interaktívnej tabuli a pod.) 

- väčší ruch v triede, ktorý si žiada od učiteľa viacej pochopenia 

- žiaci sa musia naučiť pracovať nielen počúvať a to tak aby nerušili ostatných žiakov 

(napríklad vykrikovanie, keď viem správnu odpoveď, beh k zariadeniu, práca v skupinkách 

a pod.) 

- žiaci na začiatku nevedia pracovať napr. vyhľadávať informácie, správne držať interaktívne 

pero = musí s zvýšiť aktivita učiteľa a chodiť viackrát pracovať so žiakmi aby si zvykli na inú 

činnosť. 

- zlyhanie techniky 

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

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

pedagóg. Každý rok s zvyšuje počet žiakov, ktorý sú buď individuálne začlenený. Vzhľadom k tomu bola 

navýšená pracovná náplň školského špeciálneho pedagóga až na 80%. 



 19

V školskom roku 2014/2015 pôsobilo pri základnej škole 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 

výchovy a vzdelávania 

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 testami zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky 

TESTOVANIE 9 

� činnosť ŠKD 

� vytváranie podmienok pre odborný rast učiteľov 

priemernej úrovni 

� vzdelávacie výsledky dosiahnuté z anglického jazyka na stupni nižšieho stredného vzdelávania 

� koncoročnými výsledkami z matematiky v 8. ročníku 

 

KONTROLNÁ ČINNOSŤ: 

Počet hospitácií: 29    z toho:  pedagogických pracovníkov: 19 

prevádzkových pracovníkov: 10 

odborný pracovník: 1 

 

Organizácia kontrolnej činnosti bola rozpracovaná v ročnom pláne kontrolnej a hospitačnej 

činnosti školy. Boli vykonávané priebežné kontroly školskej dokumentácie v primárnom, v nižšom 

strednom vzdelávaní 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. 

V rámci kontrolnej činnosti a počas pedagogických porád sme viackrát rozoberali kontroly 

dochádzky žiakov do školy. V školskom roku bol u jednej žiačke zaznamenaný zvýšený počet 

neospravedlnených hodín. Problém bol okamžite riešený s rodičom, obecným úradom ako aj školským 
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úradom v Likavke. S tým ako má postupovať triedny učiteľ podľa platnej legislatívy boli znovu 

oboznámený pedagogickí pracovníci počas pedagogickej porady. 

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

zaostávajúcimi 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: 2 žiaci 

 

Matematická pytagoriáda V. – VIII. ro č.: 

    OK riešitelia: 19 

    4. miesto – Kristína Sleziaková 

    2. miesto – B. Piatková 

 

  Matematická olympiáda VI. – VIII. ro č.: 

    Okresné kolo: 43žiakov 

1. miesto: Barbora Piatková 

 

Matematický „Klokan“ : 

    riešitelia: 107 žiakov I. – IX. ročníka 

    7 úspešní riešitelia (Školský šampión – Anton Moravčík) 

 

Slovenský jazyka literatúra. 

  Olympiáda Slovenský jazyk a literatúra: 

OK: A te gejdošová – 4. miesto 

 

Náboženská výchova: 

  Biblická olympiáda 

    školské kolo: 47 žiakov V. – VIII. ročníka 
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OK  - účasť: N. Dvorská, J. Priesolová, K. Nemčeková – 7.A 

PREDMETOVÉ SÚŤAŽE : 

Fyzika: 

 Čo vieš o hviezdach 

   OK 5 žiakov 

   Úspešný riešiteľ:  

Slovenský jazyk a literatúra: 

Hviezdoslavov Kubín 

  školské kolo 18 žiakov 

  OK HK: Denis Šimček, Simona Vajdová, Vanesa Šimčeková 

Šaliansky Maťko 

  OK – 2. miesto Denis Šimček 

A slovo bolo u Boha 

  KK – účasť Denis Šimček 

Hudobná výchova: 

Stretnutie s koledami 

OK 8 žiačok 1. miesto 

  Anglický jazyk 

- divadelné predstavenie Peter Balck 2 

  účasť: žiaci VIII. – IX. roč. 

Občianska náuka: 

Olympiáda ľudských práv (5. – 8. ročník) – školské kolo 

VÝTVARNÉ SÚŤAŽE : 

− Detský čin roka 2014 (9. Ročník) 

− Vianočná pohľadnica – KK 

− Povedz drogám nie 

− Ľudské práva očami detí 
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− Bocian 

− Voda 

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE : 

XXXX. ročník Behu okolo Sliačov 

7. 9. 2013 sa konal už 41. ročník Behu okolo Sliačov. Na podujatí sa organizačne zúčastnili 

učitelia našej školy a 56 žiakov v súťaži. 

IX. 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 

21. februára 2015 (pondelok) 19. ročník stolnotenisového turnaja pre žiakov. Do súťaže sa aktívne 

zapojilo 25 žiakov. Svoje sily si medzi sebou zmerali nielen žiaci ktorí navštevujú stolnotenisový krúžok 

ale aj jeho amatérski priaznivci.  

Umiestnenie:  mladšie žiačky (1-5ročník) 

1./ Zadrapová Zuzana  

2./ Gejdošová Emília  

mladší žiaci (1-5 roč.) 1./ Nemček Pavol  

2./ Caban Dávid  

3./ Jacko Lukáš  

staršie žiačky (6-9 roč.) 1./ Iváková Mária  

2./ Iváková Bianka  

3./ Piatková Barbora  

starší žiaci (6-9 roč.) 1./ Marek Tvarožný  

2./ Samuel Hlavatý  

3./ Michal Gejdoš  

Okresné kolo v cezpoľnom behu 

Účasť: 9 žiaci 

2.miesto družstvo chlapcov : F. Pustaj, M. Dobrík, M. Bielený 

2. miesto V. Nemčeková VIII.A 

MC Donald CUP – fotbal 

- obvodové kolo zmiešaných družstiev 

Kvalifikácia vo vybíjanej žiačok V. – IX. roč. 
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účasť 12 žiačok 

žiačky obsadili I. miesto 

Okresné kolo vo vybíjanej žiačok V. – IX. roč. 

účasť 12 žiačok 

žiačky obsadili II. miesto 

Krajské  kolo v stolnom tenise žiakov 

účasť: 4 žiaci, II. miesto ( Pavol Nemček, Samuel Hlavatý, Michal Gejdoš, Marek Tvarožný 

Obvodné kolo v atletike 

účasť 9 žiačok, 4 žiakov 

Vanda Nemčeková 1. miesto beh na 300 m; 1. miesto – beh na 60 m 

Vanesa Šimčeková – 2. miesto – výška 

Damiána Šimčeková – 1. miesto – guľa 

Bianka Iváková – 3. miesto – guľa 

Štafeta – 3. miesto 

Mário Dobrík – 5. miesto - kriketka 

Krajské kolo v atletike 

Účasť: Vanda Nemčeková – 60 m – 4. miesto a 300 m beh – 2. miesto 

Damiána Šimčeková – guľa – 2. miesto 

Najlepší športovec roka: Marek Tvarožný 8.A 

Najlepšia športovkyňa  roka: Vanda Nemčeková IX.A 

Najaktívnejší žiak: Vanesa Šimčeková 9.A 

Najaktívnejšia trieda v školskom roku 2014/2015 

I. miesto 9.A 

Zber liečivých rastlín 

Spolu nazbieraných 588,37 kg liečivých rastlín  Ø na žiaka 2,04 kg 
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Vytvorená hodnota: 597 €   Ø na žiaka: 1,282 € 

Suma na žiaka 2,07 € 

Odmena za liečivé rastliny pre jednotlivé triedy: 

Primárne vzdelávanie: 

1. – 4.A 

2. – 4.B 

3.  – 1.A 

Nižšie stredné vzdelávanie: 

1.  – 9.A 

2. – 5.A 

3. – 7.B 

 

Zber papiera 

 Spolu nazbieraných 5400 kg - Ø na žiaka: 18,81 kg 

Zber bateriek 

 Spolu nazbieraných 146 kg - Ø na žiaka: 0,52 kg 

 Zber použitých poštových známok „Skutok lásky“ 

Spolu nazbieralo 1951 známok 
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AKTIVITY 1. – 4. ROČNÍKA  

Slovenský jazyk  

V rámci rozvoja čitateľskej gramotnosti sa konala súťaž o „ČITATEĽSKÉHO KRÁĽA“ 
v druhom, treťom a štvrtom ročníku.  113 žiakov bolo zapojených do súťaže Hviezdoslavov Kubín. 
Školské kolo absolvovalo  13 detí. Najúspešnejším recitátorom v poézii bola N. Meleková z III.A, 
v próze J. MojšováL z III.A.  Zara Sliacka z III.A sa v okresnom kole  Šalianky Maťko umiestnila 
na 2. mieste a zúčastnila sa krajského kola. K Medzinárodnému dňu knižníc sa v triedach konali 
besedy o prečítanej knihe.  Žiaci tretích a štvrtých  ročníkov  sa zúčastnili  besedy s ornitológom 
a spisovateľom  Ing. Miroslavom Sanigom.  

Matematika 

Žiaci 3. – 4 .ročníkov sa zúčastnili súťaže 

Pytagoriáda 

Riešilo: 3. ročník - 10 žiakov  Okresné kolo: 3. ročník – 3 žiaci 

  4. ročník – 15 žiakov  Okresné kolo: 4. ročník –4 žiaci     

Klokan 

Medzinárodnej súťaže sa zúčastnilo celkom 40 žiakov z ročníkov 1. – 4. 

Školským šampiónom bola D. Cabanová z I.A.       
 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 sa zúčastnilo v školskom kole 20 žiakov.  

I. ročník – 5 žiaci, II. ročník – 5 žiakov, III. ročník – 4 žiakov, IV. ročník – 6 žiakov 

Našu školu v okresnej súťaži reprezentovala žiačka Vanesa Kováčiková z II.B . 

Výtvarná výchova 

V školskom roku sme sa zúčastnili rôznych výtvarných súťaží, v ktorých si žiaci vyskúšali rozličné 
techniky a materiály. Tvorili na témy: 

- Bocian biely 

- Povedz drogám NIE 

- Záložka do knihy 

- Voda a udržateľný rozvoj 

- Vesmír očami detí 

- Krása ukrytá v rozprávkach 
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Veľa iných súťaží bolo uskutočnených v rámci globálneho vzdelávania a environmentálnej, 
protidrogovej výchovy, regionálnej výchovy, aj v rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu: 

-  v rámci týždňa ZDRAVEJ VÝŽIVY sa uskutočnil beh celých triednych kolektívov – 770 

METROV KU ZDRAVIU  

- SVETOVÝ DEŇ ĽUDSKÝCH PRÁV – žiaci sa venovali problematike ľudských práv 

a vytvorili projekt 

- pri príležitosti DŇA ZEME –EKO MÓDNA PREHLIADKA – vytváranie odevov zo starých 

novín a časopisov, vytváranie správnych postojov žiakov k životnému prostrediu (50 

nádherných modelov) 

 Telesná výchova 

- žiaci sa zúčastnili behu okolo Sliačov, sezónne pohybové hry na snehu, triedy súťažili vo 

vybíjanej, futbale  

Prírodoveda 

- tematický deň k Svetovému dňu vody 

- v rámci Dňa ochrany zvierat žiaci vytvárali zvieratká z odpadového materiálu, napodobňovali 

zvieratká žijúce v jednotlivých prírodných spoločenstvách 

- besedy k Svetovému dňu výživy, zdravý spôsob života  

- vychádzky k minerálnym prameňom Teplica, Medokýš 

- Ochrana orlov krikľavých na Slovensku – prednáška s Ing. Květou Keckovou 

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

Žiaci ročníkov 1 – 4 sa priebežne zapájali do zberu liečivých bylín, papiera a malých bateriek. 

Iné aktivity 

V tomto školskom roku boli žiaci z 2. a 4. ročníkov  zapojení do celoslovenskej súťaže 
„Všetkovedko“ (22 žiakov), v ktorej  preukazovali svoje vedomosti z rôznych oblastí. 

II. ročník - 10 žiakov, III. ročník – 6 žiakov, IV. ročník – 6 žiakov 

Úspešní riešitelia: N. Stránska II.A; N. Meleková, J. Mojšová – III.A; G. Littvová – IV.A 

Regionálna výchova 

- jej cieľom vo vyučovacích predmetoch bolo veku primeraným spôsobom rozšíriť poznatky 

o našom regióne 

- poznatky o svojej obci majú v žiakoch zanechať hlbokú stopu hrdosti na svoju obec, jej ľudovú  
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- kultúru a prírodné krásy 

Regionálne výchova 

- jej cieľom vo vyučovacích predmetoch bolo veku primeraným spôsobom rozšíriť poznatky o 

našom regióne 

- poznatky o svojej obci majú v žiakoch zanechať hlbokú stopu hrdosti na svoju obec, jej ľudovú 

kultúru a prírodné krásy 

 

Zápis do I. ročníka 

Dňa 19. 1. 2015 sa konal zápis do I. ročníka. Zápisu sa zúčastnili všetky vyučujúce ročníkov 1 – 4 

a školsky špeciálny pedagóg pani uč. K. Rybárska, učiteľky materskej školy. Bolo zapísaných 30 

prvákov. Po celkovom zhodnotení bolo do I. ročníka prijatých 28 žiakov, dvaja rodičia požiadali o odklad 

povinnej školskej dochádzky, jeden rodič začiatkom júla prehlásil a jeho dieťa si bude plniť povinnú 

školskú dochádzku v ZŠ s MŠ Lisková a jeden žiak si plní povinnú školskú dochádzku mimo územia 

Slovenskej republiky. Celkovo má nastúpiť do 1. ročníka k 15.9.2015 27 prvákov. 
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3. ĎALŠIE SÚŤAŽE A AKTIVITY: 

Škola podporujúca zdravie  

- OŽaP 

- Okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov 7. – 9. ročníkov 

- Mesiac úcty k starším (október) – darčeky pre starých rodičov (9. Ročník) 

- „Tanec v srdci“ (15.10.2015) 

- Mc Donald cup – futbal chlapcov a dievčat 

- Týždeň zdravej výživy (Metrov ku zdraviu 

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

2. časť odborné prednášky 

- Svetový deň jablka – aktivity v ročníkoch 1. – 4  

- Výtvarná súťaž v rámci kampane „Červené stužky“ – tvorba pohľadníc 

- Svetový deň boja proti AIDS – relácia 

- Stretnutie pri adventnom venci 

- Vianočná besiedka 

- Mikuláš v škole 

- Kŕmenie vtáčikov – žiaci 1. – 4 roč. – vtáčie búdky a kŕmenie zvieratiek počas zimy 

- Svetový deň vody – výroba plagátov „Kvapka vody pre život“ 

- EKODNI JAR 2014 – v spolupráci s SMOPAJ – LM 

- Deň matiek – príprava kultúrneho programu žiakov 1. – 4. ročníka 

- Zber papiera 

- Liečivé rastliny – súťaž 

- Organizácia športovo branný pretek 2015 

- Zber použitých batérií 

- Dôvera Cup vo futbale 

- Coca Cola Cup (28.10.2014) 

- In sano corpore sana – žiaci 1. – 4. ročníka uskutočnili medzitriedne súboje vo vybíjanej 

- Svetová deň AIDS 

- Sliačanská latka 2014 – športová súťaž pre žiakov ZŠ (6.12.2014) 

- Cvičme v rytme – zacvičme si spoločne v telocvični a „Zumba maratón“ 

- Bol raz jeden život – DVD a následná beseda 

- Postavme si snehuliaka – súťaž žiakov primárneho vzdelávania 

- Alkohol – metla ľudstva – výtvarné dielka žiakov 

- Čítanie z knihy Zdravý životný štýl – Filipove dobrodružstvá v 2. Až 4. ročníku 

- Svetový deň zdravia – na TSV sa konali zápasy vo vybíjanej medzi 4. až 6. ročníkom  

- MDD v spolupráci s Hasičským zborom L. Sliače a Obecným úradom L. Sliače 

(športovo-zábavné aktivity) – 1.6.2015 
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Enviromentálna výchova 

- EKO-dni 

- Deň stromov – nástenka v pavilóne 5. – 9. ročníka 

- Zber papiera 

- Svetový deň boja proti AIDS – školská rozhlasová relácia 

- Deň Zeme – upratovanie obce 

- Výtvarná súťaž „Bocian biely“ 

- Chránené živočíchy na územi SR a význam stromov (5. – 6. ročník 

- Ako sa starať o zvieratká v zime – kŕmenie vtáčikov (1. – 4. ročník) 

- Spotreba energie – FYZ 

- Život pod bielou perinou 

- Medzinárodný deň mokradí – nástenka na nižšom strednom vzdelávaní (2.2.2015) 

- Výtvarná súťaž „Naše vtáky“ 

- Naše ryby – DVD film (6. Ročník BIO a beseda 5. a 7. ročník) 

- Výchovný koncert NATURA (pre primárne vzdelávanie) 

- Svetový deň vody – rozhlasová relácia, výroba plagátov na tému „Kvapka vody pre 

život“ 

- Liečivé rastliny – domáca lekáreň (BIO – 5. ročník)  a 8. ročník mal vychádzku na 

Sliačanské travertíny. 

- Medzinárodný deň vtáctva – nástenka a nižšom strednom vzdelávaní 

- Módna prehliadka šiat s recyklovaného materiálu žiakov 1. – 4. ročníka bola 

sprístupnená aj pre žiakov nižšieho stredného vzdelávania 

- Život pltníkov na Liptove – vychádzka v rámci RGV 

- Prednáška „Mokrade Liptova“ pre žiakov nižšieho stedního vzdelávania (28.4.2015) 

- Deň  zmeny – návšteva SCP Ružomberok dňa 21.5.2015 žiakmi 4. ročníka 

- Európsky deň národných a prírodných parkov GEG v 5. – 6. Ročníku 

- Sen jedného duba – divadelné predstavenie v Žiline (25.6.2015 – piaty ročník) a „Hmyz 

modrej planéty“ – environmentálne zamerané divadelné predstavenia 

- Kreslenie na asfalt – žiaci primárneho vzdelávania 

- Nástenka – význam zberu liečivých rastlín – nižšie stredné vzdelávanie 

- Výtvarná súťaž „krásy Slovenskej prírody“ v rámci besedy s Prof. Sanigom, ktorú 

zorganizovalo KSLS 

- Svetový deň životného prostredia – prezentácia „Znečisťovanie prírody“ – primárne 

vzdelávanie a tretí ročník vytvoril projekt „Úžasná planéta“ 

- Čistenie prírody od chaty Urbár po Medokyš – žiaci nižšieho stredného vzdelávania 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

- Zber poštovných známok – súťaž 

- Projekt „Červené stužky“ 

- Medzinárodný deň boja proti fašizmu a antisemitizmu – DVD film – žiaci 9. Ročníka 

- „Vianoce v srdciach žiakov“ – návšteva domova dôchodcov 
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- Vianoce – prezentácie, básničky, príbehy 

- Svetový deň manželstva (február 2015 – triednické hodiny) 

- Prednáška MUDr. Javorka „Anatómia a fyziológia rozmnožovacej sústavy, 

psychologické a fyziologické zmeny v období dospievania 

- Moja bábková rodina – vzťahy s druhými ľuďmi 

Vyhodnotenie protidrogovej prevencie 

- Nikdy nezober drogu – plagáty žiakov žiakov 4. ročníka 

- Výtvarná súťaž „Povedz nie drogám“ 

- Mesiac úcty k starším – Zber dobrých skutkov 

- Rozhodni sa správne (18.11.2014) návšteva PZ SR v Ružomberku 

- Svetový deň nefajčenia – triednické hodiny (november 2015) 

- Oboznámenie sa s knihou Filipove dobrodružstvá 

- Dotazník k zisťovaniu aktuálneho stavu drogovej scény a sociálno - patologických javov 

na primárnom vzdelávaní 

- Svetový deň bez tabaku – žiaci 1. ročníka výroba veľkej cigarety a výroba tričiek – 

Zákaz fajčiť plus beseda (31.5.2015) 

Iné 

- Celoliptovské dni matky (20-22.8.2014) 

- Výstava 65. Výročia založenia DFS Sliačanček (20-22.8.2014) 

- Návšteva detského dopravného ihriska v RbK (18.9.2014) – žiaci 4.A a žiaci 4.B 

navštívili Liptovské múzeum v RbK 

- Európsky deň jazykov 

- Regionálno-dejepisná exkurzia v Partizánskej Ľupči pri príležitosti 60. výročia SNP 

- „Držíme sa za ruky“ – akcia na primárnom stupni vzdelávania pri príležitosti Svetového 

dňa mieru 

- Tvorba darčekov pre seniorov pri príležitosti dňa starších (9. Ročník) 

- Literárna exkurzia do Matice Slovenskej (9. roč.) 

- Divadelné predstavenie jazykárov v Ružomberku „Čierny Peter“ 

- Literárna exkurzia Dolný Kubín 

- Blokové vyučovanie pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie (zapracovanie 

prierezových tém do života školy) 

- Mesiac úcty k starším (NBV) 

- Medzinárodný deň školských knižníc 

- Zbierka poštových známok – Dobrý skutok 

- Konferencia v Očovej (reprezentácia školy) okresné kolo v stolnom tenise – družstvá 

- A slovo bolo u Boha – recitačná súťaž 

- Svetový deň detí (20.11) čítanie rozprávok 99 bratov 

- Detský čin roka 

- Svätenie adventných vencov (1.12.2014) 

- Všetkovedko (02.12.2014)  
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- 65. Výročie založenia DFS Sliačanček – kultúrny program v Kultúrnom dobe L. Sliače 

(28.12.2014) 

- Pošta Ježiškovi – pohľadnice 

- Vianočná besiedka (18.12.2014) v KD 

- Vianočné aranžovanie – výroba adventných vencov 

- Namaľuj si svoje práva – regionálna výchova 

- Svetový deň mieru – DEJ (1. – 6. Ročník akcia „držíme sa sa ruky“, 3.A projekt 

„Drahocenný mier“ 

- Deň pamiatky holokaustu (27.1.2015) – DEJ (9. ročník) – téma holokaust, 

antisemitizmus 

- Detský karneval (29.1.2015) 

- Novoročné priania – triednické hodiny 

- Svetový deň mobilu – triednické hodiny 

- Valentín – výtvarné a modelovanie „Valentínskych srdiečok“ 

- Valentínsky školský bál (14.2.2015) 

- Strom priateľstva – zhotovili žiaci primárneho vzdelávania 

- Šikanovanie – triednické hodiny 

- Slepá dôvera na hodinách RGV (8. ročník) 

- Moja bábková rodina – vzťahy s druhými ľuďmi v spolupráci s ŠKD (primárne 

vzdelávanie) 

- Výchovný koncert „Odísť z domu“ (18.3.2015) pre nižšie stredné vzdelávanie 

- Medzinárodný deň za odstránenie diskriminácie (26.3)„Rasa nerozhoduje“ – prezentácia 

PPT plus diskusia na RGV v 8. ročníku 

- „Deň zápasu za ľudské práva“ (25.3.2015) diskusia so žiakmi v ŠKD 

- Marec mesiac knihy – návšteva knižnice žiakov primárneho vzdelávania 

- Veľkonočné aranžovanie na VYV na primárnom vzdelávaní 

- „Chcem vedieť viac o ľudských právach“ v 5.a na RGV – práca s internetom, kreslenie 

- Návšteva mestskej knižnice so žiakmi 5. a 8. ročníka 

- Prezentácia školy v rámci projektu Comenius 8 krajín Európy 

- „Čas premien“ – prednáška p. Viery Holecovej 

- Svetový deň ľudských práv – triednická hodina 7.B – tvorba tričiek 

- Medzinárodný deň slobody a tlače – SJL (8. ročník) 

- Týždeň priateľstva na triednických hodinách 1. – 4. ročník 

- List pre priateľa – uplatnenie zručnosti priateľstva v reálnom živote v rámci práv dieťaťa 

– 5. ročník 

- Súťaž – Práva dieťaťa (hodnotenie násteniek)  

1. miesto – 5.A 

2. miesto – 8.A 

3. miesto – 7.B 
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- Relácia „Deň oslobodenia nad fašizmom“ 

- Návšteva Galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku (14.5.2015) 

- Výtvarná súťaž s SCP Mondi – výhra 1. Miesto (výlet do JOJ televízie) – 4.B trieda 

- Návšteva technického múzea vo Viedni – 9. ročník 

- Výlet pre žiakov „Po stopách mužov SNP – v spolupráci so Zväzom protifašistických 

bojovníkov 

- Juniáles (21.6.2015) 

KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ 

V školskom roku 2014 /2015 pracovalo v záujmových útvaroch CVČ 219 žiakov v 25 krúžkoch. 
Celkovo navštevovalo záujmové útvary 449 žiakov.  15 krúžkov viedli interní pedagogickí pracovníci 
a 10 krúžkov pracovalo pod vedením externých pracovníkov.  

Počet vydaných vzdelávacích poukazov: 286 

Počet prijatých vzdelávacích poukazov: 219 

CVČ pri ZŠ Jozefa Hanulu implementuje do svojej činnosti tie prioritné úlohy a opatrenia, ktoré 
vychádzajú z Koncepcie štátnej politiky vo vzťahu k deťom  a mládeži do roku 2007, ktorú schválila 
vláda SR vo forme Akčného plánu koncepcie na rok 2007. 

 Zoznam krúžkov a mená ich vedúcich 
  

Tajomstvá čísel Mgr. Zuzana Nemčeková 

Tvorivé písanie I, II Mgr. Galina Lukáčová 

Šikovníček Mgr. Zuzana Nemčeková 

Zumba Mgr. Zuzana Nemčeková 

Volejbalový krúžok Mgr. Miroslav Petruf 

Florbal Mgr. Miroslav Petruf 

Pytagoras Mgr. Peter Hudák 

Tenisový krúžok Ing. Miroslav Hanula 

Hasičský krúžok Bc. Miroslav Caban 

Stolnotenisový krúžok Mgr. Milan Gejdoš 

Turistický krúžok I  Mgr. Oľga Šišková 

Turistický krúžok II Mgr. Magdaléna Gejdošová 

Basketbalový krúžok Katarína Ondrejková 

Detský spevokol Mgr. Miroslava Kelčíková 

Futbalový krúžok I, II, III Mgr. Miroslav Petruf 

Futbalový krúžok IV Mgr. Ladislav Šimček 

Rybársky krúžok Peter Šubjak 

Chodníček poznania I  Mgr. Zuzana Klincová 
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Chodníček poznania II Mgr. Iveta Svajčiaková 

Detský folklórny súbor Sliačanček Martina Bobeková 

Krátky stľpik Mgr. Ľuboslava Javorková 

laŠportovo – gymnastický Mgr. Lucia Hanáková 

  



 35

ĎALŠIE INFORMÁCIE O ŠKOLE: 

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

boli odmenené. 

• Realizácia projektu „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ a 

„Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno – vzdelávacie predmety“ 

• Stolnotenisový turnaj „O pohár starostu obce““ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     PaedDr. Katarína Plachá,   Bc. Milan Frič, 

06. októbra 2015   riaditeľka ZŠ     za zriaďovateľa 

 


