
 
 

Predmetová komisia občianskej náuky 
 (šk. rok 2022/2023) 

 

Predseda PK:  

• Mgr. Zuzana Dvořáková                                                                                                

Členovia PK:  

• Mgr. Katarína Dzurová 

• Mgr. Robert Paradi 

• doc. PhDr. Peter Rusnák, PhD. 

Časová dotácia predmetov občianskej náuky:  

❖ OBN štvorročné štúdium: 

2. ročník - 2 hodiny týždenne 

3. ročník - 2 hodiny týždenne 

❖ OBN osemročné štúdium: 

príma - 1 hodina týždenne 

sekunda - 1 hodina týždenne 

tercia - 1 hodina týždenne 

kvarta - 1 hodina týždenne 

sexta - 2 hodiny týždenne 

septima - 2 hodiny týždenne 

❖ OBN bilingválne štúdium: 

2. ročník - 1 hodina týždenne 

3. ročník - 2 hodiny týždenne 

4. ročník – 1 hodina týždenne 

 

 

❖ Voliteľné predmety: 

ZPP - Základy práva a politológie – 3. ročník (2 hodiny týždenne) 



OBNv - Občianska náuka voliteľná – 4. ročník (4 hodiny týždenne) 

 

Hlavné úlohy PK: 

❖ predmetová komisia riadi práce v predmetoch OBN, OBNv a ZPP; 

❖ zabezpečuje koordinovaný postup a vzájomnú výmenu pracovných skúseností 

vyučujúcich, primerané rozdelenie úloh a kontrolu ich plnení; 

❖ podporuje záujmovú činnosť študentov (SOČ, olympiády, vedomostné súťaže); 

❖ rozvíja spoluprácu s ostatnými predmetovými komisiami, triednymi učiteľmi 

a podieľa sa na plnení výchovných úloh školy; 

❖ rozvíja spoluprácu s partnerskými školami a inštitúciami (VÚC, RÚŠS, MŠVVaŠ, 

Helsinský výbor pre ľudské práva, Úrad ombudsmana, EK v Bruseli, EP v Štrasburgu) 

 

Zameranie výchovnej práce PK: 

❖ PK oboznamuje študentov so základmi vybraných spoločenských vied;  

❖ vedie ich k pochopeniu hodnôt demokracie, slobody, spravodlivosti a humanity; 

❖ výučba OBN sa podieľa na mravnom, intelektuálnom a občianskom rozvoji študentov, 

pričom dotvára ich všeobecné vzdelanie a prispieva k príprave na vysokoškolské 

štúdium. 

 

Obsahové zameranie OBN: 

❖ Cieľom vyučovania na hodinách predmetu OBN, ZPP a OBNv je sprístupniť 

študentom základnú terminológiu a systematickú orientáciu v oblasti humanitných a 

sociálnych vied, konkrétne v oblasti teórie práva, ekonómie a ekonomiky, filozofie, 

politológie, psychológie a sociológie a kultivovať tzv. soft skills študentov pre trh 

práce. 

❖ Zámerom vyučovania je poskytnúť študentom primárne informácie, ktoré im pomôžu 

rozhodnúť sa pre pokračovanie v štúdiu sociálnych vied (social sciences) 

v maturitných seminároch s možnosťou ukončenia štúdia formou maturitnej skúšky. 

❖ Vzdelávacím zámerom pedagógov je pripraviť študentov na prijímacie konania na 

slovenské a zahraničné vysoké školy (právnické, ekonomické, pedagogické 

a filozofické fakulty /napr. v odboroch sociológia, politológia, filozofia, etika, 

religionistika, medzinárodné vzťahy/, fakulty sociálnej práce, masmediálnej 

komunikácie a cestovného ruchu, policajné akadémie, odbory diplomacie). 

❖ Výchovno-vzdelávacím cieľom na hodinách OBN je viesť študentov k úsiliu 

o hľadanie pravdy, ku kritickému mysleniu a k hodnotám otvorenej spoločnosti. 

 

V predmete občianska náuka sa sledujú 4 hlavné ciele: 

 

1. Učiť sa poznávať 

2. Učiť sa konať 

3. Učiť sa hodnotiť 

4. Učiť sa dorozumievať a porozumieť si 

Predmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií  

tým, že vedie žiaka k:  



-  podpore vedomia jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti 

-  utváraniu vedomia vlastnej identity a identity druhých ľudí 

-  realistickému sebapoznávaniu a zdravému sebahodnoteniu  

-  akceptovaniu vlastnej osobnosti a osobnosti druhých ľudí 

-  aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti, uvedomovaniu si práv a povinností   

-  rešpektovaniu základných princípov demokracie  

-  vytváraniu pozitívnych vzťahov k opačnému pohlaviu v prostredí školy a mimo školy 

-  rozpoznávaniu stereotypných názorov na postavenie muža a ženy 

-  získaniu základných vedomostí o ekonomickom fungovaní spoločnosti 

-  zvládaniu základného kategoriálno-pojmového aparátu filozofie 

-  uplatňovaniu vhodných komunikačných prostriedkov k vyjadrovaniu vlastných myšlienok,  

   citov, názorov a postojov 

-  obhajovaniu vlastných postojov a k primeranému obhajovaniu svojich práv  

-  vytváraniu schopnosti využívať ako zdroj informácií rôzne verbálne a neverbálne texty       

   spoločenského a  spoločenskovedného charakteru  

-  rešpektovaniu a uplatňovaniu mravných princípov/pravidiel spoločenského spolunažívania  

-  prebratiu zodpovednosti za vlastné názory, správanie sa a dôsledky konania.  

 

 

Obsah učiva: 2. ročník a sexta 

 

Tematický celok: Človek ako jedinec  (Psychológia) 

     Človek ako osobnosť (Sociológia) 

                             Občan a štát  (Politológia) 

                             Občan a právo  (Právo) 

                             Ekonómia a ekonomika 

 

Obsah učiva: 3. ročník a septima 

 

 Filozofia 

Tematické celky: Úvod do filozofie   

                             Antická filozofia   

       Stredoveká filozofia   

       Renesančná filozofia   

       Novoveká filozofia a osvietenstvo  

       Poklasická filozofia a filozofia moderny/postmoderny   

 

 

Obsah učiva: 4. ročník a oktáva 

 

Ciele voliteľného predmetu občianska náuka  

- rozšíriť a prehĺbiť už získané poznatky z jednotlivých obsahových okruhov 

- rozvíjať schopnosti formulovať a klásť otázky v príslušných spoločensko-vedných 

oblastiach 

- rozvíjať kultivovanú výmenu názorov 

- utvárať si vlastné názory a postoje 

- pripraviť žiakov na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky 

- napomáhať pri príprave žiakov na prijímacie skúšky na VŠ 

 



Formy hodnotenia a klasifikácie: 

❖ hodnotenie sa vykonáva podľa úrovne dosiahnutých výsledkov:  

a) slovným hodnotením, b) klasifikáciou 

❖ zdrojom hodnotenia sú: 

- ústne odpovede žiaka, v ktorých sa hodnotí stupeň získaných vedomostí a zručností, 

- písomné formy hodnotenia – testy na konci tematických celkov 

- hodnotenie aktivity na hodinách – referáty, ppt-projekty, analýzy (napr. SWOT) 

- zapájanie sa do súťaží (Mladý Európan, Olympiáda ľudských práv, Mladý marketér, 

Modelový európsky parlament, Simulované voľby) a aktivít Ambasádorskej školy EP 

❖ prospech v predmete OBN sa klasifikuje stupňami: 1 (výborný); 2 (chválitebný); 3 

(dobrý); 4 (dostatočný); 5 (nedostatočný) 

❖ pedagóg vykonáva priebežnú a súhrnnú klasifikáciu žiaka, pričom priebežná 

klasifikácia sa uplatňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov, súhrnná sa vykonáva na 

konci každého polroku 

❖ po ústnom skúšaní oznámi pedagóg výsledok žiakovi ihneď 

❖ výsledky hodnotenia písomných prác, testov a pod. oznámi žiakovi a predloží 

k nahliadnutiu najneskôr do 14 dní od termínu písomného skúšania 

❖ termín písomnej práce, ktorá trvá viac ako 25 minút, pedagóg konzultuje s triednym 

profesorom. O termíne písomnej skúšky sú žiaci informovaní vopred. 

❖ seminárne práce, referáty a prezentácie sa hodnotia známkou. Kritériá hodnotenia: 

obsahová náplň, úroveň spracovania práce (formálna stránka), prednes, obhajoba 

❖ klasifikácia vyjadrená v percentách: výborný ... 100 – 90%; chválitebný ... 89 – 75%; 

dobrý ... 74 – 50%; dostatočný ... 49 – 30%; nedostatočný ... 29 – 0 % 

❖ minimálny počet známok v predmete OBN pri dotácii 1 hodina týždenne 2 známky za 

jeden polrok, pri dotácii 2 hodiny týždenne 3 známky za jeden polrok, v seminári 

OBNv pri dotácii 4 hodiny týždenne 4 známky za polrok. 

 

Informácie o cieľových požiadavkách maturitnej skúšky z NAS: 

❖ www.statpedu.sk  

 

 

Učebnice k predmetu Občianska náuka 

 

Drozdíková, A.: Občianska náuka pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia 

s osemročným štúdiom. Bratislava: SPN, 2012. 

Drozdíková, A. – Ďurajková, D.: Občianska náuka pre 6. ročník základných škôl. Bratislava: 

SPN, 2009.  

Ďurajková, D. – Vargová, D.: Občianska náuka pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník 

gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava: SPN, 2012. 

Ďurajková, D. – Kopecká, H. – Vargová, D.: Občianska náuka pre 3. ročník gymnázia. 

Bratislava: SPN, 2011. 

Fürstová, M. – Trinks, J.: Filozofia. Bratislava: SPN, 1996. 

Kiczko, L. et al.: Dejiny filozofie. Bratislava: SPN, 1993. 

Kopecká, H. – Muchová, E.: Občianska náuka pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník 

gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava: SPN, 2012. 

Rusnák, P.: Čítanie z Heideggera. Trnava: FF TU, 2013.  

Rusnák, P.: Pravda, veda, symbol. Trnava: FF TU, 2008.  

http://www.statpedu.sk/


Rusnák, P. et al.: Chápanie slobody v ruskej filozofii 20. storočia. Bratislava: VEDA, 

vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2020.  

 

 

Študijná literatúra prístupná v knižnici PK: 

❖ odkaz 

 

Archív aktivít PK: 

❖ spolupráca s Amnesty International v prednáškovom projekte „Rozdelení 

náboženstvom – rozdelení hranicami“ (október – november 2007) 

❖ Európska humanitárna olympiáda (február 2008)  

❖ žiadosť o grant MŠ SR KEGA 2008 pod názvom „Tvorba multimediálnych 

didaktických pomôcok určených na skvalitnenie a zefektívnenie výučby náuky 

o spoločnosti na stredných školách“ (predkladatelia: Mgr. Edita Kohutovičová, Dr. Peter 

Rusnák) 

❖ odbornú ekonomickú prednášku mimovládnej organizácie na tému z oblasti fiškálnej 

politiky pod názvom „Koľko stojí štát?“ zrealizovala PK NAS pre študentov predmetu 

v maturitnom ročníku v októbri 2009.  

❖ PK NAS sa zúčastňuje na príprave a realizácii celoslovenského projektu Modelového 

Európskeho parlamentu (MEP), ktorý iniciovalo MŠ SR v Bratislave v súčinnosti 

s Európskym parlamentom v Štrasburgu.  

❖ v dňoch 23. a 24. júna 2010 sa študenti Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch 

zúčastnili na regionálnom zasadnutí Modelového európskeho parlamentu (MEP) 2010 

v Senici. Študenti pracovali v parlamentných výboroch, kde sa venovali odborným 

otázkam z oblasti zahraničných vzťahov, geopolitiky, ústavného práva, 

environmentalistiky, teórie edukácie a európskych vzdelávacích systémov, fiškálnej 

a monetárnej politiky, ochrany spotrebiteľa a vnútorného trhu, otázkami hospodárskej 

a menovej politiky. Na plenárnom zasadnutí modelového Europarlamentu hájili 

a pripomienkovali rezolúcie kreované vo výboroch. Študentka 2. ročníka bola navrhnutá 

ako kandidát – náhradník do celoštátneho rokovania európskeho modelového parlamentu 

v sekcii ústavného práva. Koordinátormi školského kola a odbornými garantami súťaže 

boli profesori Edita Kohutovičová a Peter Rusnák 

❖ spolupráca s NGO Fair Trade na Slovensku (workshop o spravodlivom obchode)  

❖ PK NAS v spolupráci s Europe Direct Senica zrealizovala 3. 4. 2014 interaktívny 

seminár o EU pre žiakov tretieho ročníka. Cieľom bolo rozšíriť znalosti o EU a formou 

kvízu overiť vedomosti žiakov z histórie a súčasnosti tohoto spoločenstva.  

❖ spolupráca s Trnavskou univerzitou (workshop a odborná prednáška na tému prof. 

MUDr. František Šubík alias Andrej Žarnov, 2018) 

❖ spolupráca s MsÚ Piešťany (krajské kolo Olympiády ľudských práv na Gymnáziu 

Pierra de Coubertina v Piešťanoch pod záštitou primátora mesta Piešťany, 2019) 

❖ spolupráca so samosprávnym krajom TT SK (simulované voľby do EP Vote for EU 

2019 a Day for Europa 2019 pod záštitou predsedu Trnavského samosprávneho kraja) 

❖ spolupráca s Europa Direct (súťaž Mladý Európan 2019 – krajské kolo v Senici a 

celoštátne kolo v Košiciach) 

❖ spolupráca s OÚ Trnava (krajská komisia OĽP 2019) 

❖ spolupráca so Žiwell, o.z. (Day for Europa 2019) 

http://www.gypy.sk/stranky/pknas/literatura.doc


❖ spolupráca s Amnesty International a Helsinským výborom pre ľudské práva na 

Slovensku (2019) 

❖ spolupráca s UK v Bratislave, TU v Trnave, MU v Brne (odborné a vedecké prednášky) 

❖ spolupráca s AINOVA, Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku, Platforma 

ambasádorských škôl EP: dňa 9.10.2019 sa uskutočnilo školenie pre pedagógov 

a študentov Trnavského kraja pod názvom Výzvy pre demokraciu a ľudské práva v 

Európe 21. storočia, ktoré bolo usporiadané k 22. ročníku Olympiády ľudských práv. 

Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou Ministerstva spravodlivosti SR a MŠVVaŠ SR, 

cieľová skupina: vybraní študenti  

❖ spolupráca s Europe Direct: dňa 23.10.2019 odborná prednáška o EÚ a súťaži Mladý 

Európan 2020. 

❖ spolupráca s Konrad Adenauer Stiftung: dňa 24.10.2019 odborné školenie pre učiteľov 

občianskej náuky pod názvom Občianske vedomosti ako soft skills budúcnosti; 

v Bratislave.  

❖ spolupráca s Parlamentom EÚ v Štrasburgu: dňa 25.10.2019 odborná prednáška na tému 

O malom a strednom podnikaní alebo Quo vadis, Europa? Hosť: europoslanec Ivan 

Štefanec; súťaž o stáž v EP v Štrasburgu 

❖ spolupráca s Nadáciou Pontis v rámci projektu Generácia 3.0: dňa 8.11.2019 odborné 

prednášky projektu This is 21 s podporou MŠVVaŠ SR 

❖ spolupráca s Academia Istropolitana Nova, platformou Ambasádorských škôl EP, 

Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku v rámci Operačného programu 

Efektívna verejná správa a Európskeho sociálneho fondu EÚ: dňa 11.11.2019 Vedecká 

čajovňa k téme európskej demokratickej kultúry; podujatie vedeckej čajovne vo 

Vlastivednom múzeu v Hlohovci; cieľová skupina: súťažiaci v Mladom Európanovi a 

Olympiáde ľudských práv, maturanti z OBNv 

❖ spolupráca s Academia Istropolitana Nova, Trnavským samosprávnym krajom, 

platformou Ambasádorská škola EP, Helsinským výborom pre ľudské práva na 

Slovensku: dňa 29.11.2019 panelová diskusia k odkazu novembra 89 pod názvom  

November ´89 a súčasnosť s účasťou vzácnych hostí (prof. Soňa Szomolányi, Dr. 

František Mikloško, Dr. Dionýz Hochel, MUDr. Marián Kališ) pod záštitou župana TT 

SK  

❖ spolupráca s CK OĽP, Iuventou, Platformou európskych ambasádorských škôl na 

Slovensku, TT SK, MsÚ Piešťany, OÚ Trnava, OLYMPom, Helsinským výborom pre 

ľudské práva na Slovensku a Trnavskou univerzitou pri organizácii krajského kola 22. 

ročníka Olympiády ľudských práv, ktoré sa uskutočnilo 6.2.2020 na Gymnáziu Pierra 

de Coubertina v Piešťanoch 

❖ spolupráca s Academia Istropolitana Nova, Európsky sociálny fond EÚ, Operačný 

program Efektívna verejná správa, Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku, 

Olympiáda ľudských práv pri Stretnutí platformy ambasádorov európskej 

demokratickej kultúry v Bratislave v dňoch 3.-5. júla 2020. Témy: Mládež a európske 

hodnoty. Škola demokracie. Simulované zasadnutie Parlamentného zhromaždenia Rady 

Európy.  

❖ spolupráca s EP v Štrasburgu: europoslanec Robert Hajšel prišiel predstaviť na 

gymnázium tému Digitalizácia európskeho trhu. Prednáška sa uskutočnila pre 

študentov maturitného ročníka prezenčne dňa 2.10.2020 

❖ spolupráca s kanceláriou EP na Slovensku a Neuropea: online panelová diskusia ku 

klimatickej zmene pod názvom Európa v klimatickej pohotovosti dňa 13.11.2020 

❖ spolupráca s EP v Štrasburgu: europoslanec Vladimír Bilčík prednášal na tému Hoaxy a 

dezinformácie v európskom mediálnom priestore. Online prednáška sa uskutočnila 

dňa 27.11.2020, pričom najúspešnejší riešitelia testových úloh (Mário Murín z 3.A, Sára 



Hercegová z 3.B, Viktória Brišková zo 4.D) boli odmenení darčekmi z poslaneckej 

kancelárie europarlamentu. 

❖ spolupráca s regionálnym centrom Europe Direct v Senici: krajské kolo súťaže Mladý 

Európan 2020 v regionálnom centre Europe Direct v Senici dňa 16.9.2020 (naši 

študenti obsadili 2. miesto: Daniel Pavelka, Lukáš Mojžiš, Daniel Valko) 

❖ spolupráca so SOČ 2020 – Simona Kadlecová (oktáva) – 1. miesto v obhajobe projektu 

SOČ – krajské kolo na tému Vplyv digitálnych médií na psychický a osobnostný rozvoj 

mladého človeka (školiteľ: Peter Rusnák) 

❖ udelenie Ceny Európskeho parlamentu Civi Europaeo Praemium 2020 za aktívnu 

prácu v Olympiáde ľudských práv 

❖ spolupráca s MV SR: aktívna účasť v projektovom tíme MV SR na tému Výskum 

občianskej spoločnosti, fokusových skupín a tvorby verejných politík (evidence-

based policy); realizácia: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej 

spoločnosti, Ministerstvo vnútra SR; doba riešenia: február – apríl 2021 

❖ spolupráca s kanceláriou EP na Slovensku: digitálny webinár na tému Práca a kariéra 

v inštitúciách EÚ, podujatie sa uskutočnilo dňa 15.4.2021 v online priestore 

❖ spolupráca s TT SK a FM UCM v Trnave: celoslovenská odborná ekonomická súťaž na 

tému sociálneho marketingu Mladý marketér 2021 

❖ spolupráca s MsÚ Piešťany, VÚC Trnava, PdF TU, Helsinský výbor na Slovensku, OŠ 

OÚ Trnava, Iuventa: krajské kolo Olympiády ľudských práv v online priestore 

realizované dňa 11.2.2021.  

❖ spolupráca so Žiackou školskou radou pri GPdC: realizácia akcie Deň otvorených dverí 

2021 formou výroby promovidea  

❖ spolupráca s vedením GPdC: tvorba promovidea Alumni 2021  

❖ spolupráca s periodikom Piešťanský týždeň: celoškolský projekt Pandemická esej 2021 

❖ spolupráca s EPAS/Olymp: príprava realizácie projektu FinQ 

❖ spolupráca s MŠVVaŠ SR a ŠPÚ: práca v ústredných kurikulárnych komisiách MŠ 

SR a odborných komisiách pre inklúziu v sekcii Človek a spoločnosť 

❖ spolupráca s regionálnym centrom Europe Direct v Senici 12.4.2022 pri realizácii 

workshopu o znalostiach EÚ na gymnáziu pre študentov 3. ročníka, OBN a ZPP 

❖ spolupráca s regionálnym centrom Europe Direct v Senici: krajské kolo vedomostnej 

súťaže Mladý Európan 2022 v Senici dňa 21.4.2022  

❖ spolupráca s TT SK, MsÚ Piešťany, PdF TU, Helsinským výborom na Slovensku, RÚŠS 

Trnava, Iuventou Bratislava: krajské kolo Olympiády ľudských práv 2022 v online 

priestore realizované na GPdC v Piešťanoch dňa 10.2.2022  

❖ spolupráca s MŠVVaŠ SR, prezidentskou kanceláriou SR, Úradom ombudsmana SR, 

Helsinským výborom na Slovensku, Iuventou Bratislava: celoštátne kolo Olympiády 

ľudských práv 2022 realizované v Bratislave v dňoch 6.-8.4.2022  

❖ spolupráca v krajskom kole SOČ 2022 realizovanom 1.4.2022, kde študentky gymnázia 

Sabina Zureková (Fenomén generačnej chudoby na Slovensku, možnosti intervencie a 

ich reflexia v gymnaziálnom prostredí) a Natália Mesáková (Kognitívno-psychické 

aspekty sociálnej intervencie maloletých na Slovensku a ich hodnotenie u študentov 

gymnázia) obhájili 4. miesto v sekciách psychológia a sociológia  

❖ spolupráca s Európskym parlamentom v Štrasburgu 

❖ spolupráca s kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku a zastúpením 

Európskej komisie na Slovensku pri príprave Európskeho dňa 2022 

❖ spolupráca tímu Ambasádorskej školy EP pri spoluorganizácii Slávnostnej akadémie k 

85. výročia založenia školy dňa 13.5.2022 

❖ spolupráca s EPAS/Olymp: príprava realizácie projektu EUQ (grantu Erasmus+ Jean 

Monnet)  



❖ spolupráca s Asociáciou pre občiansku spoločnosť v projekte Verejná správa očami 

mladých  

❖ spolupráca s ÚPN na projekte Living Memory 2022 

❖ spolupráca na rozvojových aktivitách s IPAO (Inštitút pre aktívne občianstvo) 

❖ spolupráca s Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku  

❖ spolupráca so Slovenskou komisiou pre UNESCO, odbor OSN a medzinárodných 

organizácií v systéme OSN, sekcia medzinárodných organizácií a ľudských práv, 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

❖ spolupráca s TU v Trnave, UK v Prahe a nemeckými univerzitami pri podaní projektu 

Horizont Europe 2022 na tému Kultivácia občianskych kompetencií 

❖ spolupráca s MŠVVaŠ SR a ŠPÚ v Bratislave: odborná činnosť v expertnej skupine 

Ústrednej kurikulárnej komisie vo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť 

 

Úspechy vo vedomostnej súťaži Mladý Európan 

Študenti našej školy sa každoročne zúčastňujú vedomostnej súťaže nadštandardných znalostí 

o Európskej únii pod názvom Mladý Európan (Europa Direct Senica) pod vedením p. prof. 

Edity Kohutovičovej a p. prof. Petra Rusnáka. Od roku 2007 dosiahli nasledujúce úspechy: 

 

Rok 2007: tretie miesto v regionálnom kole v Senici  

Rok 2008: druhé miesto v regionálnom kole v Senici  

Rok 2009: prvé miesto v regionálnom kole v Senici, v národnom kole v Nitre štvrté miesto 

Rok 2010: druhé miesto v regionálnom kole v Senici  

Rok 2011: tretie miesto v regionálnom kole v Senici  

Rok 2012: tretie miesto v regionálnom kole v Senici  

Rok 2013: prvé miesto v regionálnom kole v Senici  

Rok 2014: druhé miesto v regionálnom kole v Senici  

Rok 2015: tretie miesto v regionálnom kole v Senici  

Rok 2016: druhé miesto v regionálnom kole v Senici  

Rok 2017: druhé miesto v regionálnom kole v Senici  

Rok 2018: druhé miesto v regionálnom kole v Senici  

Rok 2019: prvé miesto v regionálnom kole v Senici (absolútni víťazi); študenti gymnázia 

úspešne reprezentovali školu v celoštátnom kole v Košiciach (Jakub Chamraz, Nina 

Masaryková, Andrej Beňačka) 

Rok 2020: druhé miesto v regionálnom kole v Senici (študenti gymnázia, ktorí úspešne 

reprezentovali školu: Daniel Valko, Lukáš Mojžiš, Daniel Pavelka)  

Rok 2021: štvrté miesto v regionálnom kole v Senici (študentky gymnázia, ktoré úspešne 

reprezentovali školu: Terézia Danková, Laura Petričević, Sabina Zureková)  

Rok 2022: druhé miesto v regionálnom kole súťaže Europe Direct v Senici (študenti 

gymnázia, ktorí úspešne reprezentovali školu: Oliver Marek, Viktória Drábiková, Andrej 

Marek) 

Úspechy v Olympiáde ľudských práv 

Študenti našej školy sa od XVIII. ročníka pravidelne zúčastňujú Olympiády ľudských práv 

(OĽP). Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch je zároveň garantom a 

usporiadateľom krajského kola olympiády (krajským koordinátorom a predsedom krajskej 



komisie olympiády za Trnavský samosprávny kraj, ako aj stálym členom celoštátnej komisie 

OĽP, je učiteľ gymnázia Peter Rusnák).  

V roku 2019 dosiahli naši študenti tieto úspechy: 1. miesto (Andrej Beňačka) a 6. miesto 

(Nina Masaryková) v krajskom kole olympiády; úspešne reprezentovali školu v celoštátnom 

kole v Trenčianskych Tepliciach; 2. (Andrej Beňačka) a 3. miesto (Nina Masaryková) v písaní 

a obhajobe odbornej eseje v anglickom jazyku v súťaži vyhlásenej zastúpením OSN vo 

Viedni.  

V roku 2020 dosiahli naši študenti tieto úspechy: 1. miesto v krajskom kole olympiády 

(Andrej Beňačka), ktorý zároveň obhájil 2. miesto v obhajobe odbornej eseje v anglickom 

jazyku v súťaži vyhlásenej UNIS Vienna. Celoštátne kolo sa z pandemických dôvodov 

nekonalo.  

V roku 2021 dosiahli naši študenti tieto úspechy: 2. miesto v krajskom kole OĽP a postup do 

národného kola (Daniel Pavelka); 3. miesto v krajskom kole OĽP a postup do národného kola 

(Daniel Valko). V písomnej časti a obhajobe odborného článku v celoštátnom kole obsadil 3. 

miesto Daniel Valko (vyhlasovateľ: UNESCO – Chair for Human Rights Education) a 4. 

miesto Daniel Pavelka (vyhlasovateľ: UNIS Vienna). Následne v národnom kole OĽP Daniel 

Pavelka postúpil z 2. miesta vo svojej sekcii do finálovej 12 s konečným umiestnením vo 

finále na 4. mieste.   

V roku 2022 dosiahli naši študenti tieto úspechy: 2 postupové miesta v krajskom kole OĽP - 

Romana Švecová, Lukáš Mojžiš. V celoštátnom kole OĽP v písomnej časti a obhajobe 

odborného článku obsadila Romana Švecová 3. miesto (vyhlasovateľ: Zastúpenie Európskej 

komisie na Slovensku). 

 

Úspechy študentov v šk. r. 2021/2022 

Oliver Marek (4.B), Viktória Drábiková (2.B), Andrej Marek (septima) - 2. miesto – 

krajské kolo súťaže Mladý Európan 2022 (pripravoval: Peter Rusnák) 

 

Sabina Zureková (4.A) – 4. miesto v obhajobe projektu SOČ – krajské kolo na tému 

Fenomén generačnej chudoby na Slovensku, možnosti intervencie a ich reflexia v 

gymnaziálnom prostredí (školiteľ: Peter Rusnák) 

 

Natália Mesáková (3.C) – 4. miesto v obhajobe projektu SOČ – krajské kolo na tému 

Kognitívno-psychické aspekty sociálnej intervencie maloletých na Slovensku a ich hodnotenie 

u študentov gymnázia (školiteľ: Peter Rusnák) 

 

Lukáš Mojžiš (4.D) - postupové miesto v krajskom kole Olympiády ľudských práv 2022 

 

Romana Švecová (2.A) – postupové miesto v krajskom kole Olympiády ľudských práv 

2022; následne 3. miesto v celoštátnom kole v obhajobe projektu (vyhlasovateľ: Zastúpenie 

Európskej komisie na Slovensku) 

 



Plánované aktivity 

 

❖ príprava charitatívneho projektu Medzigeneračný dialóg na gymnáziu o aktívnej 

pomoci starším a záujme gymnazistov o seniorov (počas šk. r.) 

 

❖ Olympiáda ľudských práv 2023 – krajské kolo (februára 2023) 

 

❖ Olympiáda ľudských práv 2023 – celoštátne kolo (máj 2023) 

 

❖ Mladý Európan 2023 – krajské kolo (marec 2023) 

 

❖ stáž študentov ambasádorov v Európskom parlamente v Štrasburgu  

 

❖ stáž študentov ambasádorov v sídle Európskej komisie v Bruseli  

 

❖ Alumni 2022 – Sme soľou zeme  

 

❖ Európsky deň (október 2022) 

 

❖ realizácia projektov FinQ & EUQ 2022-2023 

 

❖ SOČ 2022/2023 – obhajoby (február, máj 2022) 
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