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Správa 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach 

v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 9/2006 Z. z.  
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Bardejov, 30.06.2015 



Základné identifikačné údaje (§ 2. ods. 1a) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedúci zamestnanci školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada školy 

 

Funkcia Titl., meno, priezvisko 

Predseda Ing. Peter Simko 

Podpredseda Stanislav Hankovský 

Tajomník Ing. Jaroslav Bujda 

Zástupca nepedagogických zamestnancov Ján Danečko 

Zástupcovia rodičov Ľuboš Leško 

  Mária Kmecová 

Zástupcovia zriaďovateľa MUDr. Boris Hanuščak 

 Ján Paľa 

 Ing. Martin Choma 

 PhDr. Radovan Vasiľ 

Zástupca žiakov Patrik Pavel 

 

 

 

 

 

Názov školy Stredná priemyselná škola Bardejov 

Adresa školy Komenského 5, 085 42 Bardejov 

Telefón/Fax +421 54 472 24 50 

E-mail 

riaditel@sps-bj.vucpo.sk 

sekretariat@sps-bj.vucpos.sk 

ekonom@sps-bj.vucpo.sk 

Zriaďovateľ 

Prešovský samosprávny kraj 

Námestie mieru 2 

080 01 Prešov 

Funkcia Meno, priezvisko Telefón 

Riaditeľ Mgr. Vladimír Jacenko 054/4722450 

Zástupca riaditeľa školy Ing. Jozef Prexta 054/4722450 

Zástupkyňa riaditeľa školy Ing. Mgr. Helena Labancová 054/4722450 

mailto:riaditel@sps-bj.vucpo.sk
mailto:sekretariat@sps-bj.vucpos.sk
mailto:ekonom@sps-bj.vucpo.sk


Rada rodičov 

 

Funkcia Titl., meno, priezvisko 

Predseda Ľuboš Leško 

Podpredseda Stanislav Hankovský 

Tajomník Mária Kmecová 

Pokladník Ing. Pavol Petrík 

Revízna komisia 

Beáta Jureceková 

Renáta Mašlárová 

Ľudmila         Kuľková 

 

 

 

Údaje o počte žiakov školy (§ 2. ods. 1 b) 
 

Počet žiakov školy: 375 

Počet tried: 16 

 

Podrobnejšie informácie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda Počet žiakov 

I.A 22 

I.B 19 

I.C  26 

I.D 30 

II.A 23 

II.B 22 

II.C 25 

II.D 20 

III.A 27 

III.B 23 

III.C 25 

III.D 25 

IV.A 27 

IV.B 22 

IV.C 12 

IV.D 27 



Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka (§ 2. ods. 1 písm. d)) 
 

Prijímacie konanie 1. kolo 1. termín sa uskutočnilo dňa 11.05.2015, prijímacie konanie 1. kolo 2. 

termín sa konalo dňa 14.05.2015. Do 2. kola prijímacieho konania sa nikto neprihlásil. 

 

 

P. č. Kód a názov študijného odboru 
Počet prijatých 

žiakov 

Počet zapísaných 

žiakov 

Počet voľných 

miest 

1. 3765 M technika a prevádzka dopravy 28 9 11 

2. 3650 M staviteľstvo 27 14 16 

3. 2675 M elektrotechnika 55 27 4 

4. 3918 M technické lýceum 54 30 0 

Spolu 164 80 27 

 

 

 

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov (§ 2 ods. 1 písm. e) 
 

Prospech žiakov za II. polrok šk. roka 2014/2015 

 

Trieda 
Počet 

 žiakov 

Vyzname-

naní 

Prospeli  

veľmi dobre 
Prospeli Neprospeli 

Neklasifiko-

vaní 

I.A 22 0 4 18 - - 

I.B 19 4 8 7 - - 

I.C 26 6 4 16 - - 

I.D 30 5 9 16 - - 

II.A 23 0 2 21 - - 

II.B 22 2 5 15 - - 

II.C 25 3 7 15 - - 

II.D 20 2 5 13 - - 

III.A 27 0 9 18 - - 

III.B 23 7 6 10 - - 

III.C 25 5 4 16 - - 

III.D 25 4 5 16 - - 

IV.A 27 0 1 26 - - 

IV.B 22 5 3 14 - - 

IV.C 12 0 5 7 - - 

IV.D 27 3 5 19 - - 

 

 

 

 

 

 

 



Dochádzka žiakov za II. pol rok šk. roka 2014/2015 

 

Trieda 
Počet 

 žiakov 

Zameškané 

 hod. 

Zameškané  

hodiny na 

žiaka 

Ospravedlne

né  

hodiny 

Neospravedl

nené 

 hodiny 

I.A 22 1079 49,05 1078 1 

I.B 19 983 51,74 983 0 

I.C 26 727 27,96 721 6 

I.D 30 1512 50,40 1506 6 

II.A 23 1575 68,48 1556 19 

II.B 22 833 37,86 830 3 

II.C 25 1090 43,60 1073 17 

II.D 20 955 47,75 948 7 

III.A 27 1090 40,37 1072 18 

III.B 23 1179 51,26 1162 17 

III.C 25 1838 73,52 1823 15 

III.D 25 2389 95,56 2386 3 

IV.A 27 1235 45,74 1234 1 

IV.B 22 616 28,00 616 0 

IV.C 12 636 53,00 636 0 

IV.D 27 1713 63,44 1713 0 

          

 

 

 

 

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky 

 

Predmet Úroveň Počet (M/Ž) 
  EČ 

počet 

PFIČ 

počet 

1 

Ústna 

2 

Ústna 

3 

Ústna 

4 

Ústna 

5 

Ústna 

Ústna 

priemer 

Ústna 

počet 

anglický 

jazyk 
B1 60 56/4 59 59 17 12 18 13  2,45 60 

slovenský 

jazyk a 

literatúra 

 88 83/5 88 88 19 25 39 5  2,34 88 

nemecký 

jazyk 
B1 15 15 15 15  7 8   2,53 15 

ruský jazyk B1 13 12/1 13 13 3 3 7   2,31 13 

matematika  10  10         

 

 

 

 

 

 



Zoznam študijných odborov a ich zameraní (2. ods. 1 písm. f) 

 

Trieda Študijný odbor, zameranie 

I.A 3765 M technika a prevádzka dopravy 

I.B 3650 M staviteľstvo 

I.C 2675 M elektrotechnika 

I.D 3918 M technické lýceum 

II.A 3765 M technika a prevádzka dopravy 

II.B 3650 M staviteľstvo 

II.C 3918 M technické lýceum, 2675 M  elektrotechnika 

II.D 3918 M technické lýceum 

III.A 3765 M technika a prevádzka dopravy, 2675 M elektrotechnika 

III.B 3650 M staviteľstvo 

III.C 3918 M technické lýceum 

III.D 3918 M technické lýceum 

IV.A 3765 6 technika a prevádzka dopravy 

IV.B 3650 6 staviteľstvo 

IV.C 2675 6 elektrotechnika 

IV.D 3918 6 technické lýceum 

 

 

Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy (§ 2. ods. 1 písm.  g)   

 

 

Zamestnanci 

 

Pracovný pomer 

Pracovný pomer 
Počet pedag. prac. 

(učitelia, vychovávatelia) 
Počet nepedag. prac. 

Spolu: 40 11 

TPP  33 8 

Z toho:Znížený úväzok 3 0 

DPP 4 1 

ZPS 0 2 

Na dohodu 3 0 

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

 

Počet Nekvalifikovaných Kvalifikovaných Spolu 

učiteľov 2 34 36 

vychovávateľov 0 4 4 

asistentov učiteľa 0 0 0 

spolu 2 38 40 



 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy (§ 2. ods. 1 písm. h) 

 

 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov 

1. atestácia 1 

2. atestácia 1 

Aktualizačné vzdelávanie 9 

Funkčné inovačné vzdelávanie 1 

Inovačné vzdelávanie 5 

Adaptačné vzdelávanie 3 

doplňujúce pedagogické 0 

vysokoškolské pedagogické 0 

vysokoškolské nepedagogické 0 

 
 

 

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti  (§ 2. ods. 1 písm. i) 

          

 

Predmetová komisia spoločenskovedných predmetov 

v školskom roku 2014/ 2015 
 
 
Zloženie predmetovej komisie: 
Predseda: Mgr. N. Dzubáková  - SJL, OBN 

Členovia:   Mgr. M. Miklošová -   SJL  

Mgr. R. Popovcová -   SJL, DEJ 

Mgr. Z. Hrubá         -   ETV 

                        Mgr. Ľ. Falat           -   EKL           

Mgr. S.Marcin        -   NAV 

 

Zameranie činnosti  

 Plán práce PK bol zameraný na skvalitnenie  vzdelávacej a výchovnej práce vyučovacieho 

procesu v jednotlivých predmetoch, čo si vyžadovalo: 

–  tímovú prácu všetkých členov PK 

–  aktívnu spoluprácu  s vedením školy 

–  realizovať vyučovací proces podľa najnovších požiadaviek školského vzdelávacieho programu 

–  vykonávať kontrolu a hodnotenie vedomostí priebežne formou kontrolných testov 

i individuálne  

–  práca formou krúžkovej činnosti pre žiakov maturitných ročníkov umožnila viac sa venovať 

analýze textov (N. Dzubáková, M.Miklošová, R. Popovcová) 

–  aktívnu účasť žiakov na kompletizáciu školskej knižnice v nových priestoroch DM 

–  sebahodnotenie vlastnej práce 

Neodmysliteľnou súčasťou výchovnovzdelávacieho procesu je aj aktívna účasť študentov 

na voľnočasových aktivitách, ako sú súťaže, kultúrne podujatia, výstavy, besedy ...  

 

 



 

Prehľad činnosti členov PK 

 

Vzdelávacia oblasť 

-vypracovanie výchovnotematických plánov 

- úprava  maturitných zadaní podľa vyhlášky MŠ SR 

- vypracovanie kritérií hodnotenia v predmete SJL, OBN, DEJ, EKL 

-vzájomné hospitácie 

- vypracovanie testov na prijímacie skúšky zo SJL /N. Dzubáková, M. Miklošová, / 

 

Mimovyučovacie aktivity 

- súťaže: školské kolo HK  poézia    1. miesto - M. Gal      4.C 

                                                              2. miesto -  Hankovská  3.C 

                                                              3. miesto - M. Daňko   2.C 

                                             próza        1. miesto - E. Dubňanská 1.D 

                                                              2. miesto - M. Cingeľová 2.A 

 

- okresné kolo HK: Erika Dubňanská  1. miesto 

- účasť na krajskom kole HK v DJZ v Prešove   

 

Kultúrne podujatia 

              - návšteva predstavenia Taký je život lll – N.Dzubáková    2.A  

              - návšteva výstavy 150 rokov Matice slovenskej –N.Dzubáková   2.A 

              - divadelné predstavenie S.Holmes – muzikál     2.C 

             -  divadelné predstavenie Obchod na korze     1.D 

             -  exkurzia Postopách hrdinov 1.a2. svetovej vojny – R. Popovcová 

             -  organizácia div. Predstavenia pre pedagógov – Návšteva starej dámy 

             -  N. Dzubáková : návšteva výstav v HOS, S-P dome  

 

Ďalšie aktivity 

Záložka do knihy – projekt Moja škola, môj odbor /družobná škola SOSŠ Šaľa/ 

Rozhoduj o Európe – odborný seminár Centrum pre Európu pre školy nášho regiónu Prešov,  

Vranov nad Topľou,  Stará Ľubovňa, Svidník 

 

Propagácia školy v regionálnej tlači – BN 

N. Dzubáková  - DOD, Ples priemyslovákov 

                         - Týždeň vedy a techniky, Priemyslováci v parlamente i prestížnej automobilke 

R. Popovcová   - propagácia v BTV  

                           

Propagácia SPŠ na základných školách 

Rodičovské združenia: 

N. Dzubáková - 3.ZŠ 

M. Miklošová – ZŠ Raslavice 

Maturitné skúšky 

Zloženie maturitných komisií:  predsedníčka PMK Mgr. I. Paulovská 

                                                                

Výsledky EČ MS: 

N. Dzubáková  - predsedníčka ŠMK a PMK na Gymnáziu L S 

M. Miklošová  - predsedníčka PMK na Gymnáziu LS /NEJ/ 

 

 



 

Krúžky 

Rozvíjaj vedomosti o umeleckej literatúre                 -  N. Dzubáková,  

Literárny seminár, Fotografický krúžok                      -  R. Popovcová,  

Interpretácia literárneho textu, Čítanie s porozumením    -  M. Miklošová  

                                                 

Ročenka školy 2014/2015 – N. Dzubáková 

 

Profesionálny rast 

Každý člen PK má záujem poznať najnovšie trendy v oblasti pedagogiky a psychológie  

i inovácie vo svojom predmete, aby tak zvýšil starostlivosť o svoj ďalší odborný a pedagogický 

rast . 

 

Návrhy na zefektívnenie vyučovania: 

- kompletizácia odbornej učebne 

- nákup najnovšej odbornej a umeleckej literatúry, CD - literárna osmička 

 

 

                                                                                          Predseda PK : Mgr. Nataša  Dzubáková  

 
 
 

 

     

Správa predmetovej komisie prírodovedných predmetov  

v školskom roku  2014/2015 

 

Zloženie predmetovej komisie: 

Predseda: Mgr. Dana Janečková 

 

Členovia: Mgr. Anna Guľová, Mgr. Andrej Soroka, Mgr. Mária Jajková, RNDr. Oľga Poliaková, 

Ing. Ľudmila Skoncová,  Ing. Jaroslav Bujda, Mgr. Dušan Marinko 

  

Predmetová komisia prírodovedných predmetov je organizovaná pre predmety 

MATEMATIKA, APLIKOVANÁ MATEMATIKA, FYZIKA, APLIKOVANÁ FYZIKA  

A APLIKOVANÁ CHÉMIA. Komisia má 9 členov, sú to  pedagogickí zamestnanci, ktorí 

vyučujú dané  predmety. V priebehu školského roka zasadala predmetová komisia  8 krát. 

Pracovala podľa plánu činnosti PK, aktualizovaného podľa vzniknutej situácie a potreby.  

 

Naši žiaci sa zapojili do niekoľkých matematických súťaží:    

            Do medzinárodnej matematickej súťaže Matematický klokan, organizovanej pre žiakov 

základných a stredných škôl sa zapojilo 21 žiakov, v kategóriách  Kadet O12 - žiaci 1. a 2. ročníka 

SOŠ a Junior O34 - žiaci 3. a 4. ročníka SOŠ. Úspešnými riešiteľmi v kategórii O12  boli 5  žiaci 

z tried 1.C,D a 2.C,D. Z nich žiačka 1.D triedy,  Erika Dubňanská, sa stala úspešnou riešiteľkou 

s percentilom 98,9, na druhom mieste žiak 1.C triedy Šimon Tej s percentilom 98,4 a tretí v poradí 

s percentilom 97,8 žiak 2.D triedy Marek Knapčík. V kategórii O34 súťažilo 10  žiakov a z nich  

boli úspešní dvaja riešitelia. Žiačka Zuzana Benková z 3.B triedy, úspešná riešiteľka s percentilom 

99,1 a zároveň školská šampiónka, na druhom mieste v rámci školy sa umiestnil Tomáš Grega 



z 3.B triedy. Výkony úspešných riešiteľov boli ohodnotené aj cenami: pera a náramky s logom 

súťaže a školská šampiónka bola odmenená USB kľúčom a praktickou skladacou fľašou. 

Do korešpondenčnej súťaže GÉNIUS LOGICUS, pod vedením koordinátora Mgr. 

Jajkovej,  sa zapojilo v dvoch kategóriách  10 žiakov. V kategórii bez merania času s úspešnosťou  

65% získala Zuzana Benková žiačka 3.B triedy ocenenie veľmi dobrý riešiteľ.  

V tomto školskom roku si dobrovoľne zvolilo maturitnú skúšku z matematiky 10 žiakov.  

Zúčastnili sa písomnej formy externej časti maturitnej skúšky (úroveň B).  

Výchovno - vzdelávacia činnosť  

Učitelia jednotlivých predmetov vypracovali tematické výchovnovzdelávacie plány, 

štandardy za predmety fyzika, aplikovaná fyzika, matematika, aplikovaná matematika 

a aplikovaná chémia. Učitelia matematiky zostavili úlohy na prijímacie pohovory, konané 

v dvoch kolách. Uskutočnili sa vzájomné hospitácie členov predmetovej komisie, ktoré slúžili ako 

účinná metóda pedagogickej diagnostiky.   

Tento školský rok bola  učebňa  MATEMATIKY vybavená o dataprojektor a interaktívnu 

tabuľu, čo prispelo k skvalitneniu výučby v tejto učebni. 

RNDr. O. Poliaková absolvovala aktualizačné vzdelávanie – akreditovaný kurz,  s názvom 

Návrh maturitných zadaní z matematiky 

Krúžková činnosť 

Na škole pracovali 3 prírodovedné krúžky, do ktorých boli zapojení žiaci so všetkých 

ročníkov: 

 

- Potrebujeme matematiku?– RNDr. O. Poliaková 

- Pohodová matematika – Mgr. M. Jajková 

- Matematika bez strachu – Mgr. M. Jajková 

- Matematika zábavne i vážne – Mgr. D. Janečková. 

 

Odborné exkurzie podľa plánu: 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Bardejov, predmety F, Ch. -  Ing. J.  Labanc,  

     -  Mgr. D. Janečková 

Tepláreň na biomasu, Bardejov - Ing. J.  Labanc. 

 

Za tvorivú prácu a zodpovedný prístup by som sa chcela v závere poďakovať všetkým členom 

predmetovej komisie: pani Mgr. Guľovej, pani Mgr. Jajkovej, Ing. Labancovi, Mgr. Marinkovi, 

pani RNDr. Poliakovej, pani Ing. Skoncovej, Mgr. Sorokovi, Ing. J. Bujdovi . 

 

V Bardejove dňa 25.6.2015     

 

       Predseda  PK: Mgr. D. Janečková 

 



Správa predmetovej komisie cudzích jazykov  

v školskom roku  2014/2015 

 

 

Zloženie predmetovej komisie: 

Predseda: PhDr. Ondrus (RUJ/ANJ) 

Členovia: Ing. Otília Beňová (ANJ), Mgr. Dušan Marinko (ANJ), Mgr. Júlia Hriceková (RUJ), 

Mgr. Zuzana Hrubá (NEJ), Mgr. Jana Petrušová (ANJ), Mgr. Magdaléna Miklošová 

(NEJ), Mgr. Martina Chovancová (NEJ/ANJ) 

 

Zameranie PK: ANJ, NEJ, RUJ 

- V školskom roku 2014/2015 sa žiaci vo všetkých odboroch učili dva cudzie jazyky. Členovia PK 

absolvovali rôzne školenia a kurzy organizované MPC v Prešove a inými inštitúciami.  

- Používané učebnice: ANJ – Solutions , RUJ – Echo, NEJ – Tangram  

- V decembri sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom a nemeckom jazyku. 

 

Anglický jazyk – poradie : 1. Ľuboš Felčík -1.D 

Nemecký jazyk- poradie : 1. Štefan Korba – 3.D 

Členovia PK sa podieľali na tvorbe školských vzdelávacích programov pre jednotlivé 

cudzie jazyky, tematických výchovno-vzdelávacích plánov, na príprave a priebehu Dňa 

otvorených dverí, školského plesu a iných školských akcií. V školskom roku 2014/2015 bola 

zriadená  a vybavená potrebnou technikou nová učebňa cudzích jazykov (miestnosť č. 41). 26. 

september bol venovaný Európskemu dňu jazykov. Žiaci si tento deň pripomenuli rôznymi 

aktivitami na hodinách cudzích jazykov a tvorbou projektov na tému Krajina,  ktorej jazyk sa 

učím na hodinách ruského a nemeckého jazyka. Na organizácii a priebehu tejto akcie sa podieľali 

Mgr. J. Hriceková  a Mgr. Z. Hrubá.  PhDr. S. Ondrus  spolupracoval na projekte Máme radi 

Slovensko. V máji sa uskutočnil Deň s americkým lektorom. Tejto akcie sa zúčastnilo 20 žiakov 

tretieho ročníka.  

V rámci cudzích jazykov pracoval krúžok ruského jazyka pod vedením Mgr.  J. Hricekovej  

a krúžok nemeckého jazyka  pod vedením Mgr. M. Chovancovej. Počas maturitných skúšok 

učitelia cudzích jazykov pracovali ako členovia  a predsedovia predmetových maturitných 

komisií.  

V školskom roku 2014/2015 písomnú časť maturitnej skúšky absolvovalo 87 žiakov (ANJ 

– 59 žiakov, NEJ – 15 žiakov, RUJ – 13 žiakov).  

 

Predseda PK: PhDr. Slavomír Ondrus 



Správa predmetovej komisie stavebných predmetov  

v školskom roku  2014/2015 

 
Zloženie predmetovej komisie:   

 

Predseda : Ing. Mária Melová 

Členovia : Ing.Priputenová Emília 

                  Ing. Hovancová Alžbeta 

                  Ing. Popjak Ondrej 

 

Podľa plánu práce PK na školský rok 2014/2015 bolo plánovaných 5 stretnutí. Uskutočnilo 

6 stretnutí . Úlohy vyplývajúce z plánu boli splnené a počas školského roka kontrolované. 

 

 

 

Najväčší úspech PK: 

Medzi naše najväčšie úspechy v tomto školskom roku, bolo úspešné zvládnutie maturitných 

skúšok.  Študenti úspešne zmaturovali na ústnej aj praktickej maturitnej skúške všetci..   Študenti  

úspešne obhájili svoje ročníkové projekty z ktorých niektoré práce a ich prezentácie boli na 

vysokej úrovni. Maturitné skúšky mali hladký priebeh bez rušivých momentov a úroveň skúšok 

zodpovedala výsledkom počas štúdia. 

 

Krúžková činnosť: 

Ing. Melová: - Odborné konzultácie z RSB a STK 

Ing.Priputenová:  – Stavebníctvo trochu inak 

Ing. Hovancová : - Mladý stavbár 

 

Priebežné vzdelávanie: 

V Košiciach sa konalo školenie v programe Cenkros na ktorom sa zúčastnili Ing.Melová 

a Ing.Hovancová. Témou školenia bolo vypracovanie časových a finančných plánov stavby, 

harmonogramy výstavby stavebných objektov a vypracovanie variantov rozpočtov stavieb. 

Ing. Priputenová absolvovala predatestačné vzdelávanie 3D modelovanie v CAD v Košiciach. 

Tvorba individuálnych vzdelávacích plánov pre žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. 

Tvorba a vyhodnotenie školského testu MC POrešov 

Ing. Popjak Wenerberger fórum  v Prešove. 

Všetci členovia PK absolvovali aj so žiakmi seminár – Zatepľovacie systémy v aule SPŠ. 

Všetci členovia PK absolvovali školenie – Drogy a ich vplyv na organizmus človeka 

 

Kultúrne podujatie – Návšteva divadelného predstavenia v Prešove a v Košiciach s triedami 1.B 

a 2.B / Ing. Melová, Ing. Priputenová / 

 

V rámci dňa otvorených dverí všetci členovia PK pomáhali pri prezentácii našej školy. V rámci 

Dní techniky nás navštívili študenti 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. 

 

Prax: Ing.Hovancová zabezpečila odbornú prax pre študijný odbor Technické lýceum so 

zameraním na stavebníctvo v priestoroch  školy s odborníkom z praxe . Žiaci pracovali na 

štúdiách ročníkových projektoch s Ing. Popjakom a Ing. Hovancovou. 

 



Maturity: V tomto školskom roku pripravovali MS Ing. Melová a Ing. Priputenová pre 4.B triedu, 

Ing. Melová a Ing. Hovancová pre Technické lýceum. 

 

Ročníkové projekty: Za školský rok 2014/2015 Ing.Melová a Ing. Hovancová pripravili  22 

ročníkových projektov pre odbor  staviteľstvo a 9 projektov pre technické lýceum pripravila Ing. 

Melová a Ing. Priputenová . 

Pre školský rok 2015/2016 mali za úlohu pripraviť ročníkové projekty pre Technické lýceum Ing. 

Melová , Ing. Hovancová ,  Ing.Priputenová táto úloha bola včas splnená. 

 

Hospitácie : V mesiaci september- apríl prebehli v našej PK vzájomné hospitácie podľa plánu 

hospitácií. Predseda PK absolvoval hospitácie u všetkých členov PK . 

 

Certifikáty: V tomto školskom roku získali  9 žiaci 4.C,D  a 22 žiakov zo 4.B certifikáty  

CENKROS  .  Záverečné práce a obhajoby certifikátu pripravila Ing. Melová 

 

 

Rôzne aktivity: 

-   príprava školského vzdelávacieho programu a nových učebných osnov pre odbory       

technické lýceum,  a klasický odbor staviteľstvo pre všetky ročníky. 

-   prezentácia našej školy na základných školách v Bardejove Ing. Melová 

- deň otvorených dverí TU SF v Košiciach navštívili s 2.B, 3B, 3CD Ing. Melová a                      

Ing. Hovancová 

-   zabezpečenie exkurzií pre 1.ročník odboru staviteľstvo Ing. Priputenová 

-  Ing. Hovancová sa venovala enviromentálnej problematike formou besied a vyhotovovaním 

násteniek 

-  Všetci členovia PK vypracovali kritériá hodnotení stavebných predmetov 

-  Ing. Hovancová –exkurzia 3.B  

-  Ing. Hovancová – uvádzajúci učiteľ pre Ing. Popjaka 

-  Ing. Priputenová – práca na kronike školy 

-  Záverečné skúšky na  iných školách zabezpečovali Ing. Hovancová a Ing. Priputenová 

 

Schválené v PK dňa 25.6.2015                                   

 

 

Predseda  PK: Ing. Mária Melová 

 

 

 

Správa predmetovej komisie ekonomických predmetov  

v školskom roku  2014/2015 

 

Zloženie predmetovej komisie:   

Predseda : Mgr. Mária Kravcová 

Členovia :  Ing. Mgr. Helena Labancová 

                   Mgr. Katarína Fottová 

                   Ing. Jaroslav Bujda 

        Ing. Ľudmila Skoncová  

 

 



Predmetová komisia ekonomických predmetov zasadala sedemkrát. V priebehu školské roka  

2014/2015 bola jej činnosť zameraná na tieto aktivity: 

 

Vzdelávacia oblasť  

- Vypracovanie tematicko výchovno-vzdelávacích plánov na školský rok 2014/2015 za  

  jednotlivé predmety 

- Kompletizácia tém na ústnu časť odbornej zložky maturitnej skúšky – Ing. Mgr. Helena  

  Labancová  Mgr. Katarína  Fottová 

- Témy na ročníkový projekt v školskom roku 2015/2016 pre žiakov 3. C a 3. D vypracovali  

  Ing. Mgr. Helena Labancová, Mgr. Katarína Fottová 

- Oprava ročníkových projektov v triede 4. D – Ing. Mgr. Helena Labancová, Mgr. Katarína  

  Fottová 

- Vzájomné hospitácie členov PK 

- Vypracovanie obsahových a výkonových štandardov za určené predmety – členovia PK 

- Vyhodnotenie a uzavretie projektu „Myslím ekonomicky“, odovzdanie certifikátov žiakom  

  3. C a 3. D triedy - Mgr. Katarína Fottová  

- Vstupný test z účtovníctva  - trieda IV.D – Inh. Mgr. Helena Labancová 

- Výstupný test z účtovníctva – III.C, III.D a ZAN - I.D – Ing. Mgr. Helena Labancová 

 

Propagácia študijných odborov 

- ZŠ Zborov – účasť na ZRPŠ 12. 2. 2014 – Mgr. Mária Kravcová 

- IV. ZŠ – 5. 12. 2014 – prezentácia študijných odborov – Mgr. Mária Kravcová 

- VII. ZŠ – 8. 12. 2014 – prezentácia študijných odborov – Mgr. Mária Kravcová 

- IV. ZŠ – prezentácia školy – Ing. Mgr. Helena Labancová 

- Prezentácia odboru pre žiakov ZŠ Veľký Lipník – Mgr. Kravcová Mária  

 

Súťaže 

- Školské kolo súťaže v písaní na PC  - 19. 5. 2015 – žiaci 2. C a 2. D triedy( Mgr. Mária 

Kravcová) 

 

Školenie 

- Mgr. Katarína Fottová sa v rámci Slovenskej debatnej asociácie v Bratislave  zúčastnila  

  školenia v dňoch  20. 3. – 22. 3. 2015 

 

Iné 

- Dejepisnej exkurzie s triedou 2. D a 2. C po trase Bardejov – Svidník sa dňa  10. 10. 2014     

  zúčastnila Mgr. Mária Kravcová – organizačne pripravila Mgr. Popovcová 

- Deň otvorených dverí – prezentácia v programe ATF – Mgr. Mária Kravcová, Mgr. Katarína  

  Fottová 

- Návšteva divadelného predstavenia dňa 25. 11. 2015 pod názvom „Sherlock Holmes“ a dňa  

  25. 5. 2015 „Obchod na Korze“ trieda 2. D – Mgr. Mária Kravcová 

- Exkurzia po trase Žakovce – Levoča v rámci jednodňového organizovaného voľna 

– trieda 3. D – Mgr. Katarína Fottová  

- Jednodňový školský výlet v AQUA Poprad s triedou 2. D – Mgr. Mária Kravcová 

 



Krúžky 

Rytmické písanie v ATF – Mgr. Kravcová 

Myslím ekonomicky – Mgr. Fottová  

 

Vytvorené materiály 

Test na písanie značiek, skratiek a číselných údajov – Mgr. Kravcová Mária 

Bardejov 22. júna 2015 

                                                                                 Predseda PK: Mgr. Mária Kravcová 

 

 

 

 

Správa predmetovej komisie strojárstva a dopravy  

v školskom roku  2014/2015 

 

 
 

Zloženie predmetovej komisie:   

Predseda : Ing. Peter Simko 

Členovia : Ing. Jozef Labanc 

                  Ing. Pavol Petrík 

                  Ing. Jaroslav Bujda 

                  Bc. Peter Rezák 

  

Krúžková činnosť: 

Ing. Jaroslav Bujda - Tajomstvo komunikácie 

Ing. Jozef Labanc   

Ing. Pavol Petrík   

Ing. Peter Simko  

 

Školenia: 

Ing. Peter  Simko   - Aktivizujúce metódy vo výchove - Manažment tabletovej učebne 

Ing. Jozef Labanc     

Ing. Pavol Petrík     

Ing. Jaroslav Bujda – Kariérový poradca 

 

Členovia PK pracovali v inventarizačnej komisii, na tvorbe školského vzdelávacieho programu , 

učebných osnov, štandardov, učebných plánov a na hodnotení predmetov. 

Iné činnosti: 

Ing. Pavol Petrík   - práca v Rade rodičovského združenia                            

Ing. Jaroslav Bujda   - práca v Rade školy – zapisovateľ 

 - výchovný poradca 

 Ing. Peter Simko - práca v Rade školy – predseda    

 - práca pre OZ pri SPŠ Bardejov - predseda                        

 - práca vedúceho PK 

 - koordinátor SOČ 

 - správca výpočtovej techniky v učebni č: 24  

https://spsbj.edupage.org/teachers/?file=kruzok.html&kruzok=156830


Akcie: 

Ing. Simko 

- stužková slávnosť 4.A  17.10.2014 Bocian  komplex – organizačné zabezpečenie 

- divadelné predstavenie Kocúrkovo, Košice 27.11.2014 – 4.A (organizácia) 

- vyhotovenie zadaní, oprava a obhajoba záverečných prác 4.A 

- spracovanie tém a práca v skúšobnej komisii pre TČOZ pre 4.A   

- propagácia školy na ZŠ B. Krpelca 

- deň otvorených dverí – prednášky v miestnosti  VYT 24 – odbor technika a prevádzka  dopravy 

- prednášky v miestnosti VYT 24 – odbor technika a prevádzka dopravy pre žiakov zákl. škôl v 

rámci týždňa vedy a techniky 

- záverečné skúšky Spojená škola J. Henischa - predseda skúšobnej komisie  

- konzultačná činnosť so žiakom Jakubom Boreckým pri riešení problémov s vypracovaním práce 

na súťaž IPM STUDENT AWARD  2015 

- triedne a školské kolo súťaže IPM STUDENT AWARD  2015 v 3D modelovaní a najlepšie 2 

práce postupujú do ďalšej súťaže 

- vypracovanie  rozvojového projektu grafické systémy v odbornom vzdelávaní s názvom Počí-

tačová podpora výučby strojárskych odborných predmetov pomocou programu INTYS na SPŠ 

Bardejov 

- autosalón Bratislava 1.-4.A 

 

Ing. Petrík  

- práca v rade rodičovského združenia    

- príprava a rozdanie tlačív na 2% z dane 

- propagácia školy na ZŠ v Malcove                                         

- divadelné predstavenie Kocúrkovo,  

   Košice 27.11.2014 – 4.A (dozor)   

- deň otvorených dverí – prednášky v miestnosti č.40 – odbor technika a prevádzka dopravy 

- predseda predmetovej maturitnej komisie – Spojená škola J. Henischa (opravné skúšky) 

- autosalón Bratislava 1.-4.A  

- odborná exkurzia Volkswagen BA a NR SR 2.A a 3.A 

    

 

Ing. Bujda 

 - divadelné predstavenie v Košiciach - 1.A (organizácia) 

- organizačné zabezpečenie jazdy zručnosti pre žiakov ZŠ a študentov SPŠ  

- príprava materiálov pre rodičovské združenie k prezentácii školy 

- deň otvorených dverí – organizačné zabezpečenie   

- príprava týždňa vedy a techniky 

- autosalón Bratislava 1.-4.A 

 

 

Bc. Rezák 

- deň otvorených dverí – technika jazdy   

- organizačné zabezpečenie jazdy zručnosti pre žiakov ZŠ a študentov SPŠ   

 

 

Ing. Labanc 

- exkurzie do firiem KMN – Slovakia, Autoservis Jajko, Autoservis Štafen, KOVO Raslavice – 

exkurzia 1.D 

- autosalón Bratislava 1.-4.A        

- deň otvorených dverí – práca v autodielni  



- zabezpečovanie ochranných pomôcok (rukavice, okuliare), 4 ks sústružníckych nožov, trichlóru 

a konzervačného oleja a zámočníckych stolov pre  výuku  praxe  

- spracovanie tém a práca v skúšobnej komisii pre TČOZ pre 4.A 

- vyhotovenie zadaní, oprava a obhajoba záverečných prác 4.A 

  

 

 

                                                                                  Predseda PK: Ing. Peter Simko 

 

 

 

Správa predmetovej komisie elektrotechnických predmetov  

v školskom roku  2014/2015 

 

 

Zloženie predmetovej komisie:   

Predseda : Mgr. Stanislav Vojtko - ELG, ELK, PXA, EEN, ESP, ETS 

Členovia : Ing. Ján Barna   - ELK, PXA, ELM, SEL, VSO 

Ing. Peter Tkáč - ELE, PXA, ELM, API, SEL, OBZ  

Ing. Jozef Labanc  - AUT 

 

Členovia predmetovej komisie v rámci školského vzdelávacieho programu vypracovali 

obsahové a výkonové štandardy (učebné osnovy) pre študijný odbor elektrotechnika. 

Pripravovali sme aj tematické plány pre jednotlivé ročníky a kritériá hodnotenia žiakov na 

vyučovacích predmetoch. 

Tohto roku nám maturovali žiaci v študijnom odbore elektrotechnika. Bolo potrebné pripraviť 

maturitné témy na PČOZ z predmetov elektrotechnické merania, aplikovaná informatika a prax a 

TČOZ maturitnej skúšky z predmetov elektronika, spotrebná elektronika, obrazová a zvuková 

technika, vybrané state z odboru, elektrické stroje a prístroje a elektroenergetika. 

 

K dispozícii máme dve dobre vybavené odborné učebne, ktoré prešli rekonštrukciou a boli 

zmodernizované. V elektrodielni a laboratóriu elektrotechniky sa namontovali dataprojektory, 

zabezpečili sa nové počítače pre žiakov. Chýba nám náradie na ručné obrábanie. 

 

Krúžková činnosť v našej predmetovej komisii 

Ing. Peter Tkáč 

 Krúžok elektroniky 

Mgr. Stanislav Vojtko 

 Elektrotechnika v praxi 

 

Ďalšia mimoškolská činnosť jednotlivých členov PK: 

Ing. Ján Barna:  

 Tvorba učebných osnov a tematických plánov. 

 Príprava dňa otvorených dverí. 

 Spracovanie prezentácií učiva v programe PowerPoint pre vyučovacie predmety Spotrebná 
elektronika, Elektrotechnické merania, Vybrané state z odboru a Prax. 



 Zhotovenie sieťovej zásuvky na učiteľskom stole v laboratóriu elektrotechniky. 

 Starostlivosť o meraciu techniku a laboratórium elektrotechniky (oprava stoličky, montáž 
poličky na mydlo a uteráky, popis rozvádzača). 

 Vypracovanie a oprava 2 maturitných tém na PČOZ maturitnej skúšky a ich spracovanie 
na počítači. 

 

 

Ing. Peter Tkáč 

 Tvorba učebných osnov a tematických plánov. 

 Stužkový výlet IV.C a (IV.D) triedy v Monacu a v južnom Francúzsku. 

 Sponzorské zabezpečenie nového dataprojektora a stropného držiaka pre dataprojektor pre 
elektrotechnickú dielňu. 

 Návrh a zhotovenie viacerých meracích prípravkov pre predmet Elektrotechnické merania. 

 Spracovanie viacerých návodov na meranie 

 Návšteva divadelného predstavenia so IV.C triedou v Prešove. 

 Príprava a realizácia školského kola Zenit v elektrotechnike (príprava testu, návrh 
výrobku, príprava zadania praktickej časti, výroba diplomov). 

 Príprava žiakov na krajské kolo súťaže Zenit. 

 Účasť na krajskom kole súťaže Zenit so žiakmi M. Kralovičom III.A a Š. Struhalom III.D. 
Š. Struhala obsadil 2. miesto a postúpil do celoštátneho kola M. Kralovič obsadil 6. miesto.  

 Účasť na celoštátnom kole súťaže Zenit so žiakom Š. Struhalom (spomedzi 16 účastníkov 
v kategórii A obsadil 10 miesto). 

 Napísanie článkov o krajskom a celoštátnom kole súťaže Zenit v elektronike do 

Bardejovských novostí a na www stánku školy. 

 Vypracovanie nových zadaní „Digitálne hodiny“ a Elektronická hracia kocka pre PČOZ 
maturitnej skúšky v IV.C triede. 

 Inštalácia softvéru Eagle a ProfiCAD do štyroch nových počítačov v elektrotechnickej 
dielni. 

 Vypracovanie 11 maturitných tém na PČOZ maturitnej skúšky a ich spracovanie na 

počítači. 

 Vypracovanie 22 maturitných tém na TČOZ maturitnej skúšky z predmetov elektronika 
a obrazová a zvuková technika. 

 Opava maturitných tém z PČOZ. 

 Člen predmetovej maturitnej komisie – skúšajúci. 

 Vedenie krúžku elektroniky 

 

 

Mgr. Stanislav Vojtko 

 Tvorba učebných osnov a tematických plánov. 

 Príprava učebne fyziky na školský rok 2014/2015 (montáž lavíc a učiteľského stola). 



 Pedagogický dozor na stužkovom výlete IV.C a IV.D triedy. 

 Oprava elektrickej inštalácie v priestoroch školy (kancelária č. 7, školská vrátnica, 
spojazdnenie školskej fontány). 

 Výmena prívodného kábla v meotari v triede č. 40. 

 Montáž lištového rozvodu a elektroinštalácie k dataprojektorom v učebniach č. 35, 49 a 51 

a k napojeniu optického internetu. 

 Týždeň vedy a techniky – zabezpečenie materiálu pre žiakov, práca so žiakmi základných 
škôl (5 dní) a napísanie článku. 

 Propagácia školy na rodičovskom združení ZŠ v obci Marhaň, Starej Ľubovni a na 
Vinbargu. 

 Výroba učebnej pomôcky – ovládanie asynchrónneho motora hviezda – trojuholník 

pomocou časového relé. 

 Montáž pracovných stolov v elektrotechnickej dielni po oprave plávajúcej podlahy. 

 Kontrola a oprava zásuviek 230V v miestnostiach určených na maturitné skúšky. 

 Vypracovanie 17 maturitných na TČOZ maturitnej skúšky z predmetov  elektrické stroje  
a prístroje a elektroenergetika. 

 Revízia a oprava elektrických rozvádzačov, zásuviek a odbočných krabíc na druhom 

a treťom poschodí školy. 

 Činnosť predsedu PK elektrotechniky. 

 Vedenie krúžku Elektrotechnika v praxi. 

 Montáž lištového rozvodu pre zásuvky 230V a internetový rozvod v učebni informatiky č. 

25. 

 Montáž lištového rozvodu pre internetový rozvod v priestoroch školskej vrátnice. 

 Člen predmetovej maturitnej komisie – skúšajúci. 

 Vypracovanie testov a príprava skúšok odbornej spôsobilosti podľa §21 Z.z. vyhlášky č. 

508/2009. 

 Zorganizovanie odbornej exkurzie v elektrorozvodni VSD v Bardejove pre žiakov I.C 
triedy. 

 

V Bardejove 23.6.2015 

                                                                        

          Predseda PK: Mgr. Stanislav Vojtko 

  
 

 

 

 

 

 



Správa predmetovej komisie informatiky  

v školskom roku  2014/2015 

 

 

Zloženie predmetovej komisie:   

Predseda : RNDr. Oľga Poliaková - INF,TIU, CVI, RPJ, PCI 

Členovia : Ing. Jozef Prexta - zástupca riad.  - INF 

Mgr. Andrej Soroka - API, POG, RPJ 

Mgr. Dana Janečková - INF, PCI, PRO 

Ing. Ľudmila Skoncová - INF, API 

 

Naša predmetová komisia začiatkom školského roka vypracovala učebné osnovy, 

štandardy  v rámci školského vzdelávacieho programu pre informatiku, aplikovanú informatiku 

a odborné predmety zamerania informatiky v technickom lýceu. PK pripravovala tematické 

výchovno -vzdelávacie plány pre jednotlivé predmety a ročníky. V daných predmetoch k výučbe 

boli vypracované typové kontrolné písomky, zadania, prípravy na vyučovacie hodiny. 

Nasledovalo ich spracovanie, oprava a vyhodnotenie. Učitelia priebežne pripravovali prezentácie 

k vyučovaniu. 

Tohto roku informatici Mgr. Soroka, Mgr. Janečková, RNDr. Poliaková  pripravovali materiály 

pre predmety  odboru  - technické lýceum – zameranie informatika, najmä pre predmety štvrtého 

ročníka. RNDr. Oľga Poliaková  pripravovala nové materiály pre predmet Počítačové siete pre 4. 

ročník podľa štandardov Cisco CNNA 2 v 5.  

Informatici pripravovali nové maturitné zadania na teoretickú  zložku maturitnej skúšky pre 

odborné predmety. Pripravovali žiakov na maturitné skúšky z informatiky. Mgr. Soroka a RNDr. 

Poliaková viedli tento rok ročníkové projekty. Obidaja poskytovali konzultácie k ročníkovým 

projektom podľa potreby. Obhajoba ročníkových projektov dopadla úspešne. Ročníkové projekty 

vypracované študentmi v tomto školskom roku dosiahli veľmi dobrú úroveň. Témy ročníkových 

projektov boli zaujímavé od programovania, cez prácu s grafikou, až po tvorbu prakticky 

využiteľných webov – v  Cisco akadémii, v eshopoch, v diskusných fórach, programovaní. Mgr. 

Soroka a Mgr. Janečková pripravovali návrhy  tém ročníkového projektu pre ďalší školský rok.  

Naša komisia sa zapojila do prezentácie odboru počas Dňa otvorených dverí na našej škole 

a počas Týždňa vedy a techniky na našej škole. 

 

Krúžková činnosť v našej predmetovej komisii bola nasledovná: 

RNDr. Poliaková 

 Weby okolo nás, Potrebujeme matematiku? 

Mgr. Soroka 

 Obraz a zvuk v PC, 

Mgr. Janečková 

 Ako na sieť. 

 

Školenia: 

RNDr. Poliaková 

 CCNA Routing and Switching: Routing and Switching Essentials 

 inovačné vzdelávanie: Administrácia počítačových sietí a vybraných sieťových služieb 



 aktualizačné vzdelávanie s názvom Návrh maturitných zadaní z matematiky - akreditovaný 

kurz  

 inovačné vzdelávanie s názvom Výučba matematiky s podporou edukačného softvéru - 

akreditovaný kurz  

 aktualizačné vzdelávanie s názvom Učiteľ a internet - akreditovaný kurz  

 e- testovanie (učiteľské testovanie v e-Teste) 

 

Činnosť Mgr. Andreja Soroku:  

Príprava a tlač dokumentov 

 Príprava a tlač dokumentov pre žiakov, ktorí mali opravnú maturitnú skúšku, tlač listov do 

katalógov v triedach I. – III. ročníka, 

 riešenie problémov s počítačmi a tlačiarňou, 

 vedenie internetovej žiackej knižky pre školský rok 2014 – 2015, 

 nová možnosť programu aSc -  tlač katalógových listov, 

 tlač prehľadov pre triednych učiteľov (správanie, dochádzka a prospech), 

 tlač prehľadu známok u žiakov 4. ročníka na prihlášky na VŠ  (pre výchovného poradcu 

Ing.Bujdu), 

Fotodokumentácia a prezentácia 

 Príprava prezentácie študijných odborov na SPŠ v školskom roku 2014 – 2015 na deň 

otvorených dverí vo veľkej rysovni a vo vestibule ( pre výchovného poradcu), 

 spracovanie filmu Imatrikulácia 2014 a Deň otvorených dverí 2014, 

 vytvorenie filmu 35. Ples priemyslovákov. 

Maturity 

 Úprava a tlač vysvedčenia pre žiakov IV. ročníka v programe aSc agenda (oba polroky), 

 prevzatie výsledkov písomných maturitných skúšok cez program aSc agenda 

a informovanie maturantov aj  triednych učiteľov, 

 úprava a tlač maturitných protokolov, dodatkov a vysvedčení pre maturitné triedy. 

 

Činnosť RNDr. Poliakovej a Mgr. Janečkovej:  

Spolu  na škole zorganizovali EURÓPSKY TÝŽDEŇ PROGRAMOVANIA v termíne: 

13.10.2014 - 17.10.2014. Pripravili pre študentov súťaž: Programujeme pre iných. Úlohou žiakov 

bolo počas Európskeho týždňa vytvoriť programy, ktoré je možné využiť v matematike, fyzike, 

slovenskom jazyku a dejepise. Študenti vytvárali programy v PHP s využitím HTML, CSS, a 

objektovo orientovanom programovacom prostredí Lazarus. 

 

Ocenené najlepšie práce: 

3.ročník: Úlohy z matematiky- Lazarus 

1.miesto: Nikola Blaňárová 3.C  

2.miesto: Martin Novák, 3.D, Kristián Durak, , 3.C  

3.miesto: Rudolf Jančík, 3.C 

4.ročník: Programujeme v PHP s yvužitím HTML a CSS. 



1.miesto: Dominik Gmiterko 4.D –  výpočet determinantov na webe 

2.miesto: Adam Buffa 4.D –  testujeme fyziku 

3.miesto: Ján Jurč 4.D –  testovanie v dejepise a slovenskom jazyku 

 

Na škole ďalej zorganizovali Deň pre bezpečnejší internet a aktívne plnia Sieťový akademický 

program - Cisco Networking Academy.  

Deň pre bezpečnejší internet s hlavným mottom hlavným mottom “Vytvorme spolu lepší internet” 

sa konal 11. februára 2015. V školskom rozhlase prebehla relácia.Vo vestibule školy bola 

pripravená nástenka propagujúca projekt, v priebehu celého dňa žiaci mali možnosť sledovať  vo 

vestibule školy pripravenú prezentáciu. Dve určené žiačky roznášali po škole rady pre bezpečnejší 

internet. Tak mal každý žiak možnosť náhodne si vytiahnuť jednu radu z krabice pripravených 

rád. Potom žiakom ostal priestor na diskusiu. Cieľom tejto akcie bolo vniesť medzi žiakov 

myšlienku bezpečného internetu. 

 

Sieťový akademický program - Cisco Networking Academy sa rozvíja na našej škole už tretí rok. 

Mgr. Janečková vyučuje prvý semester CCNA1 -  Introduction to Networks, RNDr. Poliaková 

druhý  semester  CCNA2 Exploration  - Routing Protocols and Concepts . Prvý semester 

poskytuje teoretické východiská pre budovanie sieti, adresovanie, druhý semester zahŕňa 

protokoly používané v  počítačových sieťach, kabeláž a návrh a údržbu sietí. Významná časť 

štúdia je venovaná aj smerovačom, ich konfigurácií a  správe sieti.  

V tomto školskom roku úspešne 1.semester zvládlo 6 zo 14 študentov, 2.semester zvládlo 6 zo 7 

študentov. Úspešní absolventi získajú certifikát/osvedčenie o absolvovaní kurzov. 

 

Činnosť RNDr. Poliakovej a Ing. Skoncovej:  

Spoločne  organizovali 1. ročník súťaže na našej škole: KREATÍVNA INFORMATIKA 

 

1.téma:  NAŠA ŠKOLA OČAMI ŽIAKOV 

KATEGÓRIA JUNIOR:   1. ročník a 2. ročník 

1. miesto Filip Bartek 2.B 

2. miesto Gabriel Borovský 2.B 

KATEGÓRIA SENIOR:   3. ročník  a 4. ročník 

1. miesto Nikola Blaňárová  3.C 

2. miesto Kristián Durak 3.C 

 

 

2.téma: NESTRAŤ SA V LABYRINTE DROG 

KATEGÓRIA JUNIOR:   1. ročník a 2. ročník 

1. miesto Filip Bartek 2.B 

2. miesto Jakub Tkáč 1.C 

KATEGÓRIA SENIOR:   3. ročník a 4. ročník 

http://www.spsbj.edu.sk/prvi-absolventi-2-semestra-ccna2-exploration-routing-protocols-and-concepts-smerovacie-protokoly-a-koncepty/3792


1. miesto Nikola Blaňárová  3.C 

2. miesto Šimon Trojanovič 4.D 

 

Činnosť RNDr. Poliakovej:  

 organizovala na škole celoslovenskú súťaž  Expert Geniality Show 2014/2015. Žiaci 

bojovali o titul EXPERT a TOP EXPERT s viac ako 9000 súťažiacimi na celom 

Slovensku. Výsledky najlepších našich študentov  v tejto súťaži: 

 

 

Kategória Spoločnosť kedysi a dnes: 

Šimco Róbert 3.D  -  4. miesto  

Dávid Maníko  3.D  -  7. miesto  

 

Kategória TOP: 

Šimco Róbert  - 28. miesto 

Maník Dávid  - 65. Miesto 

Blaňárová Nikola  - 69.miesto 

 

Kategória:  Mozgolamy 

Blaňárová Nikola  - 38.miesto 

Hukaľuk Pavol Mário  - 69.miesto 

 

Kategória:  Do you speak English? 

Blaňárová Nikola  -  60. miesto 

 

Kategória: Svetobežník 

Šimco Róbert  - 62.miesto 

So študentmi  TL – informatici  sa zapojila do súťaže ZENIT kategória programovanie– 

WEBDESIGNER.  

 

2.miesto v krajskom kole obsadil  tím:  

Dominik Gmiterko 4.D - programátor 

Adam Buffa 4.D – grafik 

- zorganizovala návštevu firmy T-Systems na našej škole 14.4.2015, organizovanie prednášky a 

besedy s predstaviteľmi tejto firmy. Kde prebehla propagácia informatického zamerania, ponuka 

práce v tejto firme, ponuka duálneho vzdelávania v T.Systems. 

- zorganizovala exkurziu vo firme WAME s vybranými žiakmi s informatickým zameraním, 

pripravujúcimi san a súťaž Zenit.. 

- zapojila so žiakmi do súťaže zapojenie sa do súťaže „iBobor“ , kde   úspešný riešiteľ Šimon Tej, 

1.C získal percentil 90%.  



Tiež sa zapojila sa so študentmi  10. ročníka Junior Internetu, kde Blaňárová Nikola, Gmiterko 

Dominik úspešní súťažiaci. 

--  zzoorrggaanniizzoovvaallaa  vviiddeeookkoonnffeerreennččnnýý  pprreennooss  zz  pprreeddnnáášškkyy    zz  ffiirrmmyy  IIBBMM  nnaa  ttéémmuu  ČČoo  ssaa  mmii  ssttaannee,,  aakk  

bbuuddeemm  iinnffoorrmmaattiikkoomm??““  ddňňaa    1177..  1100..  22001144..  PPrreeddnnááššaajjúúcciimm  bbooll  RRaaddoossllaavv  SSttaašš  zz  ffiirrmmyy  IIBBMM..  TTááttoo  

aakkttiivviittaa  ssaa  rreeaalliizzuujjee  vvďďaakkaa  ppooddppoorree  MMiinniisstteerrssttvvaa  šškkoollssttvvaa..      

 

Predsedníčka PK RNDr. Poliaková organizovala činnosť predmetovej komisie, stretnutia 

PK, spisovala zápisnice z jednotlivých zasadaní predmetovej komisie. Pripravovala plán práce PK, 

správu a  požiadavky PK. Kompletizovala štandardy, výchovno-vzdelávacích plánov pre 

jednotlivé predmety, hodnotenia pre jednotlivé predmety, spracovávala prierezovú tému pre 

informatické predmety.  Tvorila a kompletizovala maturitné zadania na externú časť maturitnej 

skúšky pre technické lýceum – zameranie informatika. Spravovala knižnicu Infoveku. 

 

Požiadavky na materiálne zabezpečenie vyučovania a zefektívnenie vyučovania predmetovej 

komisie informatiky na školský rok 2014/2015: 

 

PREDMETY informatiky a výpočtovej techniky 

1. robot LEGO 31313 Mindstorms EV3 - 314,39 EUR 

2. LEGO – MINDSTORMS -Námety činností k 9688 - Výrobca Empty Cena:  77,75 € 

3. grafický program Photoshop -4 ks 

4. silnejšie reproduktory do učebne č. 25, č. 26 

5. upraviť sieť v učebni 25, 26  (vyčistiť, zabezpečiť úložný priestor pre žiakov na serveri) 

6. knihy pre ďalšie vzdelávanie v oblasti výpočtovej techniky 

7. vyučovanie programu C 

                                      

  v Bardejove dňa 15. 6. 2015                                                     

 

           

           Predseda PK: RNDr. Oľga Poliaková 

 

 

      

 

 

 

 

 



       Správa predmetovej komisie telesnej výchovy a športu 

v školskom roku  2014/2015 

 

 

Zloženie predmetovej komisie:   

Predseda: PaedDr. Minoka Kunstová 

Členovia: Mgr. Vladimír Jacenko 

Mgr. Ľuboš Falat 

Plány: 

Plán práce predmetovej komisie TSV pre telesnú a športovú výchovu na školský rok 2014/2015 

- PaedDr. Kunstová 

Tematické výchovno – vzdelávacie plány pre vyučovanie telesnej a športovej výchovy v 1. – 4. 

ročníku – PaedDr. Kunstová 

Vypracovanie učebnej osnovy pre vyučovanie telesnej a športovej výchovy a kurzu na 

ochranu života a zdravia v 3. ročníku – PaedDr. Kunstová 

Vypracovanie plánu rozvoja telesnej a športovej výchovy na školský rok 2014/2015 – PaedDr. 

Kunstová 

Príprava podkladov pre hodnotenie a klasifikáciu predmetov predmetovej komisie TSV – 

PaedDr. Kunstová 

 

Vypracovanie plánu práce školy z oblasti telesnej a športovej výchovy pre školský rok 

2014/2015 (pre PO) – PaedDr. Kunstová  

Vypracovanie plánu pre prvé a druhé účelové cvičenie pre 1. ročník a jeho realizácia - PaedDr. 

Kunstová (Mgr. Falat – inštruktor)                                                                                                             

Vypracovanie plánu pre tretie a štvrté účelové cvičenie pre 2. ročník a jeho realizácia - PaedDr. 
Kunstová (Mgr. Falat – inštruktor)                                                                                                                                                                                                                             

Vypracovanie plánu pre 3 – dňový kurz na ochranu života a zdravia pre 3. ročník - PaedDr. 

Kunstová, Mgr. Falat  

 

Vybavovanie mestskej krytej plavárne pre vyučovanie plávania v rámci telesnej a športovej 

výchovy a pre plavecký výcvik v 1. ročníku na kalendárny rok 2015 - PaedDr. Kunstová 

 

Krúžková činnosť: 

Kondičné posilňovanie: PaedDr. Monika Kunstová 

Strelecký krúžok: PaedDr. Monika Kunstová 

Lyžovanie: Mgr. Vladimír Jacenko  

Futbalový krúžok: Mgr. Ľuboš Falat 

Loptové hry: Mgr. Ľuboš Falat  

 

Športový deň pre žiakov 1. ročníka (testovanie žiakov: atletický 3 – boj; futbalový turnaj) -   

PaedDr. Kunstová, Mgr. Falat 

 

Obvodné kolo žiakov SŠ v cezpoľnom behu (chlapci a dievčatá) - PaedDr. Kunstová                                                               

súťaž jednotlivcov: Čontová – 1. miesto; súťaž družstiev: chlapci (Senaj, Didik, Furmanek) – 2. 

miesto; dievčatá (Čontová, Sirotňáková, Gregová) – 2. miesto 
Krajské kolo žiakov SŠ v cezpoľnom behu - súťaž jednotlivcov: Čontová, PaedDr. Kunstová 

Obvodné kolo v stolnom tenise chlapcov a dievčat – chlapci (Klimek, Knap, Kažimír, Žatkovič) 
– 2. miesto, PaedDr. Kunstová 

Obvodné kolo v bedmintone chlapcov a dievčat – PaedDr. Kunstová 

Organizácia obvodného kola vo volejbale chlapcov stredných škôl - PaedDr. Kunstová, Mgr. 

Jacenko, Mgr. Falat (+ vedúci družstva chlapcov – 1. miesto) 



Turnaj dvojíc vo volejbale – 3. miesto (Gula, Štefurik), Mgr. Falat 

Obvodné kolo SŠ v basketbale chlapcov – 2. miesto, Mgr. Falat 

 

Liga stredoškolákov v streľbe zo vzduchovej pušky (3 kolá) - PaedDr. Kunstová                                                                                                                                          

Celkové poradie ligy:                                                                                                                                          

súťaž jednotlivcov:                                                                                                                           

chlapci: Prokop – 1. miesto, Pavel – 2. miesto 

 

súťaž družstiev:                                                                                                                                     

chlapci „SPŠ A“ (Prokop, Pavel, Grocký) – 1. miesto 

chlapci „SPŠ B“ (Šoltýs, Hnatko, Leško) – 3. miesto                                                                                     

dievčatá „SPŠ“ (Kolcunová, Gregová, Čontová) – 2. miesto 

 

Majstrovstvá okresu stredných škôl v streľbe zo vzduchovej pušky - PaedDr. Kunstová                                                                                                                                          

súťaž jednotlivcov:                                                                                                                           

chlapci: Prokop – 2. miesto, Grocký – 3. miesto 

 

Obvodné kolo SŠ v atletike – Mgr. Falat                                                                                                                                                                                                                               

skok do výšky: Šoltýs - 1. miesto 

oštep: Šoltýs - 3. miesto 

vrh guľou: Banas - 1. miesto 

disk: Lysý – 1. miesto                                                                                             

 

Krajské kolo SŠ v atletike – Mgr. Falat 

skok do výšky: Šoltýs – 2. miesto  

vrh guľou: Banas – 1. miesto 

Majstrovstvá Slovenska SŠ v atletike – Mgr. Falat 

hod diskom: Lysý – 3. miesto 

vrh guľou: Banas - 2. miesto 

  

Obvodné kolo SŠ vo futbale chlapcov – Mgr. Falat 

Obvodné kolo SŠ vo futsale chlapcov – 4. miesto, Mgr. Falat 

Obvodné kolo SŠ vo florbale dievčat - 1. miesto, PaedDr. Kunstová 

Krajské kolo SŠ vo florbale dievčat - 2. miesto, Mgr. Falat 

Organizácia obvodného kola vo florbale chlapcov stredných škôl - PaedDr. Kunstová, Mgr. 

Jacenko, Mgr. Falat (+ vedúci družstva chlapcov) 

 

Streetball – 3. miesto – Mgr. Falat 

 

Plážový volejbal – 1. miesto (Gula, Genco) – Mgr. Falat  

 „ŽUPNÁ KALOKAGATIA 2014“ celoslovenská súťaž s medzinárodnou účasťou v Turanoch - 

PaedDr. Kunstová 

 

Lyžiarsky kurz – Mgr. Falat, Ing. Skoncová 

 

Testovanie všetkých žiakov školy z TSV v rámci projektu „Telesný, funkčný a motorický 

rozvoj stredoškolskej mládeže v reflexii jej pohybovej aktivity“ - PaedDr. Kunstová, Mgr. 

Jacenko, Mgr. Falat; koordinátorka projektu v rámci školy: PaedDr. Kunstová 

 

Vzájomné hospitácie na vyučovaní v rámci predmetovej komisie TSV - PaedDr. Kunstová, 

Mgr. Jacenko, Mgr. Falat  



Návrhy na odmeňovanie žiakov, ktorí úspešne reprezentovali školu na športových podujatiach 

(napr. pochvaly riaditeľom školy, finančné odmeny ...) - PaedDr. Kunstová, Mgr. Jacenko, Mgr. 

Falat 

 

Prevádzkový poriadok:                                                                                                                                   

- Prevádzkový poriadok v telovýchovných zariadeniach SPŠ                                                                     

- Prevádzkový poriadok telocvične 

- PaedDr. Kunstová, Mgr. Jacenko, Mgr. Falat 

Vedenie skladu telesnej a športovej výchovy - PaedDr. Kunstová 

Úprava športového areálu školy - PaedDr. Kunstová, Mgr. Jacenko, Mgr. Falat 

Deň otvorených dverí SPŠ - PaedDr. Kunstová, Mgr. Jacenko, Mgr. Falat 

Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky pre uchádzačov do 1. 

ročníka SPŠ (administrátor) – PaedDr. Kunstová, Mgr. Falat 

Predsedníčka volebnej komisie pri voľbách zákonných zástupcov žiakov a zástupcu žiakov 

do Rady školy pri SPŠ – PaedDr. Kunstová 

 

Požiadavky PK telesnej a športovej výchovy:  
Žinenky – 12 kusov 

Sieťky na futbalové bránky – 2 kusy 

Oprava posilňovacích strojov v posilňovni 

Florbalová sada (hokejky a loptičky)  
Prilby na florbal – 2 kusy 

 

 

V Bardejove dňa 19.06.2015 

 

 

 

    Predseda PK: PaedDr. Monika Kunstová  

 

 

 

 

 

ŽŽiiaacckkaa  šškkoollsskkáá  rraaddaa  

 
Predseda: Patrik Pavel 

Podpredseda: Miroslava Hankovská 

Tajomník: Slávka Drangová 

Finančný manažér: Šimon Chudík 

Zástupca pre styk s verejnosťou: Šimon Trojanovič 

 
Koordinátor žiackej školskej rady: Mgr. Júlia Hriceková 

 

Správa o činnosti Žiackej školskej rady pri Strednej priemyselnej škole v Bardejove 

V školskom roku 2014/2015 boli členmi Žiackej školskej rady (ďalej ŽŠR) 11- ti 

zástupcovia žiakov, ktorých si zvolilo 16 predsedov tried v tajnom hlasovaní v úvode školského 

roka (zoznam členov je súčasťou tohto dokumentu). Predsedom a zároveň zástupcom žiakov 



v Rade školy bol Patrik Pavel. V školskom roku 2014/2015 ŽŠR  spolupracovala  pri organizovaní 

akcií Strednej priemyselnej školy pre žiakov a  zúčastňovala sa na aktivitách iných organizácií 

alebo ich sama pripravovala. 

Pri príležitosti Dňa študentstva, v spolupráci s vedením školy, ŽŠR organizovala 

imatrikuláciu prvákov (21.11.2014). Počas pripraveného programu boli ocenení nielen žiaci, ale aj 

naši pedagógovia. V decembri členovia ŽŠR vyzdobili chodbu vianočnými dekoráciami 

a uskutočnila sa súťaž o Najkrajšiu vianočnú ikebanu (prvú priečku obsadila 2.D trieda). 

Mikulášska nádielka (5.12.2014) bola taktiež v réžii ŽŠR.   Naša žiačka Klaudia Doliňáková (3.B) 

sa zúčastnila podujatia Miss bardejovských stredných škôl a postúpila do semifinále. Finále by sa 

malo konať v budúcom školskom roku. 

Záver prvého polroka sa niesol v znení 36.plesu priemyslovákov (30.1.2015). Spoločne 

s pedagógmi, terajšími aj bývalými žiakmi sme sa stretli a zabavili. Sviatok sv. Valentína, Deň 

narcisov, Deň učiteľov a Veľkú noc sme doplnili aj rozhlasovými reláciami. Pri príprave 

a realizácii Dňa narcisov (27.3.2015) sme spolupracovali s Ligou proti rakovine a spoločne sme na 

SPŠ vyzbierali 120,40 eur. Žiacka rada nezabudla ani na pedagógov a uctila si ich posedením pri 

kávičke. Stretnutie (27.3.2015) bolo sprevádzané piesňami školskej kapely.  

Zapojili sme sa aj do hlasovania v ankete Zlatý Amos v kategórii Naj učiteľ matematiky. 

Členovia ŽŠR hlasovali a vybrali troch učiteľov (Mgr. Mária Jajková, Mgr. Andrej Soroka, RNDr. 

Oľga Poliaková). Každý hlasujúci napísal aj príbeh o  pedagógovi a na základe príbehu sa vybrali 

nominovaní. V rámci celoslovenského hlasovania sa Mg. Jajková umiestnila na 14. mieste (do 

semifinále postupovalo 13 učiteľov), RNDr. Oľga Poliaková skončila na 28-om mieste a Mgr. 

Andrej Soroka na 30-tom mieste. Nominovaných bolo 35 učiteľov z celého Slovenska. Príbeh 

našej žiačky Eriky Dubňanskej o Mgr. Jajkovej skončil na 10-tom mieste (príbehov bolo 35). 

  Niektorí členovia ŽŠR sa v dňoch 30.4-2.5.2015 zúčastnili výletu v Gorliach, ktorý 

organizovala miestna škola pri príležitosti spomienky na bitku pri Gorliciach. V spolupráci 

s vedením školy boli vybraní 10-ti žiaci, ktorí našu školu a krajinu reprezentovali na tomto 

podujatí.           

 Počas celého roka prebiehalo bodovanie násteniek v triedach. Dvaja žiaci a pani 

zástupkyňa každý mesiac prideľovali body. Po sčítaní hlasov sa víťazom stala 3.D trieda.  Ako 

odmenu získava trieda Deň organizovaného voľna. V závere školského roka zorganizovala ŽŠR 

v spolupráci s telocvikármi koncoročný futbalový turnaj (24.6.2015) pre všetky ročníky.  

  Činnosť ŽŠR v školskom roku 2014/2015 hodnotíme veľmi pozitívne. Ďakujeme sa 

akúkoľvek pomoc zo strany pedagogického zboru. V aktivitách ŽŠR by sme chceli pokračovať aj 

v budúcom školskom roku a veríme, že naše aktivity budú na vyššej úrovni po už získaných 

skúsenostiach. 

 

 

V Bardejove 18.6.2015      

 

 

        Mgr. Júlia Hriceková  

(koordinátor ŽŠR) 

 

 

 

 

 



Správa o činnosti výchovného poradcu za školský rok 2014/2015 

 

Práca výchovného poradcu bola zameraná na úlohy školského poradenstva v otázkach 

výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie študentov, v oblasti prevencie problémového 

a delikventného vývinu žiakov. Bolo sprostredkované prepojenie školy s odbornými zariadeniami, 

ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti a mládež, spolupráca s Centrom pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie Bardejov a Súkromným centrom špeciálno-

pedagogického poradenstva Bardejov. 

 

Pre žiakov prvého ročníka sa uskutočnili besedy so psychológmi CPPPaP Bardejov (Mgr. 

Slávka Rybárová-Benková, Mgr. Jana Hankovská, Mgr. Tomáš Trembáč, Mgr. Katarína 

Harňáková ) zamerané na adaptáciu žiakov na nové prostredie a kolektív, Ako sa správne učiť, 

Kto je kto v triede. Pre žiakov druhého a tretieho ročníka sa uskutočnili besedy v spolupráci so 

psychológmi CPPPaP v Bardejove zamerané na vzťahy v kolektíve, Ako byť úspešný a Efektívne 

riešenie konfliktov. Pre žiakov štvrtého ročníka sa uskutočnili besedy na tému Kľúčové 

kompetencie úspešnej budúcnosti a Úspešný začiatok kariéry. So psychológom z SCŠPP 

Bardejov, PhDr. Katarínou Stašákovou, sa uskutočnili besedy pre žiakov prvého ročníka na tému 

Ako zvládať stres/trému a Vytvorenie kvalitného hodnotového rebríčka. 

 

Uskutočnili sa besedy a konzultácie so študentmi štvrtého ročníka o možnostiach štúdia na 

vysokých školách. Študentom boli objednané knihy o vysokých školách „Pred štartom na vysokú 

školu“ a vytvoril sa priestor na prezentáciu vysokých škôl pre našich študentov na pôde SPŠ ( 

Mendelova univerzita v Brne, TU Košice, STU Bratislava, FA výrobných technológii Prešov, 

Žilinská univerzita ).  Študenti 2. a 3.ročníka  odboru stavebníctvo sa zúčastnili dňa otvorených 

dverí na stavebnej fakulte na TU Košice. Bola prevedená inštruktáž k vyplňovaniu prihlášok na 

vysoké školy. Z počtu 88 končiacich študentov, 34 študentov podalo prihlášku na vysokoškolské 

štúdium, celkovo bolo potvrdených 53 prihlášok na  VŠ.  Študentom boli predstavené 

stredoškolské programy zamerané na možnosti štúdia v zahraničí. 62  študentov  tretieho ročníka 

a 50 študentov 2. ročníka odboru technické lýceum   sa zapojilo do projektu „ Proforient“, ktorý 

pomáha pri výbere smeru vysokoškolského štúdia prostredníctvom psychologickej diagnostiky 

schopností a záujmov. 

 

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 spôsoby, akým sa uchádzať o zamestnanie, 

možnosti absolventskej praxe a predstavenie systému EURES. 

Boli mapované vzdelávacie aj výchovné problémy. Ku koncu školského roka je na škole 

stav evidovaných žiakov s poruchami učenia:  v prvom ročníku 2 žiaci, z toho 1 s IVP plánmi, v 

druhom ročníku sú evidovaní 7 žiaci s poruchami učenia,  v treťom ročníku sú evidovaní 4 žiaci 

s poruchami učenia, z toho 1 žiak s IVP plánom, vo štvrtom ročníku boli evidovaní 7 žiaci 

s poruchami učenia, z toho 2 žiaci s IVP plánmi.  

Uskutočnili sa prezentácie študijných odborov na rodičovských združeniach pre rodičov 

deviatych ročníkov základných škôl. Navštívili sme všetky bardejovské základné školy a školy 

v okrese. Zúčastnili sme sa besied so samotnými žiakmi základných škôl okresu Bardejov, Stará 

Ľubovňa, Svidník a Stropkov.  V septembri 2014 sme na škole organizovali deň otvorených dverí, 

ktorého sa zúčastnili všetky bardejovské ZŠ  a ZŠ z okresu Bardejov. V novembri bol 

organizovaný  Týždeň vedy a techniky, kde žiaci základných škôl mali možnosť vyskúšať formy 

štúdia na SPŠ. Boli vypracované propagačné materiály pre žiakov a rodičov základných škôl, 

prezentácia školy a študijných odborov pomocou PC. Bola  zabezpečená propagácia školy 

prostredníctvom bardejovskej televízie  a spravodajských agentúr. 

 

 

 Ing. Jaroslav Bujda 

 vých. poradca 

 

 

 

ŠŠkkoollaa  ppooddppoorruujjúúccaa  zzddrraavviiaa  

aa  bboojj  pprroottii  oobbeezziittee  
 

Projekt Škola podporujúca zdravie a boj proti obezite bol realizovaný pod vedením koordinátorky 

Ing. Otílie Beňovej v spolupráci s vedením školy a členmi komisie. 

1. V oblasti starostlivosti o fyzické zdravie a podpory telesného pohybu boli uskutočnené 

činnosti: viď PK – telesná výchova 

2. V oblasti zmeny zaužívaných stravovacích zvyklostí smerujúcich    k racionálnej výžive 

sa zrealizovalo: 

       

Neoddeliteľnou súčasťou zdravého životného štýlu, zvlášť mladých ľudí je spolu s pohybovou 

aktivitou vyvážená zdravá strava. Uskutočnili sa besedy na tému Zdravý životný štýl a Poruchy 

príjmu potravy pre žiakov 1.ročníka, ktoré viedla MUDr. J. Zbyňovská z Regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva v Bardejove. 

 



V spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva žiaci vyplňovali dotazník o 

životospráve 

-Spotreba potravín a pokrmov – stravovacie zvyklosti 

-Pohybová aktivita 

K tejto téme boli zhotovené nástenné noviny 

Dňa 16.októbra sme si pripomenuli Svetový deň výživy a vo vestibule školy dostali žiaci a 

zamestnanci školy jablko ako symbol zdravej výživy a zdravého životného štýlu. 

  

Žiaci a zamestnanci školy majú možnosť teplého jedla na obed, pestrej a nutrične vyváženej stravy 
v školskej jedálni SPŠ. V bufete je zabezpečené občerstvenie a pitný program tiež automatom na 

tekutiny 

 

Na tému  Zdravie, zdravá výživa a prevencia obezity sa uskutočnila beseda pre žiakov 4. ročníka 

s Mgr. D. Kobulnickou. Bol rozšírený propagačný materiál a boli vyhotovené školské nástenné 

noviny- Základy zdravého stravovania. 

Význam mlieka a mliečnych výrobkov, ktoré predstavujú jednu z najdôležitejších a 

nenahraditelných zložiek ľudskej výživy sme si pripomenuli pri príležitosti Svetového dňa mlieka 

propagačným materiálom   

Uskutočnili sa besedy pre žiakov 2. ročníka na tému Pobyt v prírode a Príroda okolo nás, na 

ktorých prednášal p. Žák z Centra voľného času 

Zdravá výživa a boj proti obezite bola téma prednášok pre žiakov1.ročníka pod vedením Mgr. 

Feckovej , pracovníčky RÚVZ v Bardejove 

 

3. Oblasť interiéru a exteriéru školy :  

Žiaci využívajú oddychové miesta pri bufete školy a na chodbách sú lavičky, ktoré im slúžia počas 

prestávok a voľných hodín. 

V triedach, na medziposchodiach a vo vstupnej hale sa aktualizujú     nástenné  noviny k určeným 

témam a významným udalostiam. O čistotu okolia školy a úpravu atletického štadióna sa starajú 

žiaci pod vedením učiteľov a ostatní zamestnanci školy podľa predloženého    harmonogramu. 

Žiaci využívajú uzamykateľné šatníkové skrinky na chodbách.  

V spolupráci s triednymi učiteľmi dbáme o udržiavanie čistoty sociálnych zariadení, tried a 

poriadok na chodbách, je zabezpečená starostlivosť o celkovú výzdobu a kvety.  

Na hodinách ekológie  žiaci sa venujú téme Ochrana životného prostredia, ktorá je i témou 

nástenných novín. 

 

4. Oblasť zdravotnej výchovy a výchova k zdravému životnému štýlu : 

V rámci účelových cvičení a kurzu na ochranu života a zdravia sa konali prednášky na tému 

Zdravotná príprava a poskytnutie 1.pomoci pre žiakov 1. ročníka s p. Müllerovou z RÚVZ.  

Uskutočnili sa besedy na tému Tréma a zvládanie záťažových situácií s Mgr. 

J.Hankovskou z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva pre žiakov 1.ročníka- boli 

poukázané konkrétne postupy zvládania trémy a testovej úzkosti. 

Besedy na tému Ako byť v živote úspešný pre žiakov 3.ročníka viedla Mgr.S.Benková-

Rybárová z CPPPaP, v ktorých vysvetlila kľúčové kompetencie úspešnej budúcnosti. 

Predmetom prednášok Duševné zdravie mladých ľudí pre žiakov 2.ročníka bolo duševné zdravie 

jako základná hodnota, ktorá ovplyvňuje život človeka a konkrétne rady ako upevňovať svoje 

zdravie prednášajúcou Mgr. S. Benkovou-Rybárovou. 

Pre žiakov 3.ročníka prebiehali besedy na tému Kto som,kam kráčam , Mgr.S.Benková-

Rybárová poukázala na využitie pozitívnych stránok osobnosti a možnosti ako eliminovať 

negatívne stránky. 



Žiaci vyjadrovali svoj postoj k aktuálnym problémom mladých ľudí v školských úlohách 

v rámci hodín slovenského jazyka a literatúry a cudzích jazykov v témach týkajúcich sa zdravia, 

zdravej výživy, fajčenia, alkoholizmu a drog. 

Projekt Škola podporujúca zdravie a boj proti obezite je projektom pre žiakov, pedagógov i 

zamestnancov našej školy. Úlohy stanovené v tomto projekte budeme aj naďalej postupne 

realizovať a doplňovať, aby sme prispeli ku skvalitneniu nášho životného štýlu. 

 

 

Bardejov 15.6.2015 

 

 

Koordinátorka ŠPZ a boja proti obezite: Ing. Beňová Otília  

 

 

 

Slovenský červený kríž 

 
 

SČK na škole pracoval v tomto školskom roku pod vedením Mgr. Jajkovej v spolupráci s 

vedením školy. 

 

Činnosť SČK bola zameraná na získavanie prvodarcov krvi. Tradične sa v novembri 

organizuje ŠTUDENTSKÁ 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 (napr. v júni boli darovať 

ôsmi), za čo si právom zaslúžia poďakovanie. 

 

V ďalšej činnosti sme sa zamerali na úzku spoluprácu s viacerými odborníkmi zo 

spoločenskej i odbornej oblasti týkajúcej sa danej problematiky. 26.9. bol Svetový deň srdca a 

traja naši žiaci spolupracovali na kampani  „MOST“ s pracovníčkami z Regionálneho ústavu 

verejného zdravotníctva v Bardejove, s MUDr.Zbyňovskou a Bc. Mullerovou na preventívnej 

akcii v obchodnom dome Tesco. 

3.októbra bolo zorganizované vyšetrenie krvi prístrojom „REFLOTRON” pre 18-násť ročných 

žiakov,  ktorí o to prejavili záujem. Meranie  krvného tlaku, podkožného tuku a poradenstvo v 

oblasti zdravej výživy previedli pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva MUDr. 

Zbyňovská a Bc. Mullerova. 

V júni sme sa zúčastnili zdravotníckej súťaži organizovanej SČK. Naši žiaci sa umiestnili na 

štvrtom mieste. 

  

Na škole sa uskutočnili nasledujúce prednášky na rôzne témy: 

prednáška na tému Alzheimerova choroba s MUDr. Zbyňovskou a Bc. Mullerovou z 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva spojená s tréningom pamäte, prvá pomoc so 

zameraním na poskytovanie prvej pomoci pri epilepsii v druhom ročníku, v októbri a novembri  

„Dentálna hygiena” pre celý 1. ročník s Bc. Mullerovou z Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva. Zaujímavou prednáškou na tému „Ako úspešne zvládnuť maturitu bez stresu“ 

oslovila štvrtákov PhDr.Stašáková a 3.B a prednáškou „Život nie je náhoda ale voľba” v druhom a 

treťom ročníku. V spolupráci s CPPPaP v Bardejove s Mgr. Kukulskou na tému „Nuda začiatok 

mnohých problémov”. 

 



     V spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva bola na účelových cvičeniach v 

1. a 2. ročníku a na kurze ochrany človeka a prírody v 3. ročníku realizovaná zdravotná príprava s 

Bc. Mullerovou.  O prácu v SČK je značný záujem zo strany žiakov.  

       

 

 

                                                                        Mgr. Mária Jajková 
 

 

 

VVýýcchhoovvaa  kk  mmaannžžeellssttvvuu  aa  rrooddiiččoovvssttvvuu  
 

     Výchova k manželstvu a rodičovstvu je zacielená na utváranie základných vedomostí 

a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými 

poznatkami a etickými normami. 

Tento perspektívny zámer možno dosiahnuť prostredníctvom plnenia nasledovných čiastkových 

cieľov: 

 

- vychovávať žiakov k osobnej a občianskej zodpovednosti a k príprave na manželstvo 

a rodičovstvo,  

- pripraviť žiakov na rolu rodiča, pritom zdôrazniť ako podmienku osobnostnú zrelosť,  

- poukázať na radosti i problémy výchovy dieťaťa v úplnej a neúplnej rodine,  

- upozorniť na problémy súvisiace s predčasným sexuálnym životom a jeho vplyvom na 

celkový vývin osobnosti, zdôrazniť negatívna predčasného pohlavného života. 

Činnosť v rámci VMR bola zameraná hlavne na splnenie stanovených cieľov a aktivít, ktoré sme 

si určili v pláne činnosti. Besedy a prednášky sme organizovali v úzkej spolupráci s CPPP v 

Bardejove a  s RÚVZ v Bardejove, aby žiaci dostali čo najkvalitnejšie informácie z radov 

odborníkov. 

Pri realizácii besied sme vychádzali z učebných plánov vyučovacích predmetov etická výchova, 

občianska a náboženská výchova, z požiadaviek triednych učiteľov.  

AKTIVITY VMR: 

1. ročník 

PhDr. Katarína Stašáková zo Súkromnej špeciálno-pedagogickej poradne v Bardejove si pre 

žiakov 1. A,  1. B triedy pripravila besedu na tému „Hodnoty môjho života“ 

 

1. december 2014 nezostal na našej škole bez povšimnutia a hodnotnú prednášku pre žiakov 1. 

A triedy pod názvom „Deň boja s AIDS“ – workshop, testy a zaujímavú súťaž si pre 

spomenutých žiakov pripravila MUDr. Zbyňovská a Mullerová z Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva v Bardejove. 

 

Plán aktivít výchovy žiakov k manželstvu a rodičovstvu podporila aj prednáška Mgr. Benkovej 

Rybárovej na tému „Dospievanie, riziká pohlavného života“. 

 

 



2. ročník 

27. októbra 2014 žiakom 2. C triedy Mgr. Benková Rybárová si pripravila besedu na tému  

„Komunikácia v rodine“ , v ktorej upriamila pozornosť na zodpovednosť rodičov v oblasti 

partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s etickými normami. 

 

„Medzigeneračné vzťahy“ 3. a 16. marca 2015 – vzťahy medzi rodičmi a dospievajúcimi, 

viacgeneračné rodiny – touto besedou oslovila Mgr. Benková Rybárová žiakov 2. C a 2. D triedy. 

 

PhDr. Katarína Stašáková 28. 11. 2014 priblížila žiakom 2. C a 2. D triedy v prednáške pod 

názvom „Falošné tváre lásky“ tú pravú podobu lásky, ktorú si neslobodno zamieňať za súcit, 

sympatiu či citové vzplanutie. 

 

„Priateľstvo a vzťahy“ to bola ďalšia zaujímavá prednáška z radu prednášok výchovy 

k manželstvu a rodičovstvu, ktorú si odborne pripravila dňa 29. 10. 2015 Mgr. Benková-

Rybárová.  

 

3. ročník 

Projekt zameraný na „Vírus HIV“ a samotné ochorenie AIDS prezentovali dňa 1. decembra 2014 

pracovníčky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bardejove  

MUDr. Zbyňovská, p. Mullerová žiakom 3. C a 1. A triede. 

 

Na poskytnutie a zvýšenie odborných vedomostí mladých ľudí o HIV/AIDS sme sa zapojili aj do 

celoslovenskej kampane Červené stužky 2015, ktorú považujeme za najúčinnejší prostriedok boja 

proti AIDS.  

Dievčatá 3. C a 3. D triedy pri tejto príležitosti pripravili tematicky zameranú nástenku a dňa 1. 

decembra 2014 sme si pripomenuli tento deň pripínaním červených stužiek učiteľom a žiakom 

školy. 

Žiačka Gutteková Klára zo 4. A triedy sa zapojila do súťaže tvory pohľadníc s tematikou boja 

proti AIDS, ktorú sme zaslali organizátorovi celoslovenskej kampanes (Gymnázium Žilina).  

Žiaci 2. C a 2. D triedy vytvorili pri príležitosti tohto dňa živú červenú stužku, ktorou sme sa 

prezentovali na Gymnáziu v Žiline. 

 

O priebehu tohto dňa sme verejnosť informovali prostredníctvom článku „Deň boja s AIDS na 

SPŠ“ v Bardejovských novostiach.  

 

Ďalšou besedou, ktorú si pripravila Mgr. Benková-Rybárová pre žiakov 3. C triedy bola beseda 

„Obchodovanie s ľuďmi“ realizovaná 24. 10. 2014.  

 

Dievčatá 3. C a 3. D triedy vyhotovili pútavú nástenku s tematikou „VALENTÍN 2015“  a v tento 

deň  prekvapili svojich spolužiakov a učiteľov rozdávaním  čokoládových srdiečok. 

 

Zaujímavou prednáškou spojenou s besedou bola „Voľba životného partnera“, ktorou žiakov 3. 

C triedy oslovila Mgr. Benková Rybárová.  

 

 



4. ročník 

Aj študentov 4. A triedy zaujala prednáška „Kto som, hodnoty môjho života“, ktorú si pre nich 

pripravila PhDr. Katarína Stašáková.  

 

„Kult tela“ bola ďalšou besedou, ktorú si pred žiakov 4. D triedy pripravila  

Mgr. Benková-Rybárová. Prednáška bola spojená s premietaním filmu.  

 

Témou „Medzigeneračné vzťahy“ oslovila Mgr. Benková-Rybárová z Centra pedagogicko-

psychologickej poradne v Bardejove študentov 4. A triedy. Beseda bola spojená s diskusiou. 

Dňa 21. 4. 2015 pre žiakov 4. A triedy si zaujímavú besedu spojenú s krátkym dotazníkom pod 

názvom „Harmonické manželstvo“ pripravila PhDr. Stašáková. 

 

Veríme, že aj našimi aktivitami sme prispeli k získaniu vedomosti k formovaniu komplexnej 

osobnosti, ktorá dokáže odolať negatívnemu vplyvu okolia, ktorá je pripravená na zodpovedné 

rozhodovanie a správanie v kritickom období psychosexuálneho života. 

 

Bardejov 18. júna 2015 

 

 

                                                                           Mgr. Mária Kravcová 

                                                                             koordinátor VMR 

 

 

 

 

Správa o činnosti  koordinátora výchovy ľudských práv 

za školský rok 2014 / 2015 

 

„Nedajú sa učiť ľudské práva spôsobom, ktorý je proti ľudským právam.“ 

Výchova k ľudským právam v škole 

Cieľom výchovy k ľudským právam je permanentné osvojovanie si vedomostí a zručností, 

ktoré prispejú k posilňovaniu ľudskej dôstojnosti, k vývoju demokratickej spoločnosti založenej 

na hodnotovom systéme, ako je rovnosť šancí, pluralita názorov ,spravodlivosť. 

V oblasti ľudských práv popri osvojovaniu pojmov ako morálka a právo, rasizmus, šovinizmus, 

diskriminácia a intolerancia, je veľmi dôležité dokázať odhaľovať aj príčiny takýchto prejavov 

a nachádzať aj spôsoby ich riešenia a odstraňovania. 

Výchova k ľudským právam na školách musí klásť dôraz na poznanie, analýzu a interpretáciu 

základných dokumentov, ktoré definujú ochranu ľudských práv a slobôd, ako sú Všeobecná 

deklarácia ľudských práv, Dohovor o právach dieťaťa, Deklarácia výchovy k ľudským právam.  



Súčasťou danej problematiky je potrebné viesť permanentné diskusie o konkrétnych príkladoch 

porušovania ľudských práv a slobôd, ako sú nacionalizmus, rasizmus, intolerancia, ktoré nám 

denne ponúkajú médiá, a nabádať študentov zaujímať svoje vlastné postoje a stanoviská. 

 

l. Hlavné úlohy a ciele 

Plán práce koordinátora výchovy ľudských práv vychádza z  Pedagogicko - organizačných 

pokynov na školský rok 2013/2014, Dohovoru o právach dieťaťa, Listiny ľudských práv, Štátneho 

vzdelávacieho programu a plánu práce školy. 

Cieľom  je prostredníctvom aktivít a opatrení zabezpečiť  informovanosť a dosahovanie pokroku 

v ich dodržiavaní. Osvojiť si vedomosti, zručnosti, formovať postoje v súlade s hodnotami 

demokratickej spoločnosti. Dodržiavať  vekuprimerané postupy, od všeobecných  

poznatkov prechádzať k zážitkovému osvojeniu ich podstaty a následne ich konkrétna aplikácia  

v každodennom živote. 

Škola musí naučiť úcte k ľudským právam a základným slobodám, a preto by všetky prostriedky 

vzdelávania mali byť využívané aj na to, aby v žiakoch pestovali úctu k ľudskej dôstojnosti, 

k ľudským právam, aby získali sebavedomie, vedeli sa vyjadrovať, komunikovať, vyvolal sa 

v nich záujem o okolitý svet. To znamená, aby vzdelávanie a výchova boli zamerané na rozvoj 

osobnosti človeka. 

 

ll. Obsah činnosti 

Koordinátor ľudských práv monitoruje, koordinuje a usmerňuje výchovu pre ľudské práva, 

spolupracuje s vedením školy , výchovným poradcom a triednymi učiteľmi. Monitoruje správanie 

žiakov a zabezpečuje ich ochranu .Porozumieť ľudským právam sa dá najlepšie prostredníctvom 

vlastného zážitku a každodenný školský život poskytuje takúto možnosť a môže prispieť 

k pochopeniu takých pojmov ako sloboda, tolerancia, čestnosť a pravda. Je dôležité zamerať sa na 

odstraňovanie prejavov neznášanlivosti, posmechu, ponižovania a pod. 

Naučiť žiakov ako ovládať a riadiť seba a svoj život, ako si pestovať pevnú vôľu a uskutočňovať 

svoje predsavzatia. Naučiť sa ovládať a riadiť seba tak, aby dokázali naplniť svoje sny a životné 

ciele, aby dokázali odolať lákadlám, ktoré na nich číhajú každý deň. 

 

Hlavné metódy a formy práce: 

 - rozhovory, besedy 

- využitie vo vyučovacích predmetoch - občianska náuka, dejepis, literatúra, právna náuka 

- práca na triednických hodinách - tvorba nástenných novín - výstavky výtvarných a literárnych 

prác  

- spolupráca so žiackou školskou radou 

- Ročenka školy 

 

lll.  Prehľad  aktivít 

Výchova k ľudským právam bola realizovaná 



-  vo vyučovacom procese na hodinách občianskej náuky / občianstvo človeka právo a morálka 

volebný systém, významné dni Deň ľudských práv, Deň oslobodenia... /, literatúry/ téma vojny, 

láska a nenávisť, osobná lyrika.../, právnej náuky 

- na triednických hodinách/ témy priateľstva, empatie, etikety... 

- formou mimovyučovacích aktivít: 

 návšteva výtvarných výstav v HOS, Poľsko - slovenskom dome zameraných na zmysel 

života, svojské videnie sveta, ekologické témy... 1.C 

 150 rokov Matice slovenskej /2.D/ 

 návšteva výstav ľudových tradícií /  spoznávanie odkazu našich predkov tradičných 

vianočných a veľkonočných zvykov /  2.A 

 Taký je život – akadémia hendikepovaných žiakov a ich rodičov /2.A/ 

 Deň študentstva na GLS /2.D/ 

 Deň obetí obchodovania s ľuďmi – beseda v CVČ – p. Babej /3.A/ 

 Miesto hrôzy a utrpenia / dojmy žiakov po návšteve koncentračného tábora v Osvienčime  

- beseda v rámci hodiny ON, koncentračný tábor v Majdaneku  

 

 Medzinárodný deň ľudských práv – hodiny ON 

 Záložka do knihy spája školy – Moja škola, môj odbor ,projekt zameraný na rozvoj 

čitateľskej gramotnosti a nadviazanie  priateľstva medzi študentmi slovenských stredných 

škôl SPŠ Bardejov – SSOŠ Šaľa / 

 Rozhodujeme o Európe – vzdelávací seminár/2.B, 2.D 

 

Besedy 

 Empatia, Konflikty , Neverbálna komunikácia– beseda pre žiakov 1. ročníka  / Mgr. S. 

Benková – Rybárová / 

 Medziľudská komunikácia /Mgr.Harňáková/ – beseda pre žiakov 2. ročníka 

 Sekty, náboženstvá – beseda pre 3.ročník 

 Po stopách A.Warhola – beseda v OK 2.A 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Nataša Dzubáková,    

koordinátorka výchovy k ľudským právam 

 

 

 

Správa o činnosti v oblasti  prevencie drogových závislosti  a iných sociálno-

patologických javov v školskom roku 2014/2015 

     
 

       Byť úspešným v predchádzaní drogových závislostí a iných patologických  javov, znamená 

nevyhnutne zamerať sa predovšetkým na primárnu prevenciu. Táto spočíva v zdravom životnom 



štýle, dodržiavaní zásad správnej životosprávy, hodnotnom naplnení voľného času a 

informovanosti žiakov o danej problematike. Preto v súlade s programom Národnej protidrogovej 

stratégie,  pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR pre školský rok 2014/2015 a  s učebnými 

osnovami, boli  otázky prevencie drogových závislosti včlenené do obsahu  výchovno-

vzdelávacieho procesu.  Najmä v predmetoch náuka o spoločnosti, chémia, ekológia, etická 

výchova. Na týchto predmetoch ako aj na triednických hodinách žiaci mali možnosť vyjadriť 

svoje názory, svoj postoj k užívaniu drog . 

 

     Študenti získali  nové poznatky a prehĺbili svoje vedomosti  v danej oblasti aj vďaka 

prednáškam a besedám organizovaným v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie v Bardejove: 

 

1) Pre žiakov prvého ročníka bola zrealizovaná beseda s pracovníkom policajného zboru 

nadporučíkom Mgr. Valkučákom na tému: „Kriminalita mládeže a drogy“ , v ktorej formou 

prezentácie oboznámil žiakov prvého ročníka so základmi trestnej zodpovednosti mladistvých. 

Vysvetlil pojmy: maloletý delikvent, mladistvý páchateľ, trestný čin, prečin, drogy – ich 

prechovávanie a obchodovanie s nimi, fajčenie vo verejných priestoroch, zákaz zdržiavať sa bez 

dozoru svojich zákonných zástupcov po 21. hodine na verejne prístupných miestach, v ktorých sa 

podávajú alkoholické nápoje. 

 

2) „Tadiaľ cesta nevedie – prevencia  látkovej závislosti“ beseda s Mgr. Miriam Kukulskou. 

Cieľ bol zameraný hlavne na charakteristiku pojmu závislosť, dôvody vzniku závislostí, prejavy 

závislosti a vplyv vzniku závislosti na kvalitu života. 

3) Taktiež  bola zrealizovaná séria preventivných aktivít pre žiakov prvého ročníka s lektorom 

Mgr. Tomášom Trembáčom na tému „ Ako čeliť šikanovaniu  a agresivite na školách“.  

Formou zážitkových aktivit viedol žiakov k tomu, aby si  uvedomili vlastnú zodpovednosť za 

problém šikanovania v triednom kolektíve .  

     4) Žiaci 2. ročníka, hľadali vzťah medzi nelátkovou a látkovou závislosťou. Riešili následky 

nelátkovej závislosti (automaty, internet, mobil…) na našu budúcnosť s Mgr. Kukulskou počas 

besedy „Hľadajme lepšie možnosti“. Mgr. Kukulská zdôraznila, že každý človek môže 

ovplyvniť kvalitu svojho života správnym výberom hodnôt.  

 

     5) V novembri, v rámci Týždňa boja proti drogám, bola pre pedagogický zbor našej školy 

zrealizovaná prednáška s protidrogovým zameraním  „Ako poznať užívateľa drog“-  s PhDr. 

Katarínou Stašákovou,  

 

Ciele prednášky boli zamerané hlavne na: 
- dôvody prečo žiak siahne po droge 

- faktory, ktoré  ovplyvnia u jedinca vznik drogovej závislosti 

- faktory, ktoré pomáhajú chrániť jedinca pred vznikom drogovej závislosti 

- charakteristiku jednotlivých druhov drog (účinky a prejavy ich použitia, zdravotné rizika) 

Na záver prednášky PhDr. Stašáková rozdala pedagógom leták „ Indikátor drog“, ktorý bude 

vhodnou pomôckou pre všetkých vyučujúcich, pri monitorovaní aktuálneho stavu zneužívania 

návykových látok na škole. 

.     Tradične pri príležitosti Týždňa boja proti drogám bola organizovaná školská súťaž 

jednotlivcov v tvorbe plagátov  pomocou počítačovej grafiky ,, Nestrať sa v labyrinte  drog“, 

v ktorej žiaci mohli vyjadriť svoj postoj k danej problematike. Víťazi boli odmenení hodnotnými 

vecnými cenami. 

   Žiaci našej školy sa zapojili do internetovej súťaže TASR prostredníctvom portálu Školský 

servis : „Nebuď otrokom drog“. Na tomto portáli je uverejnená literárna práca žiaka 4.C triedy 

Maroša Dudinského  - „Droga je zlo, ktoré ťa ničí“. 



Monitorovanie stavu užívania legálnych a nelegálnych drog u študentov prvých ročníkov, bolo  

zrealizované metódou anonymného dotazníka. Aktuálny prieskum ukázal, že respondenti sa tento 

rok nestretli s drogou  na našej škole.  Avšak 14 % žiakov uvádza skúsenosť s drogou, z toho 8,5 

% pozitívnu. Alarmujúce je že až 83 % žiakov uviedlo, že príležitostne pije tvrdý alkohol, 

pozitívne – 80 % respondentov sa hlási k nefajčiarom.  

       Pravidelne aktualizované nástenné noviny prezentovali problematiku šikanovania, 

problematiku užívania nelegálnych drog, alkoholu a fajčenia, obchodovania s ľuďmi a ďalších  

sociálno-patologických javov.  Uvádzali najnovšie štatistické výsledky, týkajúce sa danej  

problematiky a kontakt na odborníkov v danej oblasti. Taktiež poskytli priestor pre práce 

študentov, ktorí v nich vyjadrili svoj postoj k danej problematike .    

  Z radov študentov, zástupcov jednotlivých tried, bola vytvorená skupinka žiakov, ktorá bola 

zapojená do preventívneho programu: „ Pomôžme si navzájom“ ktorá aktívne vypomáhala pri 

realizácii rôznych podujatí organizovaných v rámci prevencie protidrogovej závislosti. 

     Viesť študentov k zmysluplnému tráveniu voľného času, zvýšeným športovým aktivitám 

a zdravému životnému štýlu, bolo zámerom volejbalového a futbalového turnaja,  organizovaného 

vyučujúcimi TEV medzi jednotlivými  triedami a turistických vychádzok do okolitej prírody, 

organizovaných v rámci triednických hodín v závere školského roka .   

 

 

V Bardejove   24.6.2015       

 

 

          Ing. Skoncová Ľudmila 
 

Zhodnotenie práce v oblasti environmentálna výchova v šk. 2014/2015 

 

 
Počas školského roka boli vyhotovené nástenky na témy: 

1. TANAP 

2. Medzinárodný deň vody 

3. Svetový deň Zeme 

4. Pieninský národný park  

5. Stredoeurópsky deň stromov a ochrany zvierat 

6. Národné parky Slovenskej republiky 

7. Ochtinská aragonitová jaskyňa 

K medzinárodnému dňu vody bola pre žiakov 1.B triedy zorganizovaná beseda s Ing. 

Hrozekovou na tému Voda.  

V úvode a v závere školského roka prebehol zber papiera. 

Počas školského roka prebiehal zber viečok SABI. Dňom 24.4.2015 bola ukončená súťaž 

spoločnosti MILK AGRO s názvom Zbieraj a vyhraj. SPŠ Bardejov sa v kategórii A4 (nad 350 

žiakov) umiestnila na 37. mieste s celkovou hmotnosťou 2017 g a 5,78 g na žiaka. Najviac viečok 

Sabi nazbierala trieda 2.C: 1253,5 g. Za prvé miesto bol tejto triede udelený deň 

organizovaného voľna. Súťaže sa zúčastnili triedy 1.A, 1.B, 1.D, 2.A, 2.B, 2.C a 3.C a jedáleň.  

 

 

Bardejov 17.6.2015      

Ing. Alžbeta Hovancová 

       Koordinátor environmentálnej výchovy 



Druháci SPŠ na dejepisnej exkurzii 

Možno treba zapáliť sviečku aj na hroboch neznámych vojakov  

Je obdobie, kedy sa viac ako inokedy zamýšľame nad životom i smrťou. V tomto roku si 

pripomíname sté výročie vypuknutia prvej svetovej vojny a sedemdesiate výročie SNP a 

Karpatsko-duklianskej  operácie.  To pohnútky k tomu, aby sa študenti druhého ročníka 

SPŠ v Bardejove vydali na cestu po stopách prvej i druhej svetovej vojny.  

Navštívili sme cintoríny a pamätníky vojen, ktoré sa, bohužiaľ, v našom regióne výrazne 

podpísali. Prešli sme cestu z Bardejova na Duklu. Zastavili sme sa na cintorínoch v Zborove, 

Stebníku, Nižnej Polianke a kvetom a zapálenou sviečkou  sme  si  uctili  aj  vojakov 

pochovaných vo Svidníku a na Dukle.  

Učiť sa niečo v škole, alebo vidieť na vlastné oči na krížoch vyryté mená i hroby stoviek 

neznámych vojakov, to nie je to isté. Stáť nad dedinou, na cintoríne, kde spoločníkom je iba vietor 

a lístie padajúce zo stromov a vedieť, že tu vyhasli životy chlapcov možno len o pár rokov 

starších, to musí pohnúť každým.  

Je  potrebné  pripomenúť  si,  že na vojenských cintorínoch sú pochovaní ľudia, ktorí tiež 

chceli žiť. Chceli sa vrátiť domov, ale zostali tu a nemá kto na ich hroboch zapáliť sviečku. A 

treba si hroby padlých vojakov pripomenúť možno aj preto, že vojna ani dnes nie je neznámy 

pojem. Práve teraz je až nepríjemne blízko.  

 

Európsky deň jazykov na SPŠ 

,,Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“  

Pravdivosť tejto starej múdrosti sme si možno nikdy neuvedomovali viac než v súčasnosti. 

Znalosť cudzích jazykov uľahčuje život pri cestovaní, otvára nielen nové pracovné príležitosti, ale 

aj mysle, a tak prispieva k porozumeniu medzi ľuďmi.  

26. september vyhlásila Rada Európy za Európsky deň jazykov. Tento deň je venovaný 

oslave európskych jazykov. Európska únia disponuje skutočným jazykovým bohatstvom, používa 

sa v nej 24 úradných jazykov a viac ako 60 regionálnych alebo menšinových jazykov. Naša škola 

si tento deň pripomenula aktivitami na hodinách nemeckého a ruského jazyka. Cez vytváranie 

projektov a prezentácii sa žiaci snažili poukázať nato, aký dôležitý je jazyk ako prostriedok na 

dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčový prvok bohatého kultúrneho 

dedičstva nášho kontinentu.  

         

Olympiáda v nemeckom jazyku – školské kolo 

Dňa 10. 12. 2014 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2D. 

Zúčastnilo sa jej päť žiakov druhého a tretieho ročníka. Účastníci absolvovali dve časti - v ústnej 

popisovali obrázok a konverzovali s porotou na vybrané témy, v písomnej časti bolo ich úlohou 

vyriešiť gramatický test a test na čítanie s porozumením nemeckého textu. Víťazom sa stal Štefan 

Korba z 3.D triedy, ktorý bude reprezentovať našu školu na regionálnom kole ONJ. Držíme mu 



palce. Druhé miesto obsadil Dávid Staš z 3.A triedy a s rovnakým počtom bodov sa na treťom 

mieste umiestnili Viktor Michalko a Patrik Kosár, obidvaja sú žiakmi 2.C triedy.  

Expert geniality show 2014/2015 

2. decembra zabojovalo o titul EXPERT a TOP EXPERT viac ako 9000 súťažiacich na celom 

Slovensku. Žiaci našej školy sa aj v tomto školskom roku 2014/15 zapojili do celoslovenskej 

súťaže Expert Geniality Show.  

Súťaž EXPERT spočíva vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém, ktoré si každý súťažiaci 

zvolil na začiatku súťaže spomedzi týchto ponúknutých tém.  

Tí, ktorých vidíte na tejto stránke, si zaslúžia Vaše uznanie. Dokázali totiž obstáť v tvrdej 

konkurencii viac ako 9 000 EXPERTov z celého Slovenska.  

Zvláštne poďakovanie a blahoželanie patrí Róbertovi Šimcovi žiakovi 3.D za krásne 4. miesto a 

Dávidovi Maníkovi žiakovi 3.D za 7. miesto v téme Spoločnosť kedysi a dnes.  

Jazda zručnosti 

24. júna 2014 sa športový areál pri SP opäť zaplnil žiakmi ôsmeho ročníka základných škôl 

Bardejovského okresu. Takmer 300 žiakov v sprievode svojich učiteľov prijalo pozvanie na 2. 

ročník Priemyslováckej jazdy zručnosti. Každý, kto mal záujem, mohol si vyskúšať  svoje 

schopnosti a zašoférovať na osobnom automobile pod odborným vedením inštruktora autoškoly 

Gaudeamus, ktorá bola spoluorganizátorom celého podujatia. K zaujímavým zážitkom určite 

patrila aj jazda na motokáre či prehliadka automobilu Kia, ktorý sa využíva ako učebná pomôcka 

v odbore technika a prevádzka dopravy. Z celej akcie si žiaci odniesli aj spomienkové fotografie.  

Pedagógovia i študenti uvedeného odboru zorganizovaním tohto jedinečného podujatia len 

potvrdili, že štúdium tohto i ďalších odborov školy sa neustále modernizuje, pričom hlavný dôraz 

sa kladie na prepojenie teórie s praxou.  

Priemyslováci v parlamente i v prestížnej automobilke 

Študenti 1.-4. ročníka Strednej priemyselnej školy v Bardejove, ktorí študujú odbor technika a 

prevádzka dopravy a technické lýceum, sa v dňoch 16. a 17. apríla mali možnosť zúčastniť 

tematicky zameranej odbornej exkurzie v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave.  V 

priestoroch parlamentu Mgr. Ľubomír Adamišin, rodák z nášho okresu, pripravil zaujímavý a 

poučný výklad o histórii a zaujímavostiach nášho zákonodarného orgánu, o štátnych symboloch, 

uvideli sme kópiu ručne písanej ústavy uloženej v pravom koženom obale. Následne rokovacej 

sály a naživo si „vychutnali“ búrlivé rokovanie poslancov. Po vypočutí niekoľkých diskusných 

príspevkov sme sa odobrali do vstupnej haly, kde prišiel medzi nás aj pán poslanec Ing. Pavol 

Zajac. Debata s ním bola veľmi zaujímavá a odpovedal nám na mnohé naše zvedavé otázky.  

Po ukončení návštevy NR SR nasledovala prehliadka areálu Volkswagen Slovakia, a.s., kde sa 

realizuje výroba vozidiel skupiny Volkswagen group. Prehliadka Produkcia Kompakt predstavuje 

kombináciu troch hál – lisovňa, karosáreň a agregátna hala. Mohli sme sledovať presné pohyby 

vyše 400 robotov pri zváraní, veľké lisy, či presúvanie jednotlivých súčiastok samostatne sa 

pohybujúcimi vozíkmi po vyznačených trasách, z ktorých znela klasická hudba.  

Táto exkurzia bola pre nás veľkým prínosom, hlavne pre naše ďalšie štúdium..  

Ďalší deň bol na programe roka Autosalón Bratislava 2015 v priestoroch Incheba Expo Bratislava. 

Mali možnosť vidieť rôzne legendárne ikony áut ,ale aj najnovšie typy či už športových, terénnych 

alebo luxusných vozidiel ako Aston Martin, Bentley, Cadillac, Rolls Royce… Mnohí takúto 



exkurziu absolvovali po prvýkrát, a tak triedni učitelia i vyučujúci odborných predmetov pre nich 

pripravili taký neobyčajný zážitok.  

 

Elektrotechnik z SPŠ bol opäť v celoštátnom kole 

Na Strednej odbornej škole v Trenčíne sa 4. a 5. februára 2015 konalo celoštátne kolo  súťaže

 Zenit v elektronike, ktorú každoročne vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

 Slovenskej republiky.  

Organizačne a technicky ju zabezpečuje Štátny inštitút odborného vzdelávania.  

Súťažilo sa v dvoch kategóriách A a B. V kategórii A boli žiaci 3. a 4. ročníka stredných škôl a v 

kategórii B žiaci 1. a 2. ročníka stredných škôl. Prešovský kraj v kategórii A opäť reprezentoval aj 

študent SPŠ v Bardejove. Tohto roku to bol študent 3. ročníka Šimon Struhala.   

Športový deň študentov SPŠ 

 

V športovom areáli Strednej priemyselnej školy v Bardejove sa v piatok 5. septembra 2014 

uskutočnil športový deň jej študentov, ktorý patrí už k tradičným podujatiam. Za krásneho 

slnečného počasia vyše stovka študentov prvého ročníka si zmerala sily vo viacerých športových 

disciplínach. Do atletického trojboja sa zapojili chlapci aj dievčatá a súťažili v behu na 100 m, 800 

m (dievčatá), 1 500 m (chlapci) a v skoku do diaľky. V súťaži chlapcov víťazmi sa stali v behu na 

100 m Erik Tišťan, v behu na 1 500 m a v skoku do diaľky René Senaj. Prekvapujúce športové 

výkony dosiahli aj dievčatá a prvé priečky obsadili v behu na 100 m Erika Dubňanská, v behu na 

800 m Viktória Čontová a v skoku do diaľky Simona Sirotňáková.  

Ďalšou športovou disciplínou bolo zápolenie vo futbale medzi jednotlivými triedami 1. ročníka a 

napokon sa z víťazstva tešila 1. B trieda.  

Riaditeľ školy Mgr. Vladimír Jacenko ocenil snahu študentov bojovať a dosiahnuť čo najlepší 

výkon v jednotlivých disciplínach a tých najlepších ocenil diplomom a vecnými cenami.  

 

  

Župná kalokagatia 2014 

Celoslovenské kolo s medzinárodnou účasťou športovo – vedomostnej súťaže žiakov stredných 

škôl pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja sa uskutočnilo v Turanoch. SPŠ 

reprezentovalo družstvo žiakov: Patrik Pavel, Peter Leško, Tomáš Brehuv, Viktória Čontová, 
Miroslava Gregová. 

Deň otvorených dverí 2014 

 

V stredu 1. októbra 2014 Stredná priemyselná škola v Bardejove zorganizovala už tradičný Deň 

otvorených dverí, ktorý je vhodnou príležitosťou predstaviť činnosť školy, jej vybavenosť, 

úspechy a prácu svojich študentov.  

Už od včasného rána sa priestory školy začali postupne zapĺňať žiakmi základných škôl z mesta i 

celého nášho okresu , aby mohli spoznať vyučovací proces jednotlivých odborov, prezrieť si 

odborné učebne, ich zariadenie i celkovú vybavenosť učebnými pomôckami. Vyše 550 žiakov 



deviateho ročníka prekročilo prah školy za rezkých tónov ľudových piesní, ktoré sa striedali s 

populárnymi hitmi v podaní našich študentov pod vedením Mgr. Dušana Marinka.  

Takmer dvojhodinová prehliadka umožnila dôkladne spoznať vyučovací proces i mimoškolskú 

činnosť, a tak žiaci, ktorí na začiatku ešte nevedeli, pre aký odbor sa rozhodnúť, po skončení 

prehliadky mnohí si ten svoj už aj vybrali.  

Škola ponúka svoje tradičné študijné odbory, ktoré sú zárukou, že väčšina jej absolventov 

neskončí v evidencii úradu práce.  

  

Týždeň vedy a techniky 

 

Každoročne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s ďalšími vedeckými 

inštitúciami organizuje celoslovenské podujatie Týždeň vedy a techniky s cieľom zlepšiť vnímanie 

vedy a techniky v povedomí mladých ľudí a vzbudiť v nich záujem o štúdium technických 

disciplín. Celý rad zaujímavých podujatí tohto roku sa koná v znamení motta: Spájame sa pre 

vedu a techniku.  

V dňoch 10. – 14. novembra 2014 Stredná priemyselná škola v Bardejove zrealizovala tretí ročník 

Týždňa vedy a techniky. Jeho cieľom je umožniť žiakom základných škôl zasadnúť do 

stredoškolských lavíc a aktívne stať sa súčasťou vyučovacieho procesu. Sme radi, že pozvanie 

prijali nielen žiaci bardejovských škôl, ale i z nášho okresu či zo ZŠ Veľký Lipník zo 

Staroľubovnianskeho okresu. Neboli to iba žiaci končiaceho ročníka, ale i siedmaci a ôsmaci, aby 

sa, podľa ich vlastných slov, i v ďalších rokoch mohli postupne oboznámiť so všetkými odbormi, 

ktoré škola ponúka.  

 

 

Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená (§ 2 ods. 1 písm. j) 

 

 
1.Národný projekt " Rozvoj stredného odborného vzdelávania" ŠIOV 

2.Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického 

testovania NÚCEM 

3. Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva MŠVVaŠ SR 

4. Národný projekt " Moderné vzdelávanie-digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie 

predmety" UIPŠ 

 

 

Dotácie zo štátneho rozpočtu (§ 2 ods. 1 písm. m) 

 

 
Stredná priemyselná škola   833 462,-eur 

Školský internát    119 334,98,- eur 

Školská jedáleň        73 550,-eur 

 

 

Finančné prostiedky prijaté za vzdelávacie poukazy (§ 2 ods. 1 písm. m) 

 
 

Obdobie:  10/2014 – 11/2014  Rozpočet: 4 407 eur  

 

Obdobie:  12/2014 – 06/2015 Rozpočet: 6 631,2 eur  



Prehľad krúžkov  

 
1. Ing. Alžbeta Hovancová Mladý stavbár  

2. Mgr. Nataša Dzubáková Rozvíjaj svoje poznatky v slovenskej a svetovej literatúre 

3. Mgr. Magdaléna Miklošová Interpretácia umeleckého a vecného textu   

4. Mgr. Magdaléna Miklošová Čítanie s porozumením a literárny text  

5. Mgr. Katarína Fottová Finančná gramotnosť 

6. Mgr. Jana Petrušová  Angličtina ľahko a plynule 

7. Mgr. Martina Chovancová Rozprávame v nemeckom jazyku 

8. Ing. Mária Melová  Seminár z betónových konštrukcií a rozpočtovania stavieb 

9. Mgr. Mária Kravcová  Rytmické písanie v ATF 

10. Mgr. Anna Guľová  Fyzika hrou 

11. RNDr. Oľga Poliaková Potrebujeme matematiku?  

12. RNDr. Oľga Poliaková Weby okolo nás   

13. PaedDr. Monika Kunstová Strelecký krúžok   

14. PaedDr. Monika Kunstová Kondičné posilňovanie  

15. Mgr. Ľuboš Falat  Futbalový krúžok   

16. Mgr. Ľuboš Falat  Loptové hry    

17. Ing. Emília Priputenová Novinky zo sveta stavebníctva 

18. Mgr. Renáta Popovcová Čítanie a prednes umeleckej literatúry  

19. Mgr. Renáta Popovcová Fotografický krúžok     

20. Mgr. Dušan Marinko  Hudobný krúžok 

21. Mgr. Dana Janečková  Matematika zábavne i vážne   

22. Mgr. Dana Janečková  Ako na sieť      

23. Mgr. Andrej Soroka  Spracovanie obrazu a zvuku v PC  

24. Ing. Peter Tkáč  Krúžok elektroniky 

25. Mgr. Mária Jajková  Pohodová matematika  

26. Mgr. Mária Jajková  Matematika bez strachu  

27. Ing. Otília Beňová  Rozprávame anglicky 

28. Ing. Jaroslav Bujda  Tajomstvo komunikácie 

29. Mgr. Júlia Hriceková  Ruština pre každodenný život 

30. Mgr. Vladimír Jacenko          Pohybová príprava zameraná na lyžovanie 

1. Mgr. Stanislav Vojtko            Elektrotechnika v praxi 

 
 



Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov 

na pracovnom trhu, alebo ich úspešnosť ich príjímania na ich ďalšie štúdium 

(§ 2 ods. 1 písm. p) 

 

 
1 2675 6 Elektrotechnika 12 5 0 7 0 0

2 3650 6 Staviteľstvo 22 10 0 8 4 0

3 3765 6 Technika a prevádzka dopravy 27 12 0 10 5 0

4 3918 6 Technické lýceum 27 18 0 6 3 0  
 

 

 

ŠKOLSKÝ  INTERNÁT 

pri Strednej priemyselnej škole, Komenského 5, 085 42  Bardejov 

 

 

Základné identifikačné údaje o školskom internáte (ďalej ŠI) 

 

Názov zariadenia:  ŠI pri Strednej priemyselnej škole v Bardejove 

Adresa:    Sv. Jakuba 28, 085 01 Bardejov 

Telefón, fax:   054 472 25 58, 054 472 24 50 – FAX 

Internetová adresa:  www.spsbj.edu.sk 

Zriaďovateľ:   Prešovský samosprávny kraj, Nám. Mieru 2, 080 01 Prešov 

Vedúci  zamestnanci:  Mgr. Vladimír Jacenko, riaditeľ SPŠ a ŠI Bardejov 

    Bc. Ľuboslava Šothová, vedúca vychovávateľka ŠI pri SPŠ 

 

Študentská rada pri ŠI:   

 
Predseda:         Vladimír Pyda 

Člen VS č. 1:    Natália Kolcunová  

   Natália Bebková 

     Barbora Chovancová     

                           Diana Magerová 

Člen VS č. 2:    Dominika Uhrinková 

     Michaela Kicková 

     Nikola Murcková  

Člen VS č. 3:    Lea Čubirková 

     Nikola Kmecová   

     Janka Chudíková 

     Nikola Rybovičová 

 

 

Počet ubytovaných študentov  

 

Na začiatku školského roka 2014/2015 k 16. 9. 2013 bolo evidovaných v ŠI 120 žiakov, 

v priebehu školského roka sa tento stav postupne menil  v dôsledku toho, že niektorí žiaci boli pre 

porušovanie Vnútorného poriadku ŠI vylúčení, resp. prerušili či ukončili pobyt z rodinných alebo 

iných dôvodov. K 31. 5. 2014 bolo v ŠI 102 žiakov. 

 

  

http://www.spsbj.edn.sk/


Štruktúra ubytovaných žiakov podľa ročníkov 

     

Tabuľka č. 1 

Počty 
ROČNÍK  

Spolu 

 
prvý druhý tretí štvrtý piaty 1. NŠ 2. NŠ 

žiačky 21 10 10 13 3 2 0 59 

žiaci 27 10 12 11 0 0 1 61 

Spolu 48 20 22 24 3 2 1 120 

NŠ – nadstavbové štúdium 

 

 

 

Štruktúra ubytovaných študentov podľa škôl    k  15. 9. 2014 

 

Š K O L A 
Počet   žiakov 

Spolu 
chlapci dievčatá 

S P Š 12 1 13 

Gymnázium 12 3 15 

HA J. Andraščíka 9 26 35 

Spoj. škola Štefánikova 3 16 19 

SSOŠ Hviezdosl. DŠ 1 7 8 

SSOŠ Hviezdosl  NŠ 1 1 2 

SŠ J. Henischa - DŠ 16 0 16 

SŠ J. Henischa - NŠ 0 0 0 

ZŠ B.Krpelca 5 2 7 

Konzervatórium Bardejov 0 1 1 

Obchodná akadémia 0 4 4 

SPOLU 61 59 120 

 

 

Vyhodnotenie podľa jednotlivých skupín: 

 

Výchovná skupina č. 1: Ing. Ivan Nicák, vychovávateľ  

 

1. ZMENY V POČTE ŽIAKOV: 

- pobyt v ŠI v 2. polroku ukončili: Batfalský, Blanár, Nemeš, Baláž  

- do ŠI nastúpili: T. Konkoľ  

Ku dňu 30. 6. 2015 je vo výchovnej skupine č. 1 aktuálny stav 17 žiakov. 



2. VÝCHOVNO - VZDELÁVACIE VÝSLEDKY: 

PSV - 2 žiaci: – Oleárová /1,00/, Košalko  

PVD - 4 žiaci: - Imrich, Bučková P., Chovancová, Barlíková 

PRO - 11 žiakov: 

- NEP - 0 

- NEKL – 0 

Dosahovaný študijný priemer vo výchovnej skupine č. 1 je 2,17. 

- NEOSPRAVEDLNENÉ HODINY: Bebková /4/, Chovancová /13/, Svrlingová /6/, Poľanský /1/ 

- ZNÍŽENÁ ZNÁMKA ZO SPRÁVANIA: nikto 

 

3. NAJČISTEJŠIE IZBY: 

108 – Šima, Konkoľ T. 

144 – Chovancová, Bebková, Barlíková 

 

4. PROBLÉMOVÍ ŽIACI: 

- Šima, Poľanský – svojské správanie 

 

5. UDELENÉ VÝCHOVNÉ OPATRENIA: 

Oleárová, Košalko – pochvala za študijné výsledky PSV. 

 

 

Výchovná skupina č. 2: Bc. Ľuboslava Šothová, vedúca vychovávateľka ŠI pri SPŠ 

 

1. ZMENY V POČTE ŽIAKOV: 

- pobyt v ŠI ukončili: Dršková, Smetanka, Kolcunová, Bilíková, Magerová, Hnátová, Hudáková, 

Šuťák, Kosturský 

- prerušený pobyt.: Malastová  

Ku dňu 30. 6. 2015 je vo výchovnej skupine č. 2 aktuálny stav 17 žiakov 

 

2. VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE VÝSLEDKY: 

PSV - 4 žiaci: Čerkalová, Varcholová, Vataščáková /1,00/, Lešková  

PVD - 4 žiaci: Fečová, Uhrinková, Šefčík, Skala 

PRO - 9 žiakov 

NEP - 0  

NEKL - Rindoš /prax/ 

Dosahovaný študijný priemer vo výchovnej skupine č. 2 je 2,04. 

- NEOSPRAVEDLNENÉ HODINY: neboli 

- ZNÍŽENÁ ZNÁMKA ZO SPRÁVANIA: nikto 

 

3. NAJČISTEJŠIE IZBY ŽIAKOV V ŠI V I. POLROKU: 

141 – Čerkalová, Šimová, Kubová, Varcholová 

105 – Vorobeľ, Vasiľ 

 

4. PROBLÉMOVÍ ŽIACI: nikto 

 

5. UDELENÉ VÝCHOVNÉ OPATRENIA: žiadne 

Čerkalová, Varcholová, Vataščáková /1,00/, Lešková – pochvala za študijné výsledky PSV. 

 

 

 

 



Výchovná skupina č. 3: Mgr. Beáta Ilkovičová, vychovávateľka: 

 

1. ZMENY V POČTE ŽIAKOV: 

- pobyt v ŠI ukončili: D. Verbová, D. Šenitka, L. Harčarik, T. Šmajda, L. Bugnová 

- prerušený pobyt. Z. Hermanovská 

- vylúčený z ŠI  20. 4. 2015 – J. Kormoš 

Ku dňu 30. 6. 2015 je vo výchovnej skupine č. 3 aktuálny stav 19 žiakov. 

 

2. VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE VÝSLEDKY ZA II. POLROK Š. R. 2014/15 /24 žiakov 

vrátane štúdium končiacich žiakov/: 

PSV - 7 žiaci: - Pekárová-Hudáková – 1,00, Pružinská – 1,00, Galarovičová,  

Vasilišinová, Uhrinková, Chládeková, Rybovičová  

PVD - 4 žiaci: - Verbová, Chudíková, Andraščíková, Zreľák  

PRO - 11 žiakov: 

NEP - 2 žiaci: Chovanec – KANJ, ANJ, Kačmár – ANJ 

NEKL   - 0: 

Dosahovaný študijný priemer vo výchovnej skupine č. 3 je 2,20. 

- NEOSPRAVEDLNENÉ HODINY: 12 

- ZNÍŽENÁ ZNÁMKA ZO SPRÁVANIA: M. Chovanec /uspokojivý/ 

 

3. NAJČISTEJŠIE IZBY ŽIAKOV V ŠI V I. POLROKU: 

156 – Pekárová-Hudáková, Tomková, Bugnová 

 

4. PROBLÉMOVÍ ŽIACI: 

Chovanec – správanie, alkohol, študijné výsledky, dochádzka 

Kačmár – študijné výsledky 

 

5. UDELENÉ VÝCHOVNÉ OPATRENIA 

- podmienečné vylúčenie: - 13. 2. – 30. 6. 2015 M. Chovanec, P. Chládeková /alkohol/ 

- vylúčený: - 20. 4. 2015 J. Kormoš /alkohol, fajčenie, inventár, nerešpektovanie 

vychovávateľov 

- Pekárová-Hudáková – 1,00, Pružinská – 1,00, Galarovičová, Vasilišinová, Uhrinková, 

Chládeková, Rybovičová – pochvala za študijné výsledky PSV 

 

 

Výchovná skupina č. 4: Ing. Ján Novotný, vychovávateľ: 

 

1. ZMENY V POČTE ŽIAKOV: 

- pobyt v ŠI ukončili: Pavlovský, Mačugová, Matoľák, Pastorek, Dirda, Rosoľáková, Fedorková 

- do ŠI nastúpili:  Brindza, Kapa, Kavulič, Kosturko 

Ku dňu 30. 6. 2015 je vo výchovnej skupine č. 4 aktuálny stav 25 žiakov. 

 

2. VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE VÝSLEDKY ZA I. POLROK Š. R. 2014/15: 

PSV - 6 žiaci: - Voško, Zajac, Kavulič, Vira, Senčík, Polláková   

PVD - 5 žiaci: - Bochinová, Pizúr, Pastirčík, Didik, Brindza 

PRO - 14 žiakov 

NEP - 0 

NEKL   - 0 

Dosahovaný študijný priemer vo výchovnej skupine č. 4 je 1,89. 

- NEOSPRAVEDLNENÉ HODINY: 0 

- ZNÍŽENÁ ZNÁMKA ZO SPRÁVANIA: nikto 



3. NAJČISTEJŠIE IZBY ŽIAKOV V ŠI V I. POLROKU: 

107 – Pastirčík, Voško, Zajac 

76 – Mikolajová, Šurnovská, Polláková, Mazurová 

 

4. PROBLÉMOVÍ ŽIACI: 

Kosturko, Pavúk – správanie, študijné výsledky 

Valancová, Roháčová, Šurnovská, Mazurová – študijné výsledky 

 

5. UDELENÉ VÝCHOVNÉ OPATRENIA 

- Voško, Zajac, Kavulič, Vira, Senčík, Polláková  - pochvala za študijné výsledky PSV. 

 

Celková klasifikácia za II. polrok š. r. 2014/15 - 83 ubytovaných žiakov v ŠI:  

- prospelo s vyznamenaním: 20 žiakov 

- prospelo veľmi dobre: 17 žiak 

- prospelo: 44 žiakov 

- neprospeli: 2 žiaci 

- neklasifikovaní: 1 žiak 

- znížená známka zo správania 1 žiak 

Celkový dosahovaný študijný priemer ubytovaných žiakov v školskom internáte je 2,05. 

 

Údaje o zamestnancoch  ŠI a ich pracovnom zaradení 

 

Vedúci vychovávateľ ŠI :  Bc. Ľuboslava  Šothová 

Pedagogickí pracovníci: Ing. Nicák Ivan  – vychovávateľ 

    Mgr. Ilkovičová Beáta – vychovávateľka 

    Ing. Ján Novotný – vychovávateľ 

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických  zamestnancov 

Vedúca vychovávateľka  ukončila v marci funkčné vzdelávanie v MPC Prešov. Ostatní výchovní 

pracovníci ŠI  spĺňajú všetky kvalifikačné predpoklady a predpísané vzdelanie  pre prácu, ktorú 

vykonávajú. Novoprijatý vychovávateľ nastupuje v septembri na doplňujúce pedagogické 

štúdium. 

 

Údaje o aktivitách a prezentácii ŠI na verejnosti 

 

- Prieskum rodinných pomerov – anketa 

- Drogová závislosť – anketa 

- Škodlivosť návykových látok – beseda 

- Rozhovory na tému Vianočné tradície 

- Šikanovanie – anketa 

- História mesta Bardejov – beseda 

- Najčistejšia izba – súťaž 

- Pravidelné zasadnutia VS – mesačne 

- Slávnostné odovzdávanie maturitných stužiek 

- Mikulášska diskotéka 

- Rozprávanie Jar – najkrajšie obdobie roka 

- Volejbalový krúžok 

- Futbalový krúžok 

- stolný tenis 

-    pravidelná práca s počítačmi v počítačovej miestnosti 

-    pravidelné osobné pohovory so žiakmi za účelom skvalitnenia ich prístupu       



     ku štúdiu, prípadné korekcie , výhrady voči ich správaniu a návrhy na jeho zlepšenie 

-    údržba a starostlivosť o výpočtovú techniku vo výpočtovej miestnosti, inštalácia  najnovších   

programov. 

 

Nástenné noviny: 

September    Historické pamiatky mesta Bardejov 

Október     Slovensko – zaujímavosti slovenských miest 

     16. október – Svetový deň výživy 

November    17. november 1939 – Medzinárodný deň študentov 

     17. november 1989 - Deň boja za slobodu a demokraciu 

December     Mikulášske a vianočné sviatky 

  Zimné športy a ich bezpečnosť – sánkovanie, snowboarding,    

    lyžovanie, snežné skútre a i. 

Január     Nový rok 2011 – novoročné blahoželania 

Január     Deň vzniku Slovenskej republiky 

     Zimná krajina – umenie prírodnej krásy 

     19. január – Oslobodenie mesta Bardejov 

     27. január – Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu 

Február     14. február - Valentín – sviatok emocionálnej náklonnosti,              

                                       prejavov, sympatií 

Marec     Prebúdzajúca sa príroda 

    Vesmír okolo nás 

Apríl     Veľkonočné sviatky jari 

     7. apríl Svetový deň zdravia (WHO) 

     12. apríl Deň narcisov – deň boja proti rakovine 

     18. apríl Svetový deň kultúrneho dedičstva 

Máj     Čas prebúdzajúcej sa prírody, lásky, priazne najbližších 

    Deň matiek  

    Deň otcov 

Jún    Leto – čas letných prázdnin, čas oddychu. 

 

 

Preventívny program Škola bez alkoholu, drog, tabaku     

 

Tak ako požívanie alkoholických nápojov aj fajčenie v podmienkach ŠI medzi žiakmi 

a zamestnancami nie je prípustné a akceptované, je zakázané. Napriek tomu reálna skutočnosť je 

taká, že fajčenie mimo ŠI je rozšírené tak medzi ubytovanými staršími ako i mladšími žiakmi, 

medzi chlapcami i medzi dievčatami.  

 

 

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach ŠI 

 

Kapacita ubytovacích priestorov: 160 lôžok 

Spoločenské miestnosti a klubovne: 3 veľké študovne 

     2 malé študovne 

     2 klubovne 

Kapacita jedálne:   120 miest 

Telocvičňa a posilňovňa:  Telocvičňa je súčasťou SPŠ 

     Posilňovňa v priestoroch ŠI 

Internetová klubovňa:   1 miestnosť 

 



 

Vyhodnotenie jednotlivých výchovno-vzdelávacích cieľov v rámci koncepčného rozvoja ŠI 

 

V školskom roku 2014/2015 sme pokračovali v realizácii výchovno – vzdelávacieho procesu 

podľa ,, Výchovného programu ŠI „ v ktorom sme  zamerali svoje výchovné pôsobenie na žiakov 

najmä na :  

- získanie vzťahu k celoživotnému vzdelávaniu  

- rozvoj individuálnych záujmov a potrieb  

- rozvoj komunikačných kompetencií  

- rozvoj sociálnych kompetencií  

- rozvoj občianskych kompetencií  

- rozvoj kultúrnych kompetencií  

- rozvoj talentu a špecifických osobnostných schopností  

- vedenie k zodpovednosti za vlastné správanie a konanie  

- podnecovanie záujmu žiakov o pravidelné aktivity – prostredníctvom krúžkovej činnosti. 

                   Poslaním nášho školského internátu bola , je a vždy bude výchova a vzdelávanie. 

Hlavnou zásadou aj v šk. roku 2014/2015 bolo rešpektovanie zásad individuálnej odlišnosti 

žiakov. Snažili sme  sa tiež kompenzovať vplyvy negatívneho sociálneho prostredia a vytvárať 

prostredie rozvíjajúce všetky zložky osobnosti. Voľnočasové aktivity sme zameriavali na všetky 

druhy výchov, aby prostredie školského internátu pomáhalo formovať samostatnú osobnosť. 

Dôležitou súčasťou bolo kvalitné zabezpečenie stravovania a správnej výživy. V spolupráci s 

rodičmi sme sa snažili rozvíjať a zlepšovať organizačnú prácu. 

 

                      Aj v minulom školskom roku bola výchovná činnosť  založená na starostlivosti o 

ponuku určitých činností vo voľnom čase žiakov tak, aby uspokojil záujmy a potreby rozvíjajúce 

osobnosti čo najväčšieho počtu žiakov v skupine. To znamená, že žiakom sme ponúkali činnosti 

tak, aby sa v priebehu najviac dvoch týždňov vystriedali všetky oblasti výchovy/v zmysle VPŠI/. 

 

 

II. VÝCHOVNO-VZDELÁVACIA PRÁCA 

       Činnosť vychovávateľov  vychádzala z rámcových ako aj podrobne rozpracovaných plánov 

činnosti pre jednotlivé skupiny. Brali pritom do úvahy skladbu žiakov vo výchovných skupinách, 

sociálne zloženie, ich mentalitu, nároky, možnosti ako aj ich potreby. Pritom však najdôležitejšie 

bolo rešpektovať individuálny prístup k týmto žiakom. 

 

Výchovno-vzdelávacia práca s ubytovanými žiakmi v školskom roku 2014/2015 bola zameraná na 

všestrannú pomoc pri príprave žiakov na vyučovanie, na rozvíjanie ich nadania, špecifických 

schopností a tvorivosti, vytváranie podmienok pre rozvoj záujmovej činnosti a na aktívne 

využívanie voľného času mladých ľudí. 

 

Systém výchovy v čase mimo vyučovania má za cieľ zásadne napomáhať rozvoju tých stránok 

osobnosti mladého človeka, ktoré majú rozhodujúci význam pre výchovu k samostatnosti, 

angažovanosti, utváraniu návykov na cieľavedomé, vhodné a tvorivé využívanie voľného času tak 

v období školskej dochádzky, ale aj v ďalšom živote. Preto z hľadiska výchovného zamerania je 

tzv. voľný čas dominantný. 

 

Výchovný program zostavovali vychovávatelia v zmysle skladby hlavnej výchovnej činnosti 

a záujmovej (krúžkovej) činnosti. 

 



Hlavná výchovná činnosť pozostávala z prednášok, besied, rozprávaní a iných foriem prezentácií 

a komunikácie so žiakmi, pričom v nich boli zahrňované všetky oblasti: 

- spoločensko-vedná, 

- kultúrno-výchovná, 

- technicko-vzdelávacia, 

- telovýchovno-zdravotná a relaxačná, 

- oblasť prípravy na vyučovanie, 

- oblasť psychohygienických podmienok výchovy v rámci výchovných skupín. 

Prioritou v uplynulom školskom roku bolo uplatňovanie tvorivo-humanistického modelu výchovy 

(THM), ktorého prínos spočíva predovšetkým pre študentov z hľadiska jeho pozitívneho 

osobnostného rozvoja, účelného využívania voľného času a zlepšenia výchovno-vzdelávacích 

výsledkov. 

            

Hlavným zámerom práce v uplynulom školskom roku bolo vytvoriť pre ubytovaných žiakov 

optimálne podmienky na prípravu na vyučovanie, vhodnú relaxáciu a racionálne využívanie 

voľného času, ako aj umožniť úplnú adaptáciu žiakov 1. ročníka  na podmienky ŠI. 

 

Vo výchovno-vzdelávacej práci bolo preferované využívanie aktivizujúcich metód, založených na  

činnostiach študentov s vyšším podielom samostatnej práce toho ktorého študenta. 

 

Aj v práve ukončenom školskom roku sme plne využívali systém pružnej prípravy na vyučovanie 

(bez tzv. povinného štúdia), to znamená, že študenti sa učili vtedy, keď im to vyhovovalo. 

 

Výchovní pracovníci pravidelne spolupracovali s vyučujúcimi, formou rozhovorov 

a v problémových prípadoch povzbudzovali a viedli študentov ku kvalitnejším výsledkom. 

 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele v školskom roku 2014/2015 bolo: 

 

- Posilňovať úctu k ľudským právam a základným hodnotám a tiež k zásadám, zakotveným 

v Charte Spojených národov. 

- Posilňovať úctu k životnému prostrediu Dodržiavať zásadu, aby žiaci v ŠI boli 

vychovávaní v duchu mieru, dôstojnosti, znášanlivosti, slobody, rovnosti a solidarity. 

- Pripraviť žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, 

mieru, znášanlivosti, rovnosti pohlavia, priateľstva medzi všetkými národmi, etnickými, 

národnostnými a náboženskými skupinami. 

- Posilňovať úctu dieťaťa k rodičom, k svojej vlastnej kultúre, jazyku a ku kultúre 

a k hodnotám krajiny trvalého pobytu, ako aj krajiny jeho pôvodu a k iným civilizáciám. 

 

V ŠI bolo vytvárané také prostredie, aby žiaci vyrastali v atmosfére šťastia, lásky a porozumenia 

(Dohovor o právach dieťaťa). 

Výchovno-vzdelávacia práca v ŠI bola realizovaná na základe celoročného programu výchovno-

vzdelávacej činnosti, ktorý bol primeraný     potrebám, veku, stupňu vyspelosti žiakov. Táto práca 

sa zameriavala najmä na všestrannú pomoc pri príprave žiakov na vyučovanie, formovanie ich 

vzťahu k sebe, vzdelávaniu, sebavýchove a voľbe povolania, na rozvíjanie ich nadania, 

špecifických schopností a tvorivosti a na vytváranie podmienok na ich záujmovú činnosť, aktívne 

využitie voľného času a oddych. Organizovala sa na základe dobrovoľnosti žiakov. 

 Realizovala sa v súlade s Vyhláškou MšaV SR. Č. 196/94 Z.z., Dohovorom o právach dieťaťa zo 

6. februára 1991 § 104/91 Z.z., vyhláškou MŠ SR č. 107/1996 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa 

Vyhláška MšaV SR č. 121/94 Z.z., podľa príslušných § ZP týkajúcich sa bezpečnosti pri práci 



žiakov a zamestnancov, podľa pokynov nadriadených orgánov, školskými poriadkami škôl, 

z ktorých žiaci sú v ŠI ubytovaní, organizačnými pokynmi MŠ SR. 

 

 

Práca v školskom roku 2014/2015 bola zameraná na splnenie dvojakého poslania ŠI: 

 

1. Zabezpečovať zdravotne a  hygienicky správne a pedagogicky účelné využitie voľného času 

ubytovaných žiakov v ŠI. 

2. Zabezpečovať funkciu rodiny v oblasti starostlivosti (ubytovanie, stravovanie, hygiena, 

zdravie), prípravy na vyučovanie. 

Toto vzájomné spojenie tvorilo hlavné špecifikum ŚI v systéme organizačných článkov výchovy 

mimo vyučovania. 

 

 

Oblasti, v ktorých sa dosiahli dobré výsledky: 

 

Rozumová výchova 

 

Pri organizovaní života vo výchovných skupinách určili jasné pravidlá, pričom vychádzali zo 

zásad domového poriadku v ŠI. Pri nedodržaní týchto zásad, prijímali opatrenia pre postihy 

žiakov, ale naopak, pri príkladnom a vzornom správaní ich pochválili, čo bolo dôležitým 

výchovným momentom.   

Vychovávatelia vo svojich výchovných skupinách usmerňovali žiakov pri príprave na vyučovanie 

pri uplatňovaní prvkov samostatnosti a zodpovednosti. 

Aby výchova priniesla požadované výsledky, musí byť založená na neformálnom vzťahu žiak – 

vychovávateľ. Prirodzená autorita vychovávateľa predpokladá uplatňovanie požiadaviek 

tolerancie, chápania žiakov a oznania ich psychiky, vytváraním vhodnej sociálne klímy celého 

výchovného procesu, aby sa z nej pozitívne odvinuli ostatné vzťahy, ktoré sú dôležité pre 

vzájomné spolužitie vychovávateľov a žiakov. 

 

 

V oblasti rozumovej výchovy boli už tradične vytýčené tieto základné ciele: 

 

- zvyšovanie kvality štúdia (počet PVD a vyznamenaných žiakov a ich pomer k celkovému 

počtu ubytovaných žiakov). 

- 100 % - ná úspešnosť všetkých žiakov bez rozdielu škôl a študijných odborov, 

Študenti v ŠI majú vytvorené priaznivé podmienky pre prípravu na vyučovanie, ale nie všetci tieto 

využívajú, čo sa v konečnom dôsledku odzrkadlí na ich známkach. Menšie problémy s prípravou 

na vyučovanie majú dievčatá, kde priestory študovní zabrala SPŠ pre potreby vyučovania 

odborných predmetov. Žiačky k príprave na vyučovanie využívajú klubovne a ubytovacie 

priestory – izby.  Aj  napriek tomu však klasifikačné výsledky u dievčat sú lepšie, ako u chlapcov.  

Vo výchovných skupinách, v ktorých vyššie uvedené  zásady vychovávatelia dodržali, sa prejavili 

badateľné žiadúce výsledky výchovného procesu v podobe rešpektovania vychovávateľov žiakmi, 

vytvorenia priaznivej atmosféry ich vzájomného vzťahu a tým aj uľahčeniu postupov pri 

uplatňovaní výchovných metód v skupine v zmysle zásad „Dohovoru o právach dieťaťa“. 

Vedúci vychovávateľ počas školského roka kontroloval výchovno-vzdelávaciu činnosť 

vychovávateľov. 

 

Cieľom kontrol bolo  zistiť kvalitu VVČ v jednotlivých skupinách. Hospitácie boli zamerané na 

nasledovné oblasti: 

 



- správnosť vedenia pedagogickej dokumentácie 

- účelné využívanie voľného času žiakov 

- dodržiavanie harmonogramu krúžkovej činnosti 

- čistotu, hygienu a estetiku izieb 

- dodržiavanie vnútorného poriadku ŠI /fajčenie, alkohol, dodržiavanie vychádzok/ 

- kultúra stolovania 

 

Po vykonaní hospitácie bol zrealizovaný pohospitačný rozhovor. Jeho cieľom bolo upozorniť na 

zistené nedostatky a ich následnou nápravou skvalitniť výchovný proces v ŠI 

V oblasti rozumovej výchovy je i naďalej čo zlepšovať. Ide predovšetkým o kvalitatívne 

ukazovatele, snahu zlepšiť, resp. zvýšiť si vedomosti a následne aj prospech. Musíme konštatovať, 

že časti žiakov chýba motivácia k štúdiu, zdravá ctižiadosť, často sa uspokoja s priemerom. 

Reálnou cestou zvyšovania úspešnosti štúdia sa vidí spolupráca tak so školou, ako aj s rodičmi. 

 

Estetická a etická výchova 

V tejto oblasti bol kladený dôraz predovšetkým na problematiku interpersonálnych vzťahov, na 

priateľské spolunažívanie v ŠI, vzťahy medzi žiakmi a vychovávateľmi Demokratickým 

prístupom a formou kultúrno-spoločenských podujatí boli žiaci podnecovaní k tvorivej 

samostatnosti a kreatívnosti. Avšak ich prístup v tejto oblasti je konzumný. Z ich strany sa 

neprejavuje tvorivý a samostatný záujem v žiadnej konkrétnej činnosti. V podmienkach ŠI sú 

pozorovaní, sledovaní, diagnostikovaní a individuálne akceptovaní zo strany skupinových 

vychovávateľov a službukonajúcich vychovávateľov. 

Žiaci boli vedení a usmerňovaní k estetizácii izieb a spoločných zariadení, vedení k ochrane 

spoločného majetku a taktiež k zveľaďovaniu okolia ŠI. Aj napriek snahe, uspokojivé výsledky sa 

dosiahli hlavne u dievčat, ktoré si svoje izby prispôsobili tým, že si ich svojpomocne vyzdobili, 

čím si zútulnili prostredie.  

 

 

Citová výchova 

V oblasti citovej výchovy sa pozornosť sústreďovala hlavne na medziľudské vzťahy,  vzťahy 

medzi žiakmi samotnými, ale aj na vzťah – vychovávateľ – žiak,  na prevenciu látkovej 

a nelátkovej závislosti, prevenciu šikanovania a upevňovania interpersonálnych vzťahov. So 

žiakmi boli spracované testy a ankety, ktoré  poukázali na stav v tejto oblasti a výsledky z týchto 

ankiet sú dobrým vodítkom pre úlohy pre ďalšie obdobie. 

 

 

Pracovná výchova 

V priebehu školského roka boli ubytovaní žiaci usmerňovaní, podnecovaní a motivovaní 

k patričnému udržiavaniu a zveľaďovaniu svojich osobných vecí, k dodržiavaniu hygienických 

návykov. 

V oblasti pracovnej výchovy aj vďaka pravidelným kontrolám zo strany vychovávateľov bola 

čistota a poriadok na izbách udržiavané  v celkovej spokojnosti. Študenti sa pravidelne zapájali 

taktiež do upratovania okolia ŠI. Veľkým prínosom pre udržanie poriadku na izbách, ale aj v okolí 

ŠI bol pravidelný týždenný separovaný zber, ktorý sa zameral na zber plastových fliaš a papiera, 

čím sa dosiahla čistota okolia ŠI a nezanedbateľný je aj prínos pre ochranu životného prostredia. 

Ubytovaní študenti sa podieľajú formou súťaže najčistejšia izba na prostredí a úprave svojho 

obytného priestoru vlastnej izby. Vo všeobecnosti o záujmovú činnosť žiaci neprejavujú záujem, 

snáď by do oblasti pracovnej výchovy bolo prínosom zaradenie súťaže o izbu s najpôsobivejšou 

vianočnou a veľkonočnou výzdobou a úpravou. 

 

 



 Telesná výchova 

           V oblasti telesnej výchovy bola sústavná pozornosť venovaná vytváraniu podmienok na 

vhodnú a účelnú relaxáciu žiakov výchovných skupín. Žiaci majú k dispozícii v blízkosti ŠI 

priestory telocvične a veľkého futbalového ihriska za účelom športovej činnosti. Podľa záujmu 

žiakov sa pre loptové hry v zimných mesiacoch hojne využíva telocvičňa pri SPŠ a v letných 

mesiacoch ihrisko za ŠI. Ubytovaní žiaci prejavujú aj individuálny záujem o športovú činnosť vo 

svojom osobnom voľne – futbal, hádzaná, hokej, Fitnes, Aerobic a podobne. Žiaci majú taktiež 

k dispozícii posilňovňu priamo v ŠI, ktorá je denne navštevovaná. Ubytovaní žiaci, členovia 

oddielu Partizán  Bardejov úspešne reprezentujú náš ŠI. 

 

 

Spolupráca so školou a rodinou 

V tejto oblasti nastalo značné zlepšenie. Zvýšila sa frekvencia kontaktov s vyučujúcimi (viď 

zápisy v Denníku). Spolupráca s rodičmi ubytovaných žiakov je na celkom dobrej úrovni – v čase 

konania rodičovských združení sporadicky navštevujú ŠI a informujú sa u vychovávateľov 

o správaní a študijných výsledkoch svojich detí.           

Sú rodičia, ktorí sa o správaní a vyučovacích výsledkoch svojich detí  informujú pravidelne, ale sú 

takí, ktorí ani nevedia, ako  a kde ich dieťa býva, ako sa učí, správa. 

Tu je problém v komunikácii, ktorý sa snažíme kontaktovaním rodičov odstrániť, a tak prispieť 

k zlepšeniu vzájomných vzťahov. 

Rodičia sú taktiež informovaní o rôznych priestupkoch, ktorých sa ich dieťa v priebehu šk. roka 

dopustí a tiež sú oboznámení s opatreniami, ktoré z uvedeného vyplývajú. 

 

Knižnica 

Knižnica  bola v školskom roku 2014/2015 sprístupnená študentom podľa  knižničných hodín, ale 

taktiež  podľa záujmu a potreby žiakov. Najviac boli požičiavané knihy poézie, z dôvodu 

Hviezdoslavovho Kubína, na ktorý sa žiaci pripravovali, často boli vypožičiavané knihy 

slovenských autorov , záujem bol taktiež o Dejiny umenia a pod. Výpožičiek na počet 

ubytovaných žiakov nie je veľa, to je samozrejme zapríčinené tým, že žiaci majú veľa školského 

učiva a nemajú čas na čítanie. Aj napriek tomu za uplynulý rok bolo v knižnici cca 25 výpožičiek, 

predovšetkým poézie a odborných kníh a slovníkov. 

 

Rezervy a ciele v jednotlivých oblastiach výchovy a vzdelávania 

Medzi výchovou, vzdelávacím a spoločnosťou je vzájomné prepojenie. Preto že výchova 

a vzdelávanie pripravujú mládež i dospelých pre život a prácu v budúcnosti, je nevyhnutné 

predvídať vývoj spoločnosti a koncepciu výchovy a vzdelávania navrhovať tak, aby bola schopná 

reagovať na zmeny. Preto pri určovaní cieľov vzdelávania, spôsobov ich dosahovania 

a vzdelávacej politiky vôbec v školskom roku 2015/2016 budeme vychádzať pri našej práci zo 

zmien a trendov, ktoré vo vývoji spoločnosti prebiehajú a ktoré sa predpokladajú. 

Ak chceme pripraviť mládež pre vstup do tretieho tisícročia, potom sa musíme určite zamerať na 

rozvoj osobnosti v nových dimenziách a v oblasti výchovno-vzdelávacej práce zamerať najmä na 

tieto základné ciele: 

 

1. Žiť zdravo a  starať sa o svoje zdravie – dodržiavať základné hygienické, stravovacie návyky, 

ale aj  relax a prirodzenú túžbu po úspechu 

2. Byť slušný, tolerantný a múdry, žiť podľa určitých morálnych zásad. 

3. Poznať sám seba a byť tolerantný k iným. 

4. Vytvárať nový vzťah k súkromnému vlastníctvu, ale aj k veciam spoločným.   

5. Myslieť pozitívne a naučiť sa žiť aj so stresom, ale bez sústavného strachu. 

6. Pripraviť študentov ochotných a schopných prebrať zodpovednosť za seba, za svoje konanie 

a rozhodovanie. 



7. Dokázať komunikovať tak, aby v medziľudských vzťahoch bolo čo možno najmenej 

problémov. 

           

Záver: 

Vypracoval: Mgr. Vladimír Jacenko 

V Bardejove dňa  30.6.2015. 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa 30.06.2015. 

 

 

         

        ............................................................... 

             Mgr. Vladimír Jacenko 

                              pečiatka a podpis 

 

 

 

4 Prílohy 

Príloha č. 1 – Vyjadrenie rady školy 

Príloha č. 2 – Stanovisko zriaďovateľa 

Príloha č. 3 – Súvaha 2014 

Príloha č. 4 – Výkaz ziskov a strát 2014 
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Vyjadrenie rady školy: 

 

Správa bola prerokovaná v rade školy dňa 05.10.2015. 

 

Rada školy odporúča zriaďovateľovi – VÚC v Prešove – schváliť Správu o výsledkoch 

a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2014/2015. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         .............................................. 

                                                  Ing. Peter Simko 

              predseda rady školy 
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Stanovisko zriaďovateľa 

 

Odbor školstva Prešovského samosprávneho kraja 

 

schvaľuje/neschvaľuje 

 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2014/2015. 

 

 

 

V Prešove, dňa ............................... 

 

 

 

 

        Ing. Karol Lacko, PhD. 

              vedúci odboru 

 

 

 


