
 

 

Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo 

Cezhraničný gymnaziálny klaster G13 
Gymnázium Antona Bernoláka v Námestove sa stalo od septembra 2019 vedúcim partnerom 

projektu cezhraničnej spolupráce s názvom „Cezhraničný gymnaziálny klaster G13“. Na projekte 
spolupracovalo spolu trinásť partnerov – desať gymnázií Žilinského samosprávneho kraja a tri školy 
z Poľska. Projekt sa realizoval vďaka podpore operačného programu cezhraničnej spolupráce Interreg 
PL-SK. Realizáciou projektu boli naplnené ciele programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského 
samosprávneho kraja pre roky 2014-2020. 

Vďaka projektovému partnerstvu trinástich škôl sa na aktivitách projektu podieľalo takmer 220 
pedagógov a zamestnancov škôl, ktorí odpracovali za 24 mesiacov takmer 15500 hodín. Súčasťou 
overovania projektových aktivít a výstupov projektu bolo aj 4800 žiakov zo všetkých zapojených 
partnerských škôl.  

Súčasťou projektových aktivít bolo vytvorenie webového priestoru – klastra, ktorého hlavným 
cieľom je vytvorenie banky námetov a metodických materiálov slúžiacich pre moderné vzdelávanie 
v školách 21.storočia. Samotný klaster je rozdelený na 13 častí, pričom každá z častí metodicky podlieha 
jednému z partnerských gymnázií.  

K tvorbe gymnaziálneho klastra dopomohlo aj zakúpenie modernej IKT techniky, vďaka ktorej každý 
partner projektu – škola bude môcť inovatívnejšie uskutočňovať vyučovací proces v podmienkach 
vzdelávania modernej školy. 

Cezhraničný gymnaziálny klaster je mimoriadne prospešným prostriedkom zvyšovania kvality 
vzdelávania na školách gymnaziálneho typu. Vďaka aktivitám projektu sa i do budúcna javí silná vízia 
ďalšieho prehlbovania spolupráce medzi zapojenými partnerskými školami. 

Realizáciou aktivít projektu Cezhraničného gymnaziálneho klastra G13 a inovatívnym nastavením 
zvyšovania kvality vzdelávania na partnerských školách gymnaziálneho typu, veríme, že pre našich 
absolventov sa otvoria väčšie možnosti uplatnenia sa na trhu práce ako aj lepšie možnosti prijatia na 
kvalitnú vysokú školu.                                                                                                                          
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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 


