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PEDAGOGICKÍ PRACOVNÍCI 
 

Vedenie školy 

Riaditeľ školy : PaedDr. Peter Černý, PhD. 

Zástupca riaditeľa školy: Mgr.  Eva Šuchterová 
                                          
Mgr. Tibor Bagi TEV/BIO/ETV 

Mgr. Eva Báncziová              SJL/ TAJ 

PeadDr. Ingrid Baručáková              SJL / NAS 

Mgr. Henrieta Boledovicsová           SJL/ NEJ 

Mgr. Lucia Branderská           ANJ  

Mgr. Rozália  Csemezová                SJL/ D 

PaedDr. Katarína Černá                   MAT/ BIO 

Mgr. Peter  Ferenc                           MAT/ CHE 

Mgr. Andrea Hamráková                 TEV/NEJ 

Mgr. Andrea  Hrotková                    RUJ/ DEJ/ ESV 

Mgr. Viktor Klimo            NEJ 

RNDr. Eva Kmeťová                       FYZ/ CHE 

Mgr.Klára Kovácsová           ANJ 

PaedDr. Ľubica Kozmerová             FYZ/CHE/NEJ 

RNDr. Daša  Krajčovičová              CHE/ BIO 

Ing. Iveta   Lintnerová                      EKL/ POL/BIO 

Mgr. Andrea Matušíková Badová    ANJ 

Mgr.Marko Mičánek                        ANJ,INF 

Mgr. Beáta Mišovičová           BIO/TEV 

Mgr. Eva  Navrátilová                     MAT/ FYZ 

Mgr. Vladimír  Novota                    GEG/ PED 

Mgr. Zuzana Novotová              NEJ 

Mgr.  Michaela Perinovič                ANJ/NAS 

Mgr. Ingrid Šmelková                     BIO/MAT 

PaedDr.  Terézia  Vámošová          CHE/ BIO 

 

Hospodárske pracovníčky školy: 

          Hedviga Lobodášová 

          Jana Trubačová 

 

Externí pedagogickí pracovníci školy 

Mgr. Csaba Šemetka           TEV/BIO 

ThDr. Andrea Lukačovská               NAV 

Mgr. Peter Gál                                  NAV 

 

 

Adresa školy:  Štvrť SNP 1004/34 

924 00 Galanta 

tel.:031/7802247 

mobil – 0911 864 562 

mail: gymjmga@gymslga.sk 

AKTIVITY ŠKOLY 
 

V jazykovej oblasti pokračujeme vo výučbe talian – 

skeho jazyka. Spolupracujeme s Gymnáziom 

Eisenstadt v Rakúsku.  V mesiaci október 2019 sme 

uskutočnili  kultúrno-športové podujatie študentov 

Gymnázia Janka Matúšku a Gymnázia Mikulov v 

ČR.Nielen táto, ale aj iné spoločné aktivity posúvajú 

nielen meno školy, ale predovšetkým našich 

študentov a pomáhajú im získavať nové skúsenosti 

a vedomosti pre ďalšie uplatnenie v praxi. 

- Žiaci v rámci „Mesiaca úcty k starším“  poriadajú 

vianočné vystúpenia v domovoch dôchodcov 

a materských školách. 

- Organizujú návštevy a obdarúvanie detí z detských 

domovov. 

- Poriadajú  imatrikulácie a Deň otvorených dverí. 

- Zúčastňujú sa jazykových pobytov v Anglicku, 

 Rakúsku a Taliansku. 

- Lyžiarsky výchovno - výcvikový kurz – pre žiakov 

4 tried – Tercia, Kvinta a žiakov 1.  ročníka 

 4-ročného štúdia a 2. ročníka bilingválneho štúdia.  

- Spolupráca s Okresnou knižnicou, pravidelná  

  burza kníh. 

- Škola organizuje exkurzie – dejepisné, literárne,  

   geografické, divadelné predstavenia,  atď. 

- Študenti si pripravujú Študentský ples.  

- Športovo - kultúrne aktivity za účasti partnerskej  

  školy z Mikulova v Českej republike. 

 

Ďalšie informácie týkajúce sa štúdia na 

Gymnáziu Janka Matúšku v Galante sú uvedené 

na internetovej stránke školy: 

www.gymslga.sk 

 

- informácie o štúdiu na Gymnáziu Janka Matúšku 

Galanta, 

- reportáž z návštevy partnerských škôl – Eisenstadt 

a Mikulov,  

- informácie o mimoškolských aktivitách, 

- informácie o jednotlivých typoch štúdia, atď. 

 

Naše gymnázium 
  

 
 

V roku 2015 sme si pripomenuli 70. výročie 

založenia nášho gymnázia a 10. výročie 

prepožičania čestného názvu škole- Gymnázium 

Janka Matúšku Galanta. 

V školskom roku 2019/2020 študuje na škole 318 

študentov. Z tohto počtu je päť tried štvorročného 

štúdia, tri triedy päťročného bilingválneho štúdia 

a osem tried osemročného štúdia. Na gymnáziu 

vyučuje 27 interných pracovníkov a 3 externí 

pracovníci. V školskom roku 2019/2020 sme 

otvorili jednu triedu osemročného štúdia, jednu 

triedu štvorročného štúdia a jednu triedu 

päťročného bilingválneho štúdia so zameraním 

na nemecký jazyk. Termín prijímacích skúšok 

na bilingválne štúdium je: v termíne od 15.3. do 

30.4.2020. Prihlášky je potrebné podať do 

20.2.2020.  

Do tried 8 – ročného aj 4 – ročného štúdia sa robia 

prijímacie skúšky v spoločnom termíne a to : 

1. termín – 11.5.2020    2. termín – 14.5.2020 
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ŠKOLSKÉ A MIMOŠKOLSKÉ 

AKTIVITY 
V oblasti záujmových aktivít zohrávali dôležitú úlohu 

aktivity vyplývajúce zo vzdelávacích poukazov. Na 

našej škole pracuje 17 krúžkov, v ktorých je 

zapojených 243 žiakov. Sú to krúžky : astronomický,  

chemický, biologický, fyzikálno-chemický, plavecký, 

dejepisný, geografický,  matematický, volejbalový,  

floorbalový, krúžok anglického jazyka, ruského 

jazyka,    technický krúžok.  

V oblasti športových aktivít dosahujú žiaci našej 

školy nasledovné umiestnenia.  

Celoslovenské kolá súťaží: 
Medzinárodná česko-slovenská dejepisná súťaž – 1. 

miesto celoslovenské kolo, finále v Chebe v ČR 

Astronomická súťaž“Čo vieš o hviezdach?“- 1.miesto 

v celoslovenskom kole a 7., 12., 19. miesto 

v celoslovenskom kole. 

Krajské kolá súťaží: 

Olympiáda z ANJ – 2. miesto v  krajskom kole 

Dejepisná olympiáda – 1.miesto v krajskom kole 

a úspešný riešiteľ dejepisnej olympiády 

v celoslovenskom kole.  

Športové  súťaže: 

-Majstrovstvá Slovenska vo volejbale CH – 7.miesto 

- Majstrovstvá Slovenska vo florbale CH – 6.miesto 

- Tri 1. a štyri 2. a dve 3. miesta na MS v plutvovom 

plávaní a zároveň úspešná reprezentácia Slovenska 

na medzinárodných súťažiach – J.Kozmer 

- L.Hakszer – reprezentácia školy a Slovenska na 

svetových súťažiach vo voltíži, tiež 1.miesto na MS 

- T.Chovancová – reprezentácia školy a Slovenska 

v plutvovom plávaní – medailistka z MS 

Žiaci našej školy dosiahli takisto množstvo 

úspešných výsledkov v súťažiach regionálnej 

a okresnej úrovne. 

Iné: 
- Medzinárodný športový deň: Zúčastnili sa študenti 

  z Eisenstadtu (Rakusko), Mikulova (ČR), Gymnázia 

Z.Kodálya  a Gymnázia Janka Matúšku. 

- Retrovolej – volejbalový turnaj absolventov 

- Športový deň študentov – volejbal, florbal, stolný 

    tenis. 

- Školská florbalová a volejbalová liga – 3.ročník 

 

OBSAH A ŠTRUKTÚRA ŠTÚDIA 

 

Päťročné bilingválne štúdium 
V tomto školskom roku otvárame jednu triedu 

päťročného bilingválneho štúdia so zameraním na 

nemecký jazyk. 

Štúdium je päťročné, bezplatné a je určené žiakom 

končiacim tak deviaty ako aj ôsmy ročník štúdia na 

ZŠ. 

O možnosti bilingválneho štúdia sa viac dozviete na 

stránkach školy, resp. priamo na Gymnáziu Janka 

Matúšku v Galante. Sme Vám k dispozícii 

dennodenne, telefonický kontakt na riaditeľa školy 

0911 864 562. 

 

Štvorročné štúdium 
Je určené pre absolventov ZŠ a je organizované podľa 

učebného plánu so všeobecným zameraním. Dôležité 

postavenie v študijnom programe majú voliteľné 

predmety v treťom a vo štvrtom ročníku. Študenti 

majú možnosť vybrať si zo širokej ponuky seminárov 

a cvičení. Tieto im pomôžu získať vedomosti potrebné 

pre úspešné vykonanie maturitnej skúšky i zvládnutie 

prijímacích skúšok na vysoké školy. 

 

Osemročné štúdium - daný typ štúdia umožňuje 

nadaným žiakom už  po ukončení piateho ročníka 

základnej školy a po úspešnom zvládnutí prijímacích 

skúšok študovať na škole, ktorá im poskytne úplné 

všeobecné stredné vzdelanie. 

Tento typ štúdia umožňuje dosiahnuť potrebný 

vedomostný štandard vo všetkých spoločensko- 

vedných a prírodovedných predmetoch a absolventi 

tak môžu študovať na ktorejkoľvek vysokej škole, či 

uplatniť sa úspešne v praxi.                                        

 

Cudzie jazyky: anglický jazyk, nemecký jazyk, 

taliansky jazyk. 

            

Z HISTÓRIE A SÚČASNOSTI 

GYMNÁZIA JANKA MATÚŠKU 

V GALANTE. 

 

Medzinárodná dejepisná súťaž – Cheb ČR 

      

 
        Jazykový pobyt v Anglicku 

       

 
     Poznávacia exkurzia v Osvienčime 

        

       


