
 

Štipendium Milana Hodžu je 

jedinečným projektom občianskeho 
združenia Sučany Alumni – 
Spoločnosti absolventov gymnázia 

v Sučanoch. Jeho cieľom je umožniť 

aspoň jednému nadanému žiakovi 

ročne štart do štúdia na našom 
gymnáziu bez finančných ťažkostí. 

Od roku 2009 udeľujeme vždy 
minimálne jedno štipendium pre 

budúceho žiaka alebo žiačku prvého ročníka vo výške až 
do 600 €. Doteraz bolo udelených až 9 štipendií 

v celkovej hodnote 4 800 €. 

 

Hlavnou podmienkou je prijatie žiaka do prvého ročníka 

gymnázia. Každý riadne prijatý žiak pri zápise obdrží, 
resp. má možnosť stiahnuť si, vyplniť a zaslať prihlášku.  

Štipendium vo výške až do 600 € poskytuje finančnú 

náhradu a je určené na nasledovné položky: 
 Ubytovanie 

 Študijné náklady 

 Cestovné a stravné náklady 

 

Transparentný a férový výber zabezpečuje komisia 
zložená z minimálne troch zástupcov Sučany Alumni. Tí 

prihliadajú na nasledovné kritériá pridelenia štipendia: 
 Ekonomická situácia kandidáta a pomery v rodine 

(váha 30 %) 

 Dosiahnuté študijné výsledky kandidáta (30 %) 

 Mimoškolská činnosť kandidáta (30 %) 

 Iné okolnosti (10 %) 

 

Škola má vynikajúci prístup a polohu. Nachádza sa v obci 
Sučany, ktorá je vzdialená iba 5 km východne od mesta 

Martin. Cez obec prechádza cesta medzinárodného 
významu E50 a čoskoro diaľnica D1 spájajúca Bratislavu 

a Košice. Vzdialenosť medzi Bratislavou a Sučanmi je 
približne 2 hodiny a 30 minút autom (231 km). Z Košíc je 

to autom 2 hodiny a 45 minút (226 km). Žilina je len 30 

minút a Banská Bystrica 1 hodina cesty autom. 
Obec zároveň leží na hlavnej vlakovej trase Bratislava – 

Košice a zastavujú v nej všetky osobné vlaky. Rýchliky 
stoja v najbližšej vlakovej stanici Vrútky. 
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Gymnázium v Sučanoch bolo založené v roku 1991 na 

základe medzinárodnej štátnej dohody. Hlavným cieľom 
školy bolo a je poskytovať úplne stredné vzdelanie, ktoré 

by kombinovalo prvky slovenského a britského 

vzdelávacieho systému. 
        

Na školu sú prijímané najnadanejšie deti z celého 
Slovenska, ktoré si aj počas štúdia v Sučanoch udržujú  

vynikajúce výsledky - potvrdené externými maturitami. 

Vedomosti a jazykové zručnosti, ktoré získajú štúdiom na 
našom gymnáziu, dávajú veľký predpoklad, aby sa 

uplatnili vo všetkých oblastiach života. Škola je štátnou 
rozpočtovou organizáciou v rámci slovenského 

stredoškolského systému, ale odlišuje sa od iných 

štátnych škôl tým, že väčšina predmetov sa vyučuje 
v anglickom jazyku, využívajúc anglické knihy, 

učebnice a ostatné materiály. Učitelia sú pripravovaní v 
štýle západoeurópskej metodológie, ktorá umožňuje 

vysokú úspešnosť a motiváciu študentov v interaktívnom 
vzdelávacom procese. Medzi učiteľmi sú navyše niekoľkí 

kvalifikovaní zahraniční lektori, ktorí vyučujú nielen 

anglický jazyk, ale aj ostatné maturitné predmety. 
 

Škola je otvorená pre študentov z celého Slovenska. Tí, 
ktorí prichádzajú zo vzdialenejších častí, majú možnosť 

ubytovania v niekoľkých internátoch v okolí. Podmienkou 

prijatia na školu sú prijímacie skúšky z humanitných a 
prírodovedných predmetov. Vzhľadom na to, že v 

priebehu prvého roka sa kladie mimoriadny dôraz na 
rozvoj jazykových zručností, skúška z anglického 

jazyka sa nepožaduje. Každý rok sa na školu hlási 
niekoľkonásobne väčší počet záujemcov, ako je možné 

prijať. Prijímacích skúšok sa môžu zúčastniť žiaci 8. a 9. 

ročníka základných škôl (študenti kvarty a vyššie 8-
ročných gymnázií). 

Dĺžka štúdia je 5 rokov. Štúdium je ukončené maturitnou 
skúškou vo 4. ročníku zo slovenského jazyka a literatúry 

a anglického jazyka a literatúry a v 5. ročníku z dvoch až 
piatich povinne voliteľných predmetov: matematika, 

fyzika, chémia, biológia, informatika, ekonomika, dejepis, 

geografia, náuka o spoločnosti, francúzsky jazyk a 
nemecký jazyk. Maturitná skúška má vo všetkých 

predmetoch ústnu a písomnú časť a prebieha vo väčšine 
predmetov v angličtine. V spolupráci so Štátnou 

jazykovou školou v Žiline študent 4. ročníka môže získať 

vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške základnej a 
študent 5. ročníka vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške 

odbornej. 

Rok Počet prihlásených 

žiakov 

Počet prijatých 

žiakov 

2008 429 72 

2009 371 96 

2010 410 96 

2011 467 96 

2012 414 96 

 

Po skončení 5-ročného štúdia je absolvent školy schopný 

na základe svojej profilácie v posledných dvoch rokoch 

štúdia a na základe svojich schopností a záujmu 
pokračovať v ďalšom štúdiu na univerzitách na Slovensku 

a v zahraničí. Dôkazom je už vyše 1000 úspešných 
absolventov školy. Práve v zahraničí končí väčšina našich 

absolventov. Približne tretina absolventov odchádza 

každoročne študovať do Českej republiky a ďalšia tretina 
na prestížne univerzity vo Veľkej Británii, medzi inými 

University of Oxford, Cambridge, Edinburgh, 
Manchester, St Andrews, LSE, Leeds, Exeter, 

Glasgow, Portsmouth, atď. Žiakom pri výbere 
a príprave na univerzitné štúdium pomáhajú aj absolventi 

z občianskeho združenia Sučany Alumni – Spoločnosti 

absolventov gymnázia v 
Sučanoch. Tí tiež každoročne 

udeľujú Štipendiá Milana Hodžu 
a ocenenia pre aktívnych žiakov 

a učiteľov.  

V škole aktívne pôsobí niekoľko úspešných krúžkov 

a klubov. Medzi inými napríklad debatný, časopis Karis, 

Dreams & Teams, študentské spoločnosti, fotografický, 
školský spevokol a kapela, atď. Žiaci sa pravidelne 

zúčastňujú národných a medzinárodných súťaží. 
Žiaci sú tiež aktívni a úspešní vo viacerých 

individuálnych a kolektívnych športoch (napr. 

basketbal, volejbal, florbal). Škola má kvalitné materiálne 
a technické vybavenie vrátane ihriska na plážový volejbal 

a lezeckej steny. Každoročne sami žiaci organizujú 
festival Hodžafest, vedomostnú súťaž Mastermind, a tiež 

prebiehajú rôzne besedy a ďalšie žiacke aktivity. 

 

 

 

 

 


