
 

 
Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo 

 
Cezhraničný gymnaziálny klaster G13 
Gymnázium Antona Bernoláka v Námestove sa stalo od septembra 2019 vedúcim partnerom 
projektu s názvom Cezhraničný gymnaziálny klaster G13. Uvedený projekt prispieva 
k napĺňaniu cieľov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho 
kraja pre roky 2014-2020. 

Do projektu je zapojených trinásť  gymnázií - partnerov zo Slovenska a Poľska. 
Realizácia projektu sa zameriava na ďalšie vzdelávanie učiteľov a napĺňanie klastra, ktorý bude 
slúžiť ako banka materiálov i do budúcna. Vďaka projektu sa podarilo zabezpečiť aj potrebnú 
technickú vybavenosť pre každého partnera. 

Hlavným cieľom projektu je modernizovať všetky stupne vzdelávania a vytvoriť webové 
sídlo – gymnaziálny klaster. Samotný klaster je rozdelený na 13 častí, pričom každá z častí 
metodicky podlieha jednému z gymnázií. Idea klastra je realizovaná s víziou a predpokladom 
na dlhoročnú spoluprácu jednotlivých partnerov projektu. Webové sídlo a úložisko 
gymnaziálneho klastra už dnes slúži k napĺňaniu informácií a výstupov zainteresovaných 
učiteľov projektu. Každá škola má k dispozícií tak databázu výučbových materiálov, 
ukážkových vyučovacích hodín, pracovných listov ako aj rôzne metodiky a postupy k lepšiemu 
a modernejšiemu vyučovaniu. K tvorbe gymnaziálneho klastra dopomohlo aj zakúpenie IKT 
zariadení, ktoré výrazne zlepšia prácu učiteľov k využitiu modernejších foriem práce so žiakmi.  

Gymnaziálny klaster predstavuje inštitucionálnu platformu, prostredníctvom ktorej 
môžu partneri projektu realizovať i ďalšie projekty cezhraničnej spolupráce v budúcnosti, 
prípadne projekty v rámci domovského štátu.  

                                                                               PaedDr. Tibor Kitaš 
                                                                                                                                            Koordinátor projektu - publicity 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
Číslo projektu: 
PLSK.03.01.00-SK-0187/18-00 
Trvanie projektu: 
09/2019 – 08/2021 
Partneri projektu: 
VP – Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo 
P1 - Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, Liptovský Mikuláš 
P2 - Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin 
P3 - Gymnázium Viliama Paulínyho – Tótha, Martin 
P4 - Gymnázium Varšavská cesta 1, Žilina 
P5 - Gymnázium Veľká okružná, Žilina 
P6 - Gymnázium Hlinská, Žilina 
P7 - Gymnázium Bytča, Bytča 
P8 - Gymnázium Kysucké Nové Mesto, Kysucké Nové Mesto 
P9 - Gymnázium Rajec, Rajec 
P10 - Zespól Szkól w Lipnicy Wielkiej, Lipnica Wielka, PL 
P11 - Zespól Szkól im.Bohaterów Westerplatte w Jablonce, Jablonka, PL 
P12 - Szkola Podstawowa nr 2 im. Józefiny i Emila Mików w Lipnicy Wielkiej, 
           L.Wielka, PL 
 

 


