
Riaditeľka Gymnázia Mikuláša Kováča PaedDr. Alena Paulová stála pri založení školy dňa 
01.09.1993. Za 27 rokov pôsobenia vo funkcii riaditeľky tejto školy úspešne rozvíjala oblasť 
kompetencií žiakov bilingválneho vzdelávanie v rámci Banskobystrického kraja, na celoštátnej 
a stredoeurópskej úrovni. Od 01.09.1997 rozšírila vzdelávanie na Gymnáziu Mikuláša Kováča 
o osemročné štúdium a od 01.09.2002 sa gymnázium pod jej vedením začalo profilovať ako 
ďalšia oficiálne založená bilingválna slovensko-španielska sekcia na území Slovenskej 
republiky v rámci medzinárodnej Dohody o zriadení a činnosti bilingválnych sekcií na 
gymnáziách Slovenskej republiky. V roku 2005 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
SR ocenilo edukačné a spoločenské aktivity školy udelením čestného názvu – Gymnázium 
Mikuláša Kováča. Pod jej vedením si relatívne mladé gymnázium začalo budovať svoju tradíciu 
a v súčasnosti je jeho postavenie v rámci vzdelávacej sústavy banskobystrického kraja 
nezastupiteľné, keďže rozlohou v najväčšom kraji ako jediné poskytuje medzinárodne 
garantované slovensko-španielske vzdelávanie s kolektívom kvalifikovaných lektorov. 
Predvídavosť a strategické myslenie v spojení s kreativitou i originalitou preukázala 
jedinečným projektom bilingválneho slovensko-čínskeho vzdelávania realizáciou návrhu na 
experimentálne overovanie študijného odboru gymnázia, bilingválne slovensko-čínske 
štúdium, ktoré Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo rozhodnutím č. 
2015-19933/60069:2-10B0. V garancii Konfuciovho inštitútu pri STU Bratislava sa v 
súčasnosti uskutočňuje štvrtý ročník vzdelávania slovenských žiakov nielen v čínskom jazyku, 
ale aj výučby prírodovedných predmetov v tomto jazyku. Ide o jedinečný projekt nielen v rámci 
Slovenska, ale v rámci celej strednej Európy. Tento počin vzbudzuje rešpekt a uznanie v 
celosvetovom meradle, o čom svedčí odozva na medzinárodnej pravidelne organizovanej 
celosvetovej konferencii konanej v Hebei Zhengding High School, Hebei, China v Zhendingu, 
Čínska ľudová republika, kde prezentovala stratégie a postupy na zvýšenie vzdelávacích 
kompetencií žiakov v oblasti aktívneho učenia. Gymnázium Mikuláša Kováča zároveň už 10 
rokov funguje ako testovacie centrum medzinárodných porovnávacích skúšok SCIO, ktorých 
výsledky sú akceptované ako prijímacie testy na vysoké školy v Českej a Slovenskej republike. 
Rovnako tak je škola certifikovaným centrom medzinárodných porovnávacích skúšok DELE 
pre španielsky jazyk a HSK pre čínsky jazyk. V roku 2019 Gymnázium Mikuláša Kováča spolu 
s garantom štúdia – Konfuciovým inštitútom pri STU Bratislava požiadalo Hanban – Úrad Rady 
pre medzinárodný čínsky jazyk o zriadenie Konfuciovej triedy pri Gymnáziu Mikuláša Kováča 
v Banskej Bystrici. Na základe úspešných výročných hodnotení práce bilingválnej slovensko-
čínskej sekcie a aktívnej spolupráce s Veľvyslanectvom ČĽR v SR, Úrad Rady pre 
medzinárodný čínsky jazyk zriadenie Konfuciovej triedy pri Gymnáziu Mikuláša Kováča v 
Banskej Bystrici schválil. Výrazom priazne a podpory partnerských krajín je pravidelná účasť 
ich veľvyslancov na slávnostnom odovzdávaní vysvedčení žiakom oboch foriem štúdia. 
Perspektívnu a kvalitnú gymnaziálnu činnosť umocňuje celý rad mimovyučovacích aktivít – 
participácia na medzinárodných študentských projektoch, aktívne zapojenie do 
medzinárodných programov - Erasmus, Sokrates, spolupráca s renomovanými 
vysokoškolskými inštitúciami a spoločenskými organizáciami.  

Ocenením tejto práce pre PaedDr. Alenu Paulovú bolo slávnostné udelenie Medaily sv. 
Gorazda. 

 


