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SLOVO NA ÚVOD
Milí pedagógovia, žiaci a rodičia,
o chvíľu zazvoní zvonec a bude koniec, 
nie však rozprávky, ale školského roku. 
Nás všetkých, učiteľov, žiakov i rodičov 
uplynulých desať mesiacov čosi spájalo. 
Aj keď každý z nás prežil v školskom 
roku 2017/2018 v budove našej školy 
svoj vlastný príbeh, svoje starosti, rados-
ti, stresy i úsmevné chvíle, predsa máme 
niečo spoločné a tým je táto škola, ktorá 
sa stala, či chceme alebo nechceme, 
súčasťou nášho života.
Školský rok začal v krásnych zrekonštruo-
vaných priestoroch školy. Počas letných 
prázdnin sa zrealizovalo veľa staveb-
ných prác, dokončila sa rekonštrukcia 
chodieb, výmena podláh a vymaľovanie 
tried, bol zateplený vonkajší plášť budovy 
internátu a školskej jedálne, vymenené 
radiátory, osvetlenie v školskom internáte 
a rekonštrukcia školskej jedálne. Všetci 
sa tešíme, aký krásny vzhľad nadobúda 
po rokoch naša škola, školský internát a 
školská jedáleň. Na zmene vzhľadu školy 
a jej modernizácii nás čaká veľa práce aj v 
novom školskom roku, v ktorom otvárame 
nový študijný odbor sieťové a informačné 
technológie.

Milí kolegovia, chcem vám vyjadriť svoju 
úctu a vďaku za vynaloženú prácu, ktorá 
je náročná, pohlcuje celého človeka, berie 
veľa energie, ale aj pozitívne ňou nabíja, 
pozná prehry a víťazstvá, hnevá aj teší... 
Okrem zákonov, poučiek, pravidiel a le-
topočtov... učíme našich žiakov ľudskosti, 
humanizmu, obetavosti, spolupatričnosti, 
aby naša spoločnosť nebola iba interne-
tovo vzdelaná, ale aby bola ľudská, aby 
našu spoločnosť neriadil iba počítač, ale 
aj srdce a rozum v symbióze, aby sme sa 
nenaháňali iba za peniazmi, ale aby sme 

okolo seba vnímali potreby iných. Tento 
školský rok sa spravilo veľa užitočnej a 
prospešnej práce pre školu aj pre žiakov . 
Ďakujem vám všetkým za snahu a chcem 
poďakovať aj rodičovskému združeniu, 
ktoré nám zabezpečuje mnohé naše aktiv-
ity či učebné pomôcky.

Milí žiaci, pre vás sa končí ďalší školský 
rok, ktorý bol pre niektorých úspešnejší, 
pre niektorých menej. Pracovali ste pod 
vedením svojich učiteľov, ktorí vás vied-
li, posmeľovali, pomáhali napredovať, 
vzdelávali a usmerňovali. Niektorí z vás 
vynaložili veľké úsilie na to, aby nazbier-
ali čo najviac vedomostí, aby boli úspešní, 
ale aj aby mali dobré známky, ktoré tie-
to vedomosti symbolizujú. Iní zas mož-
no len nevenovali dostatočnú pozornosť 
školským povinnostiam, možno sa vám 
len nechcelo a možno si nesprávne mys-
líte, že vzdelávanie sa nie je pre vás to 
podstatné. Vedzte, že to, čo sa naučíte v 
škole, vám nikto nevezme, a že to je jed-
iné vaše bohatstvo, ktoré sa vám určite v 
dnešnej dobe zíde. Je veľmi dôležité, aby 
si každý z vás uvedomil hodnotu vzde-
lania a predovšetkým začal sám od seba. 
Musíte sami chcieť, snažiť sa, chodiť 
do školy pravidelne, a tak sa dostavia aj 
výsledky. Všetci zamestnanci školy sa 
vám snažia v maximálnej miere pomôcť, 
aby vedomostí, zručností a skúseností do 
života bolo toľko, koľko chcete vy sami 
prijať. Sme hrdí na tých žiakov, ktorí sa 
snažia a dosahujú úspechy v škole aj mimo 
školy, ale chceme pomôcť aj tým, ktorým 
sa tento rok veľmi nedarilo a verím, že 
takých žiakov bude čo najmenej.
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Na záver vám chcem pripomenúť, čo je v živote potrebné.
Tri veci musíš želať  sebe a druhým: zdravie, priateľov, radosť.
Tri veci musíš ovládať: svoj jazyk, svoje správanie, svoju povahu.
Tri veci musíš zdokonaľovať: vzdelanie, dobrotu, lásku k blížnemu.
Tri veci musíš vedieť dať: čo najviac chudobným, slovo útechy smutným, slovo poch-
valy tým, čo si ju zaslúžili.
Trom veciam sa musíš vyhýbať: krutosti, namyslenosti, nevďačnosti.
Tri veci musíš obdivovať: lásku prírody, lásku detí, lásku starých ľudí.
Milí žiaci, prajem vám príjemné prázdniny a veľa pekných slnečných letných dní a vám 
kolegovia príjemné prežitie dovolenkového času s tými, ktorí sú vám blízki...

                                                                                                                   Ing. Jaroslav Bujda
                                                                                                                         riaditeľ školy
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Vedenie školy

Ing. Jaroslav Bujda

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. PaedDr. Monika Čardášová
4. Mgr. Nataša Dzubáková
5. Mgr. Zuzana Džundová
6. Mgr. Ľuboš Falat 
7. Ing. Alžbeta Hovancová 
8. Mgr. Zuzana Hrubá
9. Mgr. Martina Chovancová
10. Mgr. Mária Jajková 
11. Mgr. Dana Janečková
12. Mgr. Mária Kravcová 
13 Mgr. Júlia Kruľová
14. Ing. Jozef Labanc 
15. Mgr. Stanislav Marcin 
16. Mgr. Dušan Marinko 

17. Ing. Mária Melová 
18. PhDr. Slavomír Ondrus 
19. Ing. Pavol Petrík 
20. Mgr. Jana Petrušová 
21. RNDr. Oľga Poliaková
22. Ing. Ondrej Popjak
23. Mgr. Renáta Popovcová
24. Ing. Emília Priputenová 
25. Ing. Peter Simko 
26. Ing. Ľudmila Skoncová 
27. Mgr. Andrej Soroka 
28. Mgr. Jaroslav Stach
29. Ing. Peter Tkáč 
30. 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. Viliam Štec 
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Zoznam zamestnancov školského internátu
Výchovní pracovníci:
1. Mgr. Beáta Ilkovičová
2. Bc. Ľuboslava Šothová 

3. Ing. Ján Novotný

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

3. Mária Riznárová 

THP pracovníci:
1. Ivan Prokipčák 2. Marcela Rondziková
Kuchyňa:
1. Mária Cienka 
2. Magdaléna Hovancová 
4. Jurčová Iveta

5. Jászayová Valéria
6. Kostárová Mária
7.  Ondisová Helena

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

Zástupcovia zriaďovateľa:

Zástupca žiakov

Ing. Peter Simko
Mgr. Stanislav Vojtko
Ján Danečko
p. Vincent Breznický
Mgr. Ľuboš Ragan
p. Peter Jurč
MUDr. Boris Hanuščak
Pavol Ceľuch
Ing. Jozef Kmec PhD.
Ing. Anton Repka
Erika Dubňanská

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

Ing. Viliam Kohút
Mgr. Ľuboš Ragan
p. Mária Kmecová
Ing. Pavol Petrík
p. Beáta Jureceková
Ing. Stanislav Bialobok
Ing. Anton Fecko

Žiacka školská rada
Koordinátorky ŽŠR:

Predseda:
Podpredseda:
Tajomník:
Finančný manažér:
Zástupca pre styk s verejnosťou:

Mgr. Dana Janečková, 
Mgr. Martina Chovancová
Klaudia Vantová
Erika Dubňanská
René Lukáč
Dávid Košša
Boris Michnovič
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VÝZNAMNÉ HISTORICKÉ OKAMIHY
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
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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.

1.9.1950 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. Zuzana Hrubá   Mgr. Jaroslav Stach
Mgr. Renáta Popovcová  Mgr. Stanislav Marcin   
PhDr. Slavomír Ondrus  Mgr. Zuzana Džundová

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. Renáta Popovcová    - Aktívne využívanie čitateľskej gramotnosti
                                                - Interpretácia umeleckého a vecného textu
Mimovyučovacia činnosť:

E-testovanie Jeseň 2017
Národný ústav certifikovaných meraní NUCEM 
aj tento školský rok realizoval za účelom zvyšo-
vania kvality vzdelávania na základných a stred-
ných školách s využitím elektronického testova-
nia E-testovanie Jeseň 2017.

V ponuke pre stredné školy boli aj testy  zo slov-
enského jazyka a literatúry pre žiakov 4. ročníka 
SŠ s vyučovacím jazykom slovenským.

Na našej škole sme sa aj tento školský rok zapo-
jili do testovania vo vybraných testoch. Absol-
vovali ich žiaci 4. ročníka v termínoch 20. a 26. 
októbra 2017. Výhodou takéhoto testovania pre 
žiakov je vyskúšať si inú formu overovania svo-
jich vedomostí ako aj bezprostredné predbežné 
vyhodnotenie po absolvovaní testu.
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Ó, mojej matky reč je krásota...
Mesiac marec sa už tradične nesie v znamení oslavy knihy a poézie – 21. marec je 
Medzinárodný deň poézie. Každoročne v tomto čase sa milovníci poetického slova 
a víťazi triednych kôl zúčastňujú školského kola súťaže v prednese poézie a prózy 
Hviezdoslavov Kubín.

Školské kolo Hviezdoslavov Kubín 
poézia:
1. miesto - Patrícia Pavelčáková
2. miesto - Jakub Hiščár
  - Tadeáš Manik
3. miesto - Samuel Tomaško
                - Benjamín Pšenčík                                 
próza:  
1. miesto - E. Dubňanská

Erika Dubňanská  úspešne reprezentuje školu aj v okresných či regionálnych 
súťažiach. V okresnom kole súťaže  Vansovej Lomnička získala 1. miesto a 
postúpila do regionálneho kola, ktoré sa konalo v Snine. V okresnom kole súťaže 
Hviezdoslavov Kubín získala Cenu poroty.
Dejepisná exkurzia Krakov – Osvienčim – Wielička
Stredná priemyselná škola opakovane 
organizuje dejepisnú exkurziu, ktorej 
náplňou je v prvom rade prehliadka kon-
centračného tábora v Osvienčime a Brez-
inke a popri tom aj návšteva Krakova a 
soľnej bane vo Wieličke.
Tejto exkurzie sa v dňoch 26. a 27. apríla 
2017 zúčastnilo 45 študentov 2. a 
3. ročníka a dvaja pedagógovia.
Možno práve upršané počasie 
prispelo k priblíženiu a precíte-
niu neľudských podmienok, ktoré 
v koncentračnom tábore museli 
väzni znášať. Prehliadkou a pok-
lonením sa pri pamätníku sme 
vzdali úctu trpiacim.
Krakov sme začali spoznávať už 
v prvý deň a večerná prechádz-
ka plným krakovským Hlavným 
rínkom bola náplasťou na otrasné 
zážitky z Osvienčimu. Na druhý 
deň dopoludnia sme si prezre-

li židovskú štvrť Kazimier, v ktorej sme 
boli aj ubytovaní, a Starú synagógu. Po 
prehliadke sme sa presunuli na hrad Waw-
el, kde sme okrem iného videli najväčší 
zvon v Poľsku, zvon Zigmund, hrobky 
panovníkov a iných významných osob-
ností poľskej histórie. 
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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. Zuzana Džundová  Mgr. Zuzana Hrubá
Mgr. Júlia Kruľová

Zameranie činnosti: 
Anglický jazyk  – ANJ
Nemecký jazyk  – NEJ
Ruský jazyk       – RUJ
V školskom roku 2017/2018 sa žiaci vo všetkých odboroch učili dva cudzie jazyky. Ži-
aci sa zapojili do školského i obvodného kola olympiády jednotlivých cudzích jazykov.
Krúžková činnosť:
Mgr. Martina Chovancová – Nemecký jazyk pre všetkých
Mgr. Zuzana Hrubá            – Nemčina nie je postrach     
Mgr. Dušan Marinko         – Hudobný krúžok
Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom...
Učenie sa cudzích jazykov je nepochybne 
veľmi dôležité. Práve 26.september je 
Radou Európy vyhlásený za Európsky 
deň jazykov. Jeho cieľom je poukázať 
na jazykovú rozmanitosť Európy a na 
potrebu celoživotného vzdelávania sa 
v tejto oblasti. Na SPŠ sme si tento deň 
pripomenuli zaujímavými aktivitami, 

ktoré si pre žiakov pripravili vyučujúce 
nemeckého, anglického a ruského jazyka. 
Lámali sme si jazyky pri preklade sloven-
skej piesne do angličtiny či na rôznych ja-
zykolamoch v nemčine a ruštine. Veríme, 
že sme aj takouto formou nakopli našich 
študentov k ešte väčšej motivácii a chuti 
do učenia.

Maturita v knižnici
Žiačky III.A triedy  Lenka Andrejovská, 
Juliána Čipčovská a Martina Želizňaková 
po prvýkrát reprezentovali našu školu v 
okresnej súťaži maturita v knižnici.
Vedomostná súťaž je organizovaná v 
rámci aktivít Okresnej organizácie ÚŽS 
v Bardejove a jej cieľom je vzbudiť záu-
jem mladých dievčat o históriu, súčas-
nosť          a spoločenské dianie v našom 
meste. Tohoročná súťaž je súčasťou  osláv 
70. výročia vzniku ÚŽS v Bardejove a 
777. výročia o prvej písomnej zmienky o 
meste Bardejov.

Súťažné otázky budú zostavené z týchto 
oblastí:
a) slovenská a svetová  literatúra,
b) dejepis,
c) geografia,
d) náuka o spoločnosti,
e) história mesta Bardejov.

Každá téma má 10 súťažných otázok, 
z ktorých najmenej tri budú o meste 
Bardejov a jeho okolí, posledná téma je 
venovaná len histórii o meste Bardejov.
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Hviezdime v cudzích jazykoch 
Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že 
priemyslováci sú predovšetkým technicky 
zdatní, my však vieme svoje. Sme veľmi 
dobrí aj v iných oblastiach a cudzie jazyky 
nie sú výnimkou.
V novembri sa uskutočnili školské kolá 
olympiád v anglickom a nemeckom ja-
zyku. Žiaci si potrápili hlavičky pri rô-
znych písomných úlohách, cvičeniach na 
posluch s porozumením, ale aj pri rozhov-

ore s trojčlennou komisiou.
A také sú výsledky.
Nemecký jazyk:        
1. Adam Kuchcik, IV.D     
2. Radovan Dančišin, III.C    
3. Patrik Kunst, IV.D
Anglický jazyk:        
1. Lukáš Jančík, III.C    
2. Anton Fecko, III.C        
3. Matúš Pták, II.B

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

Mimovyučovacia činnosť:

Erasmus+ vo Francúzsku
V dňoch 14.-18.5. sa skupina žiakov pod 
vedením PhDr. Slavomíra Ondrusa zúčast-
nila záverečnej fázy projektu Erasmus+. V 
pondelok ráno odleteli do Lyonu a auto-
busom sa presunuli do mestečka Chabeuil, 
kde sídli naša partnerská škola. V utorok 
mali možnosť si prezrieť múzeum mod-
erného umenia ,,Dom Chaosu”. Po preh-
liadke lyonskej katedrály ešte absolvovali 
cestu po stopách Jeana Moulina (vodcu 
protifašistického odboja v Lyone). Stre-
dajšia prehliadka múzea protifašistického 
odporu vo Vassieux-en-Vercors a krátka 

túra v Alpách otestovali ich kondičku. Vo 
štvrtok ich čakalo slávnostné ukončenie 
projektu v podobe 20-minútového cere-
moniálu plného spevu, ktoré ukázalo, že 
sa ako občania štyroch rôznych národov 
dokážu spojiť a spolupracovať. Pri piat-
kovom dojemnom lúčení ešte netušili, že 
ich pobyt v zahraničí sa o niečo predĺži. 
Oneskorenie letu z Lyonu do Frankfurtu 
spôsobilo, že zmeškali let do Krakova, a 
preto museli 24 hodín čakať na ďalší let 
vo Frankfurte. Veríme, že to nebol posled-
ný medzinárodný projekt.
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MAT(ne)BOJ 2018
K medzinárodnému dňu PI, Ludolfovo 
číslo (alebo aj Archimedova konštanta), 
ktorý pripadá podľa anglického dátumu 
na 14. marca, sme už druhý rok usporiada-
li matematickú súťaž s názvom MAT(ne)
BOJ.
20. marca 2018 v priestoroch zrekonštruo-
vanej školskej jedálne žiaci sa popasovali 
v dvojčlenných tímoch s logickými úloha-
mi, pričom zážitok z riešenia mali aj žia-
ci, ktorí na vyučovacích hodinách nie sú 
vždy „jednotkári“. Matematiky sa netreba 
báť, ale občas bojovať sám so sebou za 
lepšie výsledky.
Atmosféru súťaže spríjemnila  lahod-
ná hudba, ktorú sprostredkoval žiak 3.C 
triedy Marek Slota z hudobného krúžku 
Mgr. Dušana Marinka.
V úvode súťaže,  prostredníctvom prez-
entácie, sa študenti oboznámili s históriou 
a  zaujímavosťami konštanty PI.
Do súťaže sa prihlásilo 19 tímov. Žia-

ci najprv riešili test so šiestimi úloha-
mi. Následne  riešili postupne úlohy v 
danom poradí. Ak úlohu vyriešili, mohli 
pokračovať v riešení nasledujúcej úlohy. 
Každý tím mal k dispozícii dvoch žolíkov. 
Využiť ich mohli pri náročných úlohách, 
pričom ich nevyriešením nestrácali body.  
Postupne odovzdávané riešenia vyhodno-
covali panie učiteľky Mgr. M. Jajková a 
RNDr. O. Poliaková.

Matematický klokan
Najväčšia medzinárodná súťaž MATEM-
ATICKÝ KLOKAN je dlhodobo 
obľúbená aj na Slovensku. Tohto roku 19. 
marca, „klokanilo“ 67 000 žiakov na 1453 
základných i stredných školách.
Súťaž prebehla aj na našej škole. Zapoji-
lo sa do nej 41 žiakov. V kategórii Junior 
O34 (žiaci 3. a 4. ročníka SOŠ) súťažilo 18 
žiakov, z nich boli 6 úspešnými riešiteľmi: 
Adam Kuchcik (4.D) s percentilom  94,5; 
Samuel Eštvaník (3.C)  s percentilom 92,5 
a Marek Slota (3.C) s percentilom 91,8. Aj 

v tomto školskom roku dôstojne reprezen-
tovali svojimi vynikajúcimi výsledkami 
nielen seba, ale aj našu školu.     
Skvelými výkonmi nezaostali ani žiaci v 
kategórii Kadet O12 (žiaci 1. a 2. roční-
ka SOŠ), kde spomedzi 13 žiakov v tejto 
kategórii najlepšie uspel  Martin Čurný 
(1.B), ktorý sa s percentilom 97,7 stal 
školským šampiónom a nemenej úspešní 
boli Tomáš Kačmár (2.C) s percentilom 
96,7 a Dávid Kocúr (1.B) s percentilom 
95,3. 

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    - Inšpiratívna matematika
RNDr. Oľga Poliaková      - Potrebujeme matematiku
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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.

Krúžková činnosť:
Mgr. Dana Janečková  - Programujeme LEGO  robota
Ing. Ľudmila Skoncová - Programujem v Pythone
Peter Oláh                       - Informatika v praxi 

Mimovyučovacia činnosť:
Livestream z prednášky Petra Nagya (Games Farm)
3.11.2017 sa informatici zúčastnili IT Čajovne v rámci IT Akadémie živého vysielania 
z prednášky Petra Nagya – spoluzakladateľa a vývojového lídra spoločnosti Games 
Farm, s.r.o. .Miesto konania prednášky bola Aula prof. Prasličku na  Univerzite Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach.  Naši študenti využili Livestream.
Téma bola Z Košíc k miliónom hráčov po celom svete ( o vývoji hier pre PC, Nintendo, 
Playstation, XBOX a iné v Košiciach).
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2.C objavovala vedu a techniku interaktívne a experimentovaním
Študenti  2. C pri obhliadke 
interaktívnych exponátov vo 
Vedecko-technickom centre 
pre deti a mládež v Slovens-
kom technickom múzeu v 
Košiciach. Navštívili aj Noc 
výskumníkov v Košiciach.

Informatici SPŠ opäť úspešní
PRAŽSKÁ VĚDECKOTECHNICKÁ 
SPOLEČNOST organizovala medz-
inárodnú súťaž videí „Technika kolem 
mne, 2017“.
Pekné 5. miesto v tejto medzinárodnej 
súťaži získal tím našich študentov: An-
ton Fecko a Simon Soroka 3.C

Naša škola v súťaži ZENIT v programovaní po štvrtýkrát úspešná
Krajské kolo súťaže ZENIT v programo-
vaní sa konalo v stredu 29. novembra 2017 
na Strednej priemyselnej škole elektro-
technickej v Prešove.  Súťažilo sa v dvoch 
kategóriách WebDeveloper a Grafik.

V kategórii WebDeveloper súťažilo 14 
študentov. Žiaci mali štyri hodiny na tvor-
bu dynamického webu. Cieľom súťažnej 
práce bolo vytvorenie webu pre tematický 
park – Slovakia Park. Web mal obsa-
hovať stránky: úvod, atrakcie, vstupenky 
a prihlásenie. Po prihlásení užívateľa mal 
návštevník k dispozícii sekciu moje vstu-
penky a administrátor sekciu administrá-
cia. WebDeveloperi tvorili web pomocou 
HTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript, 

využívali  frameworky Laravel, jQuery, 
Bootstrap.

V kategórii Grafik – Grafický Dizajnér 
súťažilo 14 študentov. V rámci  projek-
tu, ktorý bol zadaním krajského kola, 
bolo  potrebné vypracovať návrhy pre 
spoločnosť  MOUNTHILL vytvorením 
grafickej predlohy pre aplikáciu slúžia-
cu na nákup v e-shope. Zároveň vytvoriť 
novú reklamnú kampaň prostredníctvom 
tlačených médií – plagát, brožúru a mobil-
nú aplikáciu. Študenti využívali pri práci 
podľa organizačno – technických poky-
nov súťaže programy Adobe Photoshop, 
Adobe Illustrator, Adobe Bridge, Adobe 
InDesign, Adobe Acrobat.
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Naši štvrtáci pri 
odovzdávaní diplo-
mov z CISCO 
akadémie.

Regionálne kolo v Poprade ColdFusion
FLL je najväčšia robotická súťaž pre 
mladých vo veku 9-16 rokov. Zúčastňujú 
sa jej desaťtisíce žiakov a študentov na 
celom svete a najlepšie tímy postupujú 
do ďalších – semifinálových a finálových 
kôl, prípadne až na celosvetový festival.
Jeden z regionálnych turnajov už 10. 
ročníka FIRST LEGO League sa usku-
točnil dňa 14.12.2017 v Poprade, v prie-
storoch Súkromnej strednej odbornej ško-
ly a zúčastnili sa ho aj naši žiaci prvého a 
druhého ročníka.
Témou jubilejného  ročníka je Hydro 

Dynamics – voda a všetko s ňou spojené 
– ako ju nájsť, prepravovať či opätovne 
používať.
Náš tím  Cold Fusion, Stredná priemysel-
ná škola v Bardejove, zostavený  zo žia-
kov: Tomáš Kačmár 2.C, Vajda Benjamín, 
Vavrek Richard a Vertaľ Jozef Benjamín 
1.C, Patrik Biško 1.B triedy sa zodpov-
edne tri mesiace pripravoval na  všetky 
štyri disciplíny.
Súťaží sa v kategóriách Robot Design, 
Robot Game, Prezentácia výskumného 
projektu a  Tímová práca. 

CCNA Routing and Switching: Routing and Switching Essentials
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PK stavebných predmetov
Predsedníčka: Ing. Emília Priputenová
Členovia komisie:
Ing. Mária Melová    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.

Krúžková činnosť:
Ing. Alžbeta Hovancová - Mladý stavbár 
Ing. Emília Priputenová  - Projektujeme v YTONG-u
Ing. Ondrej Popjak  - Architektonické modelovanie

Kreativna informatika
4. ročník súťaže na SPŠ v Bardejove 
dopadla takto:

téma: INFORMATIKA OČAMI ŠTU-
DENTOV
1. miesto Patrik Sidor B
2. miesto Alex Philippi 2.C
3. miesto Ján Sabol 2.A

téma: MILUJ ŽIVOT, NIE DROGY
1. miesto Matúš Volk C
2. miesto Stanislav Bialobok 2.C
3. miesto Markus Haluška 2.C

téma: VYČISTIME SI SVET
1. miesto František Onderko C
2. miesto Patrik Sidor 2.B
3. miesto Ján Sabol 2.A
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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.

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.

Mimoškolská činnosť:

Prezentácia Stavebnej fakulty TUKE na SPŠ
V piatok 1.12.2017 zavítal medzi tretia-
kov a štvrtákov stavebných odborov doc. 
Ing. Marián Vertaľ, PhD., zástupca ria-
diteľa Ústavu pozemného staviteľstva na 
Stavebnej fakulte v Košiciach.  Pútavým 
spôsobom priblížil štúdium na Stavebnej 
fakulte, študijné odbory, z ktorých si štu-
denti môžu vybrať. Prezentoval možnosti 
projektov, do ktorých sa môžu študenti 
počas štúdia zapojiť, výskum, ktorý pre-

bieha na fakulte, ale aj bežné dni. Študen-
tov našej školy pozval na Deň otvorených 
dverí SvF.
Spolu s doc. Vertaľom  informoval o 
možnosti zapojenia školy do projektu 
spoločnosti KROS Podpora škôl externý 
doktorand SvF a pracovník spoločnos-
ti KROS Ing. Adrián Ďuriš. Týmto pro-
jektom firma KROS pomáha školám pri 
výučbe stavebných predmetov.
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Stredoškolská súťaž YTONG
Spoločnosť Ytong podporuje mladých študentov stredných priemyselných škôl so 
stavebným zameraním, pre ktorých každoročne vyhlasuje študentskú súťaž o najlepší 
študentský projekt rodinného,  bytového domu alebo občianskym s využitím systému 
Ytong.
Do tejto súťaže sa tohto roku pod vedením Ing. Hovnacovej a Ing. Priputenovej zapojili 
žiaci 3.A triedy, Martina Želizňáková, René Choma a Dávid Sirý s projektami rodin-
ných domov a žiačka 4.B triedy Sabína Kmeciková s projektom budovy občianskej 
výstavby.  
Plagáty projektov boli prezentované na nástenkách vo vestibule školy ako motivácia 
pre mladších žiakov. 

PK ekonomických predmetov
Predsedníčka: Mgr. Mária Kravcová
Členovia komisie:
Ing. Mgr. Helena Labancová   Ing. Jozef Prexta

Zameranie činnosti: 
Školský vzdelávací program ekonomických predmetov je zamer-
aný na základné pojmy a vzťahy z ekonomiky, organizáciu a riad-
enie výroby, kvalifikované sekretárske a korešpondenčné práce.

Absolventi odboru môžu sa uplatniť ako:
- odborný – obchodný pracovník, nákupca, odborný asistent a pod.
- v podnikoch a súkromných spoločnostiach pri vedení jednoduchého a podvojného 
účtovníctva mzdovej a personálnej agendy pomocou PC
- v administratívnej a obchodnej činnosti
- v bankových, poisťovacích a daňových spoločnostiach
- marketingová činnosť v tuzemsku a zahraničí

Jedným zo zameraní odboru technické lýceum je aj ekonomický blok, v rám-
ci ktorého sa vyučuje predmet administratíva a korešpondencia. Výučbový systém 
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Deň finančnej gramotnosti na SPŠ
Od roku 1966 si svet každý rok presne 8. 
septembra pripomína Medzinárodný deň 
gramotnosti, ktorého cieľom je bojovať 
proti analfabetizmu.
Na Slovensku je tento problém zaned-
bateľný, rieši ho povinná školská dochádz-
ka. Avšak jedným z veľkých rizík dnešnej 
spoločnosti je negramotnosť finančná, 
ktorá je i jedným z faktorov, ktoré prispeli 

k finančnej kríze.
Neschopnosť robiť správne finančné 
rozhodnutia veľmi negatívne zasahuje do 
života ľudí.
Projekt Deň finančnej gramotnosti je 
dlhodobý vzdelávací projekt, ktorého 
cieľom je poukázať na tento fakt a zároveň 
poskytnúť vzdelávacie aktivity na zvyšo-
vanie finančnej gramotnosti na Slovensku.

ATF umožňuje splniť učebný cieľ predmetu hospodárska korešpondencia – naučiť 
žiakov písať všetkými 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 programami 
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 administratívne úkony.

Peniaze hýbu svetom…
V priebehu októbra a novembra sa na našej 
škole uskutočnila séria prednášok realizo-
vaná školiteľom Ing. Radoslavom Har-
vanom zo spoločnosti NADÁCIA PART-
NER GROUP. Vzdelávanie pod názvom 
Finančná akadémia,  interaktívnou formou 
umožňuje študentom otestovať si svoje fi-
nančné rozhodnutia na konkrétnych mod-
elových situáciách.
V 3. ročníku žiaci absolvovali 1. lekciu s 
názvom Bohatí alebo chudobní a 2. lek-
ciu s názvom Dobrý alebo zlý hospodár. 

Vo 4. ročníku žiaci absolvovali lekcie S 
istotou do rizika a Pre lepšiu budúcnosť. 
Prednášky  sa týkali najmä zaobchádzania 
s peniazmi, ako ich vhodne zarobiť a in-
vestovať, či informácií, ako to funguje vo 
finančnej správe, ako a kedy je najvýhod-
nejšie vložiť svoje peniaze do banky a 
pod akým úrokom, aký je rozdiel medzi 
akciami a dlhopismi a ktoré z nich sľubu-
jú väčšie výnosy. Poučenie pre všetkých: 
Svoje peniaze neutrácajte za zbytočnosti! 



20

Kurz žiakov ZŠ na PC
Stredná priemyselná škola žiakom základ-
ných škôl ponúkla kurz písania na počítači. 
O tento kurz prejavili záujem žiaci zo ZŠ 
MŠ Gaboltov, CZŠ sv. Egídia v Bardejove 
a žiačky III. ZŠ v Bardejove.
Kurz sme začali 6. novembra 2017 a trval 
do 5. februára 2018. Každý pondelok v 
čase od 14.00 do 16.00 sme sa stretávali v 
učebni č. 35, aby sme nadobudli  zručnosť 
v písaní desaťprstovou hmatovou metódou 
na počítači bez vyhľadávania písmen 
zrakom. Táto technika vedie k veľkým 
úsporám času. Po celý čas trvania kurzu 

sme pracovali v programe ATF, ktorý ob-
sahuje lekcie a snímky hmatov, slov, viet 
a textu. Každú snímku sme  precvičovali  
tak dlho, kým sme nedosiahli  aspoň poža-
dovanú presnosť. Text zvolenej snímky 
sme precvičovali rozličnými formami. 
Základnou možnosťou bolo  opakovanie 
snímky. Žiaci po celý čas trvania kurzu 
húževnato pracovali, súťažili medzi sebou 
o najlepší odpis. Cieľom kurzu bolo pre-
brať písmená od prvej až po 13. lekciu, čo 
sa nám podarilo. 

Školské kolo súťaže v písaní na PC
Dňa 19. apríla 2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v písaní na PC. V tejto súťažnej 
disciplíne si žiaci 1. C a 1. B triedy študijného odboru Technické lýceum overili rýchlosť 
a pohotovosť svojich prstov.
Vedieť rýchlo a presne písať bez toho, aby sme sa pozerali na prsty, je dnes veľmi 
dôležité. Túto skvelú zručnosť môžu žiaci využiť aj na vysokých školách pri písaní 
seminárnych prác či diplomovej práce. 
Tejto súťaže sa zúčastnilo 34 žiakov. Jedenásť prác bolo vyradených pre prekročenie 
limitu presnosti či nižšiu minútovú rýchlosť. Súťaž organizovali a práce vyhodnotili 
Mgr. Mária Kravcová a 
Ing. Mgr. Helena Labancová.  Pri určení umiestnenia  žiakov sa vychádzalo z najvyššie 
dosiahnutého počtu úderov za 10 minút a penalizácii 10 trestných bodov za jednu chy-
bu. Víťazom školského kola súťaže v písaní na PC sa stali:

1. Timotej Kendra s počtom úderov 1870, percento chýb 0,01, trieda 1. C
2. Denis Hnidenko s počtom úderov 1834, percento chýb 0,05, trieda 1. C

3. Dominik Kuruc s počtom úderov 1508, percento chýb 0, trieda 1. C
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Ekonomická olympiáda 2018
V priestoroch Ekonomickej univerzity 
v Bratislave sa 26. apríla 2018 konalo 
celoslovenské finále vôbec prvej Eko-
nomickej olympiády pre stredoškolákov, 
ktorú organizuje INESS – Inštitút eko-
nomických a spoločenských analýz v 
spolupráci s českým Institutem eko-
nomického vzdělávání (INEV).
Cieľom Ekonomickej olympiády je  vz-
budiť záujem o ekonómiu u mladých ľudí, 
vyhľadávať spomedzi nich nadaných 
ekonómov a podporovať ich v ďalšom 
rozvoji. Súťaž prispieva k zlepšeniu eko-
nomickej a finančnej gramotnosti mladých 
Slovákov.
Záverečnému finále súťaže predchádzali 
školské kolá, do ktorých sa zapojilo viac 
ako 4000 študentov zo 150 stredných 
odborných škôl a gymnázií. Nasledo-
vali krajské kolá, z ktorých do celoslov-
enského kola postúpilo 50 finalistov zo 
všetkých regiónov Slovenska.
Teší nás, že práve náš žiak Tomáš 
Kačmár, študent 2. ročníka odboru 
technické lýceum na Strednej  prie-
myselnej škole v Bardejove, ako jediný 
zástupca bardejovských stredných škôl 
v krajskom kole, ktoré sa konalo v prie-
storoch Fakulty manažmentu Prešovskej 
univerzity, skončil ako tretí a tým splnil 
kritériá postupu do celoštátneho kola.

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.



22

Mimovyučovacie aktivity:
Prezentácia odboru v rámci Dňa otvorených dverí
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 automo-
bilkami Volswagen, Kia,PSA PEUGEOT 
CITROËN prišlo na Slovensko veľa 
ďalších spoločností, ktoré vyrábajú kom-
ponenty do automobilov, čo poskytuje 
možnosti aj našim absolventom uplatniť 
sa na trhu práce. Vyučujúci daného odboru 
predstavili vyučovanie v jednej z piatich 
odborných učební výpočtovej techniky 
a prezentovali ukážku 3D priestorového 

modelovania pomocou plne profesionál-
neho 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 soft-
vér Pro/Engineer, ktorý umožní vyhotoviť 
3D model súčiastky a z neho vygeneru-
je 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.

Cenný úspech študentky SPŠ Bardejov
Erika Dubňanská v súťaži IPM STUDENT AWARD na skvelom 2. mieste
Študenti Strednej priemyselnej školy v Bardejove si overujú osvojené teoretické vedo-
mosti i praktické zručnosti v odborne zameraných súťažiach, kde sa každoročne umi-
estňujú na popredných miestach v rámci Slovenska.
Výrazné úspechy dosahujú i žiaci odboru technika a prevádzka dopravy a technické 
lýceum so zameraním na strojárstvo, čo potvrdil i 16. ročník celoslovenskej súťaže IPM 
STUDENT AWARD, ktorú vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
SR , Štátny inštitút odborného vzdelávania a IPM SOLUTIONS, s. r. o. pre študentov 
stredných odborných škôl.
Hlavným cieľom súťaže je umožniť žiakom prezentovať svoje odborné vedomosti, pre-
veriť si praktické zručnosti, podporovať odborný rast a odborné záujmy žiakov.
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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,
- 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.

Krúžková činnosť: 
Mgr. Stanislav Vojtko  - Elektrotechnika v praxi

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.
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ZENIT v elektronike – krajské kolo
Štyria elektrotechnici z SPŠ Bardejov na 
stupňoch víťazov
Vo štvrtok 30.novembra 2017 sa na Spo-
jenej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove 
konalo krajské kolo súťaže ZENIT v elek-
tronike. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. 
V kategórii A si vedomosti a praktické 
zručnosti meralo 16 žiakov 3. a 4. ročníka 
z 9 stredných škôl a v kategórii B súťažilo 
7 žiakov 1. a 2. ročníka z 5 stredných škôl 
Prešovského samosprávneho kraja. Stred-
nú priemyselnú školu Bardejov reprezen-

tovali štyria žiaci študijného odboru 2675 
M elektrotechnika. Všetci štyria sa umiest-
nili na stupňoch víťazov.

Kategória A:
Kamil Borovský, IV.C – 1. miesto
Peter Kilvády, III.B – 3. miesto
 
Kategória B:
Patrik Sidor, II.B – 2. miesto
Vladimír Pasternak – 3. miesto

Mimoškolská činnosť:

Priemyslováci Kamil Borovský a Patrik 
Sidor medzi najúspešnejšími
Na Strednej odbornej škole polytechnickej 
v Dolnom Kubíne v dňoch 20. – 22. marca 
2018 sa konalo celoštátne kolo súťaže Ze-
nit v elektronike, strojárstve a v programo-
vaní. Súťaž ZENIT každoročne vyhlasuje 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky. Organizačne 
a technicky ju zabezpečuje Štátny inštitút 
odborného vzdelávania.

V elektronike súťažilo 32 najlepších žia-
kov zo Slovenska. V kategórii A si sily 
zmeralo 16 žiakov 3. a 4. ročníka stred-
ných škôl a v kategórii B ďalších 16 žia-
kov 1. a 2. ročníka stredných škôl. V ob-
och kategóriách každý samosprávny kraj 
reprezentovali dvaja najúspešnejší súťaži-
aci z krajského kola. Za Prešovský samo-
správny kraj súťažili 4 študenti, z toho až 
dvaja elektrotechnici z SPŠ Bardejov. V 
kategórii A Kamil Borovský zo IV.C triedy 

Celoštátne kolo súťaže Zenit v elektronike
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SPŠ Bardejov obsadil 
veľmi pekné 6. mies-
to a v kategórii B sa 
Patrik Sidor z II.B 
triedy SPŠ Bardejov 
umiestnil na veľmi 
dobrom 7. mieste. 

Dňa 10. mája 2018 sa uskutočnila odborná 
exkurzia pre žiakov III.B a III.C triedy v 
spoločnosti Panasonic Electronic Devic-
es Slovakia, s.r.o. v Starej Ľubovni. Ex-
kurzie sa spolu zúčastnilo 27 žiakov zo 
študijného odboru 2675 M elektrotechni-
ka a študijného odboru 3918 M technické 
lýceum (blok elektrotechnika).  Študenti 
mali možnosť svoje teoretické vedomo-
sti nadobudnuté na vyučovaní doplniť 
o poznatky zo skutočnej výroby elek-
tronických zariadení.Pozreli si moderné 

technológie osadzovania vývodových aj 
bezvývodových (SMD) súčiastok pomo-
cou osadzovacích automatov. Samotná 
exkurzia trvala dve hodiny. Po obedňajšej 
prestávke v centre Popradu sa žiaci a peda-
gogický doprovod presunuli do Tatranskej 
Lomnice. Tam si študenti pozreli príro-
dovednú výstavnú časť (faunu) múzea Ta-
tranského národného parku. Oboznámili 
sa s charakterom tatranskej prírody, s jej 
ochranou a s dejinami sprístupňovania 
Tatier.

Odborná exkurzia Panasonic
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PK telesnej a športovej  výchovy
Predseda: Mgr. Ľuboš Falat 
Členovia komisie:
PaedDr. Monika Čardášová  Mgr. Jaroslav Stach
Zameranie činnosti: 
Aby sme udržali záujem žiakov o športovanie a zároveň, aby sme neznížili tréning vytr-
valosti a sily, skúsili sme zaradiť do obsahu vyučovania futsal a posilňovanie v školskej 
posilňovni a k dispozícii máme aj multifunkčné plážové ihrisko. 

Aj keď počasie ešte ani zďaleka nepripomínalo jar, našich študentov a učiteľov to 
neodradilo a vybrali sa do sveta. Odborná exkurzia pre 44 žiakov odboru elektro-
technika sa konala v termíne 22.-23.marca 2018. Okrem veľtrhu Ampér zameraného 
na novinky z elektrotechniky, energetiky, robotiky a iných zaujímavých oblastí sme 
navštívili aj Prahu a užili sme si jej neopakovateľnú a úžasnú atmosféru.
Za organizáciu vydareného výletu ďakujeme triednym učiteľom IV.C a II..B triedy a 
rovnako aj pánovi riaditeľovi Ing. Jaroslavovi Bujdovi.

Ampér 2018 a „stovežatá“
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Futbalové zápolenie prváckych tried
V areáli Strednej priemyselnej školy v Bardejove za príjemného slnečného počasia mer-
ali sily vo futbale prvácke triedy. Na pozadí taktickej hry, oťukávania súpera, jeho špor-
tových zručností prebiehalo 
zároveň spoznávanie spolužia-
kov, upevňovanie kolektívu. 
Futbalové jedenástky sa pre-
javili herne a ich spolužiaci 
oduševneným povzbudzo-
vaním!
Víťaz môže byť len jeden, grat-
ulujeme teda tímu 1. A  triedy, 
na druhom mieste skončili ži-
aci 1. C triedy a tretie miesto 
obsadili žiaci 1. B triedy.

Krúžková činnosť:
Mgr. Ľuboš Falat             - Kondičné posilňovanie 
   - Futbalový krúžok
Mgr. Jaroslav Stach   - Joga
   - Volejbalový krúžok

Mimovyučovacia činnosť:

Naši futbalisti na okresnom a regionálnom kole so skóre 10:0
Dňa 28.4.2018 sa na umelej tráve Partizá-
na Bardejov uskutočnilo okresné kolo vo 
veľkom futbale žiakov stredných škôl. 
Tohto turnaja sa zúčastnili štyri školy, žia-
ci Strednej priemyselnej školy v Bardejove 
postupne zdolali Gymnázium L. Stӧck-
ela 1:0, Spojenú školu J. Henischa 2:0 a 
Súkromnú strednú odbornú školu služieb 
2:0. S celkovým skóre 5:0 jednoznačne 
tento turnaj vyhrali a postúpili na re-

gionálne kolo, ktoré sa konalo 20.4.2018 
v Lipanoch.
V Lipanoch na tomto turnaji reprezen-
tovali svoje okresné mestá tri školy. Naši 
žiaci (SPŠ) postupne remizovali so Sa-
binovom 0:0, kde bolí lepším tímom, no 
nešťastne prehrali na pokutové kopy. 
Výrazne porazili Starú Ľubovňu 5:0, no 
obsadili iba neuspokojivé druhé miesto. 
Zaujímavosťou týchto turnajov bolo, že 

brankár Dávid Fellegi nedostal 
v piatich zápasoch v riadnom 
hracom čase ani jeden gól a 
celkové skóre družstva bolo 
10:0.
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Basketbalisti SPŠ druhí na okresnom kole
Dňa 7.3.2018 sa v mestkej športovej hale 
v Bardejove uskutočnilo okresné kolo v 

basketbale žiakov stredných škôl. Naši  
žiaci nastúpili v zložení Daniel Čepiga  

Adrián Dendis, Samuel Dzurišin, Edu-
ard Harbaľ, Lukáš Hudák, Jakub Jurčák,  

Dávid Kolibab, Erik Bogoľ a 
Šimon Jurčišin pod vedením 
Mgr. Ľuboša Falata. V základ-
nej skupine naše družstvo 
postupne jednoznačne zdola-
lo SSOŠ na Hviezdoslavovej 
ulici a Súkromné Gymnázium  
a postúpilo do finále, kde sa 
stretlo s Gymnáziom L.Stock-
ela. Žiaľ  v tomto zápase naši 
športovci ťahali za kratší 
koniec. Aj tak im ďakujeme za 

úspešnú reprezentáciu školy a prajeme vš-
etko dobré do ďalšieho života.

MIMOVYUČOVACIA ČINNOSŤ
Činnosť výchovného poradcu
Výchovný poradca: Ing. Peter Simko
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. 
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Priemyslovka predstavila svoje priestory
Deň otvorených dverí je vždy  príleži-
tosťou školy  umožniť nazrieť za jej brány 
a okúsiť atmosféru  priestorov školy, sa-
motného vyučovacieho procesu, vidieť 
žiakov a učiteľov, a tak sa snáď ľahšie 
rozhodnúť, či je to tá pravá stredná ško-
la. DOD na Strednej priemyselnej škole v 
utorok  30.1.2018 bol práve o tom.

Maskot školy, školská hudobná skupina 
Pracovná sobota či mímovia na chodúľoch 
a v neposlednom rade naši študenti privíta-
li a následne celé dopoludnie sprevádzali 
žiakov základných škôl, ktorí k nám za-
vítali v sprievode výchovných poradcov 
a svojich učiteľov. Ukázali im priestory, 
predstavili študijné odbory, ktoré škola 
ponúka, aké akcie, podujatia, aktivity or-

ganizuje a aké úspechy naši žiaci dosahu-
jú.
Študenti pod vedením svojich pedagógov 
pripravili zaujímavé ukážky vyučovacieho 
procesu a privítali medzi sebou stovky de-
viatakov z celého regiónu, ktorí sa práve 
v tomto období rozhodujú pre výber svo-
jho budúceho povolania, a teda aj stred-
nej školy, ktorú chcú najbližšie štyri roky 
navštevovať a nadobúdať v nej nové vedo-
mosti a zručnosti.

V tento deň sa mohli na vlastné oči pres-
vedčiť o tom, že na škole to doslova žije. 
Počas dňa učitelia i študenti prezentovali 
všetky študijné odbory – staviteľstvo, 
techniku a prevádzku dopravy, elektro-
techniku, technické lýceum. 
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Spoznávaj, pochop, rozvíjaj…
Také bolo motto tohtoročného Týždňa 
vedy a techniky, ktorý sa konal v dňoch 
6. – 12. novembra a bol sprevádzaný 
celým radom zaujímavých podujatí po ce-
lom Slovensku. Počas tohto týždňa mladí 
ľudia mali možnosť bližšie spoznávať a 
pochopiť vedu a ďalej rozvíjať záujem o 
vedu a techniku.
Budúci stavbári si pod vedením vyuču-
júcich vyskúšali priestorové zobrazenie 
objektov v programe Arcon 3D vizalizácie 
a vlastnoručne vytvorený obrázok si mohli 
odniesť domov. Zaujalo ich aj kreslenie 
výkresovej dokumentácie v programe  Au-
toCad.
Tí, ktorých láka technika automobilov, na 
vyučovacích hodinách strojárskych pred-
metov sa pokúsili o 3D priestorové mod-
elovanie pomocou plne profesionálneho 
programu PRO/Engineer. Najväčšiu ra-
dosť im urobil vyhotovený vlastný model 
auta v 3D zobrazení. 
V odbore elektrotechnika im vyučujúci 
priblížili prácu žiakov v elektrotechnickej 
dielni. Nádejní elektrotechnici dokáza-
li samostatne zhotoviť výrobky s LED 
diódami – elektronickú ruletu, blikajúcu 
šípku a pulzujúce srdce.
V učebniach informatiky mohli vidieť 
princíp programovania LEGO robota s rô-
znymi senzormi. Žiaci základnej školy pre-
javili záujem aj o tvorbu webov. Prakticky 

si vyskúšali meniť dizajn vytvorenej web 
stránky. Videli vytváranie jednoduchých 
počítačových sietí. Pokúsili sa o funk-
cionálne programovanie hravou formou. 
Mali možnosť prakticky retušovať a klo-
novať fotografie, vytvárať trojrozmerné 
objekty vo vektorovom grafickom editore.
Žiaci sa mali možnosť oboznámiť s novým 
študijným odborom Informačné a sieťové 
technológie, ktorý otvárame od školského 
roku 2018/2019. Štúdium je zamerané 
na konfiguráciu a administráciu sietí, 
serverových technológií a rôznych gener-
ačných systémov (WINDOWS, LINUX), 
na programovanie vo vyšších program-
ovacích jazykoch (JAVA, PYTHON, C, 
C++), spracovanie databáz, programo-
vanie robotov. Študenti budú poznať po-
drobne PC architektúru, diagnostikovať 
poruchy v oblasti hardvéru, softvéru.
V učebni ekonomiky žiakov najviac 
zaujala práca v programe ATF. Pod ve-
dením vyučujúcej v krátkom čase zvlád-
li voliteľné funkcie, nastavenie lekcie a 
snímok. 
Niektorí žiaci prejavili záujem absolvovať 
bezplatný kurz písanie na počítači.
Veríme, že i jeden deň strávený na net-
radičných hodinách v stredoškolských 
laviciach naplnilo predstavy a očakávania 
žiakov o svojej budúcej škole.
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Činnosť Žiackej školskej rady
Koordinátorky žiackej školskej rady: Mgr. Martina Chovancová a Mgr. Dana 
Janečková
Členmi žiackej školskej rady sú zástupcovia jednotlivých tried. Predseda žiackej 
školskej rady je zástupcom žiakov v rade školy.
Ima3kulácia 2017
Deň študentstva si SPŠ v Bardejove už 
tradične pripomína slávnostnou imatri-
kuláciou, ktorá má dve časti. V prvej, 
oficiálnej, si študenti i učitelia pripomenú 
Deň študentstva a udalosti Nežnej revolú-
cie a zároveň si tí, ktorí úspešne reprezen-
tovali na súťažiach a prispeli k rozvoju a 
dobrému menu školy, prevezmú z rúk ria-
diteľa školy ocenenia.
 
V tomto školskom roku Ing. Jaroslav 
Bujda poďakoval 13 študentom. Erika 
Dubňanská si prevzala ocenenie za 2. mie-
sto v celoslovenskom kole v 3D modelo-
vaní IPM STUDENT AWARD 2017, za 1. 
miesto v okresnom kole súťaže Hviezdo-
slavov Kubín,  za výborný prospech počas 
celého štúdia, aktívnu prácu v Žiackej 

školskej rade pri SPŠ počas celého štúdia, 
úspešné reprezentovanie školy v súťažiach 
Vansovej Lomnička, Matematický klo-
kan i za reprezentáciu školy v korešpon-
denčnej súťaži GENIUS LOGICUS počas 
celého štúdia.
Viktória Čontová bola ocenená za výsled-
ky v športových súťažiach počas celého 
štúdia – vicemajsterka kraja vo floorbal-
le, majsterka okresu v cezpoľnom behu, 
vzorná reprezentantka vo všetkých die-
včenských športových súťažiach, Ľuboš 
Felčík  za 1. miesto v obvodovom kole 
Olympiády z anglického jazyka a za 2. 
miesto v krajskom kole Olympiády z an-
glického jazyka a Mário Kavuľa (všetci 
4.D) za propagáciu školy na verejnosti v 
hudobnej kapele From The Inside.
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39. Ples priemyslovákov
Škola nie je len o skúšaní, písomkách a in-
ých povinnostiach. Mali by sme spoločný 
čas využívať na vzájomné spoznávanie a 
prežívanie krásnych chvíľ. Jednou z nich 
je aj každoročný ples, ktorý je pre všet-
kých nezabudnuteľný. Tento rok sa konal 
už 39. ples priemyslovákov, na ktorom sa 
spoločne zabávali učitelia, študenti aj ab-
solventi našej školy. O skvelú atmosféru sa 
postarala hudobná skupina Song z Rešova. 
Po niekoľkých tanečných kolách sa nám v 

programe predstavili naši štvrtáci so svo-
jimi zaujímavými scénkami a tancom. V 
závere programu vystúpil taktiež ĽS Čer-
hovčan, ktorý nám tancom a spevom sprí-
jemnil večer. Neodmysliteľnou súčasťou 
bola aj bohatá tombola a voľba kráľa a 
kráľovnej plesu. Stali sa nimi Adam Kuch-
cik a Patrícia Hudáčková. Veríme, že aj 
naďalej bude náš ples patriť k tým na-
jlepším…
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Valentínky aj na priemyslovke
V stredu 14. 2. 2018 mal každý dobrú 
náladu. Je totiž príjemné byť obdaro-
vaný, či už čokoládovým srdiečkom, ale-
bo milým slovom a úsmevom. Niektorí 
mali dokonca možnosť prečítať si slová 
venované z úprimného srdiečka pre ra-
dosť a dobrý pocit. Odkazy počas týždňa 
pribúdali v schránke tej „kamennej“ i 
v tej elektronickej, aby s očakávaním 
dorazili k svojim adresátom. Veríme, že 
potešili.
Vrátili sme sa v čase
RETRO – minulé roky, oblečenie, hudba, životný štýl. Retro je v súčasnosti stále ak-
tuálne a zdá sa, že na nás tieň retro doby dýcha z každej strany.
Žiacka školská rada po úspešnom minulom ročníku pripravila dňa 9. marca 2018 pre 
všetkých žiakov a učiteľov našej priemyslovky  RETRO DEŇ. Tento deň sa niesol v du-
chu návratu do čias mladosti našich rodičov či starých rodičov a nielen žiaci, ale aj uč-
itelia si prevetrali staré skrine a vymenili klasické oblečenie za originálne retro nápady.
V rámci Retro dňa sa konala aj malá výstava výpočtovej techniky z 90-tych rokov 
minulého storočia. Žiaci sa mohli registrovať do turnaja v hre TUNELLER 2.0 – je to 
hra bežiaca pod operačným systémom MS-DOS, má jednoduchú grafiku a veľmi jasný 
cieľ, zničiť protihráča. V turnaji išlo o čo najväčší počet vyhraných hier, ale poďako-
vanie patrí všetkým žiakom, ktorí sa do tohto turnaja zapojili.
Aby nám tieto krásne chvíle neuleteli z mysle, spravili sme si zopár pekných fotografií. 
Skonštatovali sme, že podobný deň si určite zopakujeme, lebo spomienky na roky naši 
rodičov sú krásne a neopakovateľné.



34

Deň narcisov – sme radi, že môžeme pomáhať
Deň narcisov sa už tradične koná na jar a jeho 
symbolom je žltý narcis – kvietok jari a náde-
je, ktorý si ľudia pripínajú v tento deň na svoj 
odev, a tak vyjadrujú solidaritu s onkolog-
ickými pacientmi. Aj tohto roku sa 13. apríl 
niesol v žltej farbe narcisov na podporu všet-
kých, ktorí čelia zákernej rakovine. Tejto zbi-
erky sa zúčastňuje množstvo dobrovoľníkov, 
medzi ktorými nechýbala ani naša škola a 
naše dobrovoľníčky z radov ŽŠR, ktorým sa 
podarilo vyzbierať peknú sumu 209,82 EUR.
Všetkým, ktorí nezostali v tento deň ľahosta-
jní k problémom iných, úprimne ďakujeme 
v mene Žiackej školskej rady i v mene Ligy 
proti rakovine. 

Vyhodnotenie súťaže o NAJ triedu
ŽŠR spolu s vedením našej školy vyhlásili v školskom roku 2017/2018 po prvýkrát  
súťaž o NAJ triedu Strednej priemyselnej školy v Bardejove. V čase od 1. októbra 2017 
do 30.apríla 2018 sme podľa vopred stanovených kritérií zapisovali do tabuľky body 
– za aktualizáciu nástenky, za správanie žiakov a v neposlednom rade za ich účasť na 
rôznych podujatiach, ktoré organizovala ŽŠR.  Po zrátaní všetkých získaných bodov 
sme dospeli k tomuto záveru:
 
1. miesto: titul NAJ triedy s počtom bodov 172 získala 2.C trieda, na ktorú čaká fi-
nančná odmena vo výške 150 EUR.
2. miesto: Na druhom mieste, s počtom získaných bodov 154 sa umiestnili naši prváci, 
konkrétne 1.A, za zaslúžené druhé miesto im patrí odmena a to deň organizovaného 
voľna.
3. miesto: Získať 
titul naj triedy sa 
veľmi snažili aj ži-
aci 3.C triedy, ktorí 
získali pekných 
137 bodov, za čo im 
patrí tretie miesto a 
odmena „Žolík“ 
pre každého žiaka.



34 35

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. Tradične sa v novembri
organizuje ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI, v decembri VIANOČNÁ KVAPKA 
KRVI a vo februári VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI. Okrem týchto organizovaných 
akcií chodili naši žiaci darovať krv pravidelne každé 3 mesiace, niektorí zas po vyzvaní 
z hematológie, ale aj samostatne kedykoľvek. 

Hodné nasledovania.....
Zdravie je jednou z najcennejších vecí na tom-
to svete, po ktorej túži každý z nás. Nie všetci 
majú to šťastie byť zdraví.
Sú ľudia, ktorí potrebujú našu pomoc v ake-
jkoľvek podobe. Svoju ľudskosť a láskavosť 
ukázali aj naši študenti zo IV.B, ktorí v apríli 
niekoľkými kvapkami krvi pomohli mnohým 
ľuďom. Uvedomili si dôležitosť vzájomnej 
pomoci a to, aké ľahké je priniesť človeku do 
života aspoň kvapku šťastia.

Aj priemyslovka pomáha!!!
Bez činu zostáva aj tá najkrajšia myšlienka 
bezcennou.
Naši žiaci nezostali len pri myšlienkach, ale 
chopili sa šance pomôcť.  Vo štvrtok 9. 11. 2017 
sa priemyslováci odhodlali pomáhať ľuďom v 
núdzi tak, že prišli darovať krv, najcennejšiu 
tekutinu v živote každého z nás.
Ďakujeme veľmi pekne darcom a dúfame, že 
každý rok sa nájdu študenti, ktorí budú 
chcieť pomáhať.
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Týždeň Ligy proti rakovine
Napriek tomu, že vývoj liekov napreduje 
pomerne rýchlym tempom, aj dnes ešte 
existujú ochorenia, pri ktorých sa často 
vyskytuje prívlastok nevyliečiteľné, či 
dokonca smrteľné. Jedným z nich je aj ra-
kovina. Toto ochorenie môže bez akých-
koľvek varovaní postihnúť kohokoľvek z 
nás či našich blízkych. Jeho priebeh býva  
nielen fyzicky, ale najmä psychicky veľmi 
ťažko zvládnuteľný.
Liga proti rakovine organizuje okrem in-
ých kampaní a podujatí aj Týždeň Ligy 
proti rakovine, ktorý sa tento rok usku-
točnil v  týždni od 23. do 27. októbra.
Jej cieľom je rok čo rok upozorniť širokú 
verejnosť na niektorú z tém, týkajúcich 
sa prevencie, zdravého životného štýlu a 
možností, ako môžeme predchádzať vzni-
ku nádorového ochorenia. Rozprávať sa 
o rakovine, motivovať ľudí k zdravšiemu 

životnému štýlu, k starostlivosti o zdravie 
a k pravidelnému pohybu.
Na našej škole sme sa k tejto preventív-
no- informačnej kampani zapojili pros-
tredníctvom návštevy miestnej pobočky 
Ligy proti rakovine, kde mali žiaci 2.B 
triedy možnosť prezrieť si priestory, ktoré 
navštevujú pacienti s touto diagnózou. Ži-
aci tiež absolvovali besedu s predsedníčk-
ou pobočky, pani Mgr. Kuzmišinovou, 
počas ktorej sa dozvedeli, kam sa môžeme 
obrátiť v prípade, že by sme v ťažkej ch-
víli potrebovali pomoc my alebo naši 
blízki. Žiaci si kontaktné údaje na telefon-
ickú, či mailovú Onkoporadňu prečítali z 
dostupných letákov ako i z nástenky vo 
vestibule školy, kde si mohli pozrieť aj 
kampaňové videá nahrané známymi slov-
enskými hercami na tému „Rozpávajme 
sa“.

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

Kto som, kam kráčam
Prednášky na tému  Kto som, kam kráčam prebiehali v dňoch 19.2., 19.3. a 15.5. 2018
pre žiakov 3.A, 3.C a 3.B tried. Viedla ich Mgr. Slavka Benková-Rybárová,  sociálny 
pedagóg z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.
Osobnosť je charakterizovaná určitými názormi a vzťahmi, radom dôležitých vlast-
ností a schopností, ktoré sa utvárajú 
postupne.  Utváranie osobnosti a jej 
zdokonaľovanie v priebehu života je 
dôsledok rôznych vplyvov, výchovy 
a sebavýchovy.
Mgr. Benková-Rybárová rozobera-
la osobnostné predpoklady , život-
né ciele, poslanie, priority a žiaci 
tiež  vyplňovali  dotazníky zamer-
ané na poznanie osobnosti, pričom  
hľadali možnosti, ako využiť svoje 
pozitívne stránky a ako je možné 
regulovať negatíva.
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Zdravá výživa a prevencia obezity mládeže
Témou prednášok Zdravá výživa a pre-
vencia obezity mládeže pre žiakov našej 
školy bola zdravá výživa, ktorá je považo-
vaná za základ zdravia. Prednášky sa 
konali pre žiakov 1. ročníka pod vedením 
Mgr. M. Feckovej z RÚVZ Bardejov  v 
dňoch  1.12.,  4.12. a  7.12.2017.
Výživa predstavuje súbor biochemických 
a fyziologických pochodov látok nevyh-
nutných k životu, ktoré organizmus pri-
jíma a využíva z vonkajšieho prostredia. 
Biologicky hodnotná výživa by mala 
pokrývať fyziologické potreby člove-
ka úmerne k jeho potrebám, vzhľadom 

k veku, pohlaviu a druhu vykonávanej 
práce.
Zdravá – racionálna výživa má významnú 
úlohu pre zdravie, zvyšuje odolnosť or-
ganizmu proti bežným infekciám, chráni 
pred obezitou a ďalšími chronickými 
ochoreniami. Je zdrojom energie, živín, 
vitamínov a minerálnych látok.
Pravidelný pohyb a správna výživa sú naj-
dôležitejšími faktormi v prevencii obezity 
a ňou súvisiacich ochorení, preto by mali 
byť základnými zložkami zdravého život-
ného štýlu každého človeka.

Svetový deň výživy
Svetový deň výživy, dňa 16. októbra si 
pripomenula naša škola symbolickým 
jablkom pre zdravie. Tento deň nás má 
vyzvať k zdravému stravovaniu, ktoré 
poskytuje telu dostatok energie, k vyko-
návaniu každodenných aktivít a nemalo 
by viesť k výkyvom telesnej hmotnosti. 
V zdravej strave je vyvážené zastúpenie 

troch hlavných zložiek – sacharidov, tu-
kov a bielkovín. Zdravá výživa ako súčasť 
zdravého životného štýlu je dôležitým 
faktorom prevencie ochorení.
V skutočnosti je zdravé stravovanie veľmi 
jednoduché, zaraďte ho do svojho života 
pre svoje zdravie. 
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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.

To všetko z lásky – domáce násilie
Touto témou oslovila Mgr. Miriam Kukulská z Centra pedagogicko-psychologickej po-
radne v Bardejove dňa 29. 11. 2017 žiakov 2. A a 2. B triedy.
Cieľom besedy bolo informovať žiakov o problematike domáceho násilia, o jeho 
príčinách, ako aj o potrebe jeho zásadného odmietnutia. Žiakom priblížila osobnosť a 
myslenie násilníka. Jeho presvedčenie o svete, vzťahoch, o druhých ľuďoch sú podľa 
psychológov úplne iné ako u normálnych ľudí. Žiaci si mali možnosť pozrieť doku-
mentárny film z projektu NEHEJTUJ!, kde odzneli výpovede žien, ktoré sa stali obeťa-
mi domáceho násilia a ktoré po rokoch týrania utiekli do azylových domov.

Červené stužky – výtvarná súťaž
V rámci 11. ročníka kampane Červené stužky 2017 sme sa zapo-
jili do rôznych aktivít, ktoré pripravilo MŠVVaŠ SR, Kancelária 
WHO na SK, mesto Žilina, Okresný úrad – odbor školstva v Žiline 
a Gymnázium sv. Františka v Žiline. Jednou z nich bola aj výtvar-
ná súťaž pre stredné školy pod názvom Červená stužka v boji proti 
HIV/AIDS. V rámci nej sa žiak Erik Ferenc z 3. B umiestnil na 2. 
mieste. Víťazovi blahoželáme.
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Medzigeneračné vzťahy
Dňa 21. a 22. marca 2018 sa uskutočnila 
beseda so žiakmi 2. A  a 2.C  triedy na tému 
Medzigeneračné vzťahy, ktorú si odborne 
pripravila Mgr. Slávka Benková-Ry-
bárová z Centra pedagogicko-psycholog-
ickej poradne v Bardejove.
Prednáška bola zameraná na problematiku 
vzťahov medzi generáciami, ktorá je jed-
ným z významných faktorov dynamiky 
spoločenského vývoja. Na úvod Mgr. 
Slávka Benková-Rybárová poznamenala, 
že  každého človeka v živote ovplyvňujú 
jeho skúsenosti. To, čo zažijeme, v akom 
prostrední vyrastáme, z toho sa odvíjajú 
naše postoje a názory. Životné skúseno-

sti každej generácie formujú hodnoty a 
normy každého človeka. Na postojoch a 
názoroch sa vo veľkej miere podieľa rodi-
na, kultúrne vzory a stereotypy. Rodina by 
mala byť miestom, kde načerpáme nové 
sily, kde sa cítime bezpečne a dáva základ 
na vytvorenie zdravých fungujúcich vzťa-
hov v budúcnosti.
V rámci prednášky mali žiaci možnosť 
formou aktivít vyjadriť sa k možnostiam  
rozvoja optimálnych vzťahov medzi gen-
eráciami prostredníctvom vzájomného 
porozumenia, záujmu o iných, tolerancii, 
vhodnej komunikácii, vzájomnej úcty a 
pomoci.

Svetový deň boja proti AIDS
Stredná priemyselná škola v Bardejove spolu s ostatnými školami na Slovensku sa 
zapojila do 11. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky 2017,  ktoré organizuje 
MŠVVaŠ SR, Okresný úrad – odbor školstva v Žiline a Gymnázium sv. Františka v 
Žiline.
1. decembra 2017 si pracovníčky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva – odd-
elenia epidemiológie Mgr. Mülerová, Mgr. Balažová a p. Hnaťová pripravili prednášku 

zameranú na otázky, čo 
je AIDS, cesty preno-
su HIV, súčasne žiakov 
informovali o prvých 
príznakoch infekcie HIV/
AIDS, prevencii pred 
nákazou vírusom HIV 
spôsobujúcim AIDS.

Činnosť  koordinátora výchovy ľudských práv
„Nedajú sa učiť ľudské práva spôsobom, ktorý je proti ľudským právam.“

Koordinátorka: Mgr. Nataša Dzubáková
Cieľom výchovy k ľudským právam je permanentné osvojovanie si vedomostí a 
zručností, ktoré prispejú k posilňovaniu ľudskej dôstojnosti, k vývoju demokratickej 
spoločnosti založenej na hodnotovom systéme, ako je rovnosť šancí, pluralita názorov 
,spravodlivosť.
V oblasti ľudských práv popri osvojovaniu pojmov ako morálka a právo, rasizmus, šo-
vinizmus, diskriminácia a intolerancia, je veľmi dôležité dokázať odhaľovať aj príčiny 
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Záložka do knihy – Literárne osobnosti môjho regiónu
Slovenská národná knižnica v Bratislave 
vyhlásila 5. ročník celoslovenského pro-
jektu Záložka do knihy, ktorý uvádza 
motto Literárne osobnosti môjho regiónu. 
Každej strednej škole, ktorá sa zapojí 
do projektu, je pridelená jedna zo slov-
enských stredných škôl, s ktorou si navzá-
jom vymenia vlastnoručne vytvorené 
záložky do knihy. Stredná priemyselná 
škola v Bardejove sa pravidelne zapája do 
uvedeného projektu a v tomto školskom 
roku našou partnerskou školou je SOŠ  
Považskej Bystrici.
Žiaci I.A, I.B a II.C triedy vytvori-
li zaujímavé záložky s motívmi nášho 

historického mesta, školy, študijných 
odborov, pripomenuli také osobnosti ako 
Leonard Stockel či Dávid Gutgesel, ktoré 
si vymenili so žiakmi odboru strojníctvo v 
SOŠ Považská Bystrica. 

Bardejovské suburbium na vlastné oči

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.

Areál židovských rituálnych budov je 
najvýznamnejšou lokalitou židovského 
kultúrneho dedičstva v Bardejove, ktorú 
UNESCO zaradilo medzi svetové kultúrne 
poklady nielen pre jej historický význam, 
ale aj ako svedectvo o jazykovo, kultúrne 
a nábožensky zmiešanej spoločnosti.
Žiaci II.C triedy mali možnosť vidieť ti-
eto priestory na vlastné oči. Vďaka 
fundovanému a pútavému výkladu 
pána Pavla Hudáka si prezreli ex-
teriér i interiér tohto jedinečného 
objektu.
Projekt s názvom Bardejovské sub-
urbium - záchrana, obnova a reštau-
rovanie Starej synagógy, ktorý bol 
podporený z Finančného mech-
anizmu EHP v rámci programu 
Zachovanie a revitalizácia kultúrne-
ho a prírodného dedičstva a ktorého 

správcom je Úrad vlády SR, sa chýli k 
svojmu záveru.
Vďaka finančnej podpore grantu vo výške 
649 703 eur sa podarilo rekonštruovať 
vzácnu synagógu a reštaurovať jej interiér 
tak, aby sa mohla stať reprezentatívnym 
priestorom pre uskutočňovanie výstav, 
koncertov či rôznych iných podujatí.
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Tokajícka tragédia
Každoročne 8. mája si pripomínane 
koniec druhej svetovej vojny a porážku 
fašizmu. Pri tejto príležitosti žiaci I.A a 
I.C sa zúčastnili exkurzie po pamätných 
miestach tejto tragédie v našom regióne. 
Hlavným cieľom bola návšteva Tokajíka - 
dediny na severovýchode Slovenska.
Pred sedemdesiatimi štyrmi rokmi tam 
nemeckí vojaci popravili 32 miestnych 
mužov. Dodnes tam žijú svedkovia tejto 
hrôzy. 
Múzeum, ktoré približuje udalosti, ktoré 
sa stali počas 2. svetovej vojny, sa na-
chádza priamo pri vstupe do dediny. “Som 
veľmi pyšná, že sa múzeum znova po pät-
nástich rokoch otvorilo. Návštevníci si 
môžu pozrieť, čo sa stalo 19. novembra 
1944,” uviedla starostka obce Jana Med-
vecová.
Poprava 32 miestnych je známa pod 
názvom Tokajícka tragédia. Nemecké 
jednotky vtrhli do obce a mužov z ded-
iny sústredili pri miestnom kostole.  Pod 

zámienkou, že idú kopať zákopy. Najm-
ladší, ktorý prežil, mal len 16 rokov. 
Deň po evakuácii fašisti podpálili dedinu 
zo všetkých strán. Tokajík sa premenil 
na hŕbu popola. Ostal len kostol a jedna 
vzdialenejšia chalúpka. „Zhorel nám celý 
dom, len pec z neho zostala. A murovaná 
pivnica. Tuším v nej boli aj dajaké ban-
durky, zemiaky, čo sme potom jedli,“ 
pokračuje v rozprávaní pani Medvedzová
Ľudia sa po oslobodení postupne vracali 
do svojej dediny. Nezostalo im nič, len zo-
pár vecí, čo si vzali pri odchode so sebou. 
Nemali strechu nad hlavou, nebolo ani čo 
poriadne jesť. Vdovy s deťmi sa usídlili 
na zhoreniskách svojich voľakedajších 
domčekov. „Na jar 1945 si začali stavať 
dočasné chatrče. Koliby upletené z prútia, 
oblepené hlinou a prikryté slamou. Ženy, 
deti a starci chodili bosí, otrhaní a vyhla-
dovaní,“ píše sa v kronike.
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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.

Živá červená stužka
Žiaci našej školy zviditeľnili 1. december – Svetový deň boja proti AIDS vytvorením 
„živej“ červenej stužky. V priestoroch našej školy sa žiaci 2., 3. a 4. ročníka spojili a 
vytvorili symbol kampane boja proti AIDS – červenú stužku. Na sebe mali časť odevu 
v červenej farbe, červenú čiapku, ktorú si 
vyhotovili z krepového papiera.  Celkovo 
sa natýchto aktivitách, venovaných boju 
proti AIDS zúčastnilo cez 150 žiakov našej 
školy.
Obchodovanie s ľuďmi 
Dňa 11. novembra 2017 sa uskutočnila 
beseda so žiakmi 3. ročníka na tému Obcho-
dovanie s ľuďmi pod vedením Mgr. Miriam 
Kukulskej z Centra pedagogicko-psycho-
logickej poradne v Bardejove.
Cieľom besedy nebolo podať žiakom len  
štatistické údaje o stratených osobách, o 
raste počtu prípadov obchodovania s ľuďmi 
a s ním súvisiaceho zneužívania a vyko-
risťovania, ale dať praktické rady, ako sa 
bezpečne a obozretne správať v neznámom 
prostredí, ako rozpoznať pochybné ponuky 
práce v cudzine a ako a kam sa efektívne 
obrátiť so žiadosťou o pomoc. 
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Tadiaľ cesta nevedie
Hľadajme lepšie možnosti – prevencia látkových a nelátkových závislostí.
V rámci preventívnych aktivít proti drogovej závislosti návykových látok a iných 
druhov závislosti bola na našej škole zrealizovaná dňa 19. 2. 2018 séria  besied so žiak-
mi 2. ročníka sociálnou pedagogičkou Mgr. Miriam Kukulskou, pracovníčkou Centra 
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Bardejove. 

Obsahová náplň:
- charakteristika pojmu závislosť
- rozdelenie závislosti, druhy závislosti
- dôvody vzniku závislostí
- prejavy závislosti
- vplyv vzniku závislosti na kvalitu života
- súvis nelátkovej a látkovej závislosti
- následky závislostí na našu budúcnosť
- konkrétne príklady gamblerstva a ich vplyv na rodinu
- nebezpečenstvá experimentovania s drogami
- dôležitosť zásahu odborníka na závislého človeka
- zodpovednosť za vlastné rozhodnutia

Cieľom besedy bolo eliminovať riziko vzniku látkovej, resp. nelátkovej závislosti, 
pomôcť mladým ľuďom, aby uprednostnili svoje zdravie pred užívaním drog. Infor-
movať ich o nebezpečenstve a zdravotných rizikách experimentovania s drogou, o 
nepriaznivom vplyve akéhokoľvek druhu závislosti na kvalitu života. Mgr. Kukulská 
vysvetlila prejavy a príčiny vzniku závislosti. Zdôraznila, že užitím drogy sa problémy 
nevyriešia, skôr prehĺbia a každý musí niesť zodpovednosť za vlastné rozhodnutie.
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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:

Beseda voda a život 2018
V ochrane a podpore zdravia má zdravotne 
bezpečná pitná voda rozhodujúci význam. 
Kvalitná pitná voda je nenahraditeľnou 
zložkou pitného režimu a najdôležitejšou 
súčasťou potravinového reťazca. Kval-
ita pitnej vody a tekutín z nej pripravo-
vaných v správnom množstve a zložení sú 
dôležitým predpokladom nielen ochrany a 
podpory zdravia ale i pracovnej výkonno-
sti.
Ochrana vodných zdrojov, voda a jej hos-
podársky význam, ochrana územia v čase 
povodní. Aj to bola téma besedy  Ing. 

Hrozekovej z Regionálneho úradu vere-
jného zdravotníctva v Bardejove na tému 
VODA A ŽIVOT, ktorej sa zúčastnili žiaci 
1. B a 1.C triedy SPŠ Bardejov
Beseda sa konala v stredu 21. marca 2018 
pri príležitosti Svetového dňa vody.
Naša vďaka patrí Ing. Hrozekovej za jej 
čas a ochotu prísť medzi našich študentov

1. Slovenský raj
2. Medzinárodný deň vody

3. Svetový deň Zeme
4. Deň slnka

5. Nástenka ETUE
6. Fajčenie

V úvode školského roka prebehol zber papiera.
Počas celého školského roka prebiehalo hodnotenie čistoty a poriadku tried.



44 45

ZO ŽIVOTA ŠKOLY
Zoznamovací výlet žiakov prvého ročníka SPŠ v Bardejove
V tradícii prváckych zoznamovacích 
výletov, založenej minulý rok, sme ch-
celi pokračovať aj tohto roku. Vytvoriť 
nové priateľstvá nám ponúkol výlet do 
Vysokých Tatier.
V utorok 26.9.2017 sa dva autobusy so 
žiakmi, ich triednymi učiteľmi a Ing. Pop-
jakom nasmerovali na Tatry, konkrétne do 
Kežmarských Žľabov.
Po ubytovaní a posilňujúcom obede naša 

cesta viedla do Starého Smokovca, kde bol 
začiatok túry na Hrebienok, k Vodopádom 
Studeného potoka a Reinerovej útulni. 
Tam sme sa posilnili a okrem krásnych 
vyhliadok, ktoré sa nám ponúkali, sme 
obdivovali aj líšku Elišku.
Po večeri sme pripravili ohnisko a všetko 
potrebné na opekanie. Kto vládal, zah-
ral si futbal, a viacerí oprášili aj ľudové 
pesničky. 

Otestovali svoju kondičku
Žiaci III. A a III.C sa zúčastnili 
dvojdňového turisticko-poznáva-
cieho výletu v našich veľhorách. Na 
niekoľkohodinovej túre na Zelené 
pleso zažili vrtochy tatranského 
počasia od zubatého slnka, dažďa, 
snehu či štipľavého vetra až po nád-
herný pocit v cieli. Krásny zážitok 
priniesol i ďalší deň, a to Chodník 
v korunách stromov v Bachledovej 
doline.
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Študenti SPŠ boli súčasťou osláv Dňa polície 2017 v Prešove
Dňa polície 2017 v Prešove sa 14. sep-
tembra zúčastnili aj študenti SPŠ, ktorí 
vystupovali v rámci ukážky simulovanej 
dopravnej nehody a súčinnosti integro-
vaného záchranného systému.
Nezodpovedný mladý vodič pod vplyvom 
alkoholu najskôr zrazil dvoch chodcov a 
v snahe utiecť z miesta nehody narazil do 
iného vozidla a zranil ďalších troch ľudí.  
Nehodu videli náhodní okoloidúci, privo-

lali záchranárov a do príchodu lekárov sa 
snažili zraneným dať prvú pomoc.
Našťastie to bola iba ukážka. Na jednej 
strane mala upozorniť na to, čo môže 
spôsobiť ľahkovážnosť, nezodpovednosť a 
bezohľadnosť, na druhej strane bola ukáž-
ka demonštráciou spolupráce, dôležitosti a 
náročnosti práce záchranárov, hasičov a v 
neposlednom rade aj policajtov.

SPŠ ocenená ministrom vnútra SR
Odbor prevencie kriminality Kancelárie 
ministra vnútra Slovenskej republiky v 
rámci svojich aktivít udelil 14.9.2017 ceny 
za prínos v oblasti prevencie kriminality 
za rok 2016.
Cena Ministerstva vnútra Slovenskej re-
publiky sa udeľuje za realizované aktiv-
ity v oblasti prevencie kriminality a je 
čestným vyznamenaním pre organizácie 
a jednotlivcov, ktorí svojimi aktivitami 
prispievajú k zvyšovaniu bezpečnosti na 
národnej, regionálnej a miestnej úrovni.
Kandidáti na Cenu prevencie kriminality 
sa nominujú každoročne len za jeden kraj 
a v tomto roku boli ocenené v rámci Dňa 
polície 2017 tri subjekty z Prešovského 
kraja v troch kategóriách, jeden za každú 
kategóriu – samospráva; občianske združe-

nie, nadácia, nezisková organizácia a iný 
subjekt (jednotlivec, vzdelávacia inštitú-
cia, podnikateľský subjekt). V kategórii 
iný subjekt získala cenu Stredná priemy-
selná škola v Bardejove za dopravno-pre-
ventívne projekty realizované v spolupráci 
s Dopravným inšpektorátom Okresného 
riaditeľstva PZ v Bardejove.
Ocenenie v oblasti prevencie kriminality 
odovzdal Ing. Jozef Halcin, riaditeľ odbo-
ru prevencie kriminality MV SR. 
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Projekt Erasmus+ na priemyslovke pokračuje
Krátkodobé medzinárodné výmen-
né pobyty mládeže sú neoddeliteľ-
nou súčasťou štúdia na SPŠ v 
Bardejove. Po návšteve Paríža a 
Verdunu v decembri 2016 naším 
ďalším cieľom bolo Nemecko, kde 
sme navštívili mestá Frankfurt nad 
Mohanom, Gießen v Hesensku a 
predovšetkým hlavné mesto zjed-
noteného Nemecka Berlín. Počas 
týždňového pobytu v Nemecku sme 
navštívili aj bývalý koncentračný 
tábor Dora-Mittelbau, v ktorom  
nacisti  vyrábali svoju tajnú zbraň 
raketu V2.
V tomto školskom roku máme pred sebou ešte návštevu Poľska a v závere projektu 
mesto Lyon a južné Francúzsko. V rámci  projektu, ktorý je zameraný na dve svetové 
vojny, žiaci môžu hlbšie spoznať naše spoločné dejiny, vidieť rovnaké udalosti z rô-
znych uhlov pohľadu a predovšetkým nadviazať nové priateľstva.

Bol to neopísateľný zážitok. Piatkové 
popoludnie 19.1.2018  v obradnej sie-
ni Mestského úradu v Bardejove patrilo 
udeľovaniu Ceny primátora mesta Borisa 
Hanuščaka .
Takéto významné ocenenie si prevzala aj 
žiačka 4. ročníka odboru technické lýce-
um so zameraním na strojárstvo Strednej 
priemyselnej školy v Bardejove Erika 
Dubňanská. Počas celého štúdia sa veľmi 
aktívne zapája do mimovyučovacej čin-
nosti i podujatí organizovaných v rámci 
práce žiackej školskej rady.
Pod odborným vedením Ing. Petra  Simka 
s prácou Vibračná brúska získala cenné 2. 
miesto v prestížnej celoslovenskej súťaži 
IPM STUDENT AWARD. Túto  súťaž vy-
hlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výsku-
mu a športu SR , Štátny inštitút odborného 
vzdelávania a IPM SOLUTIONS, s. r. o. 
pre študentov stredných odborných škôl.  
Ide o návrh a technické riešenie vibračnej 
brúsky, a to formou 3D modelu v pro-
grame CREO. Popredné umiestnenie je o 
to cennejšie, keďže v doterajšej 16-ročnej 
histórii súťaže je Erika Dubňanská jedinou 

študentkou, ktorá sa umiestnila na víťaz-
ných priečkach.

Erika Dubňanská získala Cenu primátora mesta Bardejov
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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

DOVIDENIA  2023
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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. Nikola Balážová
2. Róbert Brindza
3. Jakub Čiernik
4. Mário Firment
5. Jakub Goldschmidt
6. Filip Harbaľ
7. Dominika Havirová
8. Tamara Hrivniaková

9. Jakub Hudačin
10. Samuel Chovanec
11. Šimon Kačur
12. Adam Katrinič
13. Martin Košša
14. Matúš Lakota
15. Denisa Lukáčová
16. Tadeáš Manik

17. Lukáš Mihalčin
18. Natália Olenčinová
19. Martin Paľa
20. Benjamín Pšenčík
21. Peter Renčko
22. Kristián Sobek
23. Jakub Tipul
24. Renáta Žatkovičová

I.A - Ing. Alžbeta Hovancová, 3650 M staviteľstvo

I.B - Mgr. Dušan Marinko, 3918 M technické lýceum, 2675 M elektrotechnika
1. Artúr Baranok
2. Matúš Belejčák
3. Patrik Biško
4. Marek Boruv
5. Martin Bosák
6. Dávid Čech
7. Dávid Čech
8. Martin Čurný
9. Samuel Dočar

10. Matej Džamba
11. Tomáš Gajdár
12. Kristián Gallik
13. Róbert Glovňa
14. Ján Hajduk
15. Jakub Halaj
16. Kristián Hankovský
17. Viliam Knap
18. Dávid Kocúr

19. Attila Kubját
20. Roman Kušnier
21. Marek Maťaš
22. Matej Paňko
23. Marek Šoltýs
24. Jakub Tilický
25. Jakub Tomko
26. Rastislav Vojčík

I.C - Mgr. Mária Jajková, 3918 M technické lýceum
1. Dávid Hiščár
2. Šimon Hnát
3. Denis Hnidenko
4. Slavomír Homoľa
5. Jakub Jedinák
6. Patrik Jendrej
7. Jakub Kačmár
8. Adam Katrenič
9. Timotej Kendra

10. Timotej Kohút
11. Matej Kundrat
12. Dominik Kuruc
13. Dávid Kušnír
14. Kristián Legnavský
15. Daniel Lukáč
16. Šimon Martiček
17. Zuzana Poláková
18. Alexander Potanovič

19. Filip Sivák
20. Peter Svoboda
21. Patrik Štefančin
22. Dávid Šutor
23. Benjamín Vajda
24. Richard Vavrek
25. Jozef Benjamín Vertaľ
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1. Jakub Hiščár
2. Damián Horbaj
3. Peter Kaliňák
4. Martin Kaščák
5. Stanislav Končár
6. Sabína Konkoľová

7. Slavomír Laura
8. Jozef Mackanič
9. Matúš Očipka
10. Ján Sabol
11. Samuel Staš
12. Jana Štafuriková

13. Dominik Tarcala
14. Martin Timura
15. Radoslav Voľanský
16. Gregor Zápotocký
17. Jakub Zlacký

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

II.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 Haninčík
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 Augustín Šinaľ
20. Jakub Štefanov
21. Viktor Velička
22. Eduard Zvodz

II.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. Martin Fertaľ
8. Markus Haluška
9. Lukáš Hudák

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

19. František Onderko
20. Alex Philippi
21. Jakub Plaskoň
22. Dávid Puzder
23. Radovan Radvanský
24. Branislav Ribovič
25. Šimon Tidik
26. Marek Varholík
27. Matúš Volk

2. ročník
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3. ročník

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. Dávid Sirý
19. Samuel Vasilenko
20. Martina Želizňaková

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

III.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. Miroslav Kačmár
11. Daniel 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

III.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
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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

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

IV.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

IV.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

IV.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

4. ročník
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