
Vyučovanie jazykov 
 
Cudzie jazyky sa v našom gymnáziu začali vyučovať už od jeho vzniku. Ruský jazyk bol ako 
všetci vieme, v našich školách povinný, a tak sa učil nepretržite od vzniku gymnázia až do 
roku 1989 - do decembra. I keď nebol medzi žiakmi výnimočne obľúbený mnohí sa ho učili s 
radosťou a škola sa už v tej dobe začala zapájať do konverzačných a recitačných súťaží v 
ruskom jazyku, ktoré sa zintenzívnili najmä v rokoch 70. a 80. 
Medzi najlepšie recitátorky v rokoch 70. Patrili Silvia Baránová, Marta Márová, Iveta 
Sedláriková, Michaela Štiglicová, ktoré sa pravidelne zúčastňovali v tej dobe veľmi známej 
súťaže Puškinov pamätník, z ktorej odchádzali vždy s 1. miestom. Ruský jazyk po zmene 
spoločenskej situácie a na nátlak rodičov sa úplne prestal vyučovať v šk.r. 1991-92. Už v 
minulosti sa popri ruskom jazyku vyučoval aj jeden neslovanský jazyk - anglický alebo 
nemecký. Po zrušení ruského jazyka sa vyučujú oba tieto jazyky povinne. Až do roku 1990 sa 
vyučovalo z učebníc, ktoré boli vydávané na Slovensku a boli poplatné tej dobe. No 
majstrovstvo našich vyučujúcich z nich vyťažilo maximum a od roku 1975 sme pravidelne 
vyhrávali okresné kolá súťaže anglického jazyka, dokonca v roku 1986 sme mali aj krajskú 
víťazku Nicol Barkovú zo Senca. November 1989 priniesol veľké zmeny aj vo výučbe jazykov. 
Slovenské učebnice vystriedali učebnice dovezené priamo z nemecky a anglicky hovoriacich 
krajín, čo tiež znamenalo nové a príťažlivejšie témy pre žiakov. S chuťou sa pustili do učenia 
anglického a nemeckého jazyka a dôkazom ich vynikajúcej jazykovej úrovne sú aj ich výsledky 
v olympiádach. 
 
Šk. rok 1997 - 98 
Nj : okresné kolo - Tomáš Bánoczký (2.r.) - 1. miesto 
Peter Pomšahár (3.r.) - 1. miesto 
Aj : okresné kolo - Michal Kostič (2.r.) - 1. miesto 
Martin Kostič (4.r.) - 1. miesto 
Aj : krajské kolo - Martin Kostič - 1. miesto 
celoslov. kolo - Martin Kostič - 5. miesto 
 
V školskom roku 1998-99 po víťazstve v okresnom a krajskom kole bol účastníkom 
celoslovenského kola v anglickom jazyku Peter Pomšahár, ktorý tu obsadil 6. miesto. 
V súčasnosti má naša škola ako jedna z mála v Bratislavskom kraji plne kvalifikovaných 
vyučujúcich anglického a nemeckého jazyka, ktorí vyučujú v odborných a na výučbu cudzích 
jazykov audio a videotechnikou plne vybavených učebniach. Na tento účel boli 
zrekonštruované aj podkrovné priestory. Všetky vyučujúce si aj napriek kvalifikácii neustále 
dopĺňajú vedomosti a metodické skúsenosti na odborných seminároch, ktoré pre nich 
pravidelne organizuje metodické centrum. Vyučujúce nemeckého jazyka dokonca absolvovali 
odborné semináre aj v Rakúsku. Aj žiaci, ktorých rodičia sú solventní, majú možnosť ísť si 
rozšíriť svoje jazykové znalosti priamo do USA. Túto možnosť už využili napr. Martin Mrva, 
Viktor Paulen, Viola Antošová, Patrícia Augustínová ... V školskom roku 1995 - 96 mala aj 
naša škola zahraničných študentov a to zo Španielska, Brazílie a USA, ktorých pobyt 
zorganizovala organizácia AFS. Ačo je zaujímavé, neštudovali v anglickom, ale v slovenskom 
jazyku. A treba konštatovať, že po skončení ich ročného pobytu sa v slovenskom jazyku 
celkom dobre dohovorili. 
Dôkazom toho, že bratia Martin a Michal Kostičovci sú naozaj jazykovo zdatní je aj ich 
výsledok v literárnej súťaži Európa v škole v r. 1996 - 97 v písaní esejí v anglickom jazyku, kde 



obaja vo svojej kategórii obsadili 1. miesto. V šk. roku 1997 - 98 organizovala súťaž v písaní 
esejí v anglickom jazyku Nadácia otvorenej spoločnosti. Z viac ako 300 účastníkov z celého 
Slovenska sa na 1. mieste umiestnil opäť žiak našej školy Martin Kostič a vyhral za odmenu 
týždenný pobyt vo Veľkej Británii. 
Výučba jazykov v našej škole je na veľmi dobrej úrovni a bude sa, najmä vďaka nadšeniu 
vyučujúcich neustále zvyšovať. Dôkazom toho je aj vznik Klubov anglického a nemeckého 
jazyka, ktoré v tomto školskom roku začali v škole pracovať. Sú založené na záujmovej 
činnosti žiakov, ktorí si v rámci jednotlivých stretnutí vymieňajú svoje informácie v cudzom 
jazyku. 
Na záver spomeňme ešte " linguam Latinam ", latinčinu, ktorá sa v našom gymnáziu v 
menšom či väčšom rozsahu učí od roku 1964 nepretržite. Pred týmto rokom jej tiež venovali 
náležitú pozornosť najmä profesori Majtán, Margitfalvi a Gašaj. Sme potešení, že v dnešnej 
ére techniky sa nájdu študenti, ktorí sa zaujímajú o tento dôležitý a prepotrebný základ 
všetkých európskych jazykov i kultúry.  
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