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Slovo na úvod 
 
 
 
 
 
 
 
Vzdelaný človek má bohatstvo stále so sebou 
 
 
 

Stredná priemyselná škola, jedna z najstarších 
stredných škôl v Bardejovskom okrese, vstúpila do 
šesťdesiateho štvrtého roku svojej existencie. Za toto 
obdobie prešla škola výraznými zmenami z viacerých 
hľadísk. Menila svoje sídlo pôsobenia až do roku 1966 , 
keď definitívne sa presťahovala do areálu na 
Komenského ulici. 
 V súčasnom období škola poskytuje atraktívne 
a žiadané študijné odbory, ktoré umožňujú absolventom 
základných škôl získať kvalifikáciu v odboroch 
staviteľstva, dopravy, elektrotechniky, výpočtovej techniky a ekonomiky. Žiaci ZŠ sa môžu  prihlásiť 
na štúdium v technickom lýceu, ktoré poskytuje gymnaziálnu formu prípravy pre štúdium na vysokých 
školách technického typu. V aktuálnom školskom roku študuje na škole 383 žiakov.  
 Škola má k dispozícii okrem klasických učební päť učební výpočtovej techniky, 
špecializované učebne pre elektrotechniku, fyziku, dopravu, administratívu a korešpondenciu, 
telocvičňu, posilňovňu, plážové ihrisko pre volejbal a futbal, športový areál s futbalovým ihriskom, 
školskú jedáleň, školský internát, ktorý slúži na ubytovanie nielen našich  žiakov, ale aj žiakov 
ostatných stredných škôl v Bardejove. Študenti odboru technika a prevádzka dopravy hodiny praxe 
absolvujú v novozriadených  strojárskych dielňach. Dokončuje sa kompletizácia odbornej učebne 
slovenského jazyka a spoločenskovedných predmetov. 
                Naši žiaci v priebehu štúdia absolvujú okrem odbornej praxe aj kurz plávania, lyžovania, 
odborné exkurzie v slovenských podnikoch či známych nemeckých automobilkách.  
 Žiaci našej školy sa pravidelne zúčastňujú  na rôznych súťažiach a často sa presadia aj v 
celoslovenských kolách. Len ten učiteľ dokáže pripraviť žiaka kvalitne, ktorý má vytvorené dobré 
vyučovacie podmienky a predovšetkým moderné vyučovacie pomôcky. Škola vďaka úspešnému 
vzdelávaciemu projektu Vzdelávame moderne, aktívne, tvorivo získala predovšetkým moderné učebné 
pomôcky v hodnote takmer 100.000,00 €. Za posledné obdobie sa škole podarilo realizovať desiatky 
menších vzdelávacích projektov, ktoré skvalitnili edukačný proces a umožnili realizovať postupnú 
rekonštrukciu školy i školského internátu.   
 Stredná priemyselná škola v Bardejove má svoju perspektívu a opodstatnenie aj v budúcnosti, 
a patrí jej pevné miesto v systéme stredných odborných škôl v našom regióne.  
Naši absolventi sa uplatňujú nielen v stavebníctve, strojárstve, elektrotechnike, ale aj vo verejnej 
správe, vo vedúcich pozíciách rôznych firiem, organizácií  a v   iných oblastiach života. Za ich 
kvalitnou prípravou na našej škole stoja všetci učitelia, ktorí pôsobili a pôsobia na škole. Za ich prácu, 
mnohokrát celoživotnú, je treba úprimne poďakovať, lebo odovzdávajú našim študentom to najväčšie 
bohatstvo, ktoré ich bude sprevádzať po celý život. 
                                                                                                        Mgr. Vladimír Jacenko 
                                                                                                               riaditeľ školy   
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Vedenie školy 

 

    

Mgr. Vladimír Jacenko Ing. Jozef Prexta 
Ing. Mgr. Helena 

Labancová 

riaditeľ 
zástupca riaditeľa pre 
technicko-ekonomickú 

činnosť 

zástupkyňa riaditeľa pre 
výchovu a vzdelávanie 

 
Zoznam zamestnancov školy  
Pedagogickí zamestnanci: 

1. Ing. Ján  Barna  
2. Ing. Otília Beňová  
3. Ing. Jaroslav Bujda  
4. Mgr. Nataša Dzubáková 
5. Mgr. Ľuboš Falat  
6. Mgr. Katarína Fottová 
7. Mgr. Anna Guľová  
8. Ing. Martin Horváth  
9. Ing. Alžbeta Hovancová  
10. Mgr. Martina Chovancová 
11. Mgr. Vladimír Jacenko  
12. Mgr. Mária Jajková  
13. Mgr. Dana Janečková 
14. Mgr. Mária Kravcová  
15. PaedDr. Monika Kunstová  
16. Ing. Jozef Labanc  
17. Ing. Mgr. Helena Labancová  
18. Mgr. Stanislav Marcin  
19. Mgr. Dušan Marinko  

20. Ing. Mária Melová  
21. Mgr. Magdaléna Miklošová 
22. PhDr. Slavomír Ondrus  
23. Mgr. Konštantín Ondrušek  
24. Mgr. Anna Petričková  
25. Ing. Pavol Petrík  
26. Mgr. Jana Petrušová  
27. RNDr. Oľga Poliaková 
28. Mgr. Renáta Popovcová 
29. Ing. Jozef Prexta  
30. Ing. Emília Priputenová  
31. Bc. Peter Rezák  
32. Mgr. Mária Richvalská 
33. Ing. Peter Simko  
34. Ing. Ľudmila Skoncová  
35. Mgr. Andrej Soroka  
36. Ing. Peter Tkáč  
37. Mgr. Veronika Vertaľová 
38. Mgr. Stanislav Vojtko  

 
Nepedagogickí zamestnanci: 

1. Emília Balaščíková  
2. Anna Cigľariková  
3. Alicja Csemyová  
4. Viliam Štec 

5. Mária Juročková  
6. Anna Kačmarová  
7. Anna Lenártová 
8. Peter Oláh  

9. Božena 
Michalčinová 

10. Marcela 
Rondziková 
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Zoznam zamestnancov školského internátu 
 
Výchovní pracovníci: 

1. Mgr. Beáta Ilkovičová 
2. Ing. Ivan Nicák  

3. Bc. Ľuboslava Šothová  

 
Upratovačky, údržba, vrátnici: 

1. Ján Danečko   
2. Mária Mišeková                                                        

3. Mária Riznárová  
4. Milka Ducká 

 
THP pracovníci: 

1. Ivan Prokipčák 2. Novotná Mária  
 
Kuchyňa: 

1. Mária Cienka  
2. Mária Danečková  
3. Anna Gibeľová  

4. Magdaléna Hovancová  
5. Valéria Jászayová  
6. Helena Ondisová  

Školské rady 

Rada školy  
Predseda: Ing. Peter Simko 
Podpredseda: Ing. Ján Rychvalský 
Tajomník: Ing. Jaroslav Bujda 
Zástupca nepedagogických zamestnancov: p. Ján Danečko 
Zástupcovia rodičov: Ing. Mária Slivová 
  p. Stanislav Hankovský 
Zástupcovia zriaďovateľa: MUDr. Boris Hanuščak 
 MUDr. Patrik Mihaľ 
 Ing. Martin Choma 
 PhDr. Radovan Vasiľ 
Zástupca žiakov Jana Šellongová 

Rada rodi čov 
Predseda: Ing. Mária Slivová 
Podpredseda: p. Stanislav Hankovský 
Tajomník: p. Ľudmila Drábová 
Pokladník: Ing. Pavol Petrík 
Revízna komisia: Ing. Ján Rychvalský 

Ľudmila Kuľková 
p. Mária Slivová 

Žiacka školská rada 

Koordinátorka ŽŠR: PaedDr. Monika Kunstová 
Predseda: Jana Šellongová 4.C 
Podpredseda: Patrik Pavel 3.B 
Tajomník: Samuel Marušin 3.C 
Finančný manažér: Zuzana Kvočáková 4.A 
Zástupca pre styk s verejnosťou: Daniel Dráb 4.B 
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SPŠ v premenách času  

Najdôležitejšie medzníky 
1. 9. 1950 škola sa zriaďuje ako expozitúra VPŠ v Prešove 

pod názvom VYŠŠIA STAVEBNÁ ŠKOLA  
1. 9. 1952 škola sa osamostatňuje a mení názov na 

VYŠŠIA PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ 
1. 9. 1953 mení sa názov školy na 

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ 
1. 9. 1966 do užívania odovzdaný NOVÝ AREÁL SPŠS 
1. 9. 1969 pri SPŠS zriadená SEŠ 

STREDNÁ EKONOMICKÁ ŠKOLA 
1. 9. 1973 osamostatnenie SEŠ 

STREDNEJ EKONOMICKEJ ŠKOLY 
1. 9. 1974 mení sa názov školy na STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA so študijným 

odborom pozemné stavby  
1. 9. 1975 zriadený študijný odbor 

VÝROBA OBUVI A GALANTÉRNEHO TOVARU 
1. 9. 1980 zriadený študijný odbor 

STROJÁRSTVO 
1. 9. 1992 zriadený študijný odbor 

TECHNICKÉ A INFORMATICKÉ SLUŽBY 
1. 9. 2004 na SPŠ prebieha vyučovací proces – vzdelávacie stredisko 

Bankovní Institut – Vysoká škola Praha 
1. 9. 2005 SPŠ prenajíma prístavbu na vyučovací proces 

Gymnáziu a ZŠ sv. Jána Bosca 
1. 9. 2006 zriadený študijný odbor ŠKOLA PODNIKANIA 

zriadený študijný odbor BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 
zriadený študijný odbor TECHNIKA A PREVÁDZKA DOPRAVY  

1. 9. 2008 zriadený študijný odbor TECHNICKÉ LÝCEUM  
1. 9. 2009 zriadený študijný odbor ELEKTOTECHNIKA 
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História Strednej priemyselnej školy v Bardejove sa začala písať 1.septembra1950. Veľká 
snaha magistrátu a občanov mesta zriadiť v Bardejove strednú odbornú školu vyústila 
žiadosťou Kuratória rodičov pri Ruskej meštianskej škole pod vedením jej riaditeľa Juraja 

Tkáča  Povereníctvu školstva vied a umení 
v Bratislave zo dňa 15.5.1949. Rodičia 

žiadali zriadiť dvojročnú obchodnú školu v Bardejove. Povereníctvo školstva vied a umení po 
viacerých urgenciách žiadosti vyhovelo a 1.9.1950 zriadilo Vyššiu stavebnú školu 
v Bardejove s ruským vyučovacím jazykom.  
Spravovaním expozitúry elokovanej triedy Vyššej stavebnej školy v Bardejove pri Vyššej 
priemyselnej škole v Prešove boli poverení Dr. Elfrida Rjabinina a Ing. Pavol Krylov. 
1.septembra 1952 bol Ivan Leščišin menovaný prvým riaditeľom školy. 

 V budove bývalého gymnázia, dnes SSOŠ na Hviezdoslavovej ulici,  1.9.1950 začalo 
študovať v prvom ročníku   24 žiakov. 

 
Škola sa presťahovala do vlastnej budovy na Stöcklovej ulici (OA) 
 
1. septembra 1966 bol odovzdaný do užívania nový areál školy na Komenského ulici s 
Domovom mládeže s kapacitou 240 postelí. 
1. septembra 1969 bola zriadená Stredná ekonomická škola pri Stredne priemyselnej škole 
stavebnej, ktorá sa 1. septembra 1973 osamostatnila. 
1. septembra 1974 sa znovu zmenil názov školy na Stredná priemyselná škola. 
1. septembra 1975 bol na SPŠ zriadený ďalší študijný odbor - výroba obuvi a galantérneho 
tovaru. 
1. septembra 1980 bol na SPŠ zriadený ďalší študijný odbor - strojárstvo. 
1. septembra 1992 bol na SPŠ zriadený ďalší študijný odbor - technické a informatické 
služby. 
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PREDMETOVÉ KOMISIE 

Predmetová komisia spolo čenskovedných predmetov 
Zloženie komisie: 
               Mgr. Nataša Dzubáková - SJL, OBN  - predsedníčka  
               Mgr. Magdaléna Miklošová        - SJL  
               Mgr. Renáta Popovcová             - SJL, DEJ  
                Mgr. Veronika Vertaľová             - OBN        
               Mgr. Martina Chovancová          - ETV    
               Ing. Alžbeta Hovancová             - EKL 
               Paed.Dr. Monika Kunstová         - EKL                                                    
                Mgr. Stanislav Marcin               - NAV   
 
Zameranie činnosti:  
Práca členov PK bola zameraná na skvalitnenie  vzdelávacej 
a výchovnej práce vyučovacieho procesu v jednotlivých 
predmetoch, čo si vyžadovalo: 

- tímovú prácu všetkých členov PK, 
- školská knižnica ponúka tituly z beletrie, odbornej 

literatúry i časopiseckú literatúru, 
- realizovať vyučovací proces podľa najnovších 

požiadaviek školského vzdelávacieho programu, 
- vykonávať kontrolu a hodnotenie vedomostí priebežne 

formou kontrolných testov i individuálne, 
- práca formou krúžkovej činnosti pre žiakov 

maturitných ročníkov umožnila viac sa venovať 
analýze textov , 

- aktívnu účasť žiakov v tematicky zameraných 
súťažiach. 

 
Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu je aj aktívna účasť študentov na voľnočasových 
aktivitách, ako sú  práca v krúžkoch, súťaže, kultúrne podujatia, výstavy, besedy ap. 
 
Krúžková činnosť: 
Mgr. Nataša Dzubáková  - Čítanie s porozumením 

                                   - Čitateľská gramotnosť 
Mgr. Magdaléna Miklošová - Interpretácia literárneho a vecného  

- Čítanie s porozumením a literárny text 
Mgr. Renáta Popovcová   - Literárny seminár 
    - Fotografický krúžok 
Mimovyučovacia činnosť 
Víťazi školského kola Hviezdoslavov Kubín  
poézia: 
1.miesto - J. Sabol  3.B 
2.miesto -  P. Pavel  3.B 
3.miesto - M. Gall,   3.C 
próza:   
3. miesto – N. Rychvalská 1.D                                                  
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HODINA S POÉZIOU JÁNA NAGAJDU 
V deň odovzdávania polročných vysvedčení sa študenti 2.C, 2.D a 3.C triedy namiesto 
klasickej vyučovacej hodiny slovenského jazyka a literatúry započúvali do poézie 
bardejovského básnika Jána Nagajdu. 
Autor urobil prierez svojej tvorby, zarecitoval básne zo starších zbierok, aby tak v závere 
predstavil svoju nateraz ostatnú zbierku – Krídla z pavučín. Priblížil študentom proces tvorby 
básne od zrodu myšlienky až po vydanie zbierky a povzbudil prípadných budúcich umelcov. 
Poukázal na svoje literárne vzory a naznačil zdroje motivácie. Porozprával i o svojich 
koníčkoch, odpovedal na zvedavé otázky a tiež prezradil najbližšie plány a umelecké zámery. 
Študenti si mohli prelistovať zbierky a záujemcom a školskej knižnici básnik venoval vybrané 
zbierky. 
Ďakujeme za príjemne strávený čas a do ďalšej tvorby prajeme veľa inšpirácie a vnímavých 
čitateľov. 

 
  

Dejepisná exkurzia Krakov – Osvienčim – Vielička 
 
12. – 13. mája 2014 študenti SPŠ sa zúčastnili emotívnej prehliadky koncentračných táborov 
Osvienčim a Brezinka, prezreli si pamiatky historického Krakova a napokon obdivovali 
skvosty v soľnej jaskyni Vielička. 
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Predmetová komisia cudzích jazykov 
 Zloženie komisie:  
 PhDr. Slavomír Ondrus       - ANJ,RUJ  - predseda 
 Ing. Otília Beňová                   - ANJ  
 Mgr. Martina Chovancová  - NEJ, ANJ          
 Mgr. Dušan Marinko             - ANJ   
 Mgr. Jana Petrušová              - ANJ   
 Mgr. Veronika Vertaľová     - NEJ     
 Mgr. Magdaléna Miklošová  - NEJ  
              Mgr. Konštantín Ondrušek   - NEJ    
              Mgr. Anna Petričková           - RUJ   
              Mgr. Mária Richvalská         - NEJ 
 
Zameranie PK:  
Anglický jazyk – ANJ 
Nemecký jazyk – NEJ 
Ruský jazyk      –  RUJ 
V školskom roku 2013/2014 sa žiaci vo všetkých odboroch učili dva cudzie jazyky. Žiaci sa 
zapojili do školského i obvodného kola olympiády jednotlivých cudzích jazykov. 
 
Krúžková činnosť: 
Seminár z anglického jazyka    – Ing. Otília Beňová 
Ruské reálie      – PhDr. Slavomír Ondrus 
Poznaj krajinu, jazyk, ktorej sa učíš   – Mgr. Anna Petričková 
Konverzácia v anglickom jazyku   – Mgr. Jana Petrušová 
Maturitný seminár z nemeckého jazyka  – Mgr. Mária Rychvalská 
Konverzácia v nemeckom jazyku   – Mgr. Veronika Vertaľová 
 
Mimovyučovacia činnosť 
 
Dňa 7.12.2013 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2D.  
Víťazom sa stal Štefan Korba z 2.D triedy, druhé miesto obsadil Lukáš Brehuv, tretí skončil 
Viktor Michalko, obidvaja sú žiakmi 1.C triedy. 
 
Olympiáda NEJ  - okresné kolo       Štefan Korba /2.D/     3. miesto 
                            obvodné kolo       Štefan Korba             10. miesto 
Olympiáda ANJ  - okresné kolo      Patrik Kostyľov /4.C/ 3. miesto 
 

ARS POETICA – krajské kolo 
 
30. apríla 2014 na Strednej priemyselnej škole sa uskutočnilo krajské kolo súťaže ARS 
POETICA.  
Súťaže sa zúčastnilo 22 súťažiacich z rôznych typov škôl Prešovského samosprávneho kraja – 
Prešov, Lipany, Svidník – Giraltovce, Spišská Nová Ves – Spišský Hrušov, Ľubotice, 
Humenné – Kamenica nad Cirochou, Vranov nad Topľou, a taktiež zo všetkých stupňov škôl 
Bardejovského okresu. 
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Európsky deň jazykov 
 
V dňoch 07. 09. 2013 – 15. 09. 2013 žiaci SPŠ pod vedením Mgr. A. Petričkovej navštívili 
Moskvu a jej okolie (Carycino). Poznatky získané z tejto exkurzie v Moskve sme využili 26. 

septembra 2013 – Európsky deň jazykov – na besede, ktorú pripravili účastníci – žiaci 
poznávacieho zájazdu. Besedy sa zúčastnilo 69 žiakov školy. 
 
 

   

Predmetová komisia prírodovedných predmetov  
 
Členovia komisie: 
 Mgr. Dana Janečková   - MAT   - predsedníčka 

RNDr. Oľga Poliaková  - MAT, APM,  
Mgr. Anna Guľová         - FYZ 
Mgr. Andrej Soroka        - MAT, FYZ, APM,  
Mgr. Mária Jajková         - MAT, APM 
Ing. Ľudmila Skoncová   - CHE,  
Ing. Jozef Labanc            - FYZ 
Ing. Stanislav Vojtko       - FYZ 
Mgr. Dušan Marinko     - FYZ 
Ing. Peter Tkáč              - FYZ 
 

Členovia predmetovej komisie začiatkom školského roka vypracovali učebné osnovy      v 
rámci školského vzdelávacieho programu pre matematiku, aplikovanú matematiku,   fyziku, , 
chémiu. PK pripravovala tematické plány pre jednotlivé predmety a ročníky, prepracovávala 
plány pre 1. a 4. ročník. 
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Krúžková činnosť 
Mgr. M. Jajková   - Konzultácie z matematiky pre 3. ročník 
                              - Seminár z matematiky 
RNDr. O. Poliaková  - Matematika – príprava na vysoké školy 
Mgr. A. Guľová         - Fyzikálny seminár  
D. Janečková            - Na palube matematiky 1 
Mgr. A. Soroka         - Matematické testy 
Ing. Ľ. Skoncová       - Seminár z chémie 
 
Mimovyučovacia činnosť 

Matematický klokan  

- je medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Vyh 
lasovateľom súťaže je asociácia Kangourou sans frontiéres so sídlom v Paríži. Organizátorom 
súťaže v Slovenskej republike je Talentída, n. o. Súťaž prebieha v dvoch kategóriách: 
Kadet O12 - žiaci 1. a 2. ročníka SOŠ (v počte 24 žiakov), 
Junior O34 - žiaci 3. a 4. ročníka SOŠ (v počte 8 žiakov). 
K úspešným riešiteľom patria:  
V kategórii Kadet 012: N. Blaňárová 2.C – úspešnosť 84,2% (percentil 98,0%) 
V kategórii Junior 034: M. Kvokačka 4.D – úspešnosť 68,3% (percentil 96,3%) 
 

  
 

Genius Logicus 
Kombinovaná súťaž zo súťaží "A", "B", "Master Of Sudoku". 
Znamená to, že súťažiaci sa zapojí do viacerých súťaží súčasne (minimálne do dvoch), čím 
získa najväčšiu zľavu až  60 % a má okrem možnosti získať certifikát vo všetkých súťažiach 
aj získať najväčšie benefity a možnosti výhry!   
 
Kombinovať môžete nasledujúce súťaže: 

„A“  – súťaž GENIUS LOGICUS  v riešení hlavolamov bez merania času 
„B“  – súťaž GENIUS LOGICUS  v riešení hlavolamov s meraním času 
„Master Of Sudoku“  – Majstrovstvá Sudoku  

 
Súťaž sa skladá zo SÚŤAŽE BEZ MERANIA ČASU, v ktorej súťažiaci dostanú spolu 20-30 
úloh a SÚŤAŽE S MERANÍM ČASU, v ktorej súťažiaci dostanú do 10 úloh.  Z našej školy 
sa do súťaže zapojilo 11 žiakov. 
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Predmetová komisia informatiky 
 
Členovia komisie: 

RNDr. Oľga Poliaková - API,TUI, CVI   predsedníčka 
Ing. Jozef Prexta  - INF 
Mgr. Andrej Soroka  - API, POG,RPJ 
Mgr. Dana Janečková            - INF, API, PCI, PRO, RPJ 
Ing. Ľudmila Skoncová          - INF, API 

 
Výchovno – vzdelávací proces informatických predmetov je zameraný na osvojenie si  
 základov grafickej komunikácie v technických odboroch, základov tvorby statického 
a dynamického webu, základov tvorby vektorovej a bimapovej grafiky, základných princípov 
tvorby počítačovej siete – CISCO, tvorbu programovania ,hromadné spracovanie údajov, 
základné princípy algoritmizácie úloh, pravidlá vyššieho programovacieho jazyka 
a objektívneho programovania. 
 

Krúžková činnosť: 
RNDr. Oľga Poliaková  – Krúžok informatiky 
Mgr. Andrej Soroka   – Obraz a zvuk v PC 
 
Mimovyučovacia činnosť 
 

Expert geniality show 2013/2014 
Zvláštne poďakovanie a blahoželanie patrí Petrovi Babejovi, žiakovi 4.C, za krásne 5. 
miesto v téme Bity , bajty a technológie. 
Súťaž EXPERT spočíva vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém, ktoré si každý súťažiaci 
zvolil na začiatku súťaže spomedzi týchto ponúknutých tém: 
 

Spoločnosť kedysi a dnes (dejepis, občianska náuka, všeobecný rozhľad), 
Svetobežník (fyzická a humánna geografia), 
Bity, bajty, technológie (hardware, operačné systémy, aplikačný software, programovanie, 
komunikácia, multimédiá, reálie IT, moderné technológie), 
Tajomstvá prírody (biológia, fyzika, astronómia, chémia), 
Mozgolamy (logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné, pojmové 
myslenie), 
Do you speak English? (čítanie, bežné výrazy a gramatika), 
Góly, body, sekundy (história a druhy športu, rekordy, olympionizmus, športovci, fyziológia 
tela športovcov, strava) 
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Deň pre bezpečnejší internet 
Deň pre bezpečnejší internet je udalosť existujúca už viac ako 10 rokov a v súčasnosti je jej 
hlavným organizátorom Insafe (www.saferinternet.org). Za tie roky sa jeho význam zvýšil a 
rozšíril do viac ako 100 krajín sveta. Tento rok je hlavným mottom “Vytvorme spolu lepší 

internet”. 
 

     

 

Videokonferenčný prenos z prednášky na tému Počítačové siete aj na našej 
škole 
Aj na našej škole synchronizujeme slovenské výskumné a vzdelávacie aktivity. 
Dňa 10. októbra 2013 sa vybraní žiaci z technického lýcea so záujmom o informatiku 
zúčastnili videokonferencie z prednášky na na tému Počítačové siete. Prednášajúcim bol 
Maroš Filip z firmy T-Systems v Košíciach. 
Prednáška obsahovala : 
- prehľad o DC LAN / DCNO teamoch v T-Systems Slovakia 
- prehľad sieťových technológií, s ktorými sa stretávame v praxi 
- obsah CCNA 1-4 
- Q&A (otázky a odpovede). 
Táto aktivita sa realizuje vďaka podpore Ministerstva školstva, garantom je Prírodovedecká 
fakulta UPJŠ v Košiciach a realizátorom Virtuálna kolaborácia – neformálne združenie 
zamestnancov VŠ a SAV. 
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Cisco akadémia 
Absolventi odboru technické lýceum,  ktorí splnili predpísané podmienky, získali 
medzinárodne uznávaný certifikát Cisco CCNA 1 a Cisco CCNA 2. 

  
 
 

Predmetová komisia stavebných predmetov 
Zloženie komisie 
 Ing. Mária Melová     - predsedníčka 
 Ing. Emília Priputenová   
 Ing. Alžbeta Hovancová  
 Ing. Martin Horváth  
 
Cieľom práce členov predmetovej komisie je v súlade so štátnym vzdelávacím programom 
pripraviť študentov na úspešné zvládnutie maturitných skúšok. Výchovno – vzdelávací proces 
je zameraný na osvojovanie aplikovať výpočtovú techniku pri spracovaní projektovej 
dokumentácie stavieb, vyhotovovať projektovú dokumentáciu stavieb v profesionálnych 
grafických programoch AutoCad, ARCON, CADKON, vyhotovovať kalkulácie, ocenenie 
stavieb v príslušných programoch KROS-CENKROS, posudzovať stavby z hľadiska 
konštrukcie a statiky, vyhotovovať topografickú dokumentáciu. 
 
Krúžková činnosť: 
 
Ing. Alžbeta Hovancová  – Mladý stavbár maturuje 
Ing. Martin Horváth   – Zaujímavosti zo sveta stavebných materiálov 
Ing. Mária Melová   – Seminár z betónových konštrukcií a rozpočtovania stavieb 
Ing. Emília Priputenová  – Stavebníctvo a internet 
 
V rámci Dňa otvorených dverí všetci členovia 
PK pomáhali pri prezentácii našej školy. V 
rámci Týždňa vedy techniky nás navštívili 
žiaci základných škôl ,kde si za počítačmi 
vyskúšali niektoré kresliace programy, ktoré 
sa vyučujú v rámci stavebných predmetov. 
Tieto aktivity boli úspešné, o čom svedčí aj 
počet prihlásených študentov na náš odbor. 
 
Mimoškolská činnosť 
- prezentácia našej školy na základných školách v Bardejove - Ing. M. Melová, 
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- zabezpečenie exkurzií pre 1.ročník odboru staviteľstvo, 
- Ing. M. Horváth zorganizoval pre žiakov návštevu výstavy ABC stavebníctva v Prešove, 
- Deň stavebníctva pre 1. – 4. ročník – firma Xella Slovensko, spol. s r.o. 
 

       
 

Predmetová komisia ekonomických predmetov 
 
Zloženie komisie: 
 Mgr. Mária Kravcová     -  predsedníčka 
 Ing. Mgr. Helena Labancová  
 Mgr. Katarína Fottová 
 Ing. Ľudmila Skoncová 
 Ing. Jaroslav Bujda 
 
Školský vzdelávací program ekonomických predmetov je zameraný na základné pojmy a 
vzťahy z ekonomiky, organizáciu a riadenie výroby, kvalifikované sekretárske a 
korešpondenčné práce. 
Absolventi odboru môžu sa uplatniť ako: 

- odborný – obchodný pracovník, nákupca, odborný asistent a pod. 
- v podnikoch a súkromných spoločnostiach pri vedení jednoduchého a podvojného 

účtovníctva mzdovej a personálnej agendy pomocou PC 
- v administratívnej a obchodnej činnosti 
- v bankových, poisťovacích a daňových spoločnostiach 
- marketingová činnosť v tuzemsku a zahraničí 

 
Krúžková činnosť: 
Mgr. Katarína Fottová  – Finančná gramotnosť 
Mgr. M. Kravcová   – Rytmické písanie v ATF 
Ing. Jaroslav Bujda   – Tajomstvo komunikácie 
 
Mimoškolská činnosť 
 

Študenti technického lýcea navštívili Národnú radu SR a SND 
5.júna 2013 sa študenti odboru technické lýceum 2.Dzúčastnili zaujímavého výletu.Ich 
cieľom bo hlavné mesto SR – Bratislava pod vedením triednej učiteľky Mgr. Kataríny 
Fottovej a Mgr. Dany Janečkovej. Nasledovala  prehliadka Bratislavy, návšteva NR SR a vo  
večerných hodinách divadelné predstavenie v Slovenskom národnom divadle. 
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Finančná gramotnosť 
Žiaci 2.D a 3.D triedy sa zúčastnili besedy na tému Finančná gramotnosť s Ing. Darinou 
Čepihovou , riaditeľkou PRIMA BANKY v Bardejove, ktorá bola zameraná na: 
- poskytovanie úverov, podmienky poskytovania úverov, 
- ochrana vkladov, 
- kreditné a debetné karty, 
 -kurzový lístok bán (devízy, nákup, predaj, valuty), 
 - úročenie, indexy, ročná úroková miera, mesačná úroková miera, splátkový kalendár, 
- konkrétny príklad na splátky za mesiac: koľko je z toho istina, vysvetlenie pojmov PA, PM 
  kedy môžeme obdŕžať kreditné banky, 
- produkty banky. 
 

   

 
 

Myslím ekonomicky 
 „Myslím ekonomicky“ je alternatívny vzdelávací projekt. Primárnym cieľom je podpora 
samostatného a tvorivého myslenia študentov. Sekundárnym cieľom projektu je zmena 
tradičnej role učiteľa. Učiteľ je facilitátorom, ktorý prostredníctvom riadenej diskusie 
uľahčuje študentom učenie sa. 
Projekt má napomáhať pedagógom rozvíjať u študentov tie kľúčové kompetencie, ktoré im 
výrazne uľahčia vstup a pohyb na trhu práce, resp. ich lepšie pripraví na štúdium na vysokej 
škole (kreativita, samostatné myslenie, zodpovednosť, sebavedomie, spolupráca; 
komunikačné zručností a pod.). 
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Žiaci školy v odbore technické lýceum, ktorí si zvolili ekonomické zameranie, sa zapojili pod 
vedením učiteľky ekonomických predmetov Mgr. Kataríny Fottovej,  ktorá vedie túto aktivitu 
na základe dohody so spoločnosťou TREND Representative, s.r.o. so sídlom v Bratislave. 

                           

 

         
 

ŠKOLSKÉ KOLO SÚŤAŽE V PÍSANÍ NA PC 
Dňa 10. marca 2014 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v písaní na PC. Zúčastnili s jej žiaci 
2. D triedy a 2. C triedy.  
Náročnosť súťaže by mohli posúdiť súťažiaci, lebo ich výsledok bol hodnotený z hľadiska 
dvoch kritérií, a to v odpise na rýchlosť a presnosť. Medzi víťazov patria: 
1. Erik Gaži počtom 2086 úderov 
2. Lukáš Chrenko počtom 2013 úderov 
3. Marek Švec počtom úderov 1945 
Svoje výkony by mohli potvrdiť v budúcom školskom roku na krajskej súťaži v Poprade.  
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Predmetová komisia dopravy a strojárstva 
 
Členovia komisie: 

Ing. Peter Simko  -  predseda 
 Ing. Jozef Labanc 

Ing. Pavol Petrík 
Ing. Jozef Prexta 
Ing. Jaroslav Bujda 
Bc. Peter Rezák   

 
Školský vzdelávací program študijného odboru technika a prevádzka dopravy je zameraný na 
- zásady podnikateľských plánov, manažmentu a marketingu v malých, stredných a veľkých 
podnikoch, 
- členenie cestných vozidiel podľa jednotlivých kategórií a usporiadania, 
 - konštrukčné usporiadanie, princíp a použitie jednotlivých častí cestných vozidiel, 
- 3D modelovanie a vyhotovovanie technickej dokumentácie pomocou grafických programov 
PRO/ENGINEER PROFESIONAL, 
 - 2D kreslenie v rovine pomocou softvéru AUTOCAD, MECHANCAL DESKTOP, 
 - prevádzku nákladných vozidiel, 
 - základy ručného spracovania kovov, strojového obrábania a diagnostiky. 
 
Krúžková činnosť: 
Ing. Jaroslav Bujda  - Odborný seminár CEV 
Ing. Pavol Petrík   - Vypracovanie technickej dokumentácie 
Ing. Peter Simko  - IKT a šport – cesta k úspechu 
 
Mimovyučovacie aktivity 

Prezentácia odboru v rámci Dňa otvorených dverí 
Študijný odbor technika a prevádzka dopravy sa vyučuje v učebni výpočtovej techniky, kde 
deviataci mali možnosť vidieť ukážky z 3D modelovania hranatých a rotačných súčiastok 
pomocou plne profesionálneho softvéru Pro/ENGINEER, ktorým disponuje iba šesť 
stredných škôl na Slovensku. Oboznámili sa aj s ročníkovými prácami a animáciami 
funkčných celkov, ktoré v rámci celoslovenskej súťaže IPM STUDENT AWARD tradične sa 
umiestňujú na popredných miestach, čo dokazuje i štvornásobne získané 1. miesto a 
trojnásobné umiestnenie na 3. priečke. 
Hodiny praxe sa vyučujú v strojárskej dielni, kde žiakom boli predvedené praktické činnosti 
ako vyvažovanie kolies automobilu, vyzúvanie a obúvanie pneumatík na disk automobilu 
KIA, sústruženie, frézovanie a vŕtanie v dielni strojového obrábania. Žiakov zaujala 
prezentácia exkurzií v nemeckých automobilkách KIA, AUDI, BMW. 
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Priemyslovácka jazda zručnosti  
Stredná priemyselná škola začína novú zaujímavú tradíciu, a to prvý ročník študentskej 
súťaže v jazde zručnosti. 
Športový areál SPŠ 24.6.2013 sa zaplnil súťažechtivými študentmi, ktorí chceli preukázať 
svoje vodičské schopnosti a zručnosti. Do súťaže sa mohol zapojiť každý, kto vlastní 
vodičský preukaz alebo ho v súčasnosti absolvuje. Cieľom bolo zvládnutie základných 
vodičských zručností, a to vyhýbavanie sa prekážkam v priamom smere dopredu a dozadu, 
prejazd v zúženom priestore v oblúku a priamom smere, zastavenie pred prekážkou či 
zaparkovanie vozidla vo vymedzenom priestore.  
Na popredných priečkach sa umiestnili žiaci študijného odboru technika a prevádzka dopravy 
– Matúš Hažer s časom 2:40:66, za ním nasledovali Adrián Petračko, Kevin Kavulič a 

Slavomír Ondrej. 
Jazdu zručnosti pod vedením skúseného inštruktora si 

mohli vyskúšať aj žiaci ôsmeho a deviateho ročníka 
bardejovských základných škôl. 
Sponzorom a spoluorganizátorom súťaže bola 
autoškola Gaudeamus, ktorá prispela hodnotnými 
vecnými cenami pre víťazov, najpomalšiemu jazdcovi 

bola udelená ako cena útechy ťažné lano. 
 
 

IPM STUDENT AWARD 2013 
XII. ročník súťaže odborných vedomostí a zručností v oblasti využívania grafických systémov 
vo vyučovacom procese stredných škôl sa uskutočnil 3. – 4. októbra 2013 vo Vyhniach. Do 

celoslovenského kola súťaže 
IPM Student Award 2013 
postúpilo 10 prác zo 
stredných škôl. Súťažiaci 
predviedli svoje práce a 
porota hodnotila ich 
originalitu, náročnosť, 
zložitosť, technické 
prevedenie a praktické 
využitie. 
Matúš Hažer, študent 3. 
ročníka odboru technika a 
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prevádzka dopravy SPŠ Bardejov, získal III. miesto za prácu Striekacia pištoľ. Vypracoval 
návrh a technické riešenie striekacej pištole formou 3D modelu v programe Pro Engineer 
Wildfire 4.0. 
Pod odborným vedením Ing. Petra Simka študenti SPŠ doteraz na tejto súťaži získali 
úctyhodné štyri prvé a tri tretie miesta na celoslovenskej úrovni. 
     

 

Predmetová komisia elektrotechnických predmetov 
Zloženie komisie 

Mgr. Stanislav Vojtko  - predseda       
Ing. Ján Barna    
Ing. Peter Tkáč 
Ing. Jozef Labanc  

 
Školský vzdelávací program elektrotechnických predmetov sa  zameriava na: 

• základné pojmy, zákony a vzťahy jednosmerného a striedavého prúdu, 
elektrostatického a elektromagnetického poľa, 

• elektronické súčiastky a základné elektronické obvody 
• princípy vysielania a príjmu v rozhlasovej a televíznej technike, 
• princípy, vlastnosti a použitie elektrických prístrojov, strojov a zariadení na výrobu a 

rozvod elektrickej energie, 
• základné bezpečnostné predpisy pri práci s elektrickými zariadeniami, 
• princípy a obsluhu meracích prístrojov, 
• meranie elektrotechnických veličín, súčiastok a elektronických obvodov, 
• spracovanie výsledkov elektrotechnického merania formou protokolu. 

 
Žiak má možnosť v rámci maturitnej skúšky získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti na 
vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrotechnických podľa §21 vyhlášky 
MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. 
 

     
 
Aktívne sme za zapojili do súťaže Zenit, kde naši žiaci dosiahli aj výrazné úspechy. 
 
Krúžková činnosť:  
Ing. Ján Barna    - Hudobný krúžok 
Ing. Peter Tkáč    - Práca v programe Eagle 
Mgr. Stanislav Vojtko  - Elektrotechnika v praxi 
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V rámci mimovyučovacej činnosti členovia PK sa aktívne zapojili do prezentácie odboru 
počas Dňa otvorených dverí a Týždňa vedy a techniky, zorganizovali odborné exkurzie 
a v rámci praxe sa podieľajú na zhodnocovaní vybavenia tried a učební. 
 

Predmetová komisia telesnej a športovej  výchovy 
 
Členovia komisie: 
 
 PaedDr. Monika Kunstová - predsedníčka 
 Mgr. Vladimír Jacenko 
 Mgr. Konštantín Ondrušek 
 Mgr. Ľuboš Falat   
 
 
Aby sme udržali záujem žiakov o športovanie a zároveň, aby sme neznížili tréning vytrvalosti 
a sily, skúsili sme zaradiť do obsahu vyučovania futsal, plávanie v Mestskej plavárni 
a posilňovanie v školskej posilňovni a k dispozícii máme aj multifunkčné plážové ihrisko.  
 
Krúžková činnosť: 
 
PaedDr. Monika Kunstová  - Kondičné posilňovanie I  
     - Strelecký krúžok 
Mgr. Vladimír Jacenko           - Lyžovanie      
Mgr. Konštantín Ondrušek  - Basketbal 
Mgr. Ľuboš Falat                  - Futbal I, II 
 
Mimovyučovacia činnosť 
 
Celoslovenské kolo s medzinárodnou účasťou súťaže žiakov stredných škôl Župná 
kalogakatia 2013 pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja. SPŠ reprezentovali 
Patrik Pavel, Peter Leško, Tomáš Brehuv, Veronika Strončeková, Martina Cingeľová. 
 

  
 

Obvodné kolo žiakov SŠ v cezpoľnom behu: Cingeľová – 2. miesto 
Dňa 9.9.2013 sa konal Športový deň prvákov. Žiaci súťažili v kategóriách :beh na 100m, beh 
na 800m (dievčatá), beh na 1500m (chlapci), skok do diaľky a futbalový turnaj tried. 
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SPŠ – VÍŤAZ MAJSTROVSTIEV OKRESU V STREĽBE ZO VZDUCHOVEJ PUŠKY 
Majstrovstvá sa konali 25.2.2014 v telocvični CVČ Bardejov. Družstvo SPŠ:Jaroslav 
Prokop, Kristián Grocký , Richard Jazudek, Patrik Pav, Peter Leško, Patrik Hnatko, 
Martina Cingeľová, Oľga Ivanová, Natália Kolcunová ,vedúca družstva PaedDr. Monika 
Kunstová 

 

  
 

DIEVČATÁ Z PRIEMYSLOVKY VÍŤAZKY OKRESNÉHO KOLA VO FLORBALE 
Centrum voľného času a Slovenská akadémia športu na školách zorganizovali 
19.novembra 2013 v telocvični CVČ v Bardejove okresné kolo vo florbale žiačok 
stredných škôl . Zúčastnili sa ho štyri bardejovské stredné školy, dievčenské družstvá 
zo Strednej priemyselnej školy, Gymnázia Leonarda Stockela 

      Volejbal na SPŠ 
Dňa 4.4.2014 sa na SPŠ konalo obvodné kolo vo volejbale. Na stupne víťazov sa 
postavili: 1. miesto – Gymnázium Leonarda Stöckela 2. miesto – SPŠ Bardejov 3. 
miesto – Súkromné gymnázium 
 

Zo života školy 
Si mladý, neumieraj zbyto čne 
Stredná priemyselná škola v Bardejove v dopravno-preventívnom projekte 
Si mladý, neumieraj zbytočne 
 
Stredná priemyselná škola v Bardejove pripravila v spolupráci s Okresným riaditeľstvom 
Policajného zboru v Bardejove dopravno-preventívny projekt, poukazujúci na najčastejšie 
príčiny nehôd, pri ktorých úplne zbytočne vyhasínajú ľudské životy. Na vážnych dopravných 
nehodách sa až 50% podieľajú mladí ľudia do 25 rokov. 
Do projektu sa aktívne zapojil Hasičský záchranný zbor a Záchranná zdravotná služba v 
Bardejove. Videofilmy k projektu vyrobila Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o., a na 
spolupráci sa podieľalo aj Hornošarišské osvetové stredisko. 
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Projekt bol cielene predstavený v období, keď si viac ako inokedy spomíname na tých, ktorí 
už medzi nami nie sú, pričom niektorí prišli o to najcennejšie práve pri dopravných nehodách. 
Cieľovou skupinou projektu „Si mladý, neumieraj zbytočne“ boli vyššie ročníky základných 
škôl, žiaci stredných škôl, budúci vodiči, a bol predstavený 7. novembra 2013 v Športovej 
hale Mier v Bardejove. 
V úvode prítomní videli videoprojekciu policajných záberov z najzávažnejších nehôd 
mladých vodičov z posledných rokov. Po príhovore preventistky Krajského riaditeľstva PZ v 
Prešove adresovaného mladým účastníkom cestnej premávky sa striedali vopred nafilmované 
scény z udalostí pred nehodou so scénami hranými priamo v hale. Bola zinscenovaná nehoda 
– mladý vodič pod vplyvom alkoholu viezol zabávajúcich sa kamarátov, nezvládol riadenie, 
spôsobil haváriu s tragickými následkami. Študenti SPŠ boli hlavnými aktérmi všetkých 
hraných i nafilmovaných scénok a svoje roly zahrali naozaj presvedčivo. 
Prítomní v hale mali možnosť prostredníctvom videoprojekcie vidieť, ako v skutočnosti 
vyzerá vysielanie záchranných zložiek a hliadok policajného zboru na miesto takej závažnej 
udalosti. Pred očami divákov bojovali všetky záchranné zložky s časom o život mladých ľudí,  

 
 
 
ktorí pri nehode utrpeli vážne zranenia. Členovia Hasičského a záchranného zboru 
vyslobodzovali z vraku havarovaného vozidla vodiča a jeho spolujazdcov. Záchranná 
zdravotná služba poskytovala odbornú pomoc zraneným osobám, vrátane okamžitého 
transportu najťažšie zraneného. Policajti okresného dopravného inšpektorátu zabezpečovali 
miesto dopravnej nehody a jej dokumentovanie. Cieľom simulácie tejto dopravnej nehody 
bolo poukázať na následky hazardného konania mladého vodiča spojeného s požitím alkoholu 
pred jazdou.  
Druhá nehoda poukázala na nedbalosť nemotorových účastníkov cestnej premávky, ktorí v 
čase zníženej viditeľnosti nepoužili reflexné prvky alebo reflexný bezpečnostný odev. 
Chodkyňu a cyklistu zrazil mladý vodič. 
V závere projektu bolo poukázané na následky týchto udalostí, predovšetkým na stratu života, 
poškodenie zdravia účastníkov a na trestnoprávnu zodpovednosť vinníka. Jednou z 
najdojímavejších scén bola výpoveď pozostalej po obeti havárie, ktorá bola odprezentovaná v 
úvode programu. Jej slová zaslzili nejedny oči v publiku. 
Keď len časť prítomných si vzala k srdcu posolstvo projektu a zodpovednejšie pristúpi k 
svojmu životu i životu iných na cestách, mal tento projekt zmysel. 
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Činnos ť výchovného poradcu 
 
Výchovný poradca: Ing. Jaroslav Bujda 
Práca výchovného poradcu bola zameraná na úlohy školského poradenstva v otázkach 
výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie študentov, v oblasti prevencie problémového 
a delikventného vývinu žiakov. Bolo sprostredkované prepojenie školy s odbornými 
zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti a mládež a  spolupráca s Centrom 
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Bardejov.  
Pre žiakov prvého ročníka sa uskutočnili besedy so psychológmi CPPPaP Bardejov         
(Mgr. Slávka Romanová, Mgr. Katarína Harňáková ) zamerané na adaptáciu žiakov na nové 
prostredie a kolektív. Pre žiakov druhého a tretieho ročníka sa uskutočnili besedy v spolupráci 
so psychológmi CPPPaP v Bardejove zamerané na vzťahy v kolektíve a možnosti riešenia  
konfliktov.  
Uskutočnili sa besedy a konzultácie so študentmi štvrtého ročníka o možnostiach štúdia na 
vysokých školách. Študentom boli objednané brožúry o vysokých školách „Pred štartom na 
vysokú školu“ a vytvoril sa priestor na prezentáciu vysokých škôl pre našich študentov na 
pôde SPŠ.  
Spolupracovali sme aj  s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove, ktorý 
poskytuje preventívne poradenstvo pre študentov štvrtého ročníka, informácie o trhu práce 
u nás i v zahraničí, stratégie hľadania voľných miest a spôsobu, akým sa uchádzať 
o zamestnanie. 
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Uskutočnili sa prezentácie študijných odborov na rodičovských združeniach pre rodičov 
deviatych ročníkov základných škôl. Navštívili sme všetky bardejovské základné školy 
a školy v okrese. Zúčastnili sme sa besied so samotnými žiakmi základných škôl okresu 
Bardejov, Stará Ľubovňa, Svidník a Stropkov.  
 

Deň otvorených dverí 2013 
V stredu 25. septembra 2013 Stredná priemyselná škola v Bardejove otvorila pomyselnú 
bránu do svojich priestorov, aby tak umožnila nahliadnuť do tajov stredoškolského života 
žiakom deviateho ročníka základných škôl. 
So začiatkom vyučovania sa priestory pred SPŠ začali postupne zapĺňať skupinami žiakov ZŠ 
z nášho mesta i celého okresu. Takmer 600 deviatakov v sprievode svojich pedagógov prijalo 
naše pozvanie na už tradične organizovaný Deň otvorených dverí. Učitelia a študenti 
nenechali nič na náhodu, a tak bolo naozaj z čoho vyberať. 
  

       
 

  
 

Deviataci si v Týždni vedy a techniky vyskúšali štúdium na priemyslovke 
Stredná priemyselná škola v Bardejove sa aj tento rok zapojila do Týždňa vedy a techniky, 
ktorý organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v 
spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií Slovenskej republiky a Národným 
centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. 
 
Celý týždeň 11.-15. novembra chodili organizovane i samostatne žiaci končiacich ročníkov 
základných škôl na priemyslovku, aby si vyskúšali, čo by ich na tejto strednej škole čakalo a 
najviac bavilo. Zapojili sa do učebného procesu podľa svojho záujmu o jednotlivé odbory. 
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Regrutačná skupina Prešov na SPŠ 
Kpt. Mgr. Marián Sadilek a čat. Alojz Mikula svojou prezentáciou informovali študentov o 
podmienkach štátnej služby profesionálneho vojaka v ozbrojených silách SR a možnosti 

štúdia na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom 
Mikuláši. Rozobrali celý proces výberového a prijímacieho konania, čím všetkým musí prejsť 
žiadateľ od podania si žiadosti o prijatie do štátnej služby až po samotné kroky pred brány 
útvaru Práporu výcviku v Martine. 

 

Život, štúdium a práca v EURÓPE 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove informoval študentov SPŠ končiacich 
ročníkov so situáciou na trhu práce v regióne vzhľadom na možnosť uplatnenia sa 
absolventov škôl podľa ich študijného zamerania a o možnostiach štúdia a práce v štátoch 
EÚ/EHP, s možnou participáciou na medzinárodných výmenných programoch pre študentov a 
predstavili služby siete EURES a ďalších európskych inštitúcií pôsobiacich na Slovensku. 

 

 

 

 

 
 

 



28 
 

Kľúčové faktory úspešnej budúcnosti 
V mesiaci február prebehli besedy u žiakov 4. ročníka s pracovníčkou Cpppap v 
Bardejove,Mgr. Slávkou Benkovou-Rybárovou, na tému Kľúčové faktory úspešnej 
budúcnosti, zameranej na: 

- uplatnenie sa v živote vo sfére profesionálnej i súkromnej, 
- úspešné uplatnenie sa a jeho prínos pre človeka (úspech ako zdroj ďalšej motivácie), 
- problémy uplatnenia sa na strane osobnosti i prostredia, 
- faktory úspechu (napr. motivácia, cieľavedomosť, poznatky, odolnosť, 

samostatnosť…), 
- prekážky na ceste k úspechu (problémy sebavnímania, pasivita, nedostatok odolnosti, 

spoliehanie sa na faktory prostredia…), 
- rozvoj kľúčových kompetencií – učiť sa poznávať a pochopiť, učiť sa konať, prijímať 

a vyrovnávať sa so životnými okolnosťami a situáciami, učiť sa žiť s inými, učiť sa 
byť autentickou, samostatnou a silnou osobnosťou s vlastnou identitou. 

V závere študenti vyplnili dotazník zameraný na identifikáciu faktorov úspechu osobnosti. 
                        

 

 

 

Činnos ť žiackej školskej rady 
 
Koordinátor žiackej školskej rady: PaedDr. Monika Kunstová 
Členmi žiackej školskej rady sú zastupovaní všetci žiaci školy. Zvolili sme si členov žiackej 
Predsedom žiackej školskej rady a zároveň zástupcom žiakov do rady školy 
 

 
Predsedníctvo žiackej školskej rady: 
predseda:  Jana Šellongová  
podpredseda:  Patrik Pavel 
tajomník:  Samuel Marušin 
finančný manažér: Zuzana Kvočáková  
zástupca pre styk s verejnosťou: Daniel Dráb   
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Členovia žiackej školskej rady 
 
Matúš Gmitter   2.B 
Miroslava Hankovská  2.C 
Ivana Haríňová   2.D 
Erik Habiňák    3.A 
Patrik Pavel    3.B 
Samuel Marušin   3.C 

Šimon Trojanovič   3.D 
Zuzana Kvočáková   4.A 
Daniel Dráb    4.B 
Jana Šellongová   4.C 
Marcel Kvokačka   4.D 

 
 
Aktivity žiackej školskej rady: 
 
- IMATRIKULÁCIA pre študentov 1. ročníka v športovej hale MIER - vyhodnotenie 
      najúspešnejších žiakov školy v mimoškolskej činnosti 

Imatrikulácia prvákov 
Vyše sto prvákov na Strednej priemyselnej škole v Bardejove bolo oficiálne prijatých do 
cechu priemyslovákov. 19. november bol pre nich dňom imatrikulácie, ktorá sa konala v 
Športovej hale Mier v Bardejove . 
 
Úvod však patril starším spolužiakom. Pred publikum vystúpili tí, ktorí v minulom školskom 
roku úspešne reprezentovali školu na súťažiach a šírili dobré meno školy. Ocenenie z rúk 
riaditeľa SPŠ Mgr. Vladimíra Jacenka si prevzali absolventi priemyslovky a súčasní študenti 
– Matúš Hažer za tretie miesto v celoslovenskom kole súťaže v oblasti využívania grafických 
systémov IPM STUDENT AWARD, Boris Marčok za druhé miesto v krajskom kole a účasť 
v celoštátnom kole súťaže ZENIT v elektronike, Lukáš Mokriš za tretie miesto v krajskom 
kole súťaže ZENIT v elektronike, Samuel Šveda za reprezentáciu školy v prednese poézie a 
prózy, vynikajúci plavec a spevák Richard Jazudek za aktívnu činnosť v školskej hudobnej 
skupine Formát a športovú reprezentáciu a Andrea Virgalová a Jana Šellongová za aktívnu 
prácu v Žiackej rade a v Rade školy pri SPŠ v Bardejove. Bola to zároveň príležitosť vyjadriť 
poďakovanie aj učiteľom, ktorí týchto žiakov pripravovali, Ing. P. Simkovi, Ing. P. Tkáčovi, 
PaedDr. M. Kunstovej a Ing. J. Barnovi. Za dlhoročnú pedagogickú činnosť boli ocenení 
pedagógovia Mgr. Anna Guľová, Mgr. Konštantín Ondrušek, Mgr. Anna Petričková, Bc. 
Peter Rezák a Mgr. Veronika Vertaľová. 
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- PLES PRIEMYSLOVÁKOV 2013 (s kultúrnym programom, súťažami a tombolou)   

35. ples priemyslovákov plný tanca, zábavy a dobrej nálady 
Život bez sviatočných chvíľ… 
…je ako dlhé putovanie bez 
občerstvenia. Práve tento výstižný citát 
zaznel v úvode 35. ročníka Plesu 
priemyslovákov, ktorý sa už tradične 
konal 31. januára v spoločenskej sále 
firmy Obuv – Špeciál. 

       
 
       
 

MIKULÁŠSKA NÁDIELKA 
6. december – MIKULÁŠ 
Tím žiackej školskej rady SPŠ pod vedením koordinátorky PaedDr. Moniky Kunstovej 
zorganizoval akciu Mikulášska nádielka. Mikuláš spolu s anjelikmi a čertmi navštívil 
všetkých žiakov, učiteľov i ostatných zamestnancov školy a obdarúval ich darčekmi. 



31 
 

   
 

- 28. marec – Deň učiteľov si študenti uctili svojich pedagógov odovzdaním ruže vďaky 
- starostlivosť o čistotu a poriadok v triedach, 
- súťaž o najkrajší veľkonočný košík a zaujímavú vianočnú ikebanu,    
- relácie v školskom rozhlase:  

� Vianočné pásmo 
� Veľkonočné pásmo 
� Deň učiteľov 

- národný projekt KOMPRAX – Kompetencie pre prax (interaktívne získavanie nových 
zručností, skúseností a informácii netradičným a neformálnym spôsobom), absolvoval 
Róbet Bogdan, ktorý získal grant 200 eur na uskutočnenie futbalového turnaja žiakov 1. a 2. 
ročníka 23. mája 2014. 

Činnos ť Slovenského červeného kríža 
SČK na škole pracoval v tomto školskom roku pod vedením Mgr. Márie Jajkovej                  
v spolupráci s vedením školy. 
Činnosť SČK bola zameraná na získavanie prvodarcov krvi. Tradične sa v novembri 
organizuje ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI, v decembri VIANOČNÁ KVAPKA KRVI a vo 
februári VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI. Okrem týchto organizovaných akcií chodili naši 
žiaci darovať krv pravidelne každé 3 mesiace, niektorí zas po vyzvaní z hematológie, ale aj 
samostatne kedykoľvek. 
V apríli sa naši žiaci zapojili do kampane Ligy proti rakovine. Na škole sa robila propagácia 
tejto akcie formou prezentácie vo vestibule školy a nástenných novín. Deň boja proti rakovine 
sme si pripomenuli reláciou v rozhlase, aj symbolickým narcisom v triedach. Deväť žiakov sa 
aktívne zapojilo do verejnej finančnej zbierky realizovanej klubom Venuša v Bardejove 12. 
apríla na Deň narcisov. 
Na škole sa uskutočnili prednášky na rôzne témy.  
O prácu v SČK je značný záujem, preto by sa perspektívne dalo uvažovať o stálej činnosti.  

Kampaň Odstráň obezitu 
Kampaň „Odstráň obezitu“ je realizovaná pri príležitosti Svetového dňa výživy 16.októbra. V 
rámci toho dňa Úrad verejného zdravotníctva SR a jeho príslušné regionálne úrady verejného 
zdravotníctva v SR pripravili kampaň pre verejnosť Odstráň obezitu. 
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Aj naša škola sa zapojila do kampane na odstránenie obezity 
rozdávaním symbolického jablka ráno pri vstupe do školy. 
Kampaň je súčasťou aktivít vyplývajúcich z Národného 
programu prevencie obezity v časti výživa a fyzická aktivita. 
Cieľom kampane je zamerať sa na prevenciu nadváhy a obezity 
populácie, zvýšenie celospoločenského povedomia o rozsahu a o 
povahe zdravotných problémov spôsobených nadváhou, 
obezitou a o zvýšenie celospoločenského povedomia o vhodnej 
výžive a pohybových aktivitách ako prevencii nadváhy a 
obezity. 
Naši žiaci sa zúčastnili spolu s pracovníkmi z odborov podpory 
zdravia z regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR v 
Bardejove, s MUDr. Zbyňovskou a pani Mullerovou tejto 
kampane v nákupnom stredisku BILLA dňa 16.10. 2013 od 
10,00 – 16,00 hod., kde klientom bezplatne zmerali krvný tlak, 

cholesterol, určili BMI hodnoty, poskytli poradenstvo v oblasti vhodnej výživy a pohybovej 
aktivity. 
 

Študentská kvapka krvi 
 Nemusíš robiť nič je heslo tohtoročnej Študentskej kvapky. Zdá sa, že toto heslo neodradilo 
takmer 27-tiríc darcov krvi, ktorí prišli na odberové miesta, či už tie tradičné, alebo 
pripravené pre mobilné odberové výjazdy. 
 
V poradí už 19. ročník kampane v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a 
hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc trval od 14. októbra do 15. novembra 
2013. Počas piatich týždňov trvania kampane, do ktorej sa organizačne zapojilo všetkých 38 
územných spolkov Slovenského Červeného kríža, krv nakoniec darovalo 23 097 darcov krvi. 
Prvýkrát krv darovalo 5 801 ľudí. Kampaň bola zameraná na oslovovanie darcov krvi. 
 
Študentská kvapka krvi má celoslovenskú pôsobnosť s dosahom najmä na školy. Jej cieľom je 
primäť najmä mladých ľudí, aby chodili darovať krv pravidelne, čím sa zabezpečuje dostatok 
krvi v našom zdravotníctve a svojim rozhodnutím môžu rozhodnúť aj o živote iných a 
zachrániť im svojím činom život. 
 
Nemusíš robiť nič – najdôležitejšie je však rozhodnutie empatického srdca. 

 

    
         
                                                                                                                                  
 
   
 
 
 
 
 
 
 

Deň zaľúbených nadobudol na SPŠ aj iný rozmer. Slovenský Červený kríž v spolupráci s 
Národnou transfúznou službou SR na celom území krajiny organizujú od 24. februára do 
prvých marcových dní Valentínsku kvapku krvi. 20. marca sa jej zúčastnili aj žiaci našej 
školy v sprievode Mgr. M. Jajkovej. 
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Škola podporujúca zdravie a boj proti obezite 
 
Projekt Škola podporujúca zdravie a boj proti obezite bol realizovaný pod vedením 
koordinátorky Ing. Otílie Beňovej v spolupráci s vedením školy a s členmi komisie. 
 
Činnosť daného projektu sa zameriava na tieto oblasti: 
 

1.  Oblast starostlivosti o fyzické zdravie a podpora telesného pohybu  
2. Oblast zmeny zaužívaných stravovacích zvyklostí smerujúcich k racionálnej výžive  
3. Oblasť interiéru školy  
4. Oblasť exteriéru školy 
5. Oblasť zdravotnej výchovy a výchova k zdravému životnému štýlu  

 
Pre žiakov boli zorganizované prednášky a besedy tematicky zamerané na problematiku 
zdravej výživy. 
 

  
 

Beseda s Mgr. Feckovou na tému Zdravá výživa 
 

 

 

Zdravá výživa – súčasť psychického zdravia 
V dňoch 12.a 13.12.2013 sa uskutočnili prednášky na tému Zdravá výživa- súčasť 
psychického zdravia pre žiakov 1.C a 1.D tried . Prednášal PhDr. J. Džunda zo Súkromného 
centra špeciálno-pedagogického poradenstva v Bardejove. 
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Vyvážená strava je podmienkou vývoja optimálneho fungovania každého zdravého jedinca. 
Človek predstavuje jednotu duševného a fyzického. Obe tieto zložky posilňuje okrem spôsobu 
života aj výživa. Nesprávna výživa zvyšuje náchylnosť ku stresu a jeho zvládanie. 
Stres ovplyvňuje výživu v dvoch smeroch. Objavuje sa buď prejedanie, nadmerná 
konzumácia sladkostí, cigariet či alkoholu. Výsledkom môže byť obezita, vysoký krvný tlak,  
Druhým negatívnym vplyvom stresu na výživu je nedostatočný príjem potravy, ktorý môže 
spôsobiť viacero závažných ochorení. 
Správna výživa prispieva k zníženiu náchylnosti k stresu a je najlepšou zárukou telesného a 
duševného zdravia. 
 

  
 
 
Tréma a zvládanie záťažových situácií 
Každý človek sa postupne dostáva do situácií, ktoré subjektívne vníma ako záťaž a musí na 
nich reagovať. Výber optimálnych postupov môže výrazne ovplyvniť pocit úspešnosti 
zvládania jednotlivých úloh, ktoré nás každodenne vyzývajú k overeniu našich schopností. 
Kľúčom k správnemu sebazaobchádzaniu so stresom je poznanie, že to, čo nám pôsobí ujmu, 
nie je to, čo stres vyvoláva, ale naša reakcia na to. A reakciu si môžeme vybrať. V dňoch 5., 
6. A 29. novembra sa uskutočnili prednášky pre žiakov 1.a 2. Ročníka pod vedením Mgr. 
Jany Hankovskej , psychologičky CPPP a P v Bardejove. V rámci uvedenej témy sa zamerala 
na tieto okruhy: 
• Čo je stres? 
• Prejavy stresu – telesné, emocionálne, 

myšlienky, správanie 
• Eustres (aktivizujúci) vs. distres (škodlivý) 
• Čo je zdrojom stresu pre mladých ľudí, 

resp. prežívajú aj oni stres? 

• Stratégie zvládania: zdravé vs. nezdravé 
• Konkrétne techniky prekonávania záťaže 
• Zvládanie trémy a testovej úzkosti – 

konkrétne postupy 
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Výchova k manželstvu a rodi čovstvu 
Koordinátorka Mgr. Mária Kravcová 
Cieľom VMR je dosiahnuť, aby žiak strednej školy na základe získaných poznatkov 
a vybudovaného hodnotového rebríčka konal a správal sa v súlade s morálnymi zásadami 
spoločnosti, vedel odolávať negatívnym vplyvom okolia a dokázal v dospelosti vybudovať 
harmonické partnerské vzťahy založené na úcte, tolerancii a zodpovednosti, dokázal byť 
zodpovedným a láskavým rodičom. 
V oblasti VMR sa prelínajú tri oblasti: 
kognitívna (poznávacia) – spočívajúca v pochopení a získavaní istého množstvo poznatkov, 
emocionálna (citová) – charakterizovaná akceptáciou a utváraním názorov a postojov, 
vôľová – prejavujúca sa v konaní a správaní, v ktorých cieľovou oblasťou je oblasť vôľová. 
Bazálnym východiskom je uvedomovanie si, že človek je spoločenská bytosť, rozvíjajúca 
vzťahy.  
Problematika sexuálnej výchovy, teda výchovy k manželstvu a rodičovstvu, patrí medzi 
aktuálne otázky ľudskej spoločnosti. Zasahuje do života každého jedinca, usmerňuje jeho 
myslenie a správanie. Cieľom VMR na našej škole je, aby študenti dostali kvalitné informácie 
z oblasti partnerských a manželských vzťahov. Činnosť bola zameraná na organizovanie 
prednášok a besied pod vedením odborníkov z CPPP a P, ale aj vlastných aktivít, napr. 
nástenné noviny, tvorba valentínskych srdiečok ap. 
 
 
Valentín 2014  
Tento deň sme si ako každoročne pripomenuli aj na našej škole. S iniciatívou prišli dievčatá z 
2. D triedy (Hariňová Ivana, Katuščáková Jaroslava, Petrušová Claudia), ktoré v 
popoludňajších hodinách kreslili a vystrihovali červené srdiečka. Týždeň pred spomenutým 
dňom pripravili tematicky zameranú nástenku, ktorú umiestnili vo vestibule školy. 
Symbolické srdiečka, ktoré pripínali 14. februára na hruď svojich spolužiakov , učiteľov a 
nepedagogických pracovníkov spolu s dievčatami z 2. C triedy (Fečaninová Jarmila, 
Rohaľová Viktória a Ivanová Oľga) pripomenuli nám všetkým jedinečnosť okamihu, keď je 
„horúco aj v zime.“ Výnimočnosť tohto rána oživili sviečky umiestnené pozdĺž schodištia. 
Sladkú príchuť sviatočného dňa znásobili lízanky určené každému žiakovi. 

  

Adaptácia v školskom prostredí 
Žiaci 1.C triedy sa zúčastnili prednášky na tému Adaptácia v školskom prostredí. Mgr. Slávka 
Benková – Rybárová sa zamerala na tieto oblasti: 
- význam sebapoznania 
- sebapoznanie a cesta ďalšieho rozvoja a smerovanie v živote 
- poznanie vlastnej osobnosti a jej vplyv na pôsobenie v sociálnej skupine 
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- poznávanie pozitívnych a negatívnych stránok vlastnej osobnosti 
Spôsob realizácie: skupinové a individuálne aktivity zamerané na sebapoznanie  
s následnou diskusiou 

 

  

 

POSOLSTVO ČERVENEJ STUŽKY 
Stredná priemyselná škola v Bardejove popri vyučovacom procese sa už tradične zapája a 
zároveň podporuje rôzne aktivity s humánnym posolstvom. 
Jednou z takých je i kampaň Červené stužky – symbol boja proti chorobe AIDS zameranej na 
zvýšenie povedomia mladých ľudí o nebezpečenstve prenosu nevyliečiteľnej choroby AIDS a 
možnostiach jej prevencie. 
Študenti SPŠ sa aj tohto roku zapojili už do 7. ročníka celoslovenskej kampane Červené 
stužky 2013. Usilovali sme sa, aby 1. december – Svetový deň boja proti AIDS nebol iba 
dňom pripínania červených stužiek, ale, aby sa stal vyvrcholením aktivít študentov v 
mesiacoch september až november 2013. 

 
        
 
Komunikácia v rodine 
Dňa 25. februára 2014 sa uskutočnila beseda pre žiakov 2. A triedy na tému „Komunikácia v 
rodine“, ktorú viedla Mgr. Benková Rybárová z Centra pedagogicko-psychologickej poradne 
v Bardejove. 
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Hlavným cieľom prednášky bolo poukázať na to, že komunikácia neprebieha iba v školskom 
prostredí a na verejnosti, ale jej základy sa začínajú už v rodine. Jej úroveň je úzko napojená 
na atmosféru, ktorá v rodine vládne. Keď sa medziľudské vzťahy vytvárajú v priateľskej 
atmosfére, vedú k ľahkej a príjemnej komunikácii. Táto komunikácia vytvára nielen výborné 
rodinné prostredie, ale priaznivo ovplyvňuje aj psychosomatický vývin osobnosti. 

  

 

               

Činnos ť  koordinátora výchovy ľudských práv 
„Nedajú sa učiť ľudské práva spôsobom, ktorý je proti ľudským právam.“ 
 
Koordinátorka: Mgr. Nataša Dzubáková 
Cieľom výchovy k ľudským právam je permanentné osvojovanie si vedomostí a zručností, 
ktoré prispejú k posilňovaniu ľudskej dôstojnosti, k vývoju demokratickej spoločnosti 
založenej na hodnotovom systéme, ako je rovnosť šancí, pluralita názorov ,spravodlivosť. 
V oblasti ľudských práv popri osvojovaniu pojmov ako morálka a právo, rasizmus, 
šovinizmus, diskriminácia a intolerancia, je veľmi dôležité dokázať odhaľovať aj príčiny 
takýchto prejavov a nachádzať aj spôsoby ich riešenia a odstraňovania. 
Súčasťou danej problematiky je potrebné viesť permanentné diskusie o konkrétnych 
príkladoch porušovania ľudských práv a slobôd, ako sú nacionalizmus, rasizmus, intolerancia, 
ktoré nám denne ponúkajú médiá, a nabádať študentov zaujímať svoje vlastné postoje 
a stanoviská. 
 

 
Prehľad  aktivít 
Výchova k ľudským právam bola realizovaná 

- vo vyučovacom procese na hodinách občianskej náuky (občianstvo človeka právo 
a morálka volebný systém, významné dni Deň ľudských práv, Deň oslobodenia...), 
literatúry (téma vojny, láska a nenávisť, osobná lyrika...), právnej náuky, 

- na triednických hodinách (témy priateľstva, empatie, etikety...), 
- formou mimovyučovacích aktivít: 

• návšteva výtvarných výstav v HOS, Poľsko - slovenskom dome zameraných na 
zmysel života, svojské videnie sveta, ekologické témy...,  

• návšteva výstav ľudových tradícií /  spoznávanie odkazu našich predkov 
tradičných vianočných a veľkonočných zvykov / 

• beseda s kpt.  MartinomValkučákom na tému Kriminalita      mládeže - jej 
príčiny,    dôsledky a prevencia 
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Projekt Záložka do knihy je zameraný na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti. Žiaci 2.A a 2.D 
vytvorili záložky do knihy, ktoré si vymenili so žiakmi partnerskej školy Súkromnej odbornej 
strednej školy v Žiline.  

 
Začíname rozhodova ť o Európe 
Žiaci tretieho ročníka (3.A, 3.D) sa 12. marca zúčastnili prednášky zameranej na ucelený 
prehľad a špecializované informácie o hodnotových, politických a ekonomických aspektoch 
európskej integrácie. 
Zámerom celého projektu je oboznámiť študentov (prvovoličov) do Európskeho parlamentu o 
ceste k demokracii, integračnom procese SR do EÚ a nevyhnutnosti každodenného zápasu o 
demokraciu. 

  
 

Činnos ť v oblasti  prevencie drogových závislostí a iných sociálno-
patologických javov 
Koordinátorka: Ing. Ľudmila Skoncová 
 
Koordinátor prevencie drogových závislosti a iných sociálno-patologických javov- 
 Ing.Ľudmila Skoncová 
Aj v tomto školskom roku bol vypracovaný preventívny plán činnosti v oblasti prevencie 
drogových závislosti. Otázky prevencie drogových závislosti boli včlenené do obsahu 
výchovno-vzdelávacieho procesu , najmä v predmetoch náuka o spoločnosti, chémia, 
ekológia, etická výchova. Na týchto predmetoch ako aj na triednických hodinách žiaci mali 
možnosť vyjadriť svoj postoj k užívaniu drog pomocou referátov, seminárnych prác, alebo 
priamo mohli vyjadriť svoj názor na danú problematiku. 
Ich poznatky a vedomosti o jednotlivých drogách, o ich nebezpečenstve a dôsledkoch 
vyplývajúcich z ich používania sú na veľmi dobrej úrovni. 
Študenti prehĺbili svoje vedomosti a získali nové poznatky v danej oblasti aj vďaka 
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prednáškam a besedám organizovaným v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie v Bardejove.  
K zaujímavým aktivitám patril predovšetkým výchovný koncert KLUB 27 – hudba a drogy, 
ktorého sa zúčastnili študenti 1. – 3. ročníka. Hovorené slovo zamerané na nebezpečenstvo 
drog a akýchkoľvek omamných látok v kombinácii s modernou hudbou študentov zaujalo 
a snáď aj podnietilo zamyslieť sa nad aktuálnou hrozbou hlavne pre mladých. 
Pre študentov tretieho ročníka sme zabezpečili besedu na tému Látkové a nelátkové 
závislosti pod vedením MUDr. J. Zbyňovskej. 
Mgr. Slávka Rybárová – Benková zamerala svoju prednášku Obchodovanie s ľuďmi na tieto 
ciele: 

• Objasnenie pojmu „obchodovanie s ľuďmi“ a jeho definícia 
• Trestný zákon a Ústava SR vo vzťahu k problému 
• História a súčasnosť obchodovania s ľuďmi v SR 
• Mechanizmus obchodovania – nábor, 

transfer, posúdenie, zneužívanie… 
vyslobodenie (ak je možné) 

• Hlavné príčiny obchodovania s ľuďmi 
• Účely obchodovania 
• Preventívne informácie: 
• príprava na cestu do zahraničia 
• práca v zahraničí 
• pobyt v zahraničí 
• Pomoc konzulátov 
• Organizácie zaoberajúce sa obchodovaním s ľuďmi 

 
Pre študentov  druhého ročníka sme zorganizovali viacero besied zameraných na tému 
Látkové a nelátkové závislosti- MUDr. Zbyňovská. 
 
Mgr. M. Kukulská predniesla svoju prednášku na tému Hľadajme lepšie možnosti – 
prevencia nelátkových závislostí pre žiakov. 
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Činnos ť v oblasti environmentálnej výchovy 
Koordinátorka: Ing. Alžbeta Hovancová 
Činnosť bola zameraná na prípravu nástenných novín tematicky zameraných na: 
1. Slovenský raj 
2. Medzinárodný deň vody 
3. Svetový deň Zeme 
4. Deň slnka 
5. Nástenka ETUE 
6. Fajčenie 
 
V úvode školského roka prebehol zber papiera. 
Počas celého školského roka prebiehalo hodnotenie čistoty a poriadku tried, kde na prvom 
V júni sa uskutočnila celoškolská súťaž v rámci ETUE v zbere bateriek a galvanických 
článkov. 
 

Energetický de ň PSK 

 

Energetický deň Prešovského samosprávneho kraja 
Vyhodnotenie súťaže v zbere galvanických článkov 
1. miesto II. C 5950 g 
2. miesto II. B 4250 g 
3. miesto II. A 3350 g 
 

  

 

Svetový de ň vody 
22. marec je Svetovým dňom vody. Pri tejto príležitosti sme v piatok 21.3.2014 usporiadali 
besedu s Ing. Helenou Hrozekovou, pracovníčkou Regionálneho ústavu zdravotníctva so 
sídlom v Bardejove. Besedy sa v rámci hodín ekológie a environmentálneho vzdelávania 
zúčastnili triedy 1.B a 1.D. 
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Beseda bola jedinečnou príležitosťou všetkým pripomenúť mimoriadnu dôležitosť vody pre 
zachovanie životného prostredia a pre rozvoj ľudskej spoločnosti. 
 

  
 

DOVIDENIA  2019 
4.A  triedny učiteľ Ing. Jozef Labanc 
4.D triedny učiteľ PhDr. Slavomír Ondrus 
 
V dňoch 6.9.2013-11.9.2013 sa uskutočnila netradičná stužková slávnosť študentov 4.A a 4.D 
triedy. Rozhodli sa pre pobyt v chorvátskom letovisku Baška Voda. Odovzdávanie zelených 
maturitných stužiek sa konalo v nedeľu 8.9.2013 na móle v miestnom prístave. 
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4.C  triedna učiteľka RNDr. Oľga Poliaková 

 

Dňa 11.10.2013 sa konala stužková slávnosť 4.C triedy.  
 

  

 

4.B  triedna učiteľka Ing. Alžbeta Hovancová 

 

Dňa 15.11.2013 sa konala stužková slávnosť 4.B triedy.  
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Študijné odbory  

Elektrotechnika 
Študijný odbor: 2675 M elektrotechnika 
Dĺžka prípravy:  4 roky 
Spôsob ukončenia: maturitná skúška 
Možnosti ďalšieho vzdelávania: štúdium na vysokej škole 
Absolvent tohto študijného odboru bude poznať: 

• základné pojmy, zákony a vzťahy jednosmerného a striedavého prúdu, 
elektrostatického a elektromagnetického poľa 

• elektronické súčiastky a základné elektronické obvody 
• princípy vysielania a príjmu v rozhlasovej a televíznej technike 
• princípy, vlastnosti a použitie elektrických prístrojov, strojov a zariadení na výrobu 

a rozvod elektrickej energie 
• základné bezpečnostné predpisy pri práci s elektrickými zariadeniami 

Uplatnenie v praxi: 
• technik výpočtovej techniky 
• operátor počítačov, programátor 
• vedúci pracovných kolektívov, majster 
• konštruktér, technológ, 
• vysokokvalifikovaný robotník 
• technik zdravotníckej techniky 
• technik telekomunikácii, spojov, automatizačnej techniky 
• možnosť získať certifikát – skúšky odbornej spôsobilosti elektrotechnikov podľa§ 21 

Stavite ľstvo 
Študijný odbor: 3650 M staviteľstvo 
Dĺžka prípravy:  4 roky 
Spôsob ukončenia: maturitná skúška 
Možnosti ďalšieho vzdelávania: štúdium na vysokej škole 
Absolvent tohto študijného odboru bude vedieť: 
aplikovať výpočtovú techniku pri spracovaní projektovej dokumentácie stavieb 
vyhotovovať projektovú dokumentáciu stavieb v profesionálnych grafických programoch 
AutoCAD, ARCON, CADKON vyhotovovať kalkulácie, ocenenie stavieb v príslušných 
programoch KROS-CENKROS, ALFA, OMEGA, OLYMP vykonávať funkciu majstra 
a stavbyvedúceho posudzovať stavby z hľadiska konštrukčného a statiky 
pracovať s geodetickými prístrojmi ,vyhotovovať topografickú dokumentáciu a vykonávať 
geodetické práce 
 
Uplatnenie v praxi: 

• v stavebných projekciách ako projektant pozemného staviteľstva a statiky 
• ako cenár a kalkulant stavieb 
• odborný referent stavebného úradu 
• ako technický a stavebný dozor stavieb 
• ako odborný referent geodézie a kartografie 
• zamestnanec pozemkového úradu 
• ako majster alebo stavbyvedúci 
• vo firmách zabezpečujúcich prípravu ponukových projektov 
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• ako projektant v pozemnom staviteľstve 
• Poradca a predajca stavebného materiálu 

Technické lýceum 
Študijný odbor: 3918 M technické lýceum 
Dĺžka prípravy:  4 roky 
Spôsob ukončenia: maturitná skúška 
Možnosti ďalšieho vzdelávania: vysoká škola technického, ekonomického a informatického 
smeru 
Absolvent tohto študijného odboru pozná: 

• základy grafickej komunikácie v technických odboroch 
• základy tvorby statického a dynamického webu 
• základy tvorby vektorovej a bimapovej grafiky 
• základné princípy tvorby počítačovej siete -CISCO 
• programy na hromadné spracovanie údajov 
• základné princípy algoritmizácie úloh, pravidlá vyššieho 
• programovacieho jazyka a objektového programovania 
• základné pojmy a vzťahy z ekonomiky, organizácie  a riadenia výroby 

Uplatnenie v praxi 
• blok elektrotechnika 

• technik výpočtovej techniky 
• operátor počítačov, programátor 
• vedúci pracovných kolektívov, majster 
• konštruktér, technológ, 
• vysokokvalifikovaný robotník 
• technik zdravotníckej techniky 
• technik telekomunikácii, spojov, automatizačnej techniky 
• možnosť získať certifikát – skúšky odbornej spôsobilosti elektrotechnikov 

podľa§ 21 
• blok stavebníctvo 

� v podnikoch a súkromných spoločnostiach pri vedení jednoduchého 
a podvojného účtovníctva mzdovej a personálnej agendy pomocou PC 

� ako projektant stavieb pozemného staviteľstva a dopravných stavieb 
� cenár a kalkulant v stavebnej firme 
� odborný referent stavebného úradu 

• blok strojárstvo  
� v strojárskom priemysle 
� projektant v strojárskej výrobe 
� programátor CNC strojov 
� v automobilovom  priemysle 
� vedúci pracovných kolektívov, majster 
� konštruktér, technológ, 
� vysokokvalifikovaný robotník 
� odborný – obchodný pracovník, nákupca, odborný asistent a pod. 

• blok ekonomika                  
� odborný – obchodný pracovník, nákupca, odborný asistent a pod. 
� v podnikoch a súkromných spoločnostiach pri vedení jednoduchého 

a podvojného účtovníctva mzdovej a personálnej agendy pomocou PC 
� v administratívnej a obchodnej činnosti 
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� v bankových, poisťovacích a daňových spoločnostiach 
• blok informatika  

� povolania v oblasti informatiky 
� programátor 
� správa databáz 
� tvorba a správca webu 
� správca počítačových sieti 
� odborný a technický zamestnanec v oblasti informatiky a výpočtovej techniky 
� počítačový grafik 

Technika a prevádzka dopravy 
Študijný odbor: 3765 M technika a prevádzka dopravy 
Dĺžka prípravy:  4 roky 
Spôsob ukončenia: maturitná skúška 
Možnosti ďalšieho vzdelávania: štúdium na vysokej škole 
Absolvent tohto študijného odboru bude poznať: 
zásady podnikateľských plánov, manažmentu a marketingu v malých, stredných a veľkých 
podnikoch členenie cestných vozidiel podľa jednotlivých kategórií a usporiadania 
konštrukčné usporiadanie, princíp a použitie jednotlivých častí cestných vozidiel 
3D modelovanie a vyhotovovanie technickej dokumentácie pomocou grafických programov  
PRO/ENGINEER PROFESIONAL 
Uplatnenie v praxi 

• v organizáciách s rôznou komerčnou činnosťou 
• v cestnej doprave, a to ako dispečer, vedúci dopravy alebo referent dopravy, vodič 

vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy 
• ako predajca osobných automobilov a náhradných dielov 
• vo výrobe automobilov 
• ako lektor v oblasti školenia a vzdelávania vodičov osobných a nákladných vozidiel 
• v dopravnej polícii 
• v staniciach technickej kontroly 

 
 
 

Zoznamy študentov 
1.A - Mgr. Dana Janečková, 3765 M technika a prevádzka dopravy 

1. Balaščák Daniel 
2. Baláž Jakub 
3. Cingeľová Martina 
4. Glovňa Daniel 
5. Hoďo Stanislav 
6. Homiak Daniel 
7. Kapec Róbert 
8. Kmec Drahoslav 

9. Knapík Kristián 
10. Kostecký Martin 
11. Kuľka Patrik 
12. Labovský Daniel 
13. Lorenc Dávid 
14. Matej Radovan 
15. Petraško Adrián 
16. Petraško Roman 

17. Prítoka Marek 
18. Randár Benjamín 
19. Rohaľ Nikolas 
20. Semanko Dominik 
21. Sobek Radoslav 
22. Šoltis Ján 
23. Vaľko Maroš 
24. Vankó Richard
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1.B - Ing. Mária Melová, 3650 M staviteľstvo 
1. Baláž Dominik 
2. Bartek Filip 
3. Borovský Gabriel 
4. Dzurišinová 

Nikola 
5. Genco Jaroslav 
6. Harčarik Daniel 
7. Helmanovský 

Pavol 
8. Kapsdorfer Marek 

9. Kopačka Lukáš 
10. Kunstová Adela 
11. Lysý Adam 
12. Malyus Tatyana 
13. Mašlár Jakub 
14. Mihalčinová 

Kristína 
15. Minčák Daniel 
16. Ondis Samuel 
17. Pavelčák Kristián 

18. Petrek Marián 
19. Rybárová Andrea 
20. Soroka Patrik 
21. Stupák Kristián 
22. Trudič Peter 
23. Vaňo Igor 
24. Vantová Gabriela 
25. Vorobeľ Lukáš 

 
1.C - Mgr. Magdaléna Miklošová, 2675 M elektrotechnika 

1. Baran Andrej 
2. Bražina Patrik 
3. Gutt Vincent 
4. Jaščur Michal 
5. Korba Šimon 
6. Kosár Patrik 
7. Lazur Ján 
8. Leško Pavol 
9. Lipták Damián 

10. Majcher Pavol 
11. Marcinov Matúš 
12. Michalko Viktor 
13. Paľuv Tomáš 
14. Silvestri Dávid 
15. Tančin Michael 
16. Tarcala Martin 

3918 M technické lýceum  
1. Brehuv Lukáš 

2. Daňko Denis 
3. Drangová Slavka 
4. Foriš Patrik 
5. Kukľa Leonard 
6. Noga Norbert 
7. Petrašková Ivana 
8. Soroka Matej 
9. Šoltýs Kamil 
10. Žlebek Branislav 

 
1.D - Mgr. Mária Kravcová, 3918 M technické lýceum 

1. Achejev Jaroslav 
2. Bilavský Jakub 
3. Dubovecký Patrik 
4. Džamba Adam 
5. Harbaľ Sebastián 

Ján 
6. Harenčák Adam 
1. 7 Hnatko Patrik 
7. Hopko Marián 
8. Horvát Patrik 

9. Ivan Jabub 
10. Jusko Martin 
11. Klimovič Dávid 
12. Knapčík Marek 
13. Kocúr Patrik 
14. Košalko Adam 
15. Kovalčín Branislav 
16. Kušejová Andrea 
17. Marko Samuel 
18. Rychvalská Natália 

19. Sadiv Karol 
20. Šuťak Patrik 
21. Vanta Martin 
22. Zajac Jakub 
23. Zápachová Daša 
24. Žatkovič Jakub 
25. Želinský Jozef 
26. Vasičkanin Šimon 

 
2.A - Ing. Pavol Petrík, 3765 M  technika a prevádzka dopravy 

1. Baláž René 
2. Bilavský Patrik 
3. Boron Adam 
4. Ferenc Martin 
5. Gdovin Šimon 
6. Gurský Richard 
7. Kaputa Marek 
8. Klimek Ján 
9. Knapčík Jakub 
10. Kolibab Adrián 

11. Kukulský Jozef 
12. Labanc Tomáš 
13. Majoroš Daniel 
14. Michalov Adrián 
15. Staš Dávid 
16. Staš Dominik 
17. Tomaško Pavol 
18. Vajda Igor 
19. Vajda Šimon 
20. Vorostko Jakub 

2675 M  elektrotechnika 
1. Choma Matej 
2. Chudík Šimon 
3. Jurkanin Dávid 
4. Kažimír Gabriel 
5. Kralovič Michal 
6. Lukáč Martin 
7. Matej Lukáš

 
2.B - Mgr. Mária Jajková, 3650 M staviteľstvo 

1. Balušinský Gabriel 
2. Benková Zuzana 
3. Bogdan Róbert 
4. Čech Patrik 
5. Čižmár Peter 
6. Dančišin Dávid 

7. Doliňáková Klaudia 
8. Gmitter Matúš 
9. Grega Tomáš 
10. Gula Šimon 
11. Helmanovský Jakub 
12. Ildža Adam 

13. Kostelník Dominik 
14. Kyjak Andreas 
15. Leščinský Jakub 
16. Lukaček Marek 
17. Majda Ľubomír 
18. Marko Kristián 
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19. Maťa Dávid 
20. Ontek Dávid 
21. Pavličko Kristián  

22. Piľár Stanislav 
23. Šimco Jakub 
24. Zápotocký Marcel 

25. Pavluvčík Anton 

 
2.C - Mgr. Andrej Soroka, 3918 M  technické lýceum 

1. Andrejčáková Ľubica 
2. Babej Jakub 
3. Baláž František 
4. Baláž Ľubomír 
5. Blaňárová Nikola 
6. Bobák Branislav 
7. Brehuv Tomáš 
8. Demský Andrej 
9. Durak Kristián 

10. Džupír Ján 
11. Fečaninová Jarmila 
12. Gaži Erik 
13. Germam Martin 
14. Gubančík Daniel 
15. Guth Daniel 
16. Hankovská Miroslava 
17. Hrivniak Patrik 
18. Chrenko Lukáš 

19. Ilčisko Martin 
20. Ivančo Pavol 
21. Ivanová Oľga 
22. Jančík Rudolf 
23. Juščák Dávid 
24. Roháľová Viktória  
25. Viskup Jakub 

 
2.D - Mgr. Katarína Fottová, 3918 M  technické lýceum 

1. Haríňová Ivana 
2. Hukaľuk Pavol Mário 
3. Katuščáková Jaroslava 
4. Korba Štefan 
5. Kovaľ Samuel 
6. Kravčík Matúš 
7. Kupský Erik 
8. Kvokačka Róbert  
9. Kytýr Dávid 

10. Maník Dávid 
11. Minčák Marek 
12. Novák Marek 
13. Novák Martin  
14. Paľa Michal 
15. Pavluv Andrej 
16. Petrek Jozef 
17. Petrušová Klaudia 
18. Plačko Kristián 

19. Sabol Dávid 
20. Storinský Patrik 
21. Struhala Šimon 
22. Šimco Róbert 
23. Šoth Filip 
24. Štrus Martin 
25. Švec Marek 

 
3.A - Ing. Peter Simko, 3765 M   technika a prevádzka dopravy  

1. Balaščák Šimon 
2. Banas Jaroslav 
3. Bučko Tomáš 
4. Džamba Marek 
5. Fáber Peter 
6. Guteková Klára 
7. Habiňák Erik 
8. Habžanský Peter 
9. Kavulič Kevin 

10. Majoroš Erik 
11. Matta Patrik 
12. Mucha Martin 
13. Novák Martin 
14. Novák Vladimír 
15. Nováková Martina 
16. Petraško Adrián 
17. Popjak Patrik 
18. Rusiňák Šimon 

19. Sádovský Tomáš 
20. Sasarák Dávid 
21. Siládi Martin 
22. Silvaššy Marek 
23. Soroka Marek 
24. Šinaľ Matej 
25. Tančin Matúš  
26. Reľovský Lukáš 
27. Borecký Jakub

 
3.B - Mgr. Ľuboš Falat, 3650 M  staviteľstvo 

1. Bosák Samuel 
2. Čupeľa Miroslav 
3. Ducár Ján 
4. Gmitter Marek 
5. Havír Kristián 
6. Hudák Gabriel 
7. Kmec Peter 
8. Knap Lukáš 

9. Kolcunová Natália 
10. Kožlej Matej 
11. Kuchcik Samuel 
12. Kuľka Dominik 
13. Leško Peter 
14. Minárik Kristián 
15. Ondková Veronika 
16. Pavel Patrik 

17. Prokop Jaroslav 
18. Prokopovič Adam 
19. Sabol Jozef 
20. Strončeková 

Veronika 
21. Švec Dávid 
22. Šverha Tadeáš

 
3.C - Ing. Peter Tkáč, 2675 M    elektrotechnika 

1. Basarik Michal 
2. Dudinský Maroš 
3. Gal Michal 
4. Goliaš Stanislav 

5. Grocký Kristián 
6. Grohoľ Patrik 
7. Hudák Marek 
8. Marušin Samuel 

9. Pinďak Martin 
10. Salasovič René 
11. Tomaško Dávid 
12. Tulenko Matúš

 
3.D - Mgr. Dušan Marinko, 3918 M   technické lýceum  

1. Benka Dávid  2. Bialobok Ján 3. Buffa Adam 



48 
 

4. Čižek Dávid 
5. Gmiterko Dominik 
6. Gmitter Matej 
7. Hankovský Dávid 
8. Hoľpit Dominik 
9. Homiak Jakub 
10. Jurč Ján 
11. Jurčišin Ján 

12. Kažimir Šimon 
13. Keda Erik 
14. Kučeravý Tomáš 
15. Lenárt Ľuboš 
16. Michalčín Jakub 
17. Pangrác Peter 
18. Podubinský Slavomír 
19. Rychvalský René 

20. Semanko Peter 
21. Štefurik Marián 
22. Šuťák Martin 
23. Trojanovič Šimon 
24. Trudič Branislav 
25. Vajda Ján 
26. Zajac Lukáš 
27. Žatkovič Gabriel

 
4.A - Ing. Jozef Labanc, 3765 M technika a prevádzka dopravy 

1. Adamišin Ján 
2. Balužinský Samuel 
3. Dančišin Marek 
4. Ferenc Dominik 
5. Fiľakovský Martin 
6. Foriš Patrik 
7. Gerka Stanislav 
8. Hažer Matúš 
9. Jurčišin Patrik 

10. Katrinič Jakub 
11. Kramár Ján 
12. Kvočáková Zuzana 
13. Marcinek Ján 
14. Micheľ Patrik 
15. Olšavský Jakub 
16. Ondrej Slavomír 
17. Potičný Adrián 
18. Seman Tomáš 

19. Sliva Jozef 
20. Stronček Peter 
21. Surgent Patrik 
22. Šivák František 
23. Štefančin Martin 
24. Vojčík Martin 
25. Zbreha Kristián 
26. Zoľák Rastislav

 
4.B - Ing. Alžbeta Hovancová, 3650 M  staviteľstvo 

1. Adamička Matúš 
2. Bučko Tomáš 
3. Dráb Daniel 
4. Gdovin Martin 
5. Hanek Jaroslav 
6. Horbaj Dominik 
7. Hudák Dominik 
8. Hvišč Patrik 

9. Maděra Jakub 
10. Marcin Marek 
11. Mitaľ Jakub 
12. Pos Martin 
13. Segeďa Michal 
14. Sirka Lukáš 
15. Stanek Marcel 
16. Surgent Viliam 

17. Šimco Tomáš 
18. Šinaľ Tomáš 
19. Šoltýs Lukáš 
20. Štelmach Dávid 
21. Želinský Matúš 
22. Žilka Maroš

 
4.C - RNDr. Oľga Poliaková, 3918 M technické lýceum 

1. Peter Babej 
2. Peter Bobalik 
3. Erik Čorba 
4. Maroš Džamba 
5. Milan Džupin 
6. Pavol Ferenc 
7. Matúš Fornadeľ 
8. Erik Goč 

9. Patrik Grobár 
10. Miroslav Hankovský 
11. Dávid Hiščár 
12. Stanislav Horvat 
13. Richard Hudák 
14. Samuel Hudák 
15. Jakub Choma 
16. Richard Jazudek 

17. Marek Kakalec 
18. Martin Kaliňak 
19. Ondrej Koscelník 
20. Patrik Kostyľov 
21. Ján Rychvalský 
22. Jana Šellongová

 
 
4.D - PhDr. Slavomír Ondrus, 3918 M technické lýceum 

1. Rastislav Homza 
2. Ľuboš Krochta 
3. Denis Kundert 
4. Marcel Kvokačka 
5. Matúš Kyjovský 
6. Tomáš Lakatoš 
7. Tomáš Mačej 
8. Dominik Maník 

9. Jozef Marko 
10. Jozef Moravec 
11. Maroš Pekár 
12. Lukáš Peta 
13. Tomáš Petruš 
14. Dávid Pirchala 
15. David Randár 
16. Patrik Rohaľ 

17. Jakub Segiňák 
18. Miroslav Spišák 
19. Ján Šafčák 
20. Viktor Šmilňák 
21. Radomír Šoltys 
22. Martin Varjan
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