
SPRÁVA ZA PK  ČLOVEK A HODNOTY, šk. rok 2017/2018 

 
1.VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES 

 

1.1 Vyučovanie katolíckeho náboženstva bolo realizované v tomto školskom roku podľa 

platných osnov na vyučovanie náboženstva na cirkevných školách schválených ministerstvom 

školstva. Okrem toho boli učebné osnovy doplnené podľa potrieb vyplývajúcich z praxe. Vo 

všetkých ročníkoch bolo vyučovanie zrealizované podľa tematických plánov, ako 

v katolíckom náboženstve tak i na hodinách výchovy k manželstvu a rodičovstvu. Vyučovanie 

sme realizovali ako prácou s klasickými učebnicami a pracovnými zošitmi, tak aj digitálnymi 

prostriedkami a prezentáciami, s príležitostným zavedením filmových predstavení podľa 

tematiky, ktoré sme následne aj rozdiskutovali a zhodnotili. 

 Na úseku výchovy žiakov sme sa snažili o dôsledné dodržiavanie práv dieťaťa, 

sledovať zmeny v správaní detí a predchádzať zanedbávaniu detí v rodinách a riešeniu situácií 

podozrenia na násilie na deťoch páchané v rodinách. Venovali sme náležitú pozornosť 

hodnotovej orientácii mladých ľudí, obzvlášť formou rôznych modelových situácií vybraných 

zo života, ich riešenie a osvetlenie správneho spôsobu riešenia formou dialógu alebo 

dramatizácie problematických situácií. Snažili sme sa predchádzať rôznym formám rasizmu 

zdôrazňovaním, že pred Bohom sme všetci rovnako dôležití. Na hodinách katolíckeho 

náboženstva sme sa snažili deťom vštepovať úctu voči životu i voči zdraviu, presadzovať 

zdravý životný štýl a život bez drog. Do vyučovania sme viac zapájali témy zasväteného 

života a aktuálne témy, ktoré rezonujú v spoločnosti. Snažili sme sa formou dialógového 

spoločenstva v deťoch rozvíjať i naratívne schopnosti, kritické myslenie, schopnosť 

sebareflexie a konštruktívneho vyjadrenia svojho názoru. Spolupracovali sme s Diecéznym 

katechetickým úradom v Bratislave.  

 Na začiatku školského roka prebehla na našej Spojenej škole sv. Františka Assiského – 

zložka gymnázium – kompletná inšpekcia. Úroveň vyučovania náboženstva hodnotil riaditeľ 

Diecézneho katechetického úradu  dôstojný pán Adamkovič s veľmi uspokojivým výsledkom 

a pochvalou. 

 

1.2 Z katolíckeho náboženstva nikto nematuroval. 

 

1.3  Výsledky v predmetových súťažiach a olympiádach 

 

Druh súťaže Kolo *) Meno a priezvisko žiaka Trieda Kateg. 
Miesto/ 

úspeš.rieš. 
Pripravoval(a) 

Biblická 
olympiáda 

KK Klára Kralovičová 6.B ZŠ 6.miesto  
 

Mgr. Lucia Belanská 

Biblická 
olympiáda 

KK Lucia Poláčeková 8.A ZŠ 6.miesto  
 

Mgr. Lucia Belanská 

Biblická 
olympiáda 

KK Juraj Hušek 9.B ZŠ 6.miesto  
 

Mgr. Lucia Belanská 

Biblická 
olympiáda 

KK Henrieta Jelínková 1.AG SŠ,GYM 9.miesto Mgr. Lucia Belanská 

Biblická 
olympiáda 

KK Martina Černá 1.AG SŠ,GYM 9.miesto Mgr. Lucia Belanská 

Biblická 
olympiáda 

KK Katarína Hájovská 3.AG SŠ,GYM 9.miesto Mgr. Lucia Belanská 

 

*) OK – obvodné kolo, RG – regionálne kolo, KK – krajské kolo, SK – celoslovenské kolo, MK – medzinárodné  

 



1.4 Vzhľadom na špecifickosť našej predmetovej komisie považujem za veľký úspech to, že 

deti a študenti nestrácajú záujem o štúdium Biblie, sú otvorené k diskusii o pálčivých 

otázkach, kde vedia byť veľmi kritické i pozorné zároveň. Vo vyučovaní náboženstva je 

špecifické práve vytváranie kladných vzorov, pozitívnych vzorcov chovania, podpora 

zdravých vzorov či už mužov či žien a obzvlášť rodiny. Spolu s výchovou k manželstvu 

a rodičovstvu tak máme možnosť vychovávať a vzdelávať všestranne rozhľadených 

absolventov, ktorí majú možnosť prístupu ku kvalitnému vyučovaniu. Úspechom je klíma 

v triednych kolektívoch, v celej škole, snaha byť prajným a nápomocným tomu, kto to 

potrebuje. To všetko by nebolo možné bez obetavej, často veľmi namáhavej, ale horlivej práci 

katechétiek. 
 

1.5  Uskutočnila sa duchovná obnova pre gymnazistov v Šaštíne počas teambuildingového 

stretnutia tretí septembrový víkend – otec Pavol Grach, salezián prednášal na tému „Titus 

Zeman a jeho odkaz pre mladých dneška“.  25.9. sa uskutočnila diecézna púť detí do 

Marianky pre 4. a 5.ročníky ZŠ. 7.mája mali prvoprijímajúce deti ďakovnú púť do Šaštína po 

prvom svätom prijímaní so svojimi triednymi pani učiteľkami a pani katechétkou 

Caunerovou. 

  
  

2. PRÁCA V PK 

 

2.1 Komisia zasadala v pravidelných intervaloch, celkove boli sedenia za účasti všetkých 

členov komisie 4 v priebehu celého roka. Komisia vždy rozdiskutovala a dohodla sa na 

programe práce na ďalšie časové obdobie s podrobným rozvrhnutím úloh. Čiastkovo sa denné 

problémy a vyskytnuté otázky riešili každý týždeň v užšom kruhu a členovia komisie boli 

v neustálej komunikácii. 

 

2.2 Katechéti sa zúčastnili na VENI SANCTE – otvorení školského roka s otcom 

arcibiskupom Stanislavom Zvolenským 9.9.2018. Počas roka sa okrem pravidelných 

duchovných obnov s pánom farárom, správcom farnosti zúčastňovali aj na stretnutiach so 

školským dekanom a na formačných metodických dňoch, ktoré organizuje DKÚ 4 razy do 

roka. Okrem toho katechéti každoročne absolvujú duchovné cvičenia podľa vlastného výberu. 

 

2.3 Integrálnou súčasťou katechizácie sú sväté omše, sv. spovede a ranné modlitbové 

vysielania. V utorky mávame sv. omše vždy o 7:30 v kaplnke, v piatky sa striedajú jednotlivé 

stupne na sv. omši v kostole a na prvé piatky, pred veľkými sviatkami a na konci školského 

roka môžu deti pristúpiť ku sv. spovedi. Okrem toho máme svojich mesačných patrónov 

školy, ktorí nás celý mesiac sprevádzajú. Učitelia absolvujú pravidelne mesačne duchovné 

obnovy a žiaci a študenti rovnako mávajú dni, kedy môžu viac prežívať duchovný program. 

4.10. sa konali na našej škole oslavy založenia prvého františkánskeho gymnázia, v rámci 

ktorých okrem sv. omše bola v programe i slávnostná akadémia, počas ktorej sa študentom 

podarilo uskutočniť rozhovor s ešte žijúcim prvým študentom pôvodného františkánskeho 

gymnázia. Pri príležitosti ukončenia Roka sv. Martina v našej diecéze sa uskutočnilo 

vyhodnotenie Rytiera sv. Martina, v rámci ktorého dostali ocenenia nominovaní žiaci a pani 

učiteľka. Pripomenuli sme si 100.výročie fatimských zjavení a rovnako sme intenzívne 

prežívali blahorečenie otca Titusa Zemana. 

Tak ako býva dobrým zvykom  na začiatku adventu sme posvätili adventné vence, prebehli 

oslavy sv. Mikuláša a nakoniec sa konala slávnosť obnovenia zasvätenia našej školy 8.12. 

s otcom provinciálom dominikánov otcom Piusom, ktorý je duchovným tútorom nášho 

zasvätenia. Deti našej školy nacvičili zároveň aj jasličkovú pobožnosť pod vedením p. 

Slezákovej a prezentovali ju nielen pred deťmi našej školy, ale aj pred rodičmi. Rovnako tak 



bola prezentovaná aj slávnostná akadémia z osláv založenia gymnázia. Naše deti a študenti sa 

pod vedením p. Slezákovej pripravovali a zúčastnili súťaže v prednese: „...a slovo bolo 

u Boha“, kde sa na celoslovenskom kole umiestnili naši žiaci nasledovne: Samuel Vrlák zo 

7.A obsadil prvé miesto, Mária Hušková z 1.AG a Simonka Cabanová z 5.B triedy 2.miesto 

a Marek Sivák 3.miesto. 

S mladými gymnazistami sme diskutovali na tému blížiacej sa synody v Ríme o mladých 

a povzbudili sme ich na aktívnu spoluprácu v prípravnej fáze pri vypĺňaní dotazníka 

zverejneného na webe. Žiaľ, na predsynodálne stretnutie mladých v Ríme pred Svätým 

týždňom so Svätým Otcom sa nám nepodarilo dostať, aspoň duchovne sme sa s mladými 

celého sveta spájali hlavne v čase Svetového dňa mládeže, ktorým bol na záver tohto 

stretnutia. 

Naše deti sa pripravovali na prijatie sviatosti eucharistie 6.mája a birmovania 21.apríla za 

výdatnej pomoci katechétov. 28.3. sa konala už tretí rok celodenná poklona pred sviatosťou 

oltárnou v našej školskej kaplnke. Bolo to výnimočne milostivý čas. 

Po prebehnutí triednych, školských a dekanátnych škôl sa naši žiaci a študenti zúčastnili na 

diecéznom kole biblickej olympiády a veľmi oceňujeme ich zápal a ochotu sa zapojiť. 

Nakoniec sme sa zúčastnili aktívne aj Dňa rodiny, ktorý organizovalo naše školské 

spoločenstvo 10.6.2018 na školskom dvore. 

Na gymnáziu prebiehali stretnutia so zaujímavými a podnetnými ľuďmi v rámci „Otvorenej 

platformy“, kde mali možnosť pýtať sa a formovať si svoje postoje i v otvorenej konfrontácii. 

V rámci týždňa Cirkvi pre mládež naši študenti a žiaci vyšších ročníkov uvideli filmové 

predstavenie „Chatrč“, ktoré bolo následne na vyučovacích hodinách náboženstva podrobne 

rozobrané. 

 

2.4 Zapojili sme sa do charitatívnej zbierky Boj proti hladu predajom medovníkových 

srdiečok a v čase pôstu zase charitatívnou zbierkou pre občianske združenie SAVIO formou 

predaja pôstnych koláčikov, kde sa nám po darilo na účet združenia odoslať 470,-€. Rovnako 

sme sa zapojili do zbierok Biela pastelka a Deň narcisov. Pred Vianocami sa konala tradičná 

zbierka čistiacich prostriedkov a potrieb pre azylový dom Betánia. 

 

2.5 Vyučovanie náboženstva prebieha v kmeňových triedach, v rámci kabinetu sú neustále 

dopĺňané potrebné biblické atlasy, odborné publikácie i filmy – hlavne biblické príbehy pre 

deti v animovanej podobe, skutočné životné príbehy v hraných dokumentoch a motivačná 

literatúra. Všetky tieto materiály sú súčasťou kabinetu KNB. 

 

2.6 Spolupráca s rodičmi je rôznorodá, pretože život vo viere a poznanie katolíckeho 

náboženstva nie je mnohým vlastné. Napriek tomu, že často narážame aj v rámci KNB aj 

v rámci hodín VMR na rôzne postoje a názory detí prezentované ako postoj rodičov odlišný 

od postojov,  ktoré zastáva a prezentuje naša škola, vždy dokážeme vysvetliť dôvod, prečo je 

dobré a dôležité poznať a vážiť si obe strany. Máme ale množstvo rodičov, ktorí sú obetaví 

a pomáhajú nám. 

 

2.7 Spolupráca prebieha v rámci partnerstiev našej školy s inými školami na Slovensku 

i v zahraničí. 

2.13 Z výsledkov našich sedení a diskusií vyplynulo, že by sme veľmi uvítali, ak by v rámci 

školy vznikla možnosť na delenie tried pre skvalitnenie výučby KNB, aby mali gymnazisti 

svoj pravidelný čas na sv. omšu a ak sa bude dať spolu s farským úradom zabezpečiť 

hodnotné duchovné obnovy pre žiakov i učiteľov, aby sa naša viera a vzťah k Bohu neustále 

prehlboval. Rovnako by bolo pekné nadviazať na tradíciu spoločných duchovných cvičení 

pedagógov našej školy.  



 

 

V Malackách   dňa 28.6.2018                     Mgr. Lucia Belanská 


