
            Ku koncu školského roka prebiehajú na školách nielen maturitné skúšky, ale aj testovanie 

vedomostí žiakov základných škôl a osemročných gymnázií.   
 

Celoslovenské testovanie žiakov sa uskutočnilo v apríli 2019 na základných školách, po prvýkrát aj na 

gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom a stredných športových školách s osemročným 

vzdelávacím programom. 

Na testovaní sa zúčastnili všetci žiaci 9. ročníka základných škôl a aj žiaci 4. ročníka gymnázií 

s osemročným vzdelávacím programom, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym 

postihnutím. 

Analýza vybraných úloh v teste z matematiky ukazuje, že kým pre žiakov ZŠ boli niektoré kognitívne 

náročnejšie úlohy obťažné alebo stredne obťažné, pre žiakov gymnázií boli tieto úlohy ľahké. Výsledky 

žiakov základných škôl z matematiky vo všetkých krajoch sú na úrovni celoslovenského priemeru, medzi 

krajmi navzájom nie sú významné rozdiely. Výsledky žiakov osemročných gymnázií sú  však v každom 

kraji významne lepšie ako celoslovenský priemer z matematiky. Na základe rozdelenia žiakov 

základných škôl a osemročných gymnázií do 4 výkonnostných skupín (1 – najnižšia výkonnostná 

skupina, 4 – najvyššia výkonnostná skupina žiakov) podľa výsledku v teste z matematiky sa ukazujú 

veľké rozdiely medzi výsledkami žiakov oboch typov škôl. 

Test zo slovenského jazyka a literatúry – žiaci gymnázií s osemročným vzdelávacím programom dosiahli 

štatisticky významne vyššiu úspešnosť ako žiaci základných škôl. To znamená, že žiaci osemročných 

gymnázií vyriešili v 30-položkovom teste správne v priemere takmer o 5 úloh viac ako žiaci základných 

škôl. V teste zo slovenského jazyka a literatúry sú, podobne ako v matematike, výsledky žiakov 

základných škôl vo všetkých krajoch na úrovni celoslovenského priemeru, medzi krajmi navzájom nie sú 

významné rozdiely. 

Výsledky žiakov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sú vo všetkých krajoch silne 

vecne významne lepšie ako celoslovenský priemer. 

Objektívnosť priebehu testovania bola aj tento rok zabezpečená činnosťou externého dozoru, v každej 

triede bol počas testovania prítomný učiteľ z inej školy. Externý dozor bol na škole už ráno od rozbalenia 

zásielky s testami až do zabalenia odpoveďových hárkov do bezpečnostných obálok po ukončení 

testovania v popoludňajších hodinách. Kontrolu regulárnosti a objektívnosti priebehu Testovania 9 2019 

vykonávala na 120  školách Štátna školská inšpekcia, z toho 88 bolo základných škôl a 32 gymnázií 

s osemročným vzdelávacím programom. 

Prezentáciu s výsledkami nájdete na: www.nucem.sk/sk/testovanie_9 
  

Zdroj: https://eduworld.sk/cd/ts/6027/vysledky-testovania-9-2019  

 

Výzva pre rodičov a študentov 
 

Osemročné cirkevné gymnázium vo Vranove n. T. má 20 ročnú tradíciu a úspešné výsledky. 

V dňoch 3.-15. júna 2019 bude štát po prvýkrát zisťovať na základných školách záujem o štúdium 

na  osemročných gymnáziách pre školský rok 2019/2020. 

AK MÁTE ZÁUJEM ŠTUDOVAŤ NA CIRKEVNOM OSEMROČNOM GYMNÁZIU, OZNÁMTE TO 

RIADITEĽOVI ZŠ, resp. VÝCHOVNÉMU PORADCOVI.  

ZŠ ODOŠLE ZBER ÚDAJOV ŠVS V MICHALOVCIACH.                  

VIAC INFORMÁCIÍ: www.css-vranov.sk, www.cssvranov.edupage.org, Tel: 904 509 150 

Marián Babej, riaditeľ 

Obraz modliaceho sa Ježiša nie je pre 
nás neznámy. Ježiš nás nielenže učí modliť 
sa, ale aj prosí svojho Otca: „Svätý Otče, 
neprosím len za nich, ale aj za tých, čo 
skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci 
boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, 
aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, 
že si ma ty poslal.“ Ak pozorne vnímame, 
tak v slovách Ježišovej modlitby dominuje 
myšlienka, „aby všetci boli jedno“. Čo to 
však znamená? Čo slovo „jednota“ 
znamená pre nás v dnešnej dobe? Ježiš 
prosí Otca o dar jednoty pre svojich 
vyznávačov. Pripomína, že jednota nie je 
len dielom ľudí, ale darom od Boha. My totiž 
nedokážeme vlastnými silami zahojiť rany, 
ktoré boli spôsobené našou nejednotou. 
Rovnako ako nedokážeme bez Božej 
pomoci jednotu budovať. Máme však urobiť 
všetko to, čo od nás Boh žiada, a to byť vo 
svojom čase a v možnostiach tvorcami 
jednoty.  

 

   Aby všetci boli jedno... 
 
Jednota, o ktorú Ježiš prosí, nie je len 

„ľudský produkt“, aj keď je nevyhnutne 
potrebná naša spolupráca. Slová Ježišovej 
prosby o jednotu vychádzajú z jeho 
prorockého videnia budúcich roztržiek, 
nejednoty, vojen, násilia, či krívd, ktoré ako 
dobre vieme sú vo svete neustále prítomné. 
Práve preto nemôžeme modlitbu Božieho 
Syna za jednotu podceniť. Tieto slová 
dnešného evanjelia máme všetci prijať ako 
jednu z najdôležitejších prosieb, ktorú 

máme zrealizovať tu a teraz. Kristus zomrel 
za všetkých ľudí, pričom ešte pred svojou 
smrťou prosil za nás svojho Otca, aby sme 
vytrvali v jednote medzi sebou. On nám 
ukázal cestu, ktorou máme kráčať. Vyzýva 
človeka, aby našiel cestu k svojmu Bohu. 
Preto práve my, ktorí sme uverili v Neho sa 
máme snažiť naplniť Ježišove slová: „Nech 
sú tak dokonale jedno, aby svet poznal, že si 
ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ 
mňa.“ Jednota nie je nič iné ako budovanie 
lásky. Je to túžba, aby sme všetci spoločne 
i jednotlivo plnili Božiu vôľu. Nezabúdajme 
preto na Kristovu modlitbu, pretože On, ako 
vždy čaká na našu odpoveď. Buďme svetlom 
pre tento svet, ktorý je často rozdeľovaný. 
Budujme jednotu vo všetkých oblastiach 
nášho života. Budujme medzi sebou lásku 
a vydávajme svedectvo o tom, že sme 
zjednotení s Kristom a skrze Neho aj 
s Bohom. Pretože On nás miluje rovnako, 
ako miluje svojho jednorodeného Syna... 

                       Anna Vozárová 

23 
2019 

XIII. ročník 

2. júna 2019 
 

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

 
Resp.: Pán kraľuje, Najvyšší na celej zemi. 

Školské okienko  

Vychádza týždenne k nedeli. Redakčná rada: veriaci. Web: www.rkcvtjuh.sk. Návrhy čakáme na email: 

rkcvranovjuh@gmail.com; číslo účtu: SK15 0200 0000 0030 3648 5058. Príspevok na vydávanie: 0,10 € 

 

http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9
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Oznamy Liturgický program na 7. veľkonočný týždeň 

DEŇ LITURGICKÝ KALENDÁR ČAS ÚMYSEL 

Po 

3. 6. 

 SV. KAROLA LWANGU A 

SPOLOČNÍKOV, MUČENÍKOV 

spomienka 

Sk 19, 1-8 ; Ž 68 ; Jn 16, 29-33 

6.30  + Ján, Ján, Helena   

18.30  + Mária, Ján 

Ut 

4. 6. 

UTOROK PO 7. VEĽKONOČNEJ  

Sk 20, 17-27; Ž 68; Jn 17, 1-11a 

6.30  + Jozef, Ida, Otokar 

18.30  + Mária Gajdziková   

St 

5. 6. 

SV. BONIFÁCA, BISKUPA A 

MUČENÍKA 

ľubovoľná spomienka  

Sk 20, 28-38; Ž 68 ; Jn 17, 11b-19 

6.30  ZBP Jozef 

18.30  + Mária, Anna 

Št 

6. 6. 

ŠTVRTOK PO 7. VEĽKONOČNEJ  

Sk 22, 30; 23, 6-11; Ž 16; Jn 17, 20-26 

6.30  + Michal, Alžbeta  

18.30  + Darina   

Pi 

7. 6. 

PIATOK PO 7. VEĽKONOČNEJ  

Sk 25, 13b-21; Ž 103; Jn 21, 15-19 

6.30  + Mária, Milan   

18.30  + Michal, Ján, Anna    / birmov. 

So 

8. 6. 

SOBOTA PO 7. VEĽKONOČNEJ  

Sk 28, 16-20. 30-31; Ž 11; Jn 21, 20-25 

6.30  + Ladislav  

18.30  + Anna, Štefan 

Ne 

9. 6. 

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO 
 

slávnosť 
 

Sk 7, 55-60; Ž 97;  
Zjv 22, 12-14. 16-17. 20; Jn 17, 20-26 

8.00  + Michal Širák   

9.30  ZBP Miroslava a Daniela s rod.       

11:00  Na úmysel celebranta     

18.30  + Helena 

 

Filiálky Po Ut St Št Pi So Ne 

VT Dlhé  18.00 (od 17.00 adorácia)   18.00  9.30 

Rod. oblasť       11.00 

Lektori na budúcu nedeľu,  9. 6. 2019: 

Sobota - vigília 8.00 9.30 11.00 18.30 

Vaterka, 
Ocilková 

Smolej, 
Smolejová 

Babej, 
Babejová 

Vavrek, 
Vavreková 

Chytra, 
Sinčáková 

 

1. Na upratovanie kostola 
k nasledujúcej nedeli prosíme rodiny 
Dobranskú, Demetrovú, Volovarovú. 
Vyslovujeme vďaku rodičom 
birmovancov, ktorí upratovali kostol k 
dnešnej nedeli. 
2. Na kostolné potreby darovali rodičia 
prvoprijímajúcich detí 100,- €, 
novomanželia Matej a Daniela zo 
svadby 50,-€ a bohuznáma 50,-€. 
Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za 
všetky milodary.  
3. Na budúcu nedeľu bude pri sv. 
omšiach v našej farnosti Zbierka na 
katolícke masmédiá. Pán Boh zaplať 
vopred za obety na tento cieľ. 
4. Budúci týždeň sú Letné kántrové dni 
v stredu, piatok a sobotu. Ich obsahom 
sú modlitby za jednotu kresťanov a za 
duchovné povolania. Záväzný je jeden 
deň. 
5. Nasledujúci týždeň je prvopiatkový. 
Spovedať budeme takto: Farský kostol 
sv. Františka – v Pondelok až Piatok 
ráno 6.00 – 6.30 hod. a večer od 18.00 do 
18.30 hod.  Filiálka Dlhé – v Utorok a 
Piatok od 17.15 do 18.00 hod. Školská 
kaplnka na Rodinnej oblasti – vo 
Štvrtok od 9.00 hod. spolu so žiakmi 
Cirkevnej školy. 
6. V sobotu o 18.30 hod. bude v našom 
farskom kostole slávenie Vigílie 
Zoslania Ducha Svätého. Pozývame 
vás na túto sv. omšu vo väčšom počte 
modliť sa o dary Ducha Sv. pre každého 
z nás, ako aj celú našu farnosť. 
7. Na budúcu nedeľu o 10.30 hod. 
budú v Bazilike Narodenia Panny 
Márie primície novokňaza o. Juraja 
Tirpáka. Pozývame vás na túto slávnosť.  
8. Budúcou nedeľou – slávnosťou Turíc 
sa končí Veľkonočné obdobie. 
  

Svätý Karol Lwanga 
a spoločníci, mučeníci 

 

Pôvod z latinčiny carus – drahý, 

slovenskí vlastenci v 19. storočí prekladali ako 

Drahotín, niektorí udávajú jeho pôvod zo 

staronemeckého Karl – slobodný muž, chlap, 

vplyvom Karola Veľkého prostredníctvom 

latinskej podoby Carolus meno označovalo 

vládnuce funkcie – kráľ.    

Do 8. storočia severná Afrika dala Cirkvi 

mnoho svätých. Pri rozpínaní islamu však bolo 

kresťanstvo úplne potlačené. Do Ugandy sa 

kresťanstvo dostalo v 19. Storočí. V roku 1879 

tam prišli „bieli otcovia“, ktorí sa stretli 

s náklonnosťou obyvateľov. O niekoľko rokov 

neskôr však spolu s anglikánskymi misionármi 

boli prinútení kráľom Mutesom opustiť krajinu. 

Keď po jeho smrti nastúpil na trón Mwanga, 

začalo sa krvavé prenasledovanie kresťanov. 

Obeťou sa stali katolícki novokrstenci, 

medzi nimi aj dvorania kráľa. Dňa 3. júna 1886 

v Rubaga upálili ovinutého trstinou Karola 

Lwangu – vodcu kmeňa Nagweya, ktorý bol 

predstaveným kráľovských pážat. Mal 25 

rokov. V ten deň spolu s ním bolo usmrtených 

12 spoločníkov. Spolu s katolíkmi 

v plameňoch ohňa našlo smrť aj 13 mladých 

anglikánov. V roku 1920 katolíckych 

mučeníkov beatifikoval Benedikt XV. 

Kanonizoval ich Pavol VI. 18. októbra 1964, 

ktorý r. 1968 navštívil osobne miesta života 

a smrti týchto hrdinských mučeníkov Afriky 

a tak si ich znova uctil.  

Svätý Karol je patrónom mládeže 

a Katolíckej akcie mládeže v Afrike. 

V ikonografii je zobrazený ako mladý človek 

uprostred plameňov spolu so svojimi 

spoločníkmi. 

                           Lucia Horná  
 

Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť: 

Zdenko ZÁLEPA  a  Františka KOVAĽOVÁ     

     ohlasujú sa druhýkrát 

 


