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Slovo na úvod
Vážení pedagógovia, milí žiaci, 
o pár dní skončí posledný jarný mesiac – máj. Pre náš školákov to znamená blížiaci sa 
záver školského roka 2016/2017. Ako to už býva, treba si postaviť obligátnu otázku:
Aký bol tento školský rok? Mohli by sme povedať, že sa veľmi nelíšil od tých ostat-
ných, snáď len tým, že tesne pred záverom školského roka  sme zaznamenali ďalší 
pokus o školskú reformu.

Moje takmer 40-ročné skúsenosti mi našepkávajú, že ani tentoraz sa nepodarí urobiť 
či uskutočniť prevratné zmeny. Len pripomeniem, že posledná reforma v školstve sa 
uskutočnila, či lepšie povedané stihla, za 2 mesiace počas letných prázdnin. A ako vždy 
ani tentoraz sa finančne pre jej realizáciu nenašlo ani 1euro navyše oproti bežnému 
rozpočtu. A jej výsledkom boli napríklad vyše 900 - stranové školské vzdelávacie pro-
gramy. To asi nepotrebuje žiaden komentár. O akej koncepčnej práci v školstve sa od 
nežnej revolúcie hovorí, keď sa na poste ministra školstva vystriedalo 18 adeptov.

Z pohľadu našej školy bol tento končiaci školský rok opäť úspešný.  Toto konštatovanie 
si dovoľujem na základe hodnotenia stredných škôl nášho typu podľa agentúry INECO, 
kde sme opäť v Bardejovskom okrese najlepší aj v krajskom prehľade sme v hornej 
polovici. Napriek demografickému poklesu žiakov 9. ročníka ZŠ sa nám podarilo pre 
budúci školský rok zvýšiť počet prijatých žiakov do 1. ročníka. Ďalším úspechom je, že 
napriek ťažkostiam sa nám podarilo pre žiakov končiacich ZŠ ponúknuť od školského 
roku 2018/2019 možnosť sa prihlásiť na štúdium atraktívneho a žiadaného študijného 
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odboru 2561 M - informačné a sieťové technológie. 

Pre mňa ako riaditeľa školy, ktorý k 30.6.2017 končí svoje 10-ročné pôsobenie vo funk-
cii, je otvorenie tohto študijného odboru veľmi dôležité z pohľadu blízkej budúcnos-
ti školy. Som presvedčený, že spolu s realizáciou už schválených projektov sa znovu 
zvýši úroveň vyučovania aj záujmu o našu priemyslovku. Novému riaditeľovi Ing. Ja-
roslavovi Bujdovi držím palce, aby škola aj v nasledujúcich rokoch prilákala čo najviac 
absolventov ZŠ nielen z mesta a okresu, ale aj širšieho okolia.

Onedlho sa rozbehne už schválený projekt zateplenia ŠI vrátane opravy strechy a 
montáže fotovoltaiky na ohrev teplej vody. V druhom projekte chceme vybudovať for-
mou nadstavby nad dielňami 3 odborné učebne pre všetky študijné odbory a hlavne 
komplexnú učebňu pre nový už spomínaný študijný odbor. Plánujeme v dohľadnej 
dobe zväčšiť počet voľných parkovacích miest v areáli, vybudovať bezbariérový vst-
up z dvora, vymeniť elektroinštaláciu v odborných učebniach. V prvých dňoch prázd-
nin opravíme dlažby a schodištia na 2. a 3. poschodí a vymaľujeme triedy. Okrem 
spomínaných aktivít už v týchto dňoch vám študenti bude slúžiť oddychový parčík  v 
areáli školy. 

Chceme pokračovať vo vytváraní podmienok pre zážitkovo bohatý študentský život, 
pokračovať v tradíciách organizovania plesov, exkurzií, kurzov, športových podujatí, 
študentskej odbornej činnosti, výletov, olympiád, návštev divadelných predstavení, 
vzdelávacích projektoch a pod. Novému vedeniu, celému pedagogickému kolektívu, 
ostatným zamestnancom školy a internátu a hlavne vám študentom budem z úzadia 
držať palce, aby ste s radosťou prichádzali do školy a získavali v nej cenné poznatky pre 
váš budúci osobný život. Chcem sa touto cestou poďakovať všetkým pedagógom ško-
ly, žiakom, pracovníkom na sekretariáte, údržbe, hospodárskom oddelení, v školskom 
internáte a v školskej jedálni za 10-ročnú prácu, ktorú ste odviedli pod mojím vedením 
pre rozvoj našej školy. 

So želaním dobrého zdravia a radosti zo života sa s vami lúči váš riaditeľ. Som a vždy 
budem hrdý na bardejovskú priemyslovku, kde som prežil celý svoj pracovný život.

S pozdravom,

Mgr. Vladimír Jacenko
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Vedenie školy

Mgr. Vladimír
Jacenko

riaditeľ

Ing. Jozef Prexta

zástupca riaditeľa 
pre technicko-eko-
nomickú činnosť

Ing. Mgr. Helena 
Labancová

zástupkyňa riaditeľa 
pre výchovu a 
vzdelávanie

Zoznam zamestnancov školy
Pedagogickí zamestnanci:
1. Ing. Ján  Barna 
2. Ing. Otília Beňová 
3. Ing. Jaroslav Bujda 
4. PaedDr. Monika Čardášová
5. Mgr. Nataša Dzubáková
6. Mgr. Ľuboš Falat 
7. Ing. Alžbeta Hovancová 
8. Mgr. Júlia Kruľová
9. Mgr. Zuzana Hrubá
10. Mgr. Martina Chovancová
11. Mgr. Mária Jajková 
12. Mgr. Dana Janečková
13. Mgr. Mária Kravcová 
14. Ing. Jozef Labanc 
15. Mgr. Stanislav Marcin 
16. Mgr. Dušan Marinko 

17. Ing. Mária Melová 
18. Mgr. Magdaléna Miklošová
19. PhDr. Slavomír Ondrus 
20. Ing. Pavol Petrík 
21. Mgr. Jana Petrušová 
22. RNDr. Oľga Poliaková
23. Ing. Ondrej Popjak
24. Mgr. Renáta Popovcová
25. Ing. Emília Priputenová 
26. Ing. Peter Simko 
27. Ing. Ľudmila Skoncová 
28. Mgr. Andrej Soroka 
29. Mgr. Jaroslav Stach
30. Ing. Peter Tkáč 
31. Mgr. Stanislav Vojtko

Nepedagogickí zamestnanci:
1. Emília Balaščíková 
2. Anna Cigľariková 
3. Mária Juročková
4. Anna Lenártová 
5. Božena Michalčinová

6. Peter Oláh 
7. Dagmar Prislopská
8. Marcela Rondziková
9. Viliam Štec 
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Zoznam zamestnancov školského internátu
Výchovní pracovníci:
1. Mgr. Beáta Ilkovičová
2. Ing. Ivan Nicák 

3. Bc. Ľuboslava Šothová 
4. Ing. Ján Novotný

Upratovačky, údržba, vrátnici:
1. Ján Danečko  
2. Mária Mišeková                                                       

3. Mária Riznárová 

THP pracovníci:
1. Ivan Prokipčák 2. Mária Novotná
Kuchyňa:
1. Mária Cienka 
2. Anna Gibeľová 
3. Magdaléna Hovancová 

4. Valéria Jászayová 
5. Helena Ondisová 

Školské rady
Rada školy
Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Zástupca nepedagogických zamestnancov:
Zástupcovia rodičov:
 

Zástupcovia zriaďovateľa:

Zástupca žiakov

Ing. Peter Simko
Ing. Martin Choma
Ing. Jaroslav Bujda
Ján Danečko
p. Ľuboš Leško
p. Peter Jurč
Mgr. Ľuboš Ragan
MUDr. Boris Hanuščak
MUDr. Patrik Mihaľ
Ing. Martin Choma
Erika Dubňanská

Rada rodičov
Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Pokladník:
Revízna komisia:

p. Ľuboš Leško
Mgr. Ľuboš Ragan
p. Mária Kmecová
Ing. Pavol Petrík
p. Beáta Jureceková
p. Renáta Mašlárová
Ing. Anton Fecko

Žiacka školská rada
Koordinátorka ŽŠR:
Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Finančný manažér:
Zástupca pre styk s verejnosťou:

Mgr. Júlia Kruľová
Klaudia Vantová, III.B
Erika Dubňanská, III.D
René Lukáč, II.B
Róbert Kapec, IV.A
Nikola Dzurišinová, IV.B
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SPŠ v premenách času

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
1. 1. 2016 Obchodná akadémia sa sťahuje do zrekonštruovaných priestorov v  
  bývalej prístavbe SPŠ

Najdôležitejšie medzníky
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Z histórie školy

1. septembra 1950 Povereníctvo školstva, vied a umení zriadilo Vyššiu stavebnú školu 
v Bardejove s ruským vyučovacím jazykom.
1. septembra 1952 Prvým riaditeľom školy bol menovaný Ivan Leščišin
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 galantérne-
ho 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.

1.9.1950 budova bývalého gymnázia, 
dnes SSOŠ na Hviezdoslavovej ulici

1.9.1966 areál školy na Komenského ulici

Vlastná budova školy (bývalá OA)

>

>
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Predmetové komisie
PK spoločenskovedných predmetov
Predsedníčka: Mgr. Nataša Dzubáková
Členovia komisie:
Mgr. Magdaléna Miklošová  Mgr. Zuzana Hrubá
Mgr. Renáta Popovcová  Ing. Alžbeta Hovancová
Mgr. Stanislav Marcin

Zameranie činnosti: 
Práca členov PK bola zameraná na skvalitnenie  vzdelávacej a výchovnej práce vyučo-
vacieho procesu v jednotlivých predmetoch.
Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu je aj aktívna účasť študentov na 
voľnočasových aktivitách, ako sú  práca v krúžkoch, súťaže, kultúrne podujatia, 
výstavy, besedy či netradičné vyučovanie.
Krúžková činnosť:
Mgr. Nataša Dzubáková  - Literárne a jazykové praktikum
                                                - Rozvoj čitateľskej gramotnosti
Mgr. Magdaléna Miklošová  - Interpretácia umeleckého a vecného textu
Mgr. Renáta Popovcová    - Aktívne využívanie čitateľskej gramotnosti
                                                - Študentským objektívom
Mimovyučovacia činnosť:

Nadovšetko miluj rodný jazyk, svoju reč…
Mesiac marec sa už tradične nesie v znamení oslavy 
knihy a poézie – 21. marec je Medzinárodný deň 
poézie. Každoročne v tomto čase sa milovníci po-
etického slova a víťazi triednych kôl zúčastňujú 
školského kola súťaže v prednese v prednese poézie a 
prózy Hviezdoslavov Kubín.

Školské kolo Hviezdoslavov Kubín 
poézia:   próza: 
1. miesto - neudelené 1. miesto - E. Dubňanská
2. miesto -  M. Šuľa   2. miesto - M. Kasčák
3. miesto - M. Dočár

Erika Dubňanská v okresnom kole súťaže  Hviezdo-
slavov Kubín sa umiestnila na 1. mieste. SPŠ reprez-
entovala v krajskom kole HK, ktoré sa konalo v 
Divadle Jonáša Záborského v Prešove.
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Dejepisná exkurzia Krakov – Osvienčim – Wielička
Stredná priemyselná škola opakovane organizuje dejepisnú exkurziu, ktorej náplňou je 
v prvom rade prehliadka koncentračného tábora v Osvienčime a Brezinke a popri tom 
aj návšteva Krakova a soľnej bane vo Wieličke.
Tejto exkurzie sa v 
dňoch 26. a 27. aprí-
la 2017 zúčastnilo 
45 študentov 2. a 3. 
ročníka a dvaja ped-
agógovia.
Možno práve up-
ršané počasie prispe-
lo k priblíženiu a pre-
cíteniu neľudských 
podmienok, ktoré 
v koncentračnom 
tábore museli väzni znášať. Chlad a vlhko spolu s hladom, smädom, únavou, cho-
robami a všadeprítomnou smrťou boli ich každodennými spoločníkmi. Prehliadkou a 
poklonením sa pri pamätníku sme vzdali úctu trpiacim.
Krakov sme začali spoznávať už v prvý deň a večerná prechádzka plným krakovským 
Hlavným rínkom bola náplasťou na otrasné zážitky z Osvienčimu. Na druhý deň do-
poludnia sme si prezreli židovskú štvrť Kazimier, v ktorej sme boli aj ubytovaní a Starú 
synagógu. Po prehliadke sme sa presunuli na hrad Wawel, kde sme okrem iného vi-
deli najväčší zvon v Poľsku, zvon Zigmund, hrobky panovníkov a iných významných 
osobností poľskej histórie. A aj keď sme Katedrálu na Wawli museli ku koncu našej 
prehliadky urýchlene opustiť (kvôli nahlásenej bombe), pozitívne zážitky sme si nedali 
znepríjemniť, ale je nám ľúto, že niekto je niečoho takého schopný.

Záložka do knihy spája školy
Naša škola sa pravidelne zapája do projektu Záložka do knihy, ktorý organizuje Slov-
enská národná knižnica. Tento rok sa niesol v znamení hesla Knihy rozprávajú príbe-
hy. Žiaci prvého ročníka pripravili nápadité a zaujímavé záložky, ktoré si vymenili so 
žiakmi Strednej odbornej školy v Žarnovici, a tak sa stali poslami priateľstva a dobros-
rdečnosti.
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PK cudzích jazykov
Predseda: PhDr. Slavomír Ondrus
Členovia komisie:
Ing. Otília Beňová   Mgr. Dušan Marinko
Mgr. Martina Chovancová  Mgr. Jana Petrušová
Mgr. Júlia Kruľová   Mgr. Zuzana Hrubá
Mgr. Magdaléna Miklošová

Zameranie činnosti: 
Anglický jazyk  – ANJ
Nemecký jazyk  – NEJ
Ruský jazyk       – RUJ
V školskom roku 2016/2017 sa žiaci vo všetkých odboroch učili dva cudzie jazyky. Ži-
aci sa zapojili do školského i obvodného kola olympiády jednotlivých cudzích jazykov.

Krúžková činnosť:
Angličtina dnes    - Ing. Otília Beňová
Rozprávame po anglicky                  -  Mgr. Martina Chovancová
Nemčina nie je postrach                   - Mgr. Zuzana Hrubá       
Hudobný krúžok                               - Mgr. Dušan Marinko

Mimovyučovacia činnosť:

Na SPŠ sa oslavoval Deň jazykov
Európsky deň jazykov bol vyhlásený v 
roku 2001 a je organizovaný Radou Eu-
rópy a Európskou komisiou. Deň je osla-
vou jazykovej rôznorodosti členských 
krajín, ktoré tvoria súčasť bohatého 
kultúrneho dedičstva a tradícií. Cieľom 

je tiež podpora občanov k učeniu nových 
jazykov, vďaka ktorým si zvyšujú svoje 
šance na štúdium, prácu a lepší život v 
rámci EÚ. Priemyslováci si tento deň pri-
pomenuli 3. októbra v aule školy, kde tre-
tiaci predstavili mestá a miesta Nemecka 

a Ruska. Žiaci si pripravili 
pútavé prezentácie a snaži-
li sa vyzdvihnúť význam 
používania jazykov.
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Aj v cudzích jazykoch sme dobrí…
Popri súťažiach v odborných pred-
metoch, ktorých sa naši študenti pravi-
delne zúčastňujú, nezabúdame na našej 
škole ani na cudzie jazyky. Vďaka nim sa 
totiž nestratíme nielen doma, ale najmä 
vo svete. O tom, že priemyslováci sú aj 
v cudzích jazykoch naozaj dobrí, sme sa 
presvedčili na školských kolách olym-
piády v anglickom a nemeckom jazyku, 
ktoré sa uskutočnili začiatkom decem-

bra. Na prvom mieste sa umiestnili žiaci 
Ľuboš Felčík z 3.D (ANJ) a Jakub Baláž 
zo 4.A (NEJ), ktorí postúpili na obvodné 
kolá.  Druhé a tretie miesto v anglickom 
jazyku získali Jakub Tkáč z 3.C a Matúš 
Pták z 1.B. Na druhom mieste v nemeck-
om jazyku sa umiestnil Dominik Semanko 
zo 4.A a tretie miesto obsadil Patrik Kunst 
z 3.D triedy.

Naši olympionici
Okrem technických zručností sa naši 
študenti môžu pochváliť aj vedomosťa-
mi v cudzích jazykoch.Dôkazom toho je 
úspech Ľuboša Felčíka z 3.D triedy, ktorý 
15.1.2017 našu školu reprezentoval na 
Obvodnom kole olympiády v anglickom 
jazyku, z ktorého postúpil a na Krajskom 
kole v Prešove,ktoré sa uskutočnilo 15.2. 

V Prešove,získal druhé miesto. Na olyp-
miádu ho pripravila Ing. Otília Beňová.
Okrem anglickej olympiády sa žiaci 
Dominik Semanko a Jakub Baláž zúčast-
nili aj Olypmpiády v nemeckom jazyku, 
rovnako postúpili na krajské kolo, kde 
reprezentovali našu školu

PK prírodovedných predmetov
Predsedníčka: Mgr. Dana Janečková  
Členovia komisie:
RNDr. Oľga Poliaková  Ing. Ľudmila Skoncová
Mgr. Andrej Soroka   Ing. Jozef Labanc
Mgr. Mária Jajková   Mgr. Dušan Marinko
Zameranie činnosti: 
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.

Krúžková činnosť:
Mgr. Mária Jajková  - Matematika menej vážne
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Matboj 2017
17. marca tohto roku sa na SPŠ síce nebo-
jovalo puškami, ba ani prakmi.  My všetci 
totiž veľmi dobre vieme, že našou najsil-
nejšou zbraňou sú kvalitné a všestranné 
vedomosti. V súťaži Matboj si fanúšiko-
via matematiky z prvého, druhého a tre-
tieho ročníka overili svoje matematické 
zručnosti.
Súťaž prebiehala v príjemnom prostredí 
školskej jedálne, kde žiaci súťažili 60 
minút v dvojčlenných tímoch. Prvou úlo-
hou bolo zvládnuť test so 6 neľahkými 
úlohami. V ďalšej časti každý tím riešil 
tri úlohy. Keď ich vyriešili, výsledky 
odovzdali porote a postupne si brali na 

riešenie ďalšie a ďalšie úlohy. Cieľom 
bolo v stanovenom čase správne vyriešiť 
čo najviac úloh. Po ukončení časového 
limitu žiaci odovzdali posledné vyriešené 
úlohy, porota ich pozbierala a vyhodnoti-
la.

Matematický klokan
Matematika to nie je len veda o zložitých 
príkladoch a rovniciach. Práve vďaka nej 
je možné vnímať krásu tohto sveta a vi-
dieť často na prvý pohľad neviditeľné 
súvislosti. Aby to nebolo len o učení, or-
ganizujú sa aj rôzne matematické súťaže, 
na ktorých môžu študenti predviesť svoje 
znalosti a šikovnosť. Jednou z nich je aj 

Matematický klokan, ktorý sa uskutočnil 
20. marca. Prostredníctvom neho si naši 
priemyslováci overili svoje zručnosti 
a predstavivosť riešením rôznych log-
ických úloh. Ich výkon bol ovplyvnený 
aj časovým limitom, napriek ktorému to 
všetko zvládli a už teraz sa tešia na ďalšie 
podobné súťaže.

Medzinárodná matematická súťaž GENIUS LOGICUS
Súťaž Genius Logicus sa stala najdynam-
ickejšie sa rozvíjajúcou súťažou v strednej 
Európe. Zapojili sa do nej desiatky tisíc 
súťažiacich a tisícky škôl.
Táto súťaž ako jediná umožňuje žiakom v 
takom veľkom rozsahu súťažiť na medz-
inárodnej úrovni v prostredí vlastnej ško-
ly a zároveň si objektívne porovnať svoje 
schopnosti v medzinárodnej konkurencii 
rovesníkov.
V školskom roku 2016/2017 sa jedenás-
ti žiaci priemyslovky zapojili do troch 
súťaží prebiehajúcich v 16 krajinách:
1. A – súťaž GENIUS LOGICUS v riešení 
hlavolamov bez merania času v termíne 
od decembra do januára /online/.

2. B -  súťaž GENIUS LOGICUS v riešení 
hlavolamov s meraním času v termíne 
apríl.
3. Master of Sudoku – bez merania času – 
online súťaž, pri ktorej žiaci môžu zábav-
nou formou riešiť veľmi zaujímavé a ne-
tradičné úlohy SUDOKU v termíne apríl.
Pre všetkých žiakov je pripravené žre-
bovanie o hodnotné ceny. Pre tých na-
jlepších, ktorí dosiahnu v priemere aspoň 
80%-nú hranicu bodového zisku  v troch 
súťažiach, je pripravená SIEŇ SLÁVY a 
hodnotné ceny. 
Výsledky súťaží budú zverejnené až v 
mesiaci jún.
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PK informatiky
Predsedníčka: RNDr. Oľga Poliaková 
Členovia komisie:
Ing. Jozef Prexta   Mgr. Dana Janečková
Mgr. Andrej Soroka   Ing. Ľudmila Skoncová

Zameranie činnosti: 
Výchovnovzdelávací 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 spraco-
vanie údajov, základné princípy algoritmizácie úloh, pravidlá vyššieho programovacie-
ho jazyka a objektívneho programovania.

So študijným odborom technické lýceum so zameraním na informatiku sa žiaci mali 
žmožnosť zoznámiť v učebniach informatiky.
Škola je zapojená do Sieťového akademického  programu – Cisco Networking Acade-
my. Vzdelávanie na našej škole je založené na báze CCNA R&S, pripravuje študentov 
pre Cisco CCNA certifikačnú skúšku (Cisco Certified Networking Associate). CCNA 
certifikát je štandardný, základný certifikát potrebný pre budovanie kariéry sieťového 
špecialistu. Študenti na našej škole absolvujú dva  CCNA R&S kurzy: Introduction 
to Networks  a  Routing and Switching Essentials  tzn Úvod do sietí  a Smerovanie a 
prepínanie.
Študenti sa venujú aj tvorbe www stránok pomocou jazyka HTML 5, CSS štýlov. Dy-
namiku stránok programujú pomocou programovania v PHP s  využitím SQL databáz, 
využívajú aj programovanie pomocou Javascript, jQuery. Vytvárajú mobilné aplikácie. 
Pri tvorbe webu vhodne využívajú aj CMS systémy   Joomla! a WordPress.
Okrem programovania www  stránok sa študenti venujú aj programovaniu v Pascale 
ako aj objektovému programovaniu vo vývojovom prostredí Lazarus, v Pythone a v 
jazyku C. 

V rámci krúžkovej činnosti sa žiaci oboznamujú s použitím robotov LEGO Mindstorms, 
kde majú možnosť preniknúť do základov rozhodovania a plánovania, môžu ovládať 
správanie robota v rôznych situáciách, a to aj v reálnom čase.  
Žiakom bola predvedená aj 3D tlačiareň, na ktorej sa tlačili plastové žetóniky určené aj 
pre samotných žiakov.

Krúžková činnosť:
Mgr. Dana Janečková  - Programovanie Lego robota
RNDr. Oľga Poliaková      - Weby a programovanie
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SPŠ na FLL 2016
Aj v tomto školskom roku  sa naša škola, 
zapojila do 9. ročníka FLL 2016/2017 s 
tímom ROBOTOSHIYAMA. Žiaci Anton 
Fecko, Marek Slota a Simon Soroka z 2.C 
triedy a Tomáš Kravec, žiak 1.C triedy,  sa 
niekoľko týždňov zodpovedne pripravo-
vali na regionálny turnaj v Poprade, jeden 
zo siedmich prebiehajúcich na Slovensku. 
Postupne riešili jednu misiu za druhou, 
vylepšovali konštrukciu svojho robota, vy-
berali vhodné postupy riešení. Žiaci zos-
trojili svoje roboty zo známej robotickej 
stavebnice Lego Mindstorms ev3 a napro-
gramovali ich v ikonografickom jazyku. 
To všetko s cieľom čo najlepšie uspieť v 
hlavnej disciplíne Robot-Game, ktorá sa 
odohráva na špeciálnych súťažných sto-
loch.
Témou tohto ročníka bola Animal Allies – 
Zvieratá a ľudia.

Odovzdávanie Cisco diplomov

Aj naša škola sa aktívne zapojila do Európskeho týždňa programovania (15.-23.10.2017).
Študenti technického lýcea so zameraním na informatiku sa zapojili do súťaže Pro-
gramujeme v praxi.

CodeWeek – EURÓPSKY TÝŽDEŇ PROGRAMOVANIA

Mimovyučovacia činnosť:

Naši úspešní absolventi pri odovzdávaní diplomov po ukončení  CISCO CCNA R&S: 
Routing and Switching Essentials kurzu.
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Študenti vytvárali programy v PHP s využitím HTML, CSS a objektovo orientovanom 
programovacom prostredí Lazarus.

Ocenené najlepšie práce:
1. miesto     3. miesto
Matej Soroka, 4. C - Piškôrky  Jakub Zajac, 4.D - Matematika
2. miesto    Jakub Bilavský, 4.D - BMI
Knapčík Marek, 4.D - BMI

Študenti SPŠ opäť úspešní
Jediná bardejovská odborná škola v súťaži ZENIT v programovaní WEB

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky každoročne vyhla-
suje súťaž ZENIT, v ktorej si žiaci stredných škôl merajú sily v elektronike, program-
ovaní a strojárstve.
Tohto roku po tretíkrát sa študenti SPŠ zúčastnili  súťaže ZENIT v programovaní – kate-
gória WEB ako jediná bardejovská odborná škola. Krajské kolo tejto súťaže sa konalo v 
stredu 30. novembra 2016 na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove. 
Strednú priemyselnú školu v Bardejove v kategórii WEB reprezentovali žiaci Matej 
Soroka a Norbert Noga zo IV.C triedy.
Žiaci mali štyri hodiny na tvorbu dynamického webu. Súťažili v tímoch, ktorý sa skladal 
z programátora Mateja Soroku (programoval  web pomocou PHP, MySQL, využíval  
frameworky Nette, jQuery, Bootstrap) a grafika Norberta Nogu, ktorý tvoril predlohu 
webu v programe Photoshop, Illustrator, staral sa o design stránky. Tohto roku úlohou 
súťažiacich bolo vytvoriť web na prezentáciu realitnej kancelárie BestReal.

Informatici sa zúčastnili Arduino day na TUKE
Arduino Day je celosvetovou oslavou narodenín vývojovej dosky Arduino. V priebehu 
24 hodín sa po celom svete organizujú rozličné akcie, na ktorých sa stretávajú ľudia zau-
jímajúci sa o Arduino a zdieľajú svoje skúsenosti alebo sa môžu niečo nové naučiť. My 
s našimi študentami sme boli pri 
tom.
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PK stavebných predmetov
Predsedníčka: Ing. Mária Melová
Členovia komisie:
Ing. Emília Priputenová    Ing. Alžbeta Hovancová
Ing. Ondrej Popjak 
Zameranie činnosti: 
Cieľom práce členov predmetovej komisie je v súlade so Štátnym vzdelávacím pro-
gramom pripraviť študentov na úspešné zvládnutie maturitných skúšok. Výchov-
novzdelávací proces je zameraný na osvojovanie aplikovať výpočtovú techniku pri 
spracovaní projektovej dokumentácie stavieb, vyhotovovať projektovú dokumentáciu 
stavieb v profesionálnych grafických programoch AutoCad, ARCON, CADKON, vy-
hotovovať kalkulácie, ocenenie stavieb v príslušných programoch KROS-CENKROS, 
posudzovať stavby z hľadiska konštrukcie a statiky, vyhotovovať topografickú doku-
mentáciu.

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.

Workshop JAVA/Python
Priemyslováci z technického lýcea blok 
informatika sa v piatok 10.2. zúčastnili 
na celodennom JAVA/Python workshope 
organizovanou firmou Real Fantasy, s.r.o.
Workshop bol zameraný na oboznámenie 
sa s používanými programovacími jazyk-
mi JAVA a PYTHON. Kurz bol vhodný 
pre záujemcov o programovanie.
Obsahom workshopu bolo predstavenie 

IDE NetBeans, základy objektového pro-
gramovania, vytvorenie programu s vlast-
ným GUI, skriptovanie v jazyku Python.
Študenti mohli spoznať nové praktické 
možnosti využitia programovania. Na 
škole sa venujú programovaniu v jazyku 
C, Lazaruse aj v Pythone. Pri dynam-
ických weboch využívajú programovací 
jazyk PHP a SQL.

Veríme, že po ukončení 
štúdia budú z nich úspešní 
programátori a určite sa up-
latnia aj v rôznych oblastiach 
informatiky.
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Informácie o možnostiach štúdia odboru staviteľstvo a technického lýcea so zameraním 
na stavebný blok deviataci získali v dvoch odborných učebniach. Konkrétnymi ukážka-
mi bol predstavený program AutoCad, ktorý sa využíva na vytváranie projektovej do-
kumentácie, a program Arcon využívaný na priestorové zobrazenie objektov. Záujem 
vzbudili praktické ukážky otáčania objektov a virtuálny prechod budovou. V učebni 
výpočtovej techniky si pozreli rozpočtovanie stavieb v programe Cenkros, práce žiakov 
vyšších ročníkov či prezentáciu víťazných prác stredoškolskej odbornej činnosti našich 
absolventov.

Krúžková činnosť:
Ing. Alžbeta Hovancová - Mladý stavbár 
Ing. Mária Melová  - Rozpočet a internet
Ing. Emília Priputenová  - Stavbár 21. storočia

Mimoškolská činnosť:

Exkurzia stavbárov
Teoretické vedomosti sú veľmi dôležité, 
ale aby sme ich vedeli použiť, potrebujeme 
spojenie s praxou. Už  J. A. Komenský 
hovoril: „Teória bez praxe je neplodná a 
prax bez teórie zaslepená.“  Aby  sa žiaci 
III.B naučili uvedomele používať osvo-
jené poznatky v praxi, vybrali sa 4. apríla 
2017 na odbornú exkurziu.
V Bardejove prebieha výstavba občian-
skej vybavenosti na Ulici Ľudovíta Štúra. 
Montovaná skeletová hala bude obsahovať 
4 predajne. Študenti privítali možnosť 
vstúpiť do rozostavaného objektu a de-
tailne vidieť ešte nezakryté konštrukcie 
a rozvody inštalácií. Odborného výkladu 
sa ujal hlavný stavbyvedúci 
pán Jozef Buzek. Podrobne 
vysvetľoval žiakom nosný 
konštrukčný systém haly a 
poukazoval pri výklade na 
jednotlivé prvky. Predajne sú 
oddelené montovanými sadro-
kartónovými priečkami, ktoré 
ešte neboli opláštené a priamo 
bolo vidieť, čo sa skrýva za 
vonkajšou sadrokartónovou 
vrstvou. Žiakov zaujal zvlášt-

ny systém odvodnenia strechy, elektrické  
rozvody, požiarna signalizácia, vykuro-
vanie objektu a ďalšie časti stavebných 
profesií.   Upútalo ich hydraulické vetra-
nie prostredníctvom svetlíkov, vytváranie 
liatych podláh vnútri a tiež špeciálnych 
úprav vonkajších betónových odstavných 
plôch.  Významné informácie pre budúcich 
maturantov  boli z oblasti manažovania 
celej stavby, nadväznosť jednotlivých 
pracovných krokov a zosúladenie celého 
plánu organizácie výstavby.
Po ukončení exkurzie sa žiaci jednoznačne 
zhodli, že takéto vyučovanie je oveľa zau-
jímavejšie ako v triede.
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Stavbárska olympiáda
Slovenská technická univerzita v Bratislave, 
Stavebná fakulta, vyhlásila v decembri 2016 
súťaž pre študentov stredných škôl, ktorí študujú 
v odboroch so stavebným zameraním. Cieľom 
súťaže bolo zasúťažiť si a overiť svoje vedo-
mosti, získať zaujímavé poznatky o štúdiu na 
vysokej škole, spoznať Stavebnú fakultu STU v 
Bratislave a jej študijné programy.
Študenti SPŠ 1. až 4.  ročníka stavebných odbor-
ov sa s veľkou ochotou do tejto súťaže zapojili. 
Olympiáda prebiehala cez internet a pozostávala 
postupne z troch kôl. Po registrácii a prihlásení 
sa súťažné otázky zverejnili. Celkove bolo za-
registrovaných 62 žiakov SPŠ. Na regulárny 
priebeh súťaže dozerali učiteľky odborných 
stavebných predmetov Ing.Priputenová a Ing. 
Hovancová. 
Vo februári 2017 bolo vyhodnotenie Stavbárskej 
olympiády. Študenti SPŠ v celoslovenskej súťaži 
získali diplom za najväčší súhrnný počet bodov.

PK ekonomických predmetov
Predsedníčka: Mgr. Mária Kravcová
Členovia komisie:
Ing. Mgr. Helena Labancová   Ing. Mária Melová
Ing. Ondrej Popjak

Zameranie činnosti: 
Školský vzdelávací program ekonomických predmetov je zameraný na základné pojmy 
a vzťahy z ekonomiky, organizáciu a riadenie výroby, kvalifikované sekretárske a ko-
rešpondenčné 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

Jedným zo zameraní odboru technické lýceum je aj ekonomický blok, v rámci ktorého 
sa vyučuje predmet administratíva a korešpondencia. Výučbový systém ATF umožňuje 
splniť učebný cieľ predmetu hospodárska korešpondencia – naučiť žiakov písať všet-
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kými desiatimi prstami. Pomáha si osvojiť zručnosť vkladať do počítača údaje podľa 
obrazovky, vytlačenej predlohy alebo podľa diktátu. Umožňuje kontrolu pomocou 
slovného opisu prstokladu a zobrazenej klávesnice.
V predmetoch ekonomika, ekonomické cvičenia, účtovníctvo žiaci pracujú s programa-
mi OMEGA, ALFA a OLYMP. Aj v týchto predmetoch je teória prepojená s praxou, a 
tak žiaci v 3. ročníku si zakladajú fiktívnu firmu, aby si osvojili všetky potrebné admin-
istratívne úkony.

Krúžková činnosť:
Mgr. M. Kravcová  – Rýchle prsty  v ATF

Mimoškolská činnosť:

Deň finančnej gramotnosti na SPŠ
Finančná gramotnosť predstavuje súbor 
vedomostí, zručností a skúseností efek-
tívne riadiť vlastné finančné prostriedky. 
Nadácia Partners rozhodla sa požiadať 
UNESCO o registráciu dňa 8. septembra 
ako Medzinárodný deň finančnej gramot-
nosti a tým upozorniť na potrebu zvyšovať 
finančnú gramotnosť obyvateľstva.
Prieskum nezávislej agentúry Focus  
poukázal na nelichotivé ukazovatele fi-
nančnej gramotnosti na Slovensku. A tak 
vyučujúci ekonomických a prírodoved-
ných predmetov na Strednej priemyselnej 
škole v Bardejove si tento deň pripomenuli 
netradičnou formou. Pri vstupe do budovy 
vo vestibule žiaci si žrebovali otázky, z 

uvedených možností odpovedí označili 
tú správnu a lístok vhodili do pripravenej 
škatule. Správnosť svojich odpovedí si 
overili na tematicky zameranom paneli 
alebo z elektronickej prezentácie vo ves-
tibule školy. Testovania sa zúčastnilo 170 
žiakov, správne odpovedalo 109 žiakov, 
teda celková úspešnosť bola 64,1%.
Pri príprave Dňa finančnej gramotnosti 
škola vychádzala z Národného štandardu 
finančnej gramotnosti.
Cieľom podujatia bolo zistiť, ako sa ži-
aci vedia orientovať v pojmoch z oblasti 
financií a zároveň zvýšiť záujem o danú 
problematiku.
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Školské kolo súťaže v písaní na PC
Dňa 3. apríla 2017  sa uskutočnilo školské 
kolo súťaže v písaní na PC. V tejto súťažnej 
disciplíne  si žiaci 2. C triedy študijného odbo-
ru technické lýceum zmerali sily v rýchlost-
nom desaťminútovom odpise.
Kritériá súťaže boli zamerané na:
     • dosiahnutie čo najvyššieho počtu úderov 
v desaťminútovom odpise,
    • dodržanie percenta presnosti odpisu do 
0,20.
Písanie na počítači je náročná súťažná disci-
plína, v ktorej žiak musí písať nielen rýchlo, 
ale aj presne. To sa podarilo aj našim žiakom a 
víťazmi školského kola sa stali:
1. Dávid Tuch s počtom úderov 2375, 
    percento chýb 0,00
2. Anton Fecko s počtom úderov 2253, 
    percento chýb 0,04,
3. Marek Kurkin s počtom úderov 2177, 
    percento chýb 0,18.

PK dopravy a strojárstva
Predseda: Ing. Peter Simko
Členovia komisie:
Ing. Jozef Labanc  Ing. Jaroslav Bujda
Ing. Pavol Petrík

Zameranie činnosti: 
Školský vzdelávací program študijného odboru technika a prevádzka dopravy je zam-
eraný 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 pro-
gramov PRO/ENGINEER PROFESIONAL,
 - 2D kreslenie v rovine pomocou softvéru AUTOCAD, MECHANCAL DESKTOP,
 - prevádzku nákladných vozidiel,
 - základy ručného spracovania kovov, strojového obrábania a diagnostiky.
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Odbor technika a prevádzka dopravy so zameraním na cestné vozidlá vznikol ako 
odozva na aktuálnu požiadavku trhu, keďže Slovensko vo výrobe automobilov sa stalo 
veľmocou s najviac vyrobených automobilov na obyvateľa. S automobilkami Volswa-
gen, Kia, PSA PEUGEOT CITROËN prišlo na Slovensko veľa ďalších spoločností, 
ktoré vyrábajú komponenty do automobilov, čo poskytuje možnosti aj našim absolven-
tom uplatniť sa na trhu práce. Vyučujúci daného odboru predstavili vyučovanie v jednej 
z piatich odborných učební výpočtovej techniky a prezentovali ukážku 3D priestor-
ového modelovania pomocou plne profesionálneho programu PRO/Engineer, ktorým 
disponuje iba šesť stredných škôl na Slovensku / vyučuje sa iba na vysokých školách/.V 
druhom ročníku zhotovujú výkresovú dokumentáciu so softvérom AutoCad, v 3. a 4. 
ročníku využívajú softvér Pro/Engineer, ktorý umožní vyhotoviť 3D model súčiastky a 
z neho vygeneruje 2.D výkres, čo výrazne uľahčí prácu študentov a konštruktérov. Žiaci 
majú možnosť absolvovať odborné exkurzie do známych automobiliek na Slovensku, 
v Česku aj v Nemecku.

Krúžková činnosť:
Ing. Jaroslav Bujda           - Svet automobilov
   - Tajomstvo komunikácie

Mimoškolská činnosť:
Priemyslováci na autosalóne v Ženeve
Žiaci Strednej priemyselnej školy v 
Bardejove, ktorí si zvolili odbor technika 
a prevádzka dopravy a technické lýce-
um so zameraním na strojárstvo, pravi-
delne navštevujú prestížne automobilky v 
Nemecku, Českej republike i na Sloven-
sku. K nezabudnuteľným zážitkom patria 
i prehliadky najnovších modelov áut na 
autosalónoch v Bratislave či v Nitre.

V dňoch 18.3.-21.3.2017 sa naši dopravá-
ci zúčastnili 87. ročníka Medzinárodného 
autosalónu Geneva International Motor 
Show v kongresovom a výstavnom centre 
Palexpo vo švajčiarskom meste Ženeva, 
ktorý bol spojený s prehliadkou TOP mo-
toristických noviniek, exkluzívnych mod-
elov áut, množstvom konceptov a prototy-
pov rôznych značiek. Tento medzinárodný 

autosalón patrí k najvýzn-
amnejším autosalónom v 
Európe a je jedným z na-
jvýznamnejších na svete. 
Aj preto sa na aktuálnom 
ročníku zúčastnilo vyše 180 
vystavovateľov, a to nielen 
priamo výrobcov automobi-
lov, ale tiež príslušenstva a 
všetkého, čo s automobiliz-
mom a automobilmi súvisí.



22

Študent SPŠ v celoslovenskej súťaži IPM STUDENT AWARD 
na 2. mieste
Skvelá reprezentácia školy
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR, Štátny inštitút odborného 
vzdelávania a IPM SOLUTIONS, s.r.o. 
každoročne vyhlasujú pre študentov stred-
ných odborných škôl súťaž IPM STU-
DENT AWARD  pre užívateľov systému  
Creo (Pro/ENGINEER).
Hlavným cieľom súťaže je umožniť žia-
kom prezentovať svoje odborné vedomo-
sti, preveriť si praktické zručnosti, pod-
porovať odborný rast a odborné záujmy 

žiakov.
Študenti Strednej priemyselnej školy v 
Bardejove odboru technika a prevádzka 
dopravy sa každoročne zúčastňujú danej 
súťaže a umiestňujú sa na popredných 
priečkach v rámci Slovenska.
Slávnostné vyhodnotenie 15. ročníka ce-
loslovenskej  súťaže sa konalo 6. a 7. ok-
tóbra 2016 na Technickej konferencii Pro/
TEK firmy IPM SOLUTION, s. r. o. v 
malebnom prostredí hotela Sitno vo Vyh-
niach.

PK elektrotechnických predmetov
Predseda: Mgr. Stanislav Vojtko
Členovia komisie:
Ing. Ján Barna   Ing. Peter Tkáč
Ing. Jozef Labanc  Mgr. Dušan Marinko
Zameranie činnosti: 
Školský vzdelávací program elektrotechnických predmetov sa  zameriava na:
- základné pojmy, zákony a vzťahy jednosmerného a striedavého prúdu, elektrostat-
ického 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,
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- 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 vy-
hlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.

V rámci mimovyučovacej činnosti členovia PK sa aktívne zapojili do prezentácie odbo-
ru počas Dňa otvorených dverí a Týždňa vedy a techniky, zorganizovali odborné exkur-
zie a v rámci praxe sa podieľajú na zhodnocovaní vybavenia tried a učební.

Stále väčší záujem je aj o štúdium v odbore elektrotechnika, ktorý bol prezentovaný v 
dvoch odborných učebniach. V elektrotechnickej dielni prebieha praktické vyučovanie 
i teoretická výučba odborných predmetov. Žiaci mohli uvidieť množstvo kvalitného 
náradia, nástrojov i meracej techniky, ale hlavne funkčné výrobky našich študentov i 
víťazné práce nášho absolventa v súťaži Zenit v elektrotechnike a SOČ úspešné aj na 
medzinárodnej úrovni.
Laboratórium elektrotechniky slúži na elektrotechnické merania pomocou modernej 
meracej techniky za dodržiavania prísnych bezpečnostných opatrení.

Krúžková činnosť: 
Mgr. Stanislav Vojtko  - Elektrotechnika v praxi
Mgr. Peter Tkáč                  - Programujeme ARDUINO

Mimoškolská činnosť:

Krajské kolo súťaže ZENIT v elektronike
Vo štvrtok 1. decembra 2016 sa na Spo-
jenej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove 
konalo krajské kolo súťaže ZENIT v elek-
tronike, na ktorej sa pravidelne, a veľmi 
úspešne, zúčastňujú naši študenti z odboru 
elektrotechnika. SPŠ v Bardejove v kate-
górii A žiakov 3. a 4. ročníka stredných 
škôl reprezentovali Kamil Borovský a 
Kristián Trucka z III.C triedy. V kategó-
rii B žiakov 1. a 2. ročníka stredných škôl 
našu školu reprezentoval Peter Kilvády z 
II.B triedy. Medzi 15 účastníkmi v kategó-
rii A Kamil Borovský obsadil so ziskom 
104 bodov pekné 4. miesto, pričom od 3. 
miesta ho delil jediný bod a od 2. miesta 
2 body. Kristián Trucka sa umiestnil na 6. 
mieste so ziskom 96 bodov. V kategórii B 

obsadil Peter Kilvády  5. miesto.
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Elektrotechnik z SPŠ medzi víťazmi
V piatok 31. marca 2017 sa na Strednej 
odbornej škole na Jarmočnej 108 v Starej 
Ľubovni konala krajská prehliadka 39. 
ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti 
(SOČ). Vyhlasuje ju Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej repub-
liky a Štátny inštitút odborného vzdeláva-
nia. Je to dobrovoľná záujmová činnosť 
žiakov stredných škôl. Organizuje sa v 
čase vyučovacieho procesu i mimo neho. 
Žiaci riešia práce podľa vlastného výberu 
samostatne alebo za pomoci konzultanta. 
Výsledkom tejto činnosti je písomná a 
často aj praktická práca, ktorú súťažiaci 
predkladajú odbornej hodnotiacej komisii 
na posúdenie a následne ju verejne prez-
entujú a obhajujú. Tohto roku sa súťažilo v 
17 súťažných odboroch.
Strednú priemyselnú školu Bardejov 
reprezentoval žiak 2. ročníka odboru 2675 

M elektrotechnika Peter Kilvády. Súťažil 
v odbore č. 12 Elektrotechnika a hard-
ware, kde bolo prihlásených 14 prác. So 
svojou Programovateľnou UV LED jed-
notkou na osvit plošných spojov obsadil 
výborné 3. miesto. LED osvitka, ktorú Pe-
ter skonštruoval, slúži na výrobu plošných 
spojov fotocestou. Používať sa bude niel-
en v škole, ale určite ju využije aj doma 
vo svojom voľnom čase. Vďaka použitej 
SMD technológii je osvitka malá a veľmi 
ľahká. Pri relatívne nízkej cene má lepšie 
parametre ako predávané či inde publiko-
vané podobné zariadenia. Má časovač s 
plnofarebným TFT displejom, ktorý je 
možné programovať aj priamo v zariadení 
pomocou počítača. Samotný časovač 
poslúži aj ako výborná učebná pomôcka 
na programovanie mikroprecesorov.
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PK telesnej a športovej  výchovy
Predseda: Mgr. Ľuboš Falat 
Členovia komisie:
Mgr. Vladimír Jacenko  Mgr. Jaroslav Stach
Zameranie činnosti: 
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:
Mgr. Ľuboš Falat             - Florbalový krúžok 
   - Futbal
Mgr. Jaroslav Stach   - Kondičné posilňovanie 
   - Volejbalový krúžok

Mimovyučovacia činnosť:

Športový deň prvákov
Dňa 9.9.2016 sa v športovom areáli SPŠ 
uskutočnil športový deň pre žiakov prvých 
ročníkov. Žiaci súťažili v atletických 
disciplínach a futbalovom turnaji. Za 
pekného počasia si medzi prvákmi vybo-
joval 1.miesto v behu na 100m a skoku do 
diaľky Radoslav Voľanský. Beh na 1500m 
vyhral Jakub Hiščár. U dievčat zožala 
úspech vo všetkých troch disciplínach 
Sabína Konkoľová. Vo futbalovom tur-

naji hrali jednotlivé triedy proti sebe. Aj 
napriek tomu, že turnaju predchádzal beh 
na 1500m, sa nikto nezranil a boli podané 
pekné výsledky. Víťazom tohto turnaja sa 
stala 1.A trieda, ktorá zvíťazila v oboch zá-
pasoch. Na druhom mieste s 1 víťazstvom 
sa umiestnila 1.B trieda a tretie miesto zos-
talo po pokutových kopoch pre 1.C. Dú-
fame, že v budúcnosti budú reprezentovať 
našu školu v športových zápoleniach.
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Okresné kolo vo florbale pre stredné školy
Na SPŠ sa 21. a 22. februára stretli 4-člen-
né družstvá stredných škôl okresu, aby si 
zmerali sily vo florbale. Organizátorom 
bola Slovenská asociácia športu na školách 
a SPŠ v Bardejove. Turnaja chlapcov sa 
zúčastnilo 7 a turnaja dievčat 5 družstiev, 
celkovo sa súťaže zúčastnilo 140 športov-
cov, čo je veľmi pozitívne pri súčasnom 
nezáujme mládeže o podobné aktivity a 

sedavom spôsobe života. Najviac prek-
vapili dievčatá priemyslovky, pretože aj 
keď je ich na škole málo, sú šikovné, v 
zložení Viktória Čontová (3.D), Martina 
Cingeľová (4.A), Natália Drotárová, Patrí-
cia Pavelčáková (2.A), Adela Kunstová 
(4.B), Patrícia Hudačková (2.C) a Sabína 
Konkoľová (1.A) sa umiestnili na peknom 
3. mieste.

Bedmintonový turnaj žiakov SPŠ
Učitelia z kabinetu telesnej výchovy sa 
rozhodli, že si naši žiaci zahrajú bedmin-
ton. 16. februára sa konal bedmintonový 
turnaj žiakov SPŠ, kedy si jeden z na-
jstarších športov mohli zahrať dvaja žiaci 
z každej triedy. Všetko prebiehalo v našej 
telocvični už od rána. Pod palcom to mali 

Mgr. J. Stach a Mgr. Ľ. Falat.  Bolo to su-
per podujatie. Prvé priečky obsadili Vaňo s 
Harčarikom zo 4.B, druhé miesto obsadili 
Víra a Furmanek, stavbári z 3.B a tretie 
miesto patrilo Brehuvovi a Šoltýsovi zo 
4.C. Blahoželáme a ďakujeme za príjemné 
podujatie.
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Skvelí futbalisti
Futbalisti SPŠ v Bardejove boli tohto roku veľmi úspešní, prešli cez okresné kolo so 
samými výhrami. V regionálnom kole suverénne porazili domáci Sabinov 8:0, v krajs-
kom kole remizovali s Popradom a so Sninou A, jediný zápas prehrali s Prešovom  2:1 
a skončili na konečnom 3.mieste. 

Basketbal
V basketbale žiakov stredných škôl vyhrali žiaci SPŠ v Bardejove v okresnom kole so 
všetkými súpermi a  skončili na 1.mieste. V krajskom kole  v skupine vyhrali iba jeden 
zápas, dva prehrali a skončili na 5.-6. mieste.

Atletika
Na krajských majstrovstvách v atle-
tike mala SPŠ zastúpenie v behu na 
1500m, na štart  sa postavila za SPŠ 
skúsená všestranná športovkyňa, 
žiačka 4.A triedy, Martina Cingeľová, 
ktorá skončila na peknom druhom 
mieste.
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Mimovyučovacia činnosť
Činnosť výchovného poradcu
Výchovný poradca: Ing. Jaroslav Bujda
Práca výchovného poradcu bola zameraná na úlohy školského poradenstva v otázk-
ach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie študentov, v oblasti prevencie prob-
lémového a delikventného vývinu žiakov. Bolo sprostredkované prepojenie školy s 
odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti a mládež a  spoluprá-
ca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Bardejov. 
Uskutočnili sa besedy a konzultácie so študentmi štvrtého ročníka o možnostiach štúdia 
na vysokých školách. Študentom boli objednané brožúry o vysokých školách Pred štar-
tom 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.

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. 

DOD 2017
30. januára sa dvere našej školy otvor-
ili pre budúcich záujemcov o štúdium, 
rodičov, ale aj pre verejnosť. Ponúkli sme 
to najlepšie, čo Stredná priemyselná ško-
la v Bardejove ponúka. Učitelia a žiaci 
odprezentovali skoro 520 žiakom základ-
ných škôl naše odbory, a tak mohli nazrieť 
do dielní, laboratórií, učební výpočtovej 
techniky či informatiky. Všetci sa mohli 

odfotiť s naším maskotom alebo uro-
biť peknú skupinovú fotku. Celé podu-
jatie sprevádzali piesne našich školských 
hudobníkov. Dúfame, že si žiaci užili a už 
čoskoro ich privítame v prvom ročníku 
odborov technika a prevádzka dopravy, 
staviteľstvo, elektrotechnika či technické 
lýceum.



29

KAM na vysokú Roadshow 2017
Správny výber vysokej školy je in-
vestíciou do budúcnosti. Výber by mal 
odzrkadľovať záujem študenta o konkrétne 
budúce profesijné zameranie. Zodpoved-
nému rozhodnutiu má predchádzať dosta-
točné množstvo informácií o možnostiach 
štúdia. Aj keď je možné všetko o fakultách 
zistiť z internetových stránok vysokých 
škôl a univerzít, niet nad osobný kontakt.
8. februára 2017 sa žiaci tretieho a štvrtého 
ročníka SPŠ zúčastni-
li prezentačnej výstavy 
KAM na vysokú Road-
show 2017 v Prešove. 
Predstavilo sa viac ako 25 
univerzít a vysokých škôl 
so svojimi fakultami zo 
Slovenska aj zahraničia. 
Informovali žiakov o 
možnostiach štúdia na ich 
školách a uplatnení sa v 
praxi. Súčasťou výstavy 
bol bohatý program. Stre-
doškolákom sa prihovori-

li predstavitelia a študenti vysokých škôl, 
mali možnosť vidieť interaktívne ukážky 
a prezentácie vystavovateľov, zúčastnili 
sa diskusií pri okrúhlych stoloch a 2-hod-
inových workshopov na tému Ako si 
vybrať vysokú školu. Pozvanie vystavo-
vateľov prijali aj zástupcovia budúcich 
možných zamestnávateľov s prezentáciou 
svojich firiem.

Týždeň vedy a techniky aj na priemyslovke
V týždni od 7. do 11. novembra, teda v 
Týždni vedy a techniky, si žiaci končiac-
ich ročníkov základných škôl mohli nielen 
prezrieť priestory SPŠ, ale aj so svojimi 
staršími kamarátmi zasadnúť do lavíc a 
zúčastniť sa vyučovania na odborných 
predmetoch odborov technické lýceum, 
staviteľstvo, technika a prevádzka dopravy 
a elektrotechnika. 
Žiaci ZŠ si mohli prakticky vyskúšať všet-
ky grafické programy používané na vyučo-
vaní v jednotlivých odboroch, aj všetky 
prístroje a zariadenia, s ktorými študenti 
priemyslovky pracujú.  Zaujali ich najmä 
programy 3D modelovania, informatické 
a ekonomické programy, písanie na stroji 

všetkými desiatimi prstami, ale záujem bol 
aj o prácu v elektrotechnickej a strojárskej 
dielni.
Veríme, že s niektorými sa stretneme v 
septembri, a tí, ktorí ešte nie sú rozhodnutí, 
k nám majú dvere otvorené každý deň. 
Priemyslovka má všetkým čo ponúknuť. 
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Činnosť žiackej školskej rady
Koordinátorka žiackej školskej rady: Mgr. Júlia Kruľová
Členmi žiackej školskej rady sú zástupcovia jednotlivých tried. Predseda žiackej 
školskej rady je zástupcom žiakov v rade školy.

 Aktivity žiackej školskej rady:

Študenti v pohybe 2016
Žiacku radu pri SPŠ a jej členov školia rôzne orga-
nizácie, jednou z nich je aj Študentská únia Slovens-
ka. Pripravila si pre žiakov – členov ŽŠR víkendové 
podujatie Študenti v pohybe. Od 30.9. – 2.10.2016 
boli na teoreticko-praktickom seminári dve naše 
študentky. Predsedníčka ŽŠR Klaudia Vantová a ak-
tívna žiačka našej školy Martina Pavelová. Spoznali 
nových ľudí, niečo nové sa naučili.

Priemyslovácky objav roka
V súčasnosti sa v mnohých oblastiach spoločnosti 
objavujú novinky. Každý zlepšuje a inovuje. Aj my, 
na bardejovskej priemyslovke, sme sa rozhodli vy-
noviť a spestriť štúdium našich žiakov. Začali sme 
vydávať školský časopis.
V septembri 2015 vznikol u členov žiackej školskej 
rady nápad vytvoriť Báječného priemyslová-
ka. Rozhodli sa písať o udalostiach v škole, ale aj 
mimo nej. Informácie prinášame každé tri mesiace a 
snažíme sa zaznamenávať všetky podujatia a súťaže 
na Strednej priemyselnej škole v Bardejove.
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Retro deň
Tento jedinečný deň začal prenikavým zvukom tradičného zvončeka  na vyučovanie. 
Väčšina študentov i učiteľov sa odela do pestrofarebných šiat, v školskom rozhlase zne-
li známe evergreeny a každý sa mohol vrátiť v čase pred niekoľko desaťročí.

Deň zamilovaných sme oslávili sladko
14. februára vo vestibule školy vítali žia-
kov, učiteľov a ostatných
zamestnancov naše žiačky, aby ich ob-
darovali sladkým bonbónom. Tým-
to cukríkom a prianím krásneho dňa sa 
začal valentínsky deň. Všetci sme si Deň 
zaľúbených užili a okolo nás bolo veľa 
lásky. Pripomenuli sme si, že sa máme 
mať radi, rešpektovať sa a nezabúdať, že 
láska nie je len o čokoládach a kvetoch, ale 
hlavne o objatiach.
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Oslava sviatku študentov
Pri príležitosti Dňa študentstva Stredná 
priemyselná škola v Bardejove už tradične 
organizuje imatrikulačnú slávnosť. 
Tohtoročná priemyslovácka imatrikulácia 
sa konala 8. novembra 2016 v bardejov-
skej športovej hale pod vedením Mgr. Júlie 
Kruľovej, Mgr. Dušana Marinka a žiackej 
školskej rady.
Našich prvákov sme privítali pestrým 
programom, v ktorom bol zahrnutý spev, 
tanec a zábavné súťaže, aby si naši mladší 
spolužiaci mali možnosť zmerať sily. Už 
od rána sme pripravovali výzdobu, občer-
stvenie a na  niekoľko minút sme sa zme-
nili na maskérov a vytvorili rôzne kreácie 
na tvárach našich nováčikov.
Pri tejto príležitosti sa nielen zabávame, 
ale takisto dokážeme oceniť prácu našich 
učiteľov  a šikovných žiakov. Ocene-
nie za dlhoročnú pedagogickú činnosť 
pri vzdelávaní a výchove stredoškolskej 
mládeže si odniesli učitelia Mgr. Mária 

Kravcová, Ing. Mária Melová a Mgr. 
Magdaléna Miklošová.
Spomedzi žiakov ocenenie si prevza-
li: Jakub Vorostko za 2. miesto v ce-
loštátnej súťaži IPM Award, za úspešné 
reprezentovanie školy v súťaži STROJÁR 
– INOVÁTOR a za aktívnu činnosť pri 
propagácii školy na kultúrnych podujati-
ach v školskej kapele Rozvrh hodín,  Igor 
Vaňo získal ocenenie za aktívnu činnosť 
pri propagácii školy na kultúrnych podu-
jatiach v školskej kapele Rozvrh hodín, 
Filip Bartek za výborný prospech počas 
celého štúdia, Pavol Helmanovský za 
reprezentáciu školy v celoštátnom kole 
atletiky – beh na 100 m a Nikola Dzuriši-
nová za aktívnu a vzornú prácu v žiackej 
školskej rade.
Všetkým oceneným srdečne blahoželáme 
a prajeme veľa ďalších úspechov. 
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Priemyslovka opäť plesala
Žiaci, učitelia, absolventi a pozvaní hostia 
sa aj tento rok stretli na Plese priemys-
lovákov v sále JAS-u. V poradí už 38. ples 
priniesol znova zábavu, bujarý potlesk a 
skvelé vystúpenia v programe. V úvode 
plesu vystúpil Folklórny súbor Čerhovčan, 
ktorý podujatie otvoril. Po chutnom jedle 
nasledoval program. V ňom sa predstavili 
dievčatá z tanečnej skupiny AF Commu-
nity, hudobníci našej školy Anton Fecko, 

František Onderko, Lukáš Jančík a absol-
venti, Kristián Durak, Andrej Demský a 
Jakub Vorostko, ktorí sa predviedli spevác-
kymi vystúpeniami rôznych hudobných 
štýlov. Nechýbala ani bohatá tombola a de-
korovanie kráľa a kráľovnej plesu. Stali sa 
nimi Radoslav Sobek a Erika Dubňanská. 
Tešíme sa, že náš ples patrí už k tradičným 
a že sa všetci výborne bavili. 
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Je to radosť
Presne tak. Je veľkým šťastím poďakovať a priať len to najlepšie. Už tradične sa naši 
študenti rozhodli vyjadriť svoje veľké poďakovanie a pri príležitosti Dňa učiteľov za-
gratulovať. Ružička, ktorú darovali svojim pedagógom, je symbolom veľkej radosti a 
vďačnosti. Učiteľ je človek, ktorý vzdeláva, ale aj vychováva a my sme radi, že na SPŠ 
máme výborných učiteľov. Želáme im ešte raz veľa zdravia a chuti do ich zodpovednej 
práce.

Žiaci svojou prácou pomohli…
Keď ti bude najhoršie – názov worksho-
pu, ktorý zorganizovala Žiacka školská 
rada pri SPŠ v Bardejove v spolupráci s 
riaditeľom školy Mgr. Vladimírom Ja-
cenkom. Témou bola integrácia mentálne 
postihnutých ľudí.  V aule SPŠ sa stretli ži-
aci troch bardejovských základných škôl, 
aby vytvorili niečo povzbudivé a ukázali, 
že im nie je ľahostajný osud postihnutých 
ľudí. Vyrábali tričká s citátmi, usmievavé 
obrázky a rôzne iné farebné ozdoby. Tie-
to tričká budú venované bardejovskému 
domovu sociálnych služieb ProALIA. 

Niektorí klienti tohto zariadenia prišli v 
sprievode sociálnych pracovníkov na prie-
myslovku a sami videli, ako sa také tričko 
vyrába. Aj oni si skúsili namaľovať zopár 
tričiek a boli veľmi kreatívni.  Spolu s 
koordinátormi – žiakmi SPŠ vytvorili jed-
notlivé skupinky žiakov aj plagáty k danej 
téme a my môžeme konštatovať, že Work-
shopy, ktoré pomáhajú, splnili svoj zámer 
a spojili zdravotne znevýhodnených so 
školou a jej žiakmi. Ďakujeme za účasť a 
tešíme sa na podobné podujatia.
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Činnosť 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. 

Aktivity Slovenského Červeného kríža:

Študentská kvapka krvi
Cieľom Študentskej kvapky krvi je osloviť 
a motivovať mladých ľudí, aby sa stali 
bezpríspevkovými darcami krvi, spolu 
šírili myšlienku darcovstva, a tak pomohli 
zabezpečiť dostatok krvi pre potreby ľudí, 
ktorí sú na takúto pomoc odkázaní.
Do tohtoročnej Študentskej kvapky krvi
sa zapojili už tradične aj študenti  našej 
priemyslovky. 
Záujem zo strany  študentov starších ako 
18 rokov bol značný.  Rozhodnutie padlo 
na 10. novembra, no nie všetci mohli zo 
zdravotných dôvodov darovať krv, preto 
sme sa dohodli aj na neskoršom termíne. 

Tí, ktorých zo zdravotných dôvodov 
vylúčili z darovania krvi, sa aspoň doz-
vedeli o svojom zdravotnom stave niečo 
viac. Motiváciou pre študentov bol určite  
dobrý pocit, že mohli pomôcť niekomu, 
kto bude túto životodarnú tekutinu potre-
bovať . Preto našim žiakom patrí veľká 
vďaka nielen za ich odvahu ísť na hema-
tologicko-transfúzne oddelenie nemocnice 
a darovať krv, ale hlavne za ich správny 
postoj k životu v ich mladom veku. Okrem 
tejto kvapky krvi sa žiaci zúčastnili aj Vi-
anočnej a Valentínskej kvapky krvi.

Deň srdca – kampaň MOST
Mesiac september je už tradične Mesiacom o srdcových témach (MOST) a  v roku 2016 
je to už po desiatykrát.
Edukačná kampaň MOST je zameraná na podporu verejného zdravia v oblasti kardio-
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vaskulárnych ochorení (KVO), na zvýšenie 
informovanosti verejnosti  o rizikových fak-
toroch ochorení srdca a ciev a poukázania na 
možnosti prevencie s upriamením pozornosti 
na zdravý životný štýl. 
Naši žiaci sa spolu s pracovníkmi regionál-
neho úradu verejného zdravotníctva počas 
Dňa srdca na Slovensku, ktorý sa  v roku 
2016 uskutočnil 29. septembra, zúčastnili 
na tomto podujatí. V čase od 9.00 hod. do 
14.00 hod v supermarkete TESCO meracie 
stanice zdravého života začali svoju činnosť 
meraním tlaku krvi, pulzovej frekvencie, ob-
vodu pása, hmotnosti, hladiny cholesterolu, 
hladiny glukózy v krvi, BMI index...Súčasne 
vykonávali poradenstvo v oblasti zdravého 
životného štýlu. V priebehu celého dňa sa v 
okolí meracieho miesta pohybovali naši žiaci, 
rozdávajúci okoloidúcim letáky a pozývajúci 
všetkých okoloidúcich na merania. Opätovne 
sa potvrdil veľký záujem o merania. Niektorí 
návštevníci prišli cielene, iní sa zastavili, aby 
zistili, čo sa deje.
Snahou každého z nás by malo byť čo najviac 
sa priblížiť k cieľovým hodnotám zdravého srdca, čiže 0 – 5 – 30 – 120/80. Prvé číslo 
predstavuje spotrebu cigariet (0), ďalšie číslo predstavuje ideálnu hodnotu cholesterolu 
(5), tretie číslo odporúča, koľko minút denne by sme sa mali venovať pohybovej aktivi-
te (30) a posledný údaj je ideálna hodnota krvného tlaku (120/80).  

Ústna hygiena resp. orálna  hygiena
Svetová organizácia zubných lekárov – FDI vyhlásila 20. marec za Svetový deň ústneho 
zdravia. Ústne zdravie v užšom slova zmysle predstavuje zdravé zuby a okolité tkanivá, 
teda čo najmenej zubných kazov a zdravé ďasná a parodont. 
Heslo pre rok 2017: „ROB SPRÁVNE ROZHODNUTIA“
 Zubný kaz a ochorenia parodontu predstavujú najčastejšie sa vyskytujúce chronické 
infekčné ochorenia ľudského organizmu. Prevencia týchto ochorení vo veľkej miere 
závisí od každého jednotlivca a spočíva v správnej hygiene ústnej dutiny a správnej 
výžive. 
Zubný kaz a ochorenie ďasien nie je dedičné ochorenie a nie sú žiadne dôvody, aby 
dieťa zdedilo zlé zuby po svojich rodičoch. Po predkoch dedíme počet zubov, tvar 
zubov, farbu zubov, ale ochorenie zubov a ďasien získavame. 
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Územná súťaž Družstiev prvej pomoci
Dňa 17.5.2017 sa v Bardejove v rekreačnom zariadení Mníchovský Potok konala 
Územná súťaž SČK - DPP pre žiakov stredných škôl Bardejovského a Staroľubovnian-
skeho okresu. 
Organizátorom súťaže bol Slovenský Červený kríž, ÚzS Bardejov.
Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení: Klaudia Vantová a Martina Pavelová z 
3.B triedy, Erika Dubňanská z 3.D triedy, Martin Kaščák, Jozef Mackanič a fotografa 
robil Jakub Zlacký z 1.A triedy. Súťažilo sa v dvoch kateóriách: 

1. Vedomosti o SČK, hnutí ČK/ČP, 
BDK.
2. Praktické poskytovanie prvej pomo-
ci (KPR a ošetrenie poranení).

V silnej konkurencii  jedenástich škôl 
pod dozorom odbornej poroty v teo-
retických a praktických úlohách stratili 
naši žiaci 6 bodov a skončili tak na 6. 
mieste.

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.

Aktivity v rámci projektu:

Svetový deň výživy
16. október je Svetovým dňom výživy, ktorý nás má vyzvať k zdravému stravovaniu.
Pripomenuli sme si ho na škole aj tentokrát – Dňom jabĺk, pretože výživa významne 

ovplyvňuje naše zdravie.
Cieľom je podporiť zdravý životný 
štýl, konzumáciu zdraviu prospešných 
potravín, ako sú napríklad ovocie, 
zelenina, ryby, mlieko a ďalšie.
V rámci kampane Odstráň obezitu ch-
ceme upozorniť na negatívny vplyv 
nadváhy na zdravie a vývin mladých 
ľudí.
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Komunikačné zručnosti
Cieľom prednášok, ktoré sa konali dňa 3.11.2016 pre žiakov 3.ročníka s Mgr.S. Ben-
kovou-Rybárovou, bolo prehĺbenie znalostí a zručností v oblasti komunikácie.
Predpoklady úspešnej komunikácie – efektívne fungovanie „ vysielač“ – „prijímač“, 
myšlienkové mapy a teritórium, súlad verbálnej, neverbálnej a paralingvistickej zlo-
žky, aktívne počúvanie, efektívne vysielanie (konkrétnosť, zrozumiteľnosť, primerané 
dávkovanie informácií, primeraná forma…), overovanie si odoslaných informácií, em-
patia a intuícia v komunikácii, kritizovanie a prijímanie kritiky.
Schopnosti vzťahujúce sa k vlastnej osobe a komunikačné schopnosti – egostav, sebav-
edomie, sebaovládanie, motivácia.
Rušivé faktory v komunikácii – prostredie, sústredenosť, fyzický stav, emočný stav, 
skúsenosti, kapacita vedomostí, fantázia.

Kto som, kam kráčam
Prednáška pod vedením Mgr. S. Benkovej-Rybárovej z CPPPaP, ktorá sa uskutočnila 
dňa 13.októbra 2016 pre žiakov 3.ročníka,  bola zameraná na upevnenie poznatkov o 
sebapoznávaní, ich vplyv na naše správanie, vzťahy a dosahovanie cieľov.
Sebapoznávanie – význam,  sebapoznávanie z aspektu indivídua, sebapoznávanie z as-
pektu spätnej väzby z okolia, naša história a jej vplyv na sebaobraz, základné piliere 
osobnosti.
Motivácia – motivačné faktory, nezdolnosť pri zdolávaní prekážok, pozitívne zážitky a 
motivácia pri dosahovaní cieľov, negatívne zážitky a motivácia pri dosahovaní cieľov.
Hľadanie zmysluplnej existencie – formovanie základných pilierov v živote, životné 
ciele a predstavy, predpoklady k zvládaniu životných nárokov a rozvoj zručností pre 
život.

Výchova k manželstvu a rodičovstvu
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 zás-
adami 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.
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Cesty emocionálnej zrelosti

Vymedzenie pojmu emocionálna in-
teligencia a cesty emocionálnej zrelo-
sti priblížila  dňa 28. novembra 2016 
žiakom 1. A triedy PhDr. Katarína 
Stašáková, riaditeľka Súkromného peda-
gogicko-špeciálneho centra v Bardejove v 
rozsiahlej dvojhodinovej besede.

V úvode besedy zdôraznila, že 
na to, aby sme dokázali splniť 
rôzne požiadavky kladené 
svetom, na to nám nestačí mať 
vysoké IQ.
Príroda nás vyzbrojila istým 
typom inteligencie, ktorá sa 
nazýva emocionálna inteligen-
cia.  Zahŕňa také kvality,  ako je 

chápanie vlastných citov, schopnosť vcítiť 
sa do pocitov iných ľudí a riadiť city tak, 
aby sa zlepšila kvalita života, adaptabil-
ita, zapojenosť do činnosti, motivácia. 
Emocionálna inteligencia je základom 
úspešnosti a spokojnosti človeka v živote. 

Posolstvo červenej stužky na SPŠ v Bardejove
VYHODNOTENIE VEDOMOSTNÉHO KVÍZU „Čo vieš o HIV/AIDS?“

V rámci kampane ČERVENÉ STUŽKY 2016, do ktorej sa naša škola zapojila aj tento 
rok, boli v mesiacoch október – december zrealizované rôzne aktivity, ktoré smerovali 
k dôslednej informácii žiakov o Svetovom dni boja proti AIDS:
– umiestnenie plagátu a informácií 
o aktivitách kampane na infor-
mačnej tabuli v škole,
– tvorba a nosenie červených 
stužiek,
– prednášky s pracovníčkami 
Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva (Dr. Zbyňovská, 
Mgr. Müllerová, Mgr. Balážová) na 
tému Cesty prenosu HIV/AIDS  – 
žiaci 1. ročníka;  prednášky, ktoré 
boli súčasťou projektu  EXIT tour – 
Závislosti, Ako si nezašpiniť život,  
Zdravá  rodina

Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Je dôležité, aby mladí ľudia získali kvalitné a plnohodnotné informácie z oblasti part-
nerských a manželských vzťahov i z výchovy k rodičovstvu predtým, ako sa stretnú 
s konkrétnymi životnými, spoločenskými i partnerskými situáciami. Týmito slovami 
začala svoju prednášku so žiakmi 2. C triedy Mgr. Slávka Benková Rybárová z Centra 
pedagogicko-psychologickej poradne v Bardejove dňa 1. decembra 2016. 
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Činnosť  koordinátora výchovy ľudských práv
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, šo-
vinizmus, 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, intol-
erancia, ktoré nám denne ponúkajú médiá, a nabádať študentov zaujímať svoje vlastné 
postoje a stanoviská.

Nesmieme zabúdať…
Žijeme krásny slobodný život a v tejto up-
onáhľanej dobe si akosi neuvedomujeme, 
že to nie je samozrejmosť, že na mnohých 
miestach sveta aj v 21. storočí ľudia preží-
vajú strach o svoj každodenný život.
Aj to bol jeden z momentov, že študenti 
druhého a tretieho ročníka sa vydali na 
cestu po pamätných miestach krutých 
udalostí prvej i druhej svetovej vojny. 
Navštívili sme vojnové cintoríny v Smilne, 
Nižnej Polianke, pamätník vo Svidníku 
i na Dukle, aby sme kvietkom a zapále-
nou sviečkou vyjadrili tichú spomienku 
na tých, ktorým vďačíme za našu slobo-
du. So zatajeným dychom sme sledovali 
výklad sprievodkyne svidníckeho múzea 

i film s autentickými zábermi o ťažkých 
bojoch  Karpatsko-duklianskej operácie. 

Ľudské práva a prevencia sociálno-patologických javov
Žiaci 1.C triedy počas dvoch vyučovacích hodín sa zúčastnili zaujímavej prednášky 
spojenej s diskusiou o aktuálnych problémoch dnešnej doby, ktorú viedol PhDr. Bohuš 
Čepiga, PhD. Témou boli otázky ľudských práv, ich dodržiavanie či porušovanie, stále 
číhajúce nebezpečenstvo omamných látok, problematika šikanovania, medziľudských 
vzťahov a pod.
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Priemyslovka zažila jedinečnú retro výstavu
Ak chceme poznať svoju budúcnosť, na-
jskôr musíme poznať svoju minulosť – 
bez hrdej minulosti niet krásnej budúcno-
sti. Žijeme v unáhlenej dobe moderných 
technológií a technických vymožeností, a 
tak je vzácne vrátiť sa aspoň pomyselne 
do čias bez mobilov, internetu, sociálnych 
sietí, keď ľudia mali k sebe akosi bližšie…
Posledný deň pred jarnými prázdninami 
na Strednej priemyselnej škole v Barde-
jove mal prívlastok RETRO deň a niesol 
sa v duchu návratu do čias mladosti našich 
rodičov. Každý sa mohol vrátiť v čase 
pred niekoľko desaťročí aj na RETRO 
výstave v aule školy.
Výstava pozostávala z troch tematických 
oblastí. Prvá bola zameraná na používané 
učebné pomôcky ako logaritmické pravít-

ko, diaprojektor s diapozitívmi, rysova-
cie potreby, učebnice zo 70-tych rokov, 
kotúčové filmy či pomôcky najstaršie-
ho študijného odboru – staviteľstva. V 
druhej časti boli umiestnené pomôcky do 
domácnosti ako žehličky, ručný „mixér“, 
telefóny, staré rádio, ale aj poľnohos-
podárske náradie. Väčšina žiakov hádam 
prvýkrát mala v rukách cepy, kolovrátok s 
kúdeľou či náradie na čistenie dobytka. A 
napokon na svoje si prišli všetci počítačoví 
nadšenci, ktorí si mohli vyskúšať osobný 
počítač Commodore 64, 2 zostavy osob-
ného počítača a procesorom typu 486 s 
frekvenciou 100MHz textový editor Text 
602 a staré počítačové hry, ihličkovú tlač-
iareň a mnohé ďalšie zaujímavosti.
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Činnosť v oblasti  prevencie drogových závislostí a iných 
sociálno-patologických javov
Koordinátorka: Ing.Ľudmila Skoncová
Aj v tomto školskom roku bol vypracovaný preventívny plán činnosti v oblasti preven-
cie drogových závislosti. Otázky prevencie drogových závislosti boli včlenené do obsa-
hu 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
prednáškam a besedám ako Obchodovanie s ľuďmi, Trestnoprávna zodpovednosť 
mládeže a drogy, Ako čeliť agresivite a šikanovaniu, Šikanovanie- preventívne aktivity 
organizovaným v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a 
prevencie v Bardejove. 
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Činnosť v oblasti environmentálnej výchovy
Koordinátorka: Ing. Alžbeta Hovancová
Činnosť bola zameraná na ochranu životného prostredia 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

Počas celého školského roka prebiehalo hodnotenie čistoty a poriadku tried.

Vyhodnotenie súťaže v zbere bateriek
V týždni od 13. 6. 2016 do 17. 6. 2016 prebiehal zber bateriek na našej škole.
Súťaže sa zúčastnili tieto triedy a nazbierali :

II.C – 19 800 gramov
I.B – 9 900 gramov
I.A – 4 500 gramov

III.C – 3 250 gramov
II.B – 1 250 gramov
III.B – 110 gramov

Víťazná trieda II.C získa deň organizovaného voľna. Všetkým, ktorí sa  snažili, patrí 
veľká vďaka.

Výsledky súťaže ZBIERAJ A VYHRAJ
Dňom 21. 4. 2015 bola ukončená súťaž spoločnosti MILK AGRO s názvom Zbieraj 
a vyhraj. SPŠ Bardejov sa v kategórii A3 (do 350 žiakov) umiestnila na 29. mieste s 
celkovou hmotnosťou 1270 g a 3,88 g na žiaka. Najviac viečok Sabi nazbierala trieda 
III.B: 500 g. Za účasť v súťaži bude triede 3.B udelený deň organizovaného voľna.

 Umiestnenie Trieda Dosiahnutá hmotnosť viečok v g
 1. miesto III.B 500
 2. miesto IV.C 320
 3. miesto III.D 260
 4. miesto III.C 190
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Beseda voda a život
V ochrane a podpore zdravia má zdravotne 
bezpečná pitná voda rozhodujúci význam. 
Kvalitná pitná voda je nenahraditeľnou 
zložkou pitného režimu a najdôležite-
jšou súčasťou potravinového reťazca. 

Kvalita pitnej vody a tekutín z nej pripravo-
vaných v správnom množstve a zložení sú 
dôležitým predpokladom nielen ochrany a 
podpory zdravia, ale i pracovného výkonu.
O tom sa presvedčili aj žiaci 1.C triedy 

SPŠ Bardejov, ktorí si so záu-
jmom vypočuli prednášku Ing. 
Hrozekovej z Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva 
v Bardejove na tému VODA 
A ŽIVOT. Beseda sa kona-
la 21. marca 2017 pri príleži-
tosti Svetového dňa vody.

Zo života školy
Sme 3D
Koncom letných prázdnin získala škola sponzorský dar 3D tlačiareň od spoločnosti DA-
TATRADE, s.r.o., ktorá prevádzkuje portál www.obce.info. Okrem tlačiarne českého 
výrobcu Prusa Research, s.r.o. darovala škole okrem aj 13 balení spotrebného materiálu. 
Tlačiareň môžeme využvať pri tvorbe učebných pomôcok, zhmotnení žiackých prác, na 
výrobu náhradných dielov alebo propagačných materiálov.
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SPŠ zapojená do programu Erasmus+
Aj školský rok 2016/2017 sa niesol v pro-
jektovom duchu. Naša škola bola zapo-
jená hneď do dvoch projektov v rámci 
programu Erasmus+. Žiaci a učitelia mali 
vďaka týmto projektom možnosť navštíviť 
nielen blízke Gorlice, ale aj České Budě-
jovice, ba dokonca aj Francúzsko. 
Projekty sú tematicky zamerané na prvú 
a druhú svetovú vojnu, na osudy voja-
kov padlých počas bojov, vojnovú tech-
niku, ale aj na problematiku holokaustu. 
Navštívili sme pamätník obetiam holo-
kaustu v Bardejove, ale aj neslávne slávny 
koncentračný tábor Osvienčim. 
Počas viacerých stretnutí s partnerskými 

školami z rôznych krajín sme navštívili 
aj početné množstvo cintorínov padlých 
vojakov a pamätníkov oboch svetových 
vojen. Verte, že keď stojíte nad hrobmi 
stoviek neznámych, častokrát neplno-
letých vojakov, veľmi rýchlo si uvedomíte 
nezmyselnosť, obludnosť a krutosť vojny.
Aby však naše stretnutia nemali iba smut-
ný podtón, ďalšiu líniu projektov tvorí aj 
ľudová architektúra typická pre oblasti, 
v ktorých sídlia partnerské školy. Mali 
sme možnosť navštíviť rôzne skanzeny a 
drevené kostolíky zapísané do zoznamu 
svetového dedičstva UNESCO.
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Spolupráca medzi SPŠ a dopravnou políciou pokračuje
29. septembra sa študenti SPŠ podieľa-
li na súčinnostnej bezpečnostno-pre-
ventívnej akcii, ktorú pripravilo Okresné 
riaditeľstvo Policajného zboru v Barde-
jove v spolupráci s Okresným riaditeľst-
vom Hasičského a záchranného zboru a 
Záchrannou zdravotnou službou.
V dopoludňajších hodinách na Radničnom 
námestí boli náhodní okoloidúci a žiaci 
základných a stredných škôl svedkami do-
pravnej nehody. Osobné motorové vozid-
lo, ktoré riadil mladý vodič pod vplyvom 
alkoholu, najskôr narazilo do skupinky 
chodcov a následne do ďalšieho vozidla. 
Na zemi zostalo ležať niekoľko zranených 
ľudí, ďalší zranení boli v aute.

Spolu bolo pri nehode zranených 9 osôb, 
z toho dvaja chodci prišli o život, zostali 
zakliesnení medzi vozidlami, ďalší dvaja 
chodci utrpeli vážne zranenia a zranené 
boli aj osoby sediace v aute. Pocit reál-
nosti situácie umocnila simulácia zrážky 
chodcov predvedená Ústavom súdneho 
inžinierstva Žilinskej univerzity. Vozidlo 
narazilo do figurín veľkosti a hmotnosti 
dospelého človeka, bolo presne vidieť, 
čo auto aj v relatívne nízkej rýchlosti (50 
km/hod.) urobí s najzraniteľnejšími účast-
níkmi cestnej premávky – chodcami. Po 
reálnej zrážke figurín a po zrážke vozidiel 
sa do akcie zapojili študenti Strednej prie-
myselnej školy v Bardejove, odboru tech-

nika a prevádzka do-
pravy, ktorí ako živí 
figuranti poslúžili 
záchranárom pri 
vyslobodzovaní z 
vozidla, pri poskyto-
vaní prvej pomoci a 
dokumentovaní do-
pravnej nehody.

21. ročník Dňa narcisov
V jediný deň v roku sa do ulíc vyberie 16 000 
dobrovoľníkov všetkých vekových kategórií, 
aby nezištne pomohli iným. Za to patrí všet-
kým veľká vďaka, pretože bez ich nasadenia 
a ochoty by táto zbierka nebola možná. V ten-
to deň pripnú tisícom ľudí po celom Sloven-
sku na odev narcis, ktorý pre onkologických 
pacientov znamená veľmi veľa, lebo je sym-
bolom nádeje a prejavom podpory.  Nebolo 
tomu inak na SPŠ, keď si 7. apríla 2017 pri-
pli žltý narcis – symbol boja proti rakovine, 
všetci žiaci a pracovníci školy. Ďakujeme za 
finančný príspevok a za pomoc.
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Zoznamovací výlet 1. ročníka
Na bardejovskej priemyslovke sa žiaci každý deň dozvedia niečo nové, avšak život sa 
netočí iba okolo školy a učenia. Dôležité je utvárať nové priateľstvá, ale aj upevňovať 
tie staršie. Preto sa naši prváci ako jednu z prvých informácií dozvedeli, že pre nich 
pripravujeme zoznamovací výlet do Vysokých Tatier. Po počiatočnom váhaní a rozho-
dovaní sa, či sa výletu zúčastniť alebo nie, sa žiaci prvého ročníka a ich triedni učitelia 
v stredu 28. septembra vybrali do Dolného Smokovca.

EXIT TOUR
16. 11. 2016 SPŠ nahradila vyučovanie 
celodenným preventívnym programom 
EXIT TOUR. Program sa začal aj skončil 
koncertom v telocvični. Medzitým prebe-
hli tri série prednášok na témy – Závislos-
ti, Spravodlivosť, Ako si nezašpiniť život, 
Ako byť úspešný, Zdravá rodina, Nebez-
pečenstvo internetu, Road trip…
Prostredníctvom Tréningového centra 

Kompas Žilina škola ponúkla žiakom  hudobno – výchovno program, ktorý ich zaujal a 
priniesol mnoho poučných informácií.
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Priemyslovku navštívil KAROL FARKAŠOVSKÝ
Karol Farkašovský, poslanec Národnej 
rady Slovenskej republiky, podpredseda 
výboru NR SR pre kultúru a médiá, člen 
výboru NR SR pre európske záležitosti, sa 
na svojej ceste po Slovensku 27. februára 
2017 zastavil aj na SPŠ v Bardejove, kde 
pred pedagógmi a študentmi prezentoval 
svoj zámer včleniť  do výchovno-vzdeláva-
cieho procesu aj problematiku týkajúcu sa 
komunikácie ako takej, verbálnej i never-
bálnej, a tak, podľa neho, lepšie pripraviť 
žiakov na prax a najmä na život. Dôraz 

kládol na nutnosť komunikácie v rôznych 
životných a pracovných situáciách a na 
potrebu vedieť správne, slušne a vhodne 
komunikovať. Ako človek, ktorý sa celý 
život živí slovom a vidí nedostatky v 
komunikácii medzi ľuďmi, chce tieto 
nedostatky eliminovať začlenením tejto 
problematiky do školských osnov. S na-
dhľadom a humorom prerozprával niek-
toré príbehy a postrehy, zažité v rôznych 
situáciách, v rôznych krajinách a pri rô-
znych príležitostiach.

Spoznávali sme Prahu
Aj keď jeseň nie je najbežnejší čas na 
školské výlety, my, III.D, sme sa vybrali 
spoznávať spolu Prahu. Už cesta bola zau-
jímavá, plná očakávaní, lebo väčšina z nás 
ešte v Prahe nikdy nebola.
Program sme mali presne naplánovaný, 
aby sme toho stihli čo najviac. Najskôr 
nás uchvátilo metro, ale za očakávaniami 
nezaostávala ani stará stovežatá Praha. Na 
Staromestskom námestí sme zatlieska-
li Orloju, pešo sme prešli popod Prašnú 
bránu pozdraviť kráľa Václava, sedia-
ceho ešte vždy na koni. Prezreli sme si 
námestia, ulice,  budovy, kostoly, sochy 
i múzeá. Zlatým klincom programu bola 
návšteva muzikálu Carmen v Hudobnom 
divadle Karlín s Luciou Bílou v hlavnej 
úlohe. Až tam sme sa natlieskali. Bol to 
nezabudnuteľný zážitok. Výkony spe-

vákov,  hercov, tanečníkov i artistov, scé-
na, kostýmy i samotná budova divadla, 
všetko bolo úžasné, krásne, nové, mod-
erné, iné. Odmenou pre účinkujúcich bol 
poriadny „standing ovation“. Druhý deň 
výletu sme začali prehliadkou Pražského 
hradu a  Katedrály svätého Víta. Katedrála 
sa podobá trochu na našu Baziliku, ako by 
to bola jej veľká stará mama. Pokračovali 
sme na Petřín, ďalej k Stene Johna Len-
nona a cez Karlov most sme sa dostali na 
druhú stranu mohutnej Vltavy. Tam na 
nás už čakal Tancujúci dom a Staré mes-
to. V nákupnom centre Chodov, neďale-
ko ktorého sme boli ubytovaní, sme stihli 
kúpiť ešte niečo drobné ako spomienku 
a potom už opäť presuny metrom na vla-
kovú stanicu a odchod domov.
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Lyžiarsky výcvik

Hudobná kapela From The Inside

Na našej škole je veľa talentovaných žiakov v oblasti hudby, spevu, tanca... o čom 
svedčia aj výborné hudobné zoskupenia pod vedením Mgr. Dušana Marinka.

Zloženie:
• Mário Kavuľa III.D
• Patrik Kunst III.D
• Peter Pisarčík III.D
• Denis Daňko IV.C

Žáner: Rock

Hudobná kapela Three Of Kind

Zloženie:
• Anton Fecko II.C
• Lukáš Jančík II.C
• František Onderko I.C

Žáner: Akustický POP
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Stužková slávnosť IV.A

Stužková slávnosť IV.B
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Stužková slávnosť IV.C

Stužková slávnosť IV.D
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Rozlúčka IV.A

Rozlúčka IV.B
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Rozlúčka IV.C

Rozlúčka IV.D
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Elektrotechnika
Študijné odbory

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, eletro- 
 statického 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
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Staviteľstvo
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, ocennie
 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
• ako projektant v pozemnom staviteľstve
• Poradca a predajca stavebného materiálu
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Technické lýceum

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, autom-
atizačnej techniky
• možnosť získať certifikát – skúšky 
odbornej spôsobilosti elektrotechnikov 
podľa§ 21
blok stavebníctvo
• v podnikoch a súkromných spoločnos-
tiach pri vedení jednoduchého a podvo-
jného 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, nákup-
ca, odborný asistent a pod.
blok ekonomika                 
• odborný – obchodný pracovník, nákup-
ca, odborný asistent a pod.
• v podnikoch a súkromných spoločnos-
tiach pri vedení jednoduchého a podvo-
jného účtovníctva mzdovej a personálnej 
agendy pomocou PC
• v administratívnej a obchodnej činnosti
• 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

Študijný odbor: 3918 M technické lýceum
Dĺžka prípravy: 4 roky
Spôsob ukončenia: maturitná skúška
Možnosti ďalšieho vzdelávania: vysoká škola technického, ekonomického a infor-
matického 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
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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, stred 
 ných a veľkých podnikoch členenie cestných vozidiel podľa jednotlivých kate-
 górií a usporiadania
• konštrukčné usporiadanie, princíp a použitie jednotlivých častí cestných vozi 
 diel
• 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
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1. ročník
Zoznamy študentov

1. Jaroslav Ceperko
2. Tibor Hanas
3. Jakub Hiščár
4. Damián Horbaj
5. Peter Kaliňák
6. Martin Kaščák
7. Stanislav Končár

8. Sabína Konkoľová
9. Slavomír Laura
10. Jozef Mackanič
11. Adrián Moskaľ
12. Marcela Nováková
13. Matúš Očipka
14. Ján Sabol

15. Samuel Staš
16. Dominik Tarcala
17. Martin Timura
18. Radoslav Voľanský
19. Gregor Zápotocký
20. Jakub Zlacký

I.A - PhDr. Slavomír Ondrus, 3650 M staviteľstvo

I.B - Mgr. Zuzana Hrubá, 2675 M elektrotechnika
1. Slavomír Babčák
2. Nikodém Bobák
3. Martin Dočár
4. Samuel Dzurišin
5. Jerguš Ferenc
6. Matej Gulák
7. Patrik Haninčik
8. Lukáš Jakubčo

9. Daniel Kendra
10. Richard Klima
11. Stanislav Klimovič
12. Samuel Kuba
13. Samuel Marcinov
14. Vladimír Pasternak
15. Dávid Petrišák
16. Matúš Pták

17. Patrik Sidor
18. Samuel Staš
19. Kristián Augustin Šinaľ
20. Jakub Štefanov
21. Viktor Velička
22. Eduard Zvodz

I.C - RNDr. Oľga Poliaková, 3918 M technické lýceum
1. Peter Baláž
2. Stanislav Bialobok
3. Tadeáš Bogdan
4. Maroš Bučko
5. Peter Dinis
6. Michal Džambík
7. Markus Haluška
8. Lukáš Hudák
9. Tomáš Jaš

10. Jerguš Jesenský
11. Roman Jurčišin
12. Tomáš Kačmár
13. Matej Kaliňák
14. Simon Kravec
15. Šimon Majirský
16. Ľuboš Jakub Medoň
17. Aleš Niemašík
18. František Onderko

19. Alex Philippi
20. Jakub Plaskoň
21. Dávid Puzder
22. Radovan Radvanský
23. Branislav Ribovič
24. Šimon Tidik
25. Marek Varholík
26. Matúš Volk
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1. Lenka Andrejovská
2. Marián Čech
3. Juliána Čipčovská
4. Natália Drotárová
5. René Choma
6. Filip Jurč
7. Adrián Kalvin

8. Jakub Keselica
9. Vladimír Kohút
10. Dávid Kysel
11. Jakub Lipovský
12. Šimon Masica
13. Dominika Mihalčinová
14. Marek Passia

15. Patrícia Pavelčáková
16. Benjamin Popjak
17. Jakub Sasarák
18. Simona Simoníková
19. Dávid Sirý
20. Samuel Vasilenko
21. Martina Želizňaková

II.A - Mgr. Nataša Dzubáková, 3650 M staviteľstvo

II.B - Mgr. Martina Chovancová, 2675 M elektrotechnika
1. Miloš Angelovič
2. Kamil Baran
3. Miloš Bortník
4. Dávid Draganovský
5. Ondrej Druska
6. Erik Ferenc
7. Miroslav Grega
8. Eduard Harbaľ
9. Roman Jurko

10. Daniel Kačmár
11. Miroslav Kačmár
12. Peter Kilvády
13. Tomáš Korba
14. Dávid Kučečka
15. René Lukáč
16. Dárius Masarovič
17. Michal Mucha
18. Jakub Pastirčik

19. Vladimír Proškovec
20. Ľuboš Ragan
21. Dávid Repáč
22. Matej Sivák
23. Štefan Sivák
24. Samuel Tomaško
25. Dušan Udič
26. Miroslav Vojtuš

II.C - Ing. Ľudmila Skoncová, 3918 M technické lýceum
1. Tomáš Bolišinga
2. Kristián Čech
3. Branislav Čunta
4. Radovan Dančišin
5. Adrián Dendis
6. Samuel Eštvaník
7. Anton Fecko
8. Ján Havir
9. Patrícia Hudáčková
10. Šimon Hudák

11. Peter Huňady
12. Lukáš Jančik
13. Šimon Jurčišin
14. Lukáš Kendra
15. Branislav Korba
16. Dávid Košša
17. Róbert Kovaľ
18. Marek Kurkin
19. Martin Novák
20. Roman Olejar

21. Peter Paľa
22. Marek Pillár
23. Róbert Sasarák
24. Marek Slota
25. Simon Soroka
26. Dávid Stach
27. Kristián Šinaľ
28. Dávid Tuch
29. Patrik Vacho

2. ročník
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1. Marek Baňas
2. Peter Beňa
3. Daniel Čepiga
4. Tomáš Gdovin
5. Kamil Goč
6. Jakub Gutek
7. Radoslav Hnatko
8. Stanislav Chomjak

9. Richard Chovanec
10. Peter Kaňuch
11. Kristián Kaščák
12. Tomáš Kukľa
13. Ľuboš Kupec
14. Ján Paľa
15. Jakub Pangrác
16. Branislav Ristvej

17. Jakub Soroka
18. Pavol Svjantek
19. Marek Šuľa
20. Martin Švec - Babov
21. Tobiáš Tidik
22. Erik Tišťan
23. Peter Vendeľ

III.A - Ing. Jaroslav Bujda, 3765 M technika a prevádzka dopravy

III.B - Ing. Emília Priputenová, 3650 M staviteľstvo
1. Lukáš Boguščak
2. Kristína Brehuvová
3. Denisa Buzeková
4. Vasil Čabiňak
5. Lukáš Didik
6. Tomáš Feckanin
7. Dávid Fellegi

8. Róbert Furmanek
9. Daniel Gamec
10. Miroslava Gregová
11. Dávid Haninčík
12. Radka Chudíková
13. Gabriel Kmec
14. Sabína Kmeciková

15. Martina Pavelová
16. Radoslav Sabol
17. Simona Sirotňáková
18. Klaudia Vantová
19. Dávid Víra

III.C - Mgr. Stanislav Vojtko, 2675 M elektrotechnika
1. Dávid Arendáč
2. Erik Balušinský
3. Tomáš Basarik
4. Vladimír Benko
5. Kamil Borovský
6. Tomáš Breznický
7. Tomáš Čont
8. David Gdovin
9. Lukáš Hudák

10. Jákob Ildža
11. Jakub Jurčák
12. Peter Jurecek
13. Ľuboš Jurkanin
14. Ján Kanca
15. René Katinger
16. Dávid Kolibab
17. Miroslav Konkoľ
18. Matúš Kosturko

19. Erik Kundrát
20. Tomáš Micheľ
21. Boris Michnovič
22. Jaroslav Skonc
23. Šimon Tej
24. Jakub Tkáč
25. Kristián Trucka
26. Šimon Vaško

3. ročník

III.D - Mgr. Renáta Popovcová, 3918 M technické lýceum
1. Karim Akbari
2. Štefan Bilčak
3. Erik Bogoľ
4. Tomáš Brindza
5. Slavomíra Butalová
6. Viktória Čontová
7. Tomáš Čupeľa
8. Erika Dubňanská
9. Dávid Ďurčo
10. Ľuboš Felčík

11. Dávid Ferenc
12. Tomáš Gal
13. Kamil Gmitter
14. Kristián Görög
15. Peter Harčar
16. Peter Jagelek
17. Dávid Kačurik
18. Mário Kavuľa
19. Lenka Klimeková
20. Daniel Krajník

21. Adam Kuchcik
22. Patrik Kunst
23. Pavol Lamanec
24. Simona Nováková
25. Norbert Pavlík
26. Dávid Pillár
27. Peter Pisarčík
28. Nikola Simko
29. Samuel Sokol
30. Dárius Terlecký
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1. Daniel Balaščák
2. Jakub Baláž
3. Martina Cingeľová
4. Mar’yan Fedorka
5. Daniel Glovňa
6. Stanislav Hoďo
7. Daniel Homiak
8. Róbert Kapec

9. Drahoslav Kmec
10. Martin Kostecký
11. Patrik Kuľka
12. Daniel Labovský
13. Dávid Lorenc
14. Adrián Petraško
15. Roman Petraško
16. Marek Prítoka

17. Benjamín Randár
18. Nikolas Rohaľ
19. Dominik Semanko
20. Radoslav Sobek
21. Ján Šoltis
22. Maroš Vaľko
23. Richard Vankó

IV.A - Mgr. Dana Janečková, 3765 M technika a prevádzka dopravy

IV.B - Ing. Mária Melová, 3650 M staviteľstvo
1. Filip Bartek
2. Gabriel Borovský
3. Nikola Dzurišinová
4. Daniel Harčarik
5. Pavol Helmanovský
6. Marek Kapsdorfer
7. Adela Kunstová

8. Adam Lysý
9. Tatyana Malyus
10. Jakub Mašlár
11. Daniel Minčák
12. Samuel Ondis
13. Kristián Pavelčák
14. Marián Petrek

15. Andrea Rybárová
16. Peter Trudič
17. Igor Vaňo
18. Gabriela Vantová
19. Lukáš Vorobeľ

IV.C - Mgr. Magdaléna Miklošová, 2675 M elektrotechnika
1. Andrej Baran
2. Patrik Bražina
3. Lukáš Brehuv
4. Denis Daňko
5. Slavka Drangová
6. Patrik Foriš
7. Vincent Gutt
8. Michal Jaščur
9. Šimon Korba

10. Patrik Kosár
11. Leonard Kukľa
12. Ján Lazur
13. Pavol Leško
14. Damián Lipták
15. Pavol Majcher
16. Matúš Marcinov
17. Viktor Michalko
18. Norbert Noga

19. Tomáš Paľuv
20. Ivana Petrašková
21. Dávid Silvestri
22. Matej Soroka
23. Kamil Šoltýs
24. Martin Tarcala
25. Branislav Žlebek

4. ročník

IV.D - Mgr. Mária Kravcová, 3918 M technické lýceum
1. Jakub Bilavský
2. Patrik Dubovecký
3. Sebastián Ján Harbaľ
4. Adam Harenčák
5. Patrik Hnatko
6. Patrik Horvát
7. Jakub Ivan

8. Martin Jusko
9. Dávid Klimovič
10. Marek Knapčík
11. Patrik Kocúr
12. Branislav Kovalčín
13. Samuel Marko
14. Karol Sadiv

15. Patrik Šuťak
16. Martin Vanta
17. Šimon Vasičkanin
18. Jakub Zajac
19. Daša Zápachová
20. Jozef Želinský
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