
Základné umelecké 

prostriedky

Epiteton:

básnický prívlastok na  

zdôraznenie vlastnosti osoby, 

predmetu alebo javu

Prirovnanie:

priblíženie veci, vlastnosti 

alebo javu k inej veci, 

vlastnosti alebo javu

Epizeuxa:

opakovanie slova alebo 

výrazu

Metafora:

využitie vonkajšej  podobnosti 

na pomenovanie veci, 

vlastnosti alebo javu

Zdrobnenina:

citovo zafarbené pomenovanie 

veci alebo javu

Personifikácia:

prenesenie ľudskej vlastnosti 

na zvieratá alebo veci

Metonymia:

využitie vnútorných súvislostí 

na pomenovanie súvislosti, 

vlastnosti alebo javu

Básniská otázka:

otázka na zamyslenie 

nevyžaduje odpoveď

Metonymia:

využitie vnútorných 

súvislostí na 

pomenovanie 

súvislosti, vlastnosti 

alebo javu

Prirovnanie:

priblíženie veci, 

vlastnosti alebo javu 

k inej veci, vlastnosti 

alebo javu

Epiteton:

básnický prívlastok 

na  zdôraznenie 

vlastnosti osoby, 

predmetu alebo javu

Personifikácia:

prenesenie ľudskej 

vlastnosti na zvieratá 

alebo veci



• tradícia v príprave žiakov, skúsený tím pedagógov
• vysoká úspešnosť prijatia na VŠ  (dlhodobo nad 94%)
• 5-ročné bilingválne štúdium v anglickom jazyku 
• výber z 5 cudzích jazykov, úroveň B2, C1 → anglický
• alternatívny študijný plán v 3. a 4. ročníku, 50 krúžkov
• nadštandardné materiálno-technické vybavenie odborných učební
• účasť a vysoká úspešnosť žiakov v súťažiach, olympiádach 
• medzinárodná spolupráca (DE, GB, PL, RUS) 
• zahraničné exkurzie, lyžiarske a snowboardové kurzy, plavecký výcvik 
• školské výlety,  kultúrno-spoločenské podujatia
• spolupráca s vedecko-výskumnými a akademickými pracoviskami 
• zrekonštruovaná jedáleň, nová telocvičňa, relax zóna, športový areál

Študijné odbory:
7902 J gymnázium 
7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium  

anglický jazyk

Gymnázium Leonarda Stöckela
v Bardejove

Jiráskova 12, 085 01 Bardejov,  tel: +421 (0)54 472 2781

web: www.gymlsbj.sk,  e-mail: stockel@gymlsbj.sk

https://www.facebook.com/gls.bardejov 
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