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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedúci zamestnanci školy 
 

 

 

 

 

 

 

Rada školy 
 

Funkcia Titl., meno, priezvisko 

Predseda Ing. Peter Simko 

Podpredseda  Ing. Jozef Kmec, PhD 

Zástupca pedagogických 

zamestnancov 
Mgr.Stanislav Vojtko 

Zástupca 

nepedagogických 

zamestnancov 

Ján Danečko 

Zástupcovia rodičov Vincent Breznický 

  Peter Jurč 

 Mgr. Ľuboš Ragan 

Zástupcovia zriaďovateľa MUDr. Boris Hanuščak 

 Pavol Ceľuch 

 Ing. Jozef Kmec, PhD. 

 Ing. Anton Repka 

Zástupca žiakov Erika Dubňanská 

 

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 Ing. Jaroslav Bujda 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
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Rada rodičov 
 

Funkcia Titl., meno, priezvisko 

Predseda Ing. Viliam Kohút 

Podpredseda Mgr. Ľuboš Ragan 

Tajomník p. Mária Kmecová 

Pokladník Ing. Pavol Petrík 

Revízna komisia 

Beáta Jureceková 

Ing. Stanislav Bialobok 

Ing. Anton Fecko 

 

 

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

Počet žiakov školy: 313/ z toho 28 dievčat 

Počet tried: 13 

Podrobnejšie informácie: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Počet žiakov,  u ktorých sa postupovalo pri hodnotení podľa individuálneho vzdelávacieho plánu -  12 

žiakov. 

 

Počet žiakov,  hodnotených podľa metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so špeciálnymi 

výchovnovzdelávacími  potrebami – 4 žiaci. 

 

 

Trieda Počet žiakov 

I.A 24 

I.B 26 

I.C  25 

II.A 17 

II.B 22 

II.C 27 

III.A 20 

III.B 26 

III.C 29 

IV.A 23 

IV.B 18 

IV.C 26 

IV.D 30 
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Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka (§ 2. ods. 1 písm. d) 
 

Prijímacie konanie 1. kolo 1. termín sa uskutočnilo dňa 14.05.2018, prijímacie konanie 1. kolo 2. termín 

sa konalo dňa 17.05.2018.  

 

P. 

č. 
Kód a názov študijného odboru 

Počet prijatých 

žiakov 

Počet zapísaných 

žiakov 

Počet voľných 

miest 

1. 
2561 M Informačné a sieťové 

technológie 
46 31 0 

2. 3650 M staviteľstvo 28 18 0 

3. 2675 M elektrotechnika 48 22 0 

4. 3918 M technické lýceum 36 11 2 

Spolu 158 82 2 

 

 
 

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

Prospech žiakov za II. polrok šk. roka 2017/2018 
 

Trieda 
Počet 

 žiakov 

Vyzname-

naní 

Prospeli  

veľmi dobre 
Prospeli Neprospeli 

Neklasifiko-

vaní 

I.A 24 5 7 12 0 0 

I.B 26 4 10 12 0 0 

I.C 25 11 6 8 0 0 

II.A 17 4 5 8 0 0 

II.B 22 4 6 11 0 1 

II.C 27 8 10 9 0 0 

III.A 20 5 6 9 0 0 

III.B 26 1 3 20 1 1 

III.C 29 5 10 14 0 0 

IV.A 23 1 1 20 1 0 

IV.B 18 4 5 9 0 0 

IV.C 26 5 7 14 0 0 

IV.D 30 11 9 10 0 0 
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Dochádzka žiakov za II. pol rok šk. roka 2017/2018  
 

 

Trieda 
Počet 

 žiakov 

Zameškané 

 hod. 

Zameškané  

hodiny na žiaka 

Ospravedlnené  

hodiny 

Neospravedlnené 

 hodiny 

I.A 24 978 40,75 978 0   

I.B 26 1476 56,77 1468 8 

I.C 25 1185 47,4 1185 0 

II.A 17 869 51,12 867 2 

II.B 22 1233 56,05 1208 25 

II.C 27 899 33,3 899 0 

III.A 20 1152 57,6 1139 13 

III.B 26 1317 50,65 1284 33 

III.C 29 1142 39,38 1138 4 

IV.A 23 1027 44,65 962 65 

IV.B 18 786 43,67 786 0 

IV.C 26 1196 46 1192 4 

IV.D 30 1733 57,77 1722 11 

          
 

 

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 54  54 54 31 13 5 4 1 1,72 54 

slovenský jazyk 

a literatúra 
 97 85/12 97 97 28 40 26 2  2,02 96 

nemecký jazyk B1 11  11 11 3 4 4   2,09 11 

ruský jazyk B1 28  28 28 8 14 5 4  2,16 31 

matematika  11  11         
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Zoznam študijných odborov a ich zameraní (2. ods. 1 písm. f) 
 

Trieda Študijný odbor, zameranie 

I.A 3650 M  staviteľstvo 

I.B 2675 M elektrotechnika, 3918 M technické lýceum 

I.C 3918 M technické lýceum 

II.A 3650 M staviteľstvo, 3765 M technika a prevádzka dopravy 

II.B 2675 M elektrotechnika 

II.C 3918 M technické lýceum 

III.A 3765 M technika a prevádzka dopravy, 3650 M staviteľstvo 

III.B 2675 M elektrotechnika 

III.C 3918 M technické lýceum 

IV.A 3765 M technika a prevádzka dopravy 

IV.B 3650 M staviteľstvo 

IV.C 2675 M elektrotechnika 

IV.D 3918 M technické lýceum 

 
 

Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

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

 

1) Analýza zloženia pedagogických zamestnancov školy 

Pedagogickí zamestnanci 

Učitelia 31 

Majstri odbornej 

výchovy 
0 

Vychovávatelia 3 

Pedagogickí 

asistenti 
0 
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Zahraniční 

lektori 
0 

Tréneri 

športovej školy 

a tréneri športovej 

triedy 

0 

Odborní zamestnanci                        0 

Nekvalifikovaní zamestnanci           1 

 

2) Analýza podľa kariérového stupňa 

 

Kariérový stupeň 

 

 

začínajúci 

 

samostatný 

 

s  1. atestáciou 

 

s  2. atestáciou 

 

Pedagogický zamestnanec  (PZ) 

 
1 8 15 10 

 

Odborný zamestnanec (OZ) 

 
0 0 0 0 

 

3) Analýza podľa kariérovej pozície 

Pedagogický zamestnanec špecialista 

 

Triedni učitelia                                                                                                                          13 

Výchovný a kariérový poradca                                                                                                   1                   

Uvádzajúci pedagogický zamestnanec                                                                                       0 

Vedúci predmetovej komisie                                                                                                      9 

Koordinátor informatizácie                                                                                                         0 

Iný zamestnanec určený riaditeľom školy na špecializované činnosti (koordinátori)                8 

Odborný zamestnanec špecialista 

Uvádzajúci odborný zamestnanec                                                                                        0 
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Supervízor                                                                                                                             0 

Iný zamestnanec určený riaditeľom školy na špecializované činnosti                                 0 

 

 

Vedúci pedagogický zamestnanec, vedúci odborný zamestnanec 

Riaditeľ                                                                                                                               1 

Zástupca riaditeľa                                                                                                                2 

Hlavný majster odbornej výchovy                                                                                      0  

Vedúci vychovávateľ                                                                                                          1 

Vedúci odborného útvaru                                                                                                    0 

Ďalší pedagogický alebo odborný zamestnanec určený podľa § 9 ZP                                0 

 

 

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

   

 

Adaptačné 1 

Špecializačné 0 

Funkčné 3 

Aktualizačné 10 

Vlastné aktualizačné 0 

Prípravné atestačné 2 

Inovačné 34 

Špecializačné inovačné 0 

Funkčné inovačné 0 

Kvalifikačné                   0 
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Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti  (§ 2. ods. 1 písm. i) 
         

  

1. Č i n n o s ť   p r e d m e t o v ý ch   k o m i s i í 

 

 

Predmetová komisia  

spoločenskovedných predmetov 
 

 

Zloženie predmetovej komisie: 
Predseda:   Mgr. N. Dzubáková - SJL, OBN 

Členovia: Mgr. R. Popovcová - SJL, DEJ 

   Mgr. Z. Hrubá  - ETV 

   PhDr. S. Ondrus - DEJ 

   Mgr. Z. Džundová - DEJ 

   Mgr. J. Stach  - 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, R. Popovcová) 

– aktívnu účasť žiakov na kompletizáciu školskej knižnice v  priestoroch ŠI 

– sebahodnotenie vlastnej práce 

 

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 učebných osnov na základe Inovatívneho ŠVP 

- vypracovanie tematických plánov 
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- 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, R. Popovcová / 

- e-testovanie – žiaci 4. ročníka 

 

Mimovyučovacie aktivity 
súťaže: školské kolo HK         

 

 poézia  1. miesto -  P. Pavelčáková 

   2. miesto – M. Šuľa   

   3. miesto – M. Dočár  

 

             próza         1.miesto – E. Dubňanská  

 

– okresné kolo HK – Erika Dubňanská   - Cena poroty 

– okresné kolo Vansovej Lomničky – 1. miesto E. Dubňanská, účasť v regionálnom kole v 

Snine 

– Maturita v knižnici – súťaž pre dievčatá zameraná na literatúru, históriu Bardejova 777. 

výročie / L. Andrejovská, J. Čipčovská, M. Želizňaková-3.A/ - Dzubáková 

– kultúrne podujatia 

– večerné divadelné predstavenie llI.A, III.C- N. V. Gogoľ – Ženba -Dzubáková 

– divadelné predstavenie IV. D – komédia Všetko najlepšie - Popovcová 

– div. predstavenie Eugen Onegin - Z. Hrubá, S. Ondrus 

– muzikál Nikola Šuhaj v DJZ prešov pre pedagógov - Dzubáková 

– B. S. Timrava – náučno-poetické pásmo v OKDG - Dzubáková 

– v rámci Týždňa slovenských knižníc – beseda v OKDG – Osobnosť D. Gutgesela / Mgr. 

Petrovič/ 1. A trieda - Dzubáková 

– koncert školfest – Z. Hrubá, S. Ondrus 

 

         

Ďalšie aktivity 
– záložka do knihy – projekt na tému Literárne osobnosti nášho regiónu /1. a 2. ročník /-        

N. Dzubáková 

– vitrína na tému – Rok Michala Miloslava Hodžu- N. Dzubáková 

– Poznávacia exkurzia – po stopách obetí 1. a2. svetovej vojny  - Zborov, Nižná polianka, 

Svidník, Tokajík  - žiaci 1.A a 1.C - Dzubáková 

– Krakov-Osvienčim-Wielička- R. Popovcová, Z. Džundová 

– Návšteva bardejovského suburbia – 2.C - Dzubáková 

– Poznávanie historických pamiatok Bardejova - Popovcová 

– Múzeum na kolesách – 2. ročník Dr. S. Ondrus   

– Školský časopis –Z. Hrubá 

– Štúrovo pero – súťaž časopisov – Z. Hrubá 

– Propagácia školy v regionálnej tlači – BN / BT 
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– N. Dzubáková –  IPM Award, Týždeň vedy a techniky, Ekonomická olympiáda, DOD, Cena 

primátora 

– R. Popovcová  - Dopravno-preventívny projekt, Imatrikulácia, Prevencia kriminality,  

            Zenit, Retro deň /foto/, IPM 

                       

  Maturitné skúšky 
- zloženie maturitných komisií: predseda PMK PaedDr. Jana Guľová, PhDr. Inga Molčanová 

- N. Dzubáková – celoškolská predsedníčka MK na Gymnáziu J. Henisha, predsedníčka  

PMK na Polytechnickej škole 

- R. Popovcová  - predsedníčka PMK L. Stockela 

 

Krúžky 
 N. Dzubáková  Rozvoj čitateľskej gramotnosti  

                           Literárne a jazykové praktikum   

 R. Popovcová            Interpretácia umeleckého a vecného textu                                                                                                                       

                                   Aktívne využívanie čitateľskej gramotnosti 

Ročenka školy 2018 – 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 

 

 

                                                                                                   Vypracovala: N. Dzubáková 

predsedníčka PK 
 

 

 

Predmetová komisia 

prírodovedných predmetov  
 

Zloženie predmetovej komisie:   
Predseda :  Mgr. Dana Janečková 

Členovia : RNDr. Oľga Poliaková 

  Mgr. Mária Jajková 

  Ing. Ľudmila Skoncová 

  Mgr. Andrej Soroka 
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Predmetová komisia prírodovedných predmetov je organizovaná pre predmety 

MATEMATIKA, APLIKOVANÁ MATEMATIKA, FYZIKA, APLIKOVANÁ FYZIKA  

A APLIKOVANÁ CHÉMIA. Komisia má 6 členov, sú to  pedagogickí zamestnanci, ktorí vyučujú 

dané  predmety. 

V priebehu školského roka zasadala predmetová komisia 6 krát. Pracovala podľa plánu 

činnosti PK, aktualizovaného podľa vzniknutej situácie a potreby.  

Do jesenného testovania NUCEMU, realizovaného v období 18.09.2017 -07.11.2017 sa 

zapojila aj naša škola. Žiaci prvého ročníka absolvovali testy z predmetu MATEMATIKA, kde 

riešili dva druhy testov. Test číslo 1: Celkovo sa zúčastnilo 2241 žiakov 61 škôl.  Žiaci našej školy 

dosiahli priemernú úspešnosť 56.7% a percentil 56. Test číslo 2: Celkovo sa zúčastnilo 632 žiakov z 

21 škôl. Žiaci našej školy v tomto teste dosiahli priemernú úspešnosť 70.4% a percentil 71. 

RNDr. Oľga Poliaková sa so žiakmi zapojila do súťaže Košický Matboj  27.10. 2017 (41. 

miesto  medzi gymnáziami a 3 strednými školami – tím z 2.C - Bogdan Tadeáš, Kačmár Tomáš, 

Volk Matúš, Medoň Ľuboš Jakub). 

V tomto školskom roku pokračoval druhý ročník matematickej súťaže na SPŠ pod názvom 

MAT(ne)BOJ, v ktorej si fanúšikovia matematiky z prvého až štvrtého  ročníka, overili svoje 

matematické zručnosti. 20. marca 2018  v priestoroch školskej jedálne žiaci súťažili 60 minút v 19 

dvojčlenných tímoch. Prvou úlohou žiakov bolo zvládnuť test so 6 neľahkými testovými úlohami. 

V ďalšej časti každý tím riešil po tri úlohy. Keď ich vyriešili, výsledky odovzdali porote a postupne 

si brali na riešenie ďalšie a ďalšie úlohy. Cieľom bolo v stanovenom čase správne vyriešiť čo 

najviac úloh. 

 V kategórii 1. a 2. ročník získal najvyššie skóre, 29 bodov, tím s názvom 

CÉČKARI v zložení Tomáš KAČMÁR  a Tadeáš BOGDAN, žiaci 2.C triedy. V druhom ročníku 

zabojovalo tiež sedem tímov (rovnako ako v kategórii 1. a 2. ročník), z nich tím NEDÁŠ- 

DOSTANEŠ v zložení Šimon JURČIŠIN a Adrián DENDIS, žiaci 3.C triedy, získal 35 bodov. 

Spomedzi našich štvrtákov s počtom bodov 36 zvíťazil tím STAVBÁRI v zložení Radoslav 

SABOL a Dávid VÍRA, žiaci 4.B triedy. K výsledkom srdečne gratulujeme! Na organizácií súťaži 

sa podieľali všetci členovia PK, vyhodnotenie RNDr O.Poliaková, Mgr. M.Jajková. 

Najväčšia medzinárodná súťaž MATEMATICKÝ KLOKAN je dlhodobo obľúbená aj na 

Slovensku. Tohto roku 19. marca, „klokanilo“ 67 000 žiakov na 1453 základných i stredných 

školách. 

Súťaž prebehla aj na našej Strednej priemyselnej škole v Bardejove. Zapojilo sa do nej 41 

žiakov. V kategórii Junior O34 (žiaci 3. a 4. ročníka SOŠ) súťažilo 18 žiakov, z nich boli 6 

úspešnými riešiteľmi: najlepší boli Adam Kuchcik (4.D) s percentilom  94,5; Samuel Eštvaník 

(3.C)  s percentilom 92,5 a Marek Slota (3.C) s percentilom 91,8. Aj v tomto školskom roku 

dôstojne reprezentovali svojimi vynikajúcimi výsledkami nielen seba, ale aj našu školu.      

Skvelými výkonmi nezaostali ani žiaci v kategórii Kadet O12 (žiaci 1. a 2. ročníka SOŠ), 

kde spomedzi 13 žiakov v tejto kategórii najlepšie uspel  Martin Čurný (1.B), ktorý sa s 

percentilom 97,7 stal školským šampiónom a nemenej úspešní boli Tomáš Kačmár (2.C) s 

percentilom 96,7 a Dávid Kocúr (1.B) s percentilom 95,3.  

Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme! 

Aj v tomto školskom roku dôstojne reprezentovali svojimi vynikajúcimi výsledkami nie len 

seba ale aj našu školu.        

Do korešpondenčnej súťaže GÉNIUS LOGICUS, pod vedením koordinátora Mgr. M. 

Jajkovej,  sa zapojilo v troch kategóriách  14 žiakov. V súťaži Majster v sudoku s titulom 
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Vynikajúci medzinárodný riešiteľ 100%: 1.B Martin Čurný, 3.C Anton Fecko, 2.B Lukáš 

Jakubčo, 1.C Timotej Kendra, 3.C Marek Slota, 3.C Simon Soroka, 1.B Marek Šoltýs, 1.B 

Jakub Tomko, 1.C Richard Vavrek, 1.C Jozef Benjamín Vertaľ. Vynikajúci riešiteľ 2.B Matúš 

Pták, 83%, 1.B Dávid Kocúr 88%.  

. 55. Medzinárodné umiestnenie  a 22. národné umiestnenie získal 1.A Tadeáš Maník 

v kategórii s meraním času, z 3.C triedy Dávid Košša medzinárodné umiestnenie 95. a národné 

48., medz. 96. a národné 49. Marek Slota 3.C, medz. 98. a národné 51. Anton Fecko 3.C, medz. 

99. a národné 52. Simon Soroka 3.C. 

V súťaži bez merania času: Patrik Sidor z 2.B triedy úspešnosť 92% získal titul vynikajúci 

riešiteľ, rovnako s týmto titulom Anton Fecko z 3.C s úspešnosťou 88%, rovnako tak žiak 1.B 

triedy Jakub Tomko s 88% vynikajúci riešiteľ, ako aj Simon Soroka 3.C úspešnosť 83% 

vynikajúci riešiteľ. S titulom Veľmi dobrý riešiteľ skončil Martin Čurný z 1.B triedy 

s úspešnosťou 79%, Marek Slota 3.C 75%, Marek Šoltýs z 1.B triedy 71%.  

 

Výchovno - vzdelávacia činnosť  
 

Kolegyňa Ing. Ľudmila Skoncová v rámci projektu  IT – Akadémia sa zúčastnila 

kontinuálneho vzdelávania pre 21. storočie pod názvom  „Výučba chémie na SŠ so zameraním na 

rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti“ a overovaním inovatívnej metodiky z predmetu chémia. 

Na overovaní metodiky z predmetu fyzika sa zapojila do projektu IT Akadémia aj Mgr. Mária 

Jajková pod názvom „Lom svetla“. 

 Mgr. M. Jajková a Mgr. D. Janečková sa zúčastnili vzdelávania pod názvom 

GEOGEBRA pre pokročilých. 

 

Učitelia jednotlivých predmetov vypracovali tematické výchovnovzdelávacie plány, 

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

a aplikovaná chémia. Učitelia matematiky Mgr. M. Jajková, RNDr. O. Poliaková, Mgr. A. 

Soroka a Mgr. D. Janečková  zostavili úlohy na prijímacie pohovory, konané v prvom kole v 

dvoch termínoch. 

Uskutočnili sa vzájomné hospitácie členov predmetovej komisie, ktoré slúžili ako účinná 

metóda pedagogickej diagnostiky.   

 

V tomto školskom roku, žiaci absolvovali  Odborné exkurzie podľa plánu. 

Pani Mgr. M. Jajková zorganizovala so svojou triedou 1.C Exkurziu a laboratórne cvičenia 

v zábavnom technickom centre STEELPARK v Košiciach. Ako oklamať ľudské zmysly 

a záhadný svet Arduina, ktoré si žiaci veľmi pochvaľovali. 

RNDr. O. Poliaková zorganizovala exkurziu v Košiciach, kde sa so žiakmi zúčastnili aj 

každoročného projektu Noci výskumníkov 2017. 

Mgr. Mária Jajková zorganizovala „planetárium“ s programom zo Zeme do vesmíru, kde v 

„nafukovacej“ kupole žiaci sledovali pútavý príbeh o vesmíre. 

 

Prvý ročník absolvoval exkurziu  do úpravovne vody Bardejov a na Čističku odpadových vôd 

Bardejovksá Nová Ves, ktoré spravuje Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Bardejov 
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Krúžková činnosť 

Na škole pracoval krúžok Inšpiratívna matematika, pod vedením Mgr. M. Jajkovej, do 

ktorého boli zapojení žiaci štvrtých ročníkov.  

 

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

predmetovej komisie  

        

Vypracovala: Mgr. Danka Janečková 

                predsedníčka PK 

 

 

Správa o činnosti 

Predmetová komisia cudzích jazykov 

 

Zloženie predmetovej komisie:   
Predseda :  PhDr. Slavomír Ondrus  – RUJ/ANJ 

Členovia : Ing. Otília Beňová  – ANJ 

  Mgr. Dušan Marinko  – ANJ 

  Mgr. Jana Petrušová  -  ANJ 

  Mgr. Martina Chovancová  –  NEJ/ANJ                                                                                            

  Mgr. Zuzana Džundová  – RUJ 

  Mgr. Zuzana Hrubá  – NEJ 

 

Zameranie PK:  ANJ, NEJ, RUJ 

V školskom roku 2017/2018 sa žiaci vo všetkých odboroch učili dva cudzie jazyky. Členovia PK 

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

Používané učebnice:  ANJ – Solutions 

     RUJ – Echo, Klass 

     NEJ – Tangram , Direkt 

   
V decembri 2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom a nemeckom jazyku 

v kategórii 2D. 

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku:   1. Lukáš Jančík –  3.C 

                                                                            2. Anton Fecko –  3.C   

                                                                             3. Matúš Ptak –  2.B 

 

Víťaz školského kola sa zúčastnil obvodného kola olympiády. 

 

Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku:   1. Adam Kuchcík –   4.D 

                                                                             2. Radovan Dančišin –  3.C 

                                                                             3. Patrik Kunst –   4.D  
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Žiaci Adam Kuchcík a Radovan Dančišin sa zúčastnili obvodného kola, kde obsadili prvé 

a druhé miesto. 

 Mgr. M. Chovancová a Mgr. J. Petrušová pracovali v porotách pre nemecký a anglický 

jazyk na obvodnom kole olympiády cudzích jazykov. 

 Členovia PK pracovali na tvorbe tematických výchovno-vzdelávacích  plánov, oprave 

písomnej formy internej časti MS, príprave a priebehu dňa otvorených dverí, školského plesu, Retro 

dňa, zúčastňovali sa rôznych kultúrnych podujatí (divadelné predstavenia, Školfest), odborných 

exkurzii, výletov a iných školských akcií. 26. september bol venovaný Európskemu dňu jazykov.  

Na organizácii a priebehu tejto akcie sa podieľali  Mgr. Z. Hrubá, Mgr. M. Chovancová a Mgr. Z. 

Džundová.  V máji 2018 sa uskutočnilo elektronické testovanie žiakov tretieho ročníka z anglického 

jazyka(zodpovedná Mgr. J. Petrušová). PhDr. S. Ondrus, Mgr. Z. Hrubá a Mgr. D. Marinko 

pracovali na projekte v rámci programu  Erasmus +. Mgr. Marinko  sa podieľal na technickom 

zabezpečení školských akcii, viedol školskú hudobnú skupinu a pracoval na tvorbe školských 

propagačných videí.  

  V rámci cudzích jazykov pracovali krúžky Nemčina nie je postrach (Mgr. Z. Hrubá) 

a Nemecký jazyk pre všetkých (Mgr. M. Chovancová).  

 Počas maturitných skúšok učitelia cudzích jazykov pracovali ako  a predsedovia školských 

maturitných komisií (Mgr. M. Chovancová a PhDr. S. Ondrus) a predsedovia predmetových 

maturitných komisií (Ing. O. Beňová, Mgr. M. Chovancová a PhDr. S. Ondrus).  V školskom roku 

2017/2018 ústnu časť maturitnej skúšky absolvovalo  96 žiakov SPŠ  (ANJ – 54 žiakov, NEJ – 11 

žiakov, RUJ – 31 žiakov).  

 

        Vypracoval: PhDr. Slavomír Ondrus 

                 predseda PK 

 

 

Predmetová komisia 

stavebných predmetov  
 

Zloženie predmetovej komisie:   
Predseda :  Ing. Priputenová 

Členovia :  Ing. Melová 

                  Ing. Hovancová Alžbeta 

                  Ing. Popjak Ondrej 

 

Podľa plánu PK stavebnej na školský rok 2017/2018 sa uskutočnili 4 pracovné stretnutia 

predmetovej komisie. Úlohy vyplývajúce z požiadaviek vedenia školy a týchto stretnutí boli 

splnené. 
 

Činnosti predmetovej komisie stavebnej v školskom roku 2017/2018: 
Oblasť v pôsobnosti PK: 

Športový deň 1. ročníkov, Ing. Hovancová 
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Zoznamovací výlet žiakov 1. ročníka do Kežmarských Žľabov, Ing. Hovancová, Ing. Popjak 

Účelové cvičenie žiakov 1. ročníka na Mihaľove, Ing. Hovancová 

Návšteva Židovského suburbia v Bardejove,  Ing. Hovancová, Ing. Popjak 

Stužková slávnosť IV.B, Ing. Priputenová 

Týždeň vedy a techniky, všetci členovia PK 

Propagácia Stavebnej fakulty TU Košice na pôde SPŠ, Ing. Hovancová 

DJZ Prešov, komédia Všetko najlepšie so žiakmi I.A a IV.B, Ing. Priputenová, Ing. Hovancová 

DOD Stavebnej fakulty TU Košice, Ing. Priputenová, Ing. Hovancová, Ing. Popjak 

Výstava CE.ZA.R so  žiakmi  II.A, Ing. Popjak 

Odborná exkurzia na Mestskom úrade v Bardejove odbor výstavby a životného prostredia so žiakmi 

IV.B, Ing. Priputenová 

Odborné exkurzie I.A triedy počas praxe, napr. úpravňa vody v Bardejove, ČOV v Bardejovskej 

Novej Vsi, Kreatívna fabrika Steel Park Košice, tehelňa Petrovany, Ing. Hovancová, Ing. Popjak 

Vzájomné hospitácie členov PK 

Doučovanie žiakov 1. ročníka, Ing. Hovancová a Ing. Popjak 
 

Oblasť environmentalistiky: 
Beseda Voda, Ing. Hovancová 

Zber Sabi viečok, Ing. Hovancová 

Zber bateriek, Ing. Hovancová 

Nástenky s environmentálnou tematikou, Ing. Hovancová 

 

Oblasť Euro projektov: 
Roadshow 2017 – projekt úradu vlády, Veľká prestávka na zelenej streche, Ing. Priputenová a  Ing. 

Hovancová  

Projekt Erasmus+ - Ing. Priputenová 

Projekt Ekopark - Ing. Popjak 

Projekt Grafické programy - Ing. Popjak 
 

Oblasť vzdelávania členov PK: 
Školenie metodikov a koordinátorov SOČ, Ing. Popjak. 

Školenie používanie elektronickej triednej knihy v AsC agende, všetci členovia PK. 

Aktualizačné vzdelávanie Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách, Ing. 

Priputenová a Ing. Popjak. 

Inovačné vzdelávanie Interaktívna tabuľa a multimédiá v vzdelávaní, Ing. Priputenová a Ing. 

Popjak. 

Aktualizačné vzdelávanie Tablety a multimédiá v edukačnom procese, Ing. Priputenová a Ing. 

Popjak. 
 

Oblasť v celoškolskej pôsobnosti: 
Ples priemyslovákov, všetci členovia PK 

DOD SPŠ – prezentácia odboru, všetci členovia PK 

DJZ Prešov, divadelné predstavenie Nikola šuhaj, Ing. Priputenová a  Ing. Hovancová 

Návrh 2. etapy školského parku, projektová dokumentácia a geodetické vytýčenie, Ing. Popjak 
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Zameranie, vypracovanie dokumentácie a rozpočtu žiackych WC na 1., 2. a 3. poschodí, Ing. 

Popjak a Ing. Melová 

Administrácia školskej facebookovej stránky, Ing. Popjak  

Príprava školského časopisu, Ing. Popjak 

Administrátori a hodnotitelia na EČ a PFIČ zo SJL a cudzích jazykov, všetci členovia PK 

Administrátorka pre prijímacie pohovory žiakov 9. ročníkov, Ing. Hovancová 

PČOZ MS – pomoc pri vypracovaní RP, členovia skúšobnej komisie maturitnej skúšky, Ing. 

Priputenová, Ing. Melová 

TČOZ MS - členovia skúšobnej komisie maturitnej skúšky, Ing. Priputenová, Ing. Melová 

PČOZ MS a TČOZ MS na Spojenej škole J. Henischa , Ing. Melová 

Predsedníčka skúšobnej komisie záverečných skúšok na Spojenej škole J. Henischa, Ing. 

Priputenová 

Predsedníčka skúšobnej komisie záverečných skúšok na Spojenej škole na Štefánikovej ulici, Ing. 

Hovancová 

 

Predsedníčka PK poďakovala všetkým členom za zodpovedne vykonávanú prácu v tomto školskom 

roku. 

  

Na záver školského roka sa členovia PK rozlúčili s dlhoročnou kolegyňou Ing. Máriou Melovou, 

ktorá odchádza do dôchodku. 

 

 

         Vypracovala: Ing. Priputenová 

           predseda PK 
 

 

Predmetová komisia 

ekonomických predmetov  
 

Zloženie predmetovej komisie:   
Predseda :  Mgr. Mária Kravcová 

Členovia :  Ing. Mgr. Helena Labancová 

  Ing. Ľudmila Skoncová 

 

Predmetová komisia ekonomických predmetov zasadala štyrikrát. V priebehu školského roka 

2017/2018 bola jej činnosť zameraná na tieto aktivity: 

 

Vzdelávacia oblasť  
- Vypracovanie tematických plánov za jednotlivé predmety 

- Vzájomné hospitácie členov PK – Mgr. Mária Kravcová, Ing. Mgr. Helena Labancová, Ing. 

Ľudmila Skoncová 

- Vypracovanie tém na komisionálne skúšky  z ADK pre žiaka Tomáša Kukľu zo 4. A – Mgr. 

Mária  Kravcová 
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- Vypracovanie tém na komisionálne skúšky z ADK pre žiaka Baňasa Mareka zo 4. A a Benka 

Vladimíra   – Mgr. Mária Kravcová 

- Vypracovanie tém na komisionálne skúšky z ekonomiky a účtovníctva  pre žiaka Tomáša 

Kukľu – Ing. Mgr. Helena Labancová 

 

Finančná gramotnosť 
PK spolupracovala s koordinátorom pre finančnú gramotnosť: 

- vypracovanie sprievodných akcií v súvislosti s Dňom Finančnej gramotnosti – 8. 9. 2018 

- príprava informačného panelu 

- príprava testov 1. a 2. ročník Ing. Daniela Janečková, Mgr. Mária Kravcová – 3. a 4. ročník 

- spracovanie  testov s triednymi učiteľmi 

- umiestnenie: 

  

  1. miesto 1. C trieda 

  2. miesto 2. B trieda 

  3. miesto 3. A trieda 

 

- spolupráca s Finančnou akadémiou PARTNERS GROOP SK KOŠICE 

- súbor prednášok pre 3. a 4. ročník  

- príprava workshopu v rámci finančnej gramotnosti pre prvé ročníky v dňoch 5. – 7. 6. 2018   

  spoločnosť  -  OTP READY NADÁCIA BRATISLAVA 

 

Propagácia študijných odborov 
- Prezentácia ekonomického bloku pre výchovných poradcov základných škôl 23. 10. 2017  

- Mgr. Mária Kravcová 

 

Propagácia odboru ekonomika a programu ATF v rámci týždňa vedy a techniky pre žiakov 

ZŠ mesta Bardejov a okresu Bardejov v čase od 6. novembra do 10. novembra 2017 

 

- Deň otvorených dverí – prezentácia odboru ekonomika a programu ATF 

- Spolupráca so ZŠ – kurz písania v ATF – žiaci 6. a 9. ročníka – ZŠ MŠ Gaboltov, Cirkevná ZŠ 

Bardejov, III. ZŠ Bardejov, CZŠ sv. Egídia Bardejov  

 

Súťaže  
- Ing. Mgr. Helena Labancová pripravila školské kolo Ekonomickej olympiády – on-line testovanie,       

  v čase od 15. – 19. 01. 2018 – triedy 2. C, 3. A, 4. D,   do krajského kola postúpili žiaci Kačmár 

z 2. C  

-  Andrejovská z 3. A, Siry z 3. A a žiak Ďurčo  zo 4.D. Celkovo sa do súťaže zapojilo 4000 žiakov  

  z celého Slovenska 

- na krajské kolo Ekonomickej olympiády postúpil žiak Tomáš Kačmár a umiestnil sa na 3. mieste.  

- V rámci celoslovenskej súťaže, ktorá sa konala na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa 

umiestnil na 26 mieste z celkového počtu 50  

- Školské kolo súťaže v písaní na PC žiakov 1. B a 1. C triedy 

- Súťažný kvíz z finančnej gramotnosti 
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- Súťaž v písaní na PC v rámci kurzu písania v ATF pre žiakov ZŠ 

- NÚCEM a testovanie FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ – 2. C v čase od 23. – 26. 05. 2018  

- Priemerná úspešnosť celého výskumného súboru bola 58,9 % 

- Žiaci:  Kačmár Daniel úspešnosť 93,3 % 

              Dinis Peter úspešnosť  86,7 % 

              Bialobok Stanislav a Bogdan Tadeáš úspešnosť 80,0 % 

- Témy: Finančná zodpovednosť spotrebiteľov,  

               Plánovanie, príjem a práca 

 

Besedy 
- Exkurzia do Prima banky a beseda s riaditeľom PRIMA BANKY na tému študentský účet, 

kurzový  lístok bánk – trieda 2. C 

 

Vytvorené materiály  
- Príprava prezentácie a pracovných listov v rámci predmetu ekonomika a právna náuka  - Ing. Mgr. 

Helena Labancová 

 

 

                                                                                               Vypracovala: Mgr. Mária Kravcová 

                                                                                                           predseda PK 
 

 

 

Predmetová komisia 

doprava a strojárstvo 
 

Zloženie predmetovej komisie:   
Predseda PK: Ing. Peter Simko  

Členovia PK: Ing. Jozef Labanc 

 Ing. Pavol Petrík  

                                          Ing. Jaroslav Bujda 

 Ing. Ľudmila Skoncová 

 Mgr. Dušan Marinko 
 

Školenia:             
Ing. Peter  Simko      Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 

                                  Interaktívna tabuľa a multimédia vo vzdelávaní 

   Úvod do počítačových sietí 

Ing. Pavol Petrík  Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 

    PowerPoint v edukačnom procese 

Ing. Jaroslav Bujda    Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 

 

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

učebných osnov, štandardov, učebných plánov a na hodnotení predmetov. 
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Iné činnosti: 

Ing. Pavol Petrík   - práca v Rade rodičovského združenia                                                

Ing. Peter Simko - práca v Rade školy – predseda    

 - práca pre OZ pri SPŠ Bardejov - predseda                        

 - práca vedúceho PK 

 - výchovný poradca 

 - správca výpočtovej techniky v učebni č: 24  

Názov akcie                                                         Zodpovedný        
- príprava a rozdanie tlačív na 2% z dane Ing. Petrík                                                               

- registrácia občianskeho združenia – notár, soc.                      Ing. Petrík  

  poisťovňa, banka 

- beseda pre žiakov 4.r – T-SYSTÉM KOŠICE Ing. Simko   

- vyhotovenie zadaní, oprava a obhajoba Ing. Labanc, Ing. Simko 

  záverečných prác PČOZ 4.A  

- spracovanie tém a práca v skúšobnej komisii pre  Ing. Labanc, Ing. Simko 

  TČOZ pre 4.A 

- vyhotovenie zadaní, oprava a obhajoba Ing. Simko, Ing.Bujda 

  záverečných prác PČOZ 4.D  

- spracovanie tém a práca v skúšobnej komisii pre  Ing. Labanc, Ing. Petrík 

  TČOZ pre 4.D                                                                     

- príprava materiálov pre rodičovské združenie  Ing. Simko 

  k prezentácii školy 

- propagácia školy na ZŠ Wolkerová, CZŠ,                              Ing. Bujda 

  pre 9. ročník I.,III., IV.,V. ZŠ Bardejov 

- propagácia SPŠ medzi žiakmi 9 r. na ZŠ v Malcove,             Ing. Simko 

  Hertníku, Kružlove, Kurime, Gaboltove, Zborove,  

  Dlhej Lúke, Raslaviciach, ZŠ na Komenského ul.,  

  ZŠ Wolkerová, ZŠ B. Krpelca, ZŠ Pod Vinbargom,  

  ZŠ Pod Papierňou, ZŠ sídl. Vinbarg a Církevnej ZŠ  

- propagácia SPŠ medzi žiakmi 9 r. na ZŠ Wolkerová        Ing. Bujda, Ing, Vojtko 

  A ZŠ Pod Vinbargom  

- propagácia SPŠ medzi rodičmi žiakov 9 r. na                         Ing. Simko 

  ZŠ Zborov, ZŠ B. Krpelca, Církevnej ZŠ,  

  ZŠ Marhaň a ZŠ Kurima  

- propagácia SPŠ medzi rodičmi žiakov 9 r. na                         Ing, Vojtko 

   ZŠ sídl. Vinbarg, 

- deň otvorených dverí – prednášky v miestnosti Ing. Petrík 

  č.40 – odbor technika a prevádzka dopravy 

- deň otvorených dverí – práca v autodielni Ing. Labanc 

- deň otvorených dverí – organizačné zabezpečenie Ing. Simko 

- príprava týždňa vedy a techniky Ing. Simko 

- prednášky v miestnosti VYT 24 – odbor technika    Ing. Simko 

  a prevádzka dopravy pre žiakov zákl. škôl v rámci  
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  týždňa vedy a techniky 

- propagácia  SPŠ  na – I..  ZŠ (3D modelovanie Ing. Labanc, Ing. Simko 

  a práca na obrábacích strojoch) 

- prezentácie vysokých škôl pre 4. ročníky Ing. Simko 

- záverečné skúšky Spojená škola J. Henischa -                        Ing. Petrík 

  predseda skúšobnej komisie  

- maturitné skúšky Spojená škola J. Henischa –                        Ing. Labanc 

  predseda predmetovej maturitnej komisie 

- v súťaži IPM STUDENT AWARD  2017 (celoslovenská Ing. Simko 

  súťaž v 3D modelovaní) študentka  E. Dubňanská obsadila 

   II. miesto na Slovensku  s prácou  Vibračná brúska  

   –  získala cenu primátora mesta 19.1.2018  

  propagácia školy v Bardejovských novostiach  

  a Bardejovskej televízii  

- konzultačná činnosť so žiakmi                                                Ing. Simko 

  Tomáš Gdovin  a Erika Dubňanská  

  pri riešení problémov s vypracovaním práce na súťaž  

  IPM STUDENT AWARD  2018 

- triedne a školské kolo súťaže IPM STUDENT  Ing. Simko 

  AWARD  2018 v 3D modelovaní a najlepších 5 prác  

  postupuje do ďalších kôl súťaže 

- exkurzie do firiem KMN – Slovakia, Autoservis Jajko,   Ing. Labanc 

  Autoservis Štafen, V+S Welding, Hudos 

 

 

  Vypracoval: Ing. Simko                                                                                      

predseda PK dopravy a strojárstva 
 

 

 

 

 

Predmetová komisia 

elektrotechniky 
 

Zloženie predmetovej komisie: 
Predseda PK:  Mgr. Stanislav Vojtko ELG, PXA, EEN, ESP, ETS 

Členovia:  Ing. Ján Barna    ELK, ELM, VYB, OBZ, SEL 

 Ing. Jozef Labanc   ZER, ELM 

 Mgr. Dušan Marinko   AUT 

 Ing. Peter Tkáč      ELK, ELE, PXA, API 

 

Členovia predmetovej komisie v rámci školského vzdelávacieho programu vypracovali obsahové 

a výkonové štandardy (učebné osnovy) pre študijný odbor elektrotechnika. 
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Pripravovali tematické plány pre jednotlivé ročníky a kritériá hodnotenia žiakov na vyučovacích 

predmetoch. 

Tohto roku 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, elektroenergetika a automatizácia. 

 Pre vyučovací proces sú k dispozícii dve zrekonštruované a vybavené odborné učebne. Pre 

skvalitnenie výučby je potrebné zabezpečiť samostatnú odbornú elektrotechnickú učebňu s väčšou 

kapacitou miest. 

 

 

Krúžková činnosť v PK 
Mgr. Dušan Marinko - Hudobný krúžok 

Mgr. Stanislav Vojtko - Elektrotechnika v praxi 

 

 

Ďalšia činnosť jednotlivých členov PK: 
Ing. Ján Barna:  

- Tvorba ŠkVP – príprava učebných osnov a tematických plánov. 

- Starostlivosť o meraciu techniku a laboratórium elektrotechniky. 

- Nafarbenie krytov na laboratórnych stoloch. 

- Zorganizovanie odbornej exkurzie – Panasonic Stará Ľubovňa. 

- Vypracovanie a oprava 5 maturitných tém na PČOZ maturitnej skúšky. 

- Vypracovanie 11 maturitných tém na TČOZ maturitnej skúšky. 

- Člen predmetovej maturitnej komisie – skúšajúci. 

- Člen skúšobnej komisie pre odbornú spôsobilosť v elektrotechnike (§21). 

- Deň otvorených dverí – prezentácia laboratória. 

- Týždeň vedy a techniky – práca so žiakmi ZŠ. 

- Tvorba prezentácií a učiva zo všetkých predmetov.  

- Tvorba návodov na meranie a meracích prípravkov. 

 

Ing. Peter Tkáč 

- Evidencia školských úrazov na internete 

- Tvorba ŠkVP – príprava učebných osnov a tematických plánov. 

- Aktualizácia nástenky pri elektrotechnickej dielni. 

- Príprava a realizácia dňa otvorených dverí (elektrodielňa) a týždňa vedy a techniky  na 

 SPŠ v Bardejove – zabezpečenie výrobkov a prezentácie odboru. 

- Realizácia školského kola súťaže Zenit v elektronike - vypracovanie testu, návrh 

 výrobku na praktickú časť školského kola Zenit v elektronike, materiálne a technické 

 zabezpečenie súťaže (nákup materiálu, príprava PC, náradia...). 

- Príprava žiakov na krajské a celoštátne kolo súťaže Zenit v elektronike. 

- Účasť na krajskom kole Zenit v elektronike v Prešove (30.11.2017) so 4 žiakmi SPŠ.  

- Napísanie článku o krajskom kole súťaže Zenit do Bardejovských novostí a na www 

 stránku školy (propagácia školy). 
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- Účasť a pedagogický dozor na celoštátnom kole súťaže Zenit v elektronike 19.3.2018 – 

 22.3.2018 na Strednej odbornej škole polytechnickej, Dolný Kubín – Kňažia (Kamil 

 Borovský IV.C a Patrik Sidor II.B). 

-  Napísanie článkov o celoštátnom kole súťaže Zenit v elektronike do Bardejovských 

 novostí a na webovú stránku školy. 

- Vypracovanie návodov na stavbu elektronických SMD výrobkov pre výučbu predmetu Prax 

–  ročník odboru elektrotechnika (nakreslenie schémy v programe Eagle, návrh plošných 

 spojov počítačom, vytlačenie fólií pre výrobu DPS fotocestou a spracovanie návodov na  

 stavbu pre žiakov, výroba vzorových plošných spojov - vyrezanie, osvit, vyleptanie, ...). 

- Zhotovenie meracieho prípravku – panela so zosilňovačom TDA8932 (35W mono). 

- Vypracovanie návodov na merania: „Meranie usmerňovacej a Schottkyho diódy“, „Meranie 

 LED diód“, „Meranie na NF zosilňovači TDA8932“. 

- Príprava maturitných tém na TČOZ a PČOZ pre IV.C triedu, oprava maturitných tém 

 z PČOZ a člen predmetovej maturitnej komisie na SPŠ. 

- Predseda PMK na Spojenej škole J. Henisha. 

- Člen skúšobnej komisie pre odbornú spôsobilosť v elektrotechnike (§21) 

 

Mgr. Stanislav Vojtko 

- Tvorba ŠkVP – príprava učebných osnov a tematických plánov. 

- Oprava elektrickej inštalácie v priestoroch školy. 

- Montáž lištového rozvodu ku dataprojektoru v učebni č. 18. 

- Týždeň vedy a techniky – zabezpečenie materiálu, práca so žiakmi ZŠ a návšteva 1.ZŠ v BJ. 

- Propagácia školy na rodičovskom združení 7. ZŠ na Vinbargu a 3. ZŠ v BJ. 

- Stužková slávnosť 4.C.  

- Zorganizovanie odbornej exkurzie na výstave Ampér 2018 v Brne a výletu v Prahe.  

- Výroba učebnej pomôcky – ovládanie asynchrónneho motora hviezda – trojuholník 

 pomocou stýkačov, tlačidiel a časového relé. 

- Vypracovanie a oprava 4 maturitných tém na PČOZ maturitnej skúšky. 

- Vypracovanie 25 maturitných tém na TČOZ maturitnej skúšky. 

- Činnosť predsedu PK elektrotechniky. 

- Vedenie krúžku Elektrotechnika v praxi. 

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

 508/2009. 

- Predseda skúšobnej komisie pre odbornú spôsobilosť v elektrotechnike (§21). 

 

Súťaže žiakov 

– Zenit v elektronike – Kamil Borovský (IV.C) - 1. miesto v krajskom kole v kategórii A  

 (žiaci 3. a 4. ročníka stredných škôl)  30.11.2017 a postup do celoštátneho kola. 

– Zenit v elektronike – Peter Kilvády (III.B) - 3. miesto v krajskom kole v kategórii A 

 (žiaci 3. a 4. ročníka stredných škôl). 

– Zenit v elektronike – Patrik Sidor (II.B) - 2. miesto v krajskom kole v kategórii B 

 (žiaci 1. a 2. ročníka stredných škôl) 30.11.2017 a postup do celoštátneho kola. 

– Zenit v elektronike – Vladimír Pasternak  (II.B) - 3. miesto v krajskom kole v kategórii B 

 (žiaci 1. a 2. ročníka stredných škôl) 30.11.2017 a postup na celoštátne kolo. 
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– Zenit v elektronike – Kamil Borovský (IV.C) - 6. miesto v celoštátnom kole v kategórii A  

 (žiaci 3. a 4. ročníka stredných škôl)  19.3.2018 – 22.3.2018. 

– Zenit v elektronike – Patrik Sidor (II.C) - 7. miesto v celoštátnom kole v kategórii B  

 (žiaci 1. a 2. ročníka stredných škôl)  19.3.2018 – 22.3.2018. 

Vypracoval: Mgr. Stanislav Vojtko 

predseda PK 
 

 

Predmetová komisia 

informatiky 
 

Zloženie predmetovej komisie: 
Predseda:  RNDr. Oľga  Poliaková   - INF,TIU, CVI, PCI, RPJ,POG 

Členovia: Ing. Jozef Prexta          - INF 

 Mgr. Dana Janečková       - INF, PCI, PRO, RPJ, API 

 Ing. Ľudmila Skoncová    - INF 

 Mgr. Andrej Soroka          - API, POG  

 

Naša predmetová komisia začiatkom školského roka vypracovala učebné osnovy, štandardy  v 

rámci školského vzdelávacieho programu pre informatiku, aplikovanú informatiku a odborné 

predmety pre blok informatika 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. 

Informatici pripravovali maturitné zadania na teoretickú  zložku maturitnej skúšky pre odborné 

predmety. Pripravovali žiakov na maturitné skúšky z informatiky. Mgr. Janečková a RNDr. Oľga 

Poliaková viedli tento rok ročníkové projekty. Obidve 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, až po tvorbu prakticky využiteľných webov, robotiky 

a grafiky. RNDr. Poliaková 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. 
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Tohto roku RNDr. Poliaková pripravila  prezentáciu pre nový študijný odbor informačné 

a sieťové technológie, spolu s Mgr. Janečkovou  pripravujú hodinové dotácie, osnovu a materiály 

pre predmety  nový študijný odbor. 

 

Krúžková činnosť v našej predmetovej komisii bola nasledovná: 

Mgr. Janečková   Programujeme Lego robota 

Ing.. Skoncová  Programujeme v Pythone 

 

IT Akadémia 

RNDr. Oľga Poliaková pracuje ako expert v IT akadémii, Ing. Skoncová absolvovala školenia v 

rámci IT akadémie – kontinuálne vzdelávanie s názvom Výučba chémie na SŠ so zameraním na 

rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti.  Ing. Simko, Ing. Popjak absolvovali  vzdelávanie Úvod 

do počítačových sietí, Ing. Skoncová overovala dve vyučovacie hodiny z metodiky z chémie, Ing. 

Prexta absolvoval školenie Cloudové riešenia a ich využitie vo vyučovacom procese, Mg. Jajková 

overovala jednu vyučovaciu hodinu z fyziky „Odraz a lom svetla“. RNDr. Oľga Poliaková sa 

zúčastnila konferencie pre učiteľov stredných škôl s názvom NetAcad - konferencia národného 

projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“. RNDr. Oľga Poliaková sa zúčastnila „IT 

čajovne “ so študentmi. RNDr. Oľga Poliaková s Mgr. Janečkovou je zapojená do vzdelávania 

Výučba pokročilejších techník programovania a programovnaie mobilných zariadení. Poliaková sa 

zúčastňuje vzdelávania Dáta a ich prezentácia.  

 

Činnosť Mgr. Dany Janečkovej:  

Program počas Týždňa vedy a techniky organizovaného prvou základnou školou žiaci doplnili 

prezentáciu ukážkami programovania robotickej stavebnice LEGO MINDSTORMS EV3. 

Žiaci sa zúčastnili už tretí krát medzinárodnej robotickej súťaže FLL (FIRST LEGO League) na 

regionálnom kole v Poprade, aj keď nepostúpili do ďalšieho kola, získali za svoje výkony 

mimoriadnu cenu (Tomáš Kačmár 2.C, Richard Vavrek, Benjamín Vajda a Jozef Vertaľ 1.C). 

Prvý krát sa náš tím zúčastnil aj robotickej súťaže ROBOT BATTLE v Košiciach, kde svoje 

skúsenosti a inspirácie zbierali spomedzi 90 ďalších tímov v kategórii RACING (Tomáš Kačmár 

2.C, Richard Vavrek a Benjamín Vajda 1.C). 

Projekt GESTO PRE MESTO od Raiffeisen bank s názvom ROBOTY VO VÝUKE, tam sa 

nám však do druhého kola nepodarilo postúpiť. 

Reagovali na výzvu TESCO „Vy rozhodujete my pomáhame“ v hlasovaní zákazníkov vo vašom 

regióne, kde sme s projektom postúpili do druhého kola a v predajni Tesco prebiehalo hlasovanie v 

mesiacoch máj a prelom júna. Náš projekt Roboty hýbu svetom obsadil v hlasovaní tretie miesto 

a získali sme tak 300 eur. projekt zapojený do programu 
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Lego robotov prezentovali aj počas dňa otvorených dverí, kde žiaci Tomáš Kačmár, Richard 

Vavrek, Benjamín Vajda a Jozef Vertaľ predvádzali ukážky práce s lego stavebnicou žiakom ZŠ. 

Činnosť RNDr. Poliakovej a Mgr. Janečkovej:  

 

Spolu našu školu aktívne zapojili do Európskeho týždňa programovania CodeWeek od 7.10.2017 

– 22.10.2017. Študenti technického lýcea so zameraním na informatiku sa zapojili do súťaže: 

Practical programming. Študenti vytvárali programy v PHP s využitím HTML, CSS a  

programovacom jazyku Python. 

Ocenené najlepšie práce (PHP): 

1. miesto   Peter Pisarčík – Generátor hesiel 4.D 

2. miesto  Dávid Kačurik – BMI 4.D 

3. miesto  Norbert Pavlík – Komentáre 4.D, Adam Kuchcik – BMI + chat 4.D 

 

Ocenené najlepšie práce (Python) – tímová práca: 

1. miesto  Fecko, Slota, Soroka 3.C 

2. miesto  Kendra, Kurkin, Novák 3.C 

3. miesto Jančík, Pala, Čunta 3.C 
  

Aktívne plnia Sieťový akademický program - Cisco Networking Academy.  Sieťový 

akademický program - Cisco Networking Academy sa rozvíja na našej škole už štvrtý rok. Mgr. 

Janečková vyučuje prvý semester CCNA:  Introduction to Networks, RNDr. Poliaková druhý  

semester  CCNA Routing and Switching: Routing and Switching Essentials. 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 12 zo 14 študentov, 2.semester zvládlo 7 zo 

16 študentov. Úspešní absolventi získavajú certifikát/osvedčenie o absolvovaní kurzov. 

Študenti odboru technické lýceum so zameraním na informatiku sa zúčastnili besedy s firmou 

T-Systems.  
 

Činnosť RNDr. Poliakovej, Ing. Skoncovej a Ing. Hovancovej:  

Spoločne  organizovali 4. ročník súťaže na našej škole: KREATÍVNA INFORMATIKA 

1. téma: INFORMATIKA OČAMI ŠTUDENTOV 

1. miesto Patrik Sidor  2.B 

2. miesto Alex Philippi 2.C 

3. miesto Ján Sabol 2.A 

 

2. téma: MILUJ ŽIVOT, NIE DROGY 

1. miesto Matúš Volk  2.C 

2. miesto Stanislav Bialobok 2.C 

3. miesto Markus Haluška 2.C 

 

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

1. miesto František Onderko  2.C 

2. miesto Patrik Sidor 2.B 

3. miesto Ján Sabol 2.A 

 

Činnosť RNDr. Poliakovej, Mgr. Janečkovej a Ing. Skoncovej:  

Tohto roku spoločne zorganizovali Deň pre bezpečnejší internet, konal sa 8. februára 2018.   

Cieľom aktivít, ktoré počas dňa prebiehali, bolo upozorniť na riziká, ktoré môžu deťom 

a mladým ľuďom v online svete hroziť.  Vo vestibule školy  formou prezentácie boli spracované 

základné informácie k tejto problematike, v školskom rozhlase odzneli informácie, ako daný deň 

vznikol a prečo, ako aj odporúčania pre všetkých, aké zásady bezpečného internetu dodržiavať. 

V triedach prebiehali diskusie a žiaci sa oboznámili s „radami“ ako bezpečne používať internet. 

 

RNDr. Poliaková  a Ing. Skoncová sa  s vybranými študenti 2.C a 3. C triedy  9. mája. 2018 

zúčastnili na dni venovanom programovaniu a robotike s názvom „Namakaný deň“               v 

knižnici Technickej univerzity v Košiciach.  Študenti z bloku informatika mali možnosť zúčastniť 

sa na prednáškach a workshop-och venovaných mikrokontrolérom ako je Arduino, minipočítaču 

Raspberry PI, problematike IoT, hardvérovým hračkám a softvérovému vývoju pre embeded 

zariadenia. Študenti sa zúčastnili aj na tvorivých dielňach si prakticky vyskúšali programovanie s 

Arduinom, Raspberry PI prípadne inou vývojovou doskou či namakaným softvérom. Pozreli aj do 

Show Room-u, kde boli pripravené hotové projekty zrealizované s Arduinom a ľudia, ktorí ich 

vytvorili, sa radi pochválili so svojimi skúsenosťami. 

 

Činnosť RNDr. Poliakovej:  

So študentmi  TL –bloku  informatika  sa zapojila aj tento rok do súťaže ZENIT. 

Organizovanie školského kola ZENIT v programovaní – WebDeveloper, Grafik  

Vyhodnotenie kategórie Grafik 

1. miesto Patrik Kunst 4.D 163 bodov  

2. miesto Dávid Ďurčo  4.D 134 bodov  

3. miesto  Anton Fecko 3.C 118 bodov  

Vyhodnotenie kategórie WebDeveloper 

1. miesto  Dávid Kačurik  4.D 224 bodov 

2. miesto Simon Soroka  3.C 178 bodov 

3. miesto Peter Pisarčík 4.D 152 bodov  

 

Účasť na krajskom kole ZENIT v programovaní – WebDeveloper, Grafik 

V kategórii WebDeveloper súťažilo 14 študentov. Žiaci mali štyri hodiny na tvorbu dynamického 

webu pre Slovakia Park. Web mal obsahovať stránky: úvod, atrakcie, vstupenky a prihlásenie. Po 

prihlásení užívateľa mal návštevník k dispozícii sekciu moje vstupenky a administrátor sekciu 

administrácia. WebDeveloperi tvorili web pomocou HTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript, 

využívali  frameworky Laravel, jQuery, Bootstrap.  

V kategórii Grafik - Grafický dizajnér súťažilo 14 študentov. Úlohou bolo vypracovať návrhy pre 

spoločnosť  MOUNTHILL: grafickú predlohu pre aplikáciu slúžiacu na nákup v e-shope,  reklamnú 

kampaň prostredníctvom tlačených médií – plagát, brožúru a mobilnú aplikáciu. Študenti využívali 
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pri práci podľa organizačno-technických pokynov súťaže programy Adobe Photoshop, Adobe 

Illustrator, Adobe Bridge, Adobe InDesign, Adobe Acrobat. 

Našu školu na tejto súťaži reprezentovali študenti technického lýcea blok informatika zo 4. D 

triedy Dávid Ďurčo, Peter Pisarčík, Patrik Kunst, Dávid Kačurik a z 3.C triedy Simon Soroka, 

Marek Slota a Anton Fecko. 

V kategórii Grafik obsadil 2. miesto Dávid Ďurčo, Patrik Kunst  skončil štvrtý. 

V kategórii WebDeveloper Peter Pisarčík skončil na peknom 3. mieste. 

 

RNDr. Oľga Poliaková sa zapojila  so študentmi do medzinárodnej súťaže v tvorbe videí  s 

názvom "Technika kolem mne, 2017" organizovanou Pražskou vědeckotechnickou společností, 

z.s. so sídlom v Prahe.  Pekné 5. miesto v tejto medzinárodnej súťaži získal tím našich študentov: 

Anton Fecko a Simon Soroka 3.C. Video pod názovom:  /Internet (by Simon Soroka & Anton 

Fecko).   

V regionálnej súťaži amatérskej tvorby CINEAMA 2018 získali Anton Fecko a Simon Soroka 

3.C - 2. miesto v II. skupine reportáž, dokument  za film internet. V krajskej súťažnej prehliadke 

neprofesionálnej filmovej tvorby CINEAMA 2018 získali Anton Fecko a Simon Soroka 3.C - 3. 

miesto v II. skupine autor do 21 rokov za film internet. V celoštátnej súťaži a prehliadke 

neprofesionálnej filmovej tvorby CINEAMA 2018 získali za film internet Anton Fecko a Simon 

Soroka 3.C čestné uznamie. 

 

Organizovala na škole celoslovenskú súťaž  Expert Geniality Show 2017/2018. Žiaci bojovali s 10 

297 žiakmi zo 478 škôl z celého Slovenska  

Výsledky najlepších našich študentov  v tejto súťaži: 

Kategória Trieda Meno   Téma    Poradie 

Expert O12 2.C  Lukáš Hudák  Dejiny, udalosti, umenie   8. miesto 

Expert O34 4.D  Ľuboš Felčík  Do you speak English? 26. miesto 

Expert O34 3.C  Anton Fecko  Dejiny, udalosti, umenie 35. miesto 

Expert O34 4.D  Patrik Kunst  Svetobežník   40. miesto 

Expert O34 3.C  Anton Fecko  Do you speak English? 45. miesto 

Expert O34 4.D  Mário Kavuľa  Svetobežník   48. miesto 

Expert O34 3.C  Dávid Tuch  Góly, body, sekundy  49. miesto 

Expert O34 4.C  Šimon Tej  Mozgolamy   51. miesto 

Expert O34 4.C  Jakub Tkáč  Do you speak English? 52. miesto 

Expert O12 1.C  Timotej Kendra Svetobežník   52. miesto 

 

Titul TOP EXPERT za výborné poradie v obidvoch témach získal Lukáš Hudák z 2.C triedy, Anton 

Fecko a Dávid Tuch z 3.C triedy a Patrik Kunst zo 4.D. 

 

Študentov z 2.C triedy zapojila do Inovačného workshopu dňa 18.04.2018 v rámci projektu 

inovujme.sk, ktorý je financovaný európskou úniou v rámci operačného programu výskum a 

inovácie. Hlavným cieľom workshopu bolo podnietiť u študentov záujem o inovácie a naučiť ich 

novú techniku riešenia, ktorú vedia využiť na škole, v súkromnom živote alebo v budúcom 

zamestnaní. 
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Zorganizovala exkurziu vo firme WAME s vybranými žiakmi s informatickým zameraním, 

pripravujúcimi sa na súťaž Zenit. 

 

14. – 16. 5. 2018 sa zúčastnila  konferencie pre učiteľov stredných škôl s názvom NetAcad - 

konferencia národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“. 

 

Zorganizovala  dňa 3.11.2017 so študentmi informatiky účasť na  IT Čajovni v rámci IT 

Akadémie. Študenti sa zúčastnili živého vysielania z prednášky Petra Nagya – spoluzakladateľa a 

vývojového lídra spoločnosti Games Farm s.r.o. .Miesto konania prednášky bola Aula prof. 

Prasličku na  Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.  Naši študenti využili Livestream. Téma 

bola „ Z Košíc k miliónom hráčov po celom svete“ ( o vývoji hier pre PC, Nintendo, Playstation, 

XBOX a iné v Košiciach).  

 

Zapojila sa so žiakmi do súťaže Košický Matboj  27.10.2017  (41. miesto  medzi gynnáziami a 3 

strednými školami – tím z 2.C - Bogdan Tadeáš, Kačmár Tomáš, Volk Matúš, Medoň Ľuboš 

Jakub). 

Zapojila sa so študentmi Antonom Feckom a Simonom Sorokom do súťaže “ Roadshow 2017“ 

organizovanou Úradom vlády Slovenskej republiky s názvom projektového zámeru: Zdieľané 

parkovanie - Park IT v  operačnom programe Výskum a inovácie. 

 

Zapojila študentov do súťaže iBobor. V online informatickej súťaži iBOBOR študenti súťažili v 2 

kategóriách: Juniori (1. a 2. ročník SŠ), Seniori (3., 4. a 5. ročník SŠ). Anton Fecko a Simon Soroka 

z 3.C triedy v kategórii Senior, Tomáš Kačmár z 2. C  triedy v kategórii Junior sa stali úspešnými 

riešiteľmi. 

 

So študentmi 2.C objavovala vedu a techniku  interaktívne a experimentovaním. Študenti  2.C 

navštívili interaktívne exponáty vo Vedecko-technickom centre pre deti a mládež v Slovenskom 

technickom múzeu v Košiciach. Navštívili aj Noc výskumníkov v Košiciach. 

 

Spolupracovala na tvorbe projektu Erasmus+ pre študentov  technického lýcea bloku informatika s 

možnosťou organizovať zahraničnú odbornú stáž pre študentov GRAFIK – WebDesigner v 

Rakúsku a Českej republike. 

 

Ako 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. Podieľala sa na tvorbe osnovy pre nový študijný odbor 

Informačné a sieťové technológie a tvorila prezentáciu nového študijného odboru pre výchovných 

poradcov.  
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Požiadavky na materiálne zabezpečenie vyučovania a zefektívnenie vyučovania predmetovej 

komisie  informatiky školský rok 2018/ 2019: 

 

1. Raspberry Pi set cca 90 eur/1 set -  (aspoň 5 kusov) 

2. Arduino (príslušenstvo) - (aspoň 5 kusov) 

3. grafický program Photoshop - 20 ks 100 licencií na 1 rok – 2880 € 

4. Sony Vegas – program pre tvorbu videa 160 € x 2 = 320 € 

5. outdorova kamera 50 € 

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

7. robot LEGO 31313 Mindstorms EV3 - 314,39 € 

8. knihy pre ďalšie vzdelávanie v oblasti výpočtovej techniky 

             

 

                                             Vypracoval: RNDr. Oľga Poliaková 

    predseda PK 
 

 

 

Predmetová komisia 

telesnej a športovej výchovy 
 

Zloženie predmetovej komisie:   
Predseda PK: Mgr. Ľuboš Falat  

Členovia PK: Mgr. Jaroslav Stach 

   

 Počas školského roku sme žiakov pripravovali v futbalovom, volejbalovom,  posilňovacom 

a krúžku jogy. 

 Naši žiaci boli veľmi úspešný v športových súťažiach. Takmer vo všetkých kolektívnych 

športoch sme boli vo finále. Sme víťazi okresného kola vo veľkom futbale chlapcov  ,na 

regionálnom kole sme skončili nešťastne druhý .Sme víťazi okresného kola  v stolnom tenise. 

V basketbale sme skončili na druhom mieste. Vo florbale chlapcov sme skončili na 3.mieste. 

Dievčatá skončili druhé. Podobne skončili dievčatá na druhom mieste v bedmintone.  V atletike  

Radoslav Voľanský na majstrovstvách Slovenska  získal v behu na 110 m cez prekážky tretie 

miesto.  

 Úspešne sa zrealizoval lyžiarsky výcvik v  Tatrách pre druhé ročníky s finančnou podporov 

štátu a v spolupráci s firmou miniliga talentov , za pomoci triednych učiteľov 1.B a 1.C triedy. 

Treba vyzdvihnúť vysoký záujem našich druhákov a v neposlednom rade aj vzorné správanie počas 

lyžiaráku.  Naši prváci tohto roku  neabsolvovali celoročný plavecký kurz, vzhľadom na dlhodobú 

odstávku mestskej plavárne , dúfajme že na budúci rok sa zrealizuje. V septembri a októbri sa 

úspešne uskutočnil športový deň prvých ročníkov a podobne sa uskutočnilo účelové cvičenie pre 1 

a 2.ročník a kurz na ochranu človeka a prírody pre 3.ročník  .Žiaci ktorí sa týchto kurzov 

nezúčastnili absolvovali  náhradný kurz  v inom termíne, je treba dodať že účasť bola bez absencie. 

Snažíme sa inovovať hodiny telesnej a športovej výchovy o florbal ,bedminton a freesby, dogball. 
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 Boli sme organizátori okresného kola vo florbale chlapcov a dievčat a volejbalu chlapcov. 

Do ďalších školských rokov sme sa vzdali organizácie florbalu, vzhľadom na to, že naša škola bola 

organizátor najväčšieho počtu okresných súťaži v porovnaní s inými strednými školami.                  

V spolupráci so žiackou školskou radou sme uskutočnili školské kolo vo futsale-valentínsky turnaj, 

bedmintone, volejbale dvojíc a v frisbee. Týmto ďakujem Mgr. Chovancovej a Mgr. Janečkovej za 

bezproblémovú spoluprácu. 

 Na záver sa chcem poďakovať našim členom a aj všetkým kolegom, ktorý našich žiakov 

v športovej činnosti podporujú. 

Ďalej by som sa chcel poďakovať Mgr. Stachovi za úspešne strávene tri roky na našej škole 

a v našej predmetovej komisii a nech sa mu minimálne  tak darí aj naďalej. 

 

       

         Vypracoval: Mgr. Ľuboš Falat 

                                                         predseda PK 

 

 

2. Činnosť výchovného poradcu a koordinátorov  
 

Správa o činnosti výchovného poradcu za školský rok 2017/2018 
 

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. 

S psychológmi CPPPaP Bardejov (Mgr. Slávka Rybárová-Benková, Mgr.Miriam Kukulská, 

Mgr. Tomáš Trembáč, Mgr. Ivana Lenártová ) sa uskutočnili besedy pre žiakov prvého ročníka 

zamerané na adaptáciu žiakov na nové prostredie a kolektív:  

Ako sa správne učiť a Zdravá výživa a boj proti obezite. Pre žiakov druhého a tretieho 

ročníka sa uskutočnili besedy v spolupráci so psychológmi CPPPaP v Bardejove zamerané na 

vzťahy v kolektíve: Medzigeneračné vzťahy a Obchodovanie s ľuďmi. Pre žiakov štvrtého ročníka 

sa uskutočnili besedy na tému Ako sa správne učiť a Úspešný začiatok kariéry.  

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

vysokých školách doma aj v zahraničí. 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 4.ročníka  sa zúčastnili ROADSHOW  Kam na 

vysokú a Kam po strednej v  Prešove. Bola prevedená inštruktáž k vyplňovaniu prihlášok na vysoké 

školy. Z počtu 97 končiacich študentov, 44 študentov podalo prihlášku na vysokoškolské štúdium, 

celkovo bolo potvrdených 76 prihlášok na  VŠ.  Študentom boli predstavené stredoškolské 

programy zamerané na možnosti štúdia v zahraničí, prostredníctvom programu INTER STUDY. 

Spolupracovali sme aj  s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove, ktorý 

poskytuje preventívne poradenstvo pre študentov štvrtého ročníka, ktorí majú možnosť získať 

informácie cez systém Eures o trhu práce u nás i v zahraničí, stratégie hľadania voľných miest 
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a spôsoby, akým sa uchádzať o zamestnanie, o štúdiu, možnosti absolventskej praxe, stáži a bola 

zabezpečená náborová činnosť jednotlivých firiem pre pracovné príležitosti žiakom 4.ročníka (T-

Systems Slovakia, Edymax Bardejov). 

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

stav evidovaných žiakov s poruchami učenia:  v prvom ročníku 1 žiak s IVP plánmi, v druhom 

ročníku 2 žiaci s IVP plánmi, v treťom ročníku sú evidovaní 5 žiaci s IVP plánmi, vo štvrtom 

ročníku boli evidovaní 8 žiaci s poruchami učenia, z toho 4 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. 

V novembri 2017 bol organizovaný  Týždeň vedy a techniky, kde si žiaci základných škôl mali 

možnosť vyskúšať formy štúdia na SPŠ. Zúčastnilo sa ho 8 ZŠ – 65 žiakov. Týždeň vedy a techniky 

prebiehal aj na jednotlivých bardejovských základných školách, kde naši učitelia a žiaci 

prezentovali žiakom základných škôl a verejnosti naše študijné odbory a našu školu. Boli 

vypracované propagačné materiály pre žiakov a rodičov základných škôl, prezentácia školy 

a študijných odborov pomocou PC. V januári 2018 sme na škole organizovali deň otvorených dverí, 

ktorého sa zúčastnili všetky bardejovské ZŠ  a ZŠ z okresu Bardejov. Bola  zabezpečená propagácia 

školy prostredníctvom bardejovskej televízie  a spravodajských agentúr. 

 

 Ing. Peter Simko 

 vých. poradca 
  

 

Správa o činnosti žiackej školskej rady pri SPŠ v Bardejove 
 

V školskom roku 2017/2018 si predsedovia tried v tajnom hlasovaní zvolili 11 členov žiackej 

školskej rady („ďalej len ŽŠR). Vybraní členovia volili v tajnom hlasovaní predsedu. Predsedom sa 

v septembrovom tajnom hlasovaní stala žiačka IV. B  Klaudia Vantová. Vo voľbách si členovia 

ŽŠR vybrali aj podpredsedníčku Eriku Dubňanskú, Reného Lukáča (tajomníka), Dávida Koššu 

(finančného manažéra) a Borisa Michnoviča (zástupcu pre styk s verejnosťou). Žiakov v Rade školy 

pri SPŠ zastupovala podpredsedníčka ŽŠR Erika Dubňanská, ktorá bola právoplatne zvolená 

v tajnom hlasovaní.  

Zasadnutia ŽŠR sa konali 1x za týždeň, ale aj častejšie podľa potreby. Niekoľkokrát  v 

školskom roku sme na zasadnutí privítali vedenie školy a spoločne riešili návrhy a problémy zo 

strany ŽŠR.  

 

 

Aktivity ŽŠR v školskom roku 2017/2018 

 
Na prvom stretnutí sme sa oboznámili so Zákonom 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov týkajúcich sa ŽŠR, tiež sme prečítali a 

schválili Štatút o žiackych školských radách. Schválili sme plán činnosti ŽŠR pre školský rok 

2017/2018. Počas celého školského roka sme sa aktívne vyjadrovali k podstatným otázkam, 
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návrhom a opatreniam školy. Prostredníctvom koordinátora ŽŠR prekladali členovia vedeniu školy 

stanoviská a podnety, na ktorých sa študenti a koordinátor dohodli na stretnutiach.  

 

- V tomto školskom roku sme vyhlásili súťaž o NAJ TRIEDU, trieda, ktorá podľa vopred 

stanovených kritérií získala najviac bodov získala finančnú odmenu 150 EUR, naj triedou sa v 

tomto školskom roku stala II.C, na druhom mieste sa umiestnila trieda I. A, ktorá získala deň 

organizovaného voľna a podľa získaných bodov 3. miesto obsadila trieda IV.C, za čo jej mala byť 

udelená odmena žolík v školskom roku 2018/2019. Keďže táto cena bola štvrtákov neaktuálna, 

žiakov IV.C triedy sme odmenili za ich snahu sladkou odmenou a spomínaného žolíka získala 

trieda III.C, ktorá nasledovala podľa počtu bodov. Ak by niekto mál nejaké návrhy, aby sme túto 

súťaž zatraktívnili, privítame každý nápad. 

 

- V novembri /15.11.2017/ sme privítali našich prvákov na IMATRIKULÁCII, ktorá sa konala 

v športovej hale Mier. Už tradične bolo vítanie nováčikov spojené s oceňovaním najúspešnejších 

žiakov a učiteľov školy.  

 

- Taktiež v novembri sme v spolupráci s vyučujúcimi TSV v znamení červených stužiek 

usporiadali školské kolo v BEDMINTONE medzi triedami SPŠ. 

 

- V decembri sa v réžii ŽŠR konali MIKULÁŠSKA NÁDIELKA . Snažili sme sa spestriť 

tento deň, tak sme zapojili do organizácie žiakov, ktorí počas rozdávania sladkostí spievali 

pesničky. V decembri sa taktiež uskutočnil vianočný volejbalový turnaj. 

 

-  Január patril už tradične PLESU PRIEMYSLOVÁKOV /26.1.2018/, ktorý sa znova konal v 

spoločenskej sále Jasu. Obohatený bol o kultúrny program a bohatú tombolu. 

 

-  Február bol znova športový a  ŽŠR v spolupráci s učiteľmi telesnej a športovej výchovy 

usporiadali valentínsky turnaj vo FUTSALE. A taktiež sme zorganizovali akciu pod názvom 

„VALENTÍNSKA POŠTA“. Žiaci mohli v elektronickej ale aj klasickej podobe pripraviť odkazy, 

len tak, pre potešenie. 

 

-  V marci sme pri príležitosti DŇA UČITEĽOV usporiadali krátke posedenie, na ktorom žiaci 

poďakovali pedagógom za ich prácu. Taktiež sme usporiadali, po úspešnom predchádzajúcom 

ročníku,  RETRO DEŇ, keď si žiaci mohli pripomenúť veci spojené s minulosťou.  

 

- Apríl patril DŇU NARCISOV. Podarilo s nám vyzbierať peknú sumu a aj takýmto spôsobom 

sme sa snažili podporiť onkologických pacientov. 

 

- V máji sme zapojili našu školu do unikátneho projektu O2-DOBRÁ VEC s názvom 

„Roadshow moja story, tvoja story“. Po prihlásení našej školy, žiaci ale aj učitelia mohli hlasovať 

prostredníctvom mobilov za našu školu a tak trošku spropagovať našu školu tým, že by ju navštívili 

známe osobnosti, ako Laci Strike, Tomi Kid Kovacisc a ďalší, ktorí by v otvorenej diskusii 

podporili kritické myslenie, toleranciu a hlavne schopnosť nájsť si vlastnú cestu životom. 

Hlasovanie beží do 30.06.2018. 
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- V školskom roku 2017/2018 sme pokračovali v príprave Báječného priemyslováka podľa 

plánu práce, avšak túto aktivitu si vzali pod patronát Mgr. Hrubá, Mgr. Popjak a p. Oláh. 

 

Všetky podujatia boli obohatené aj o rozhlasové relácie v školskom rozhlase. Z každej akcie 

sme napísali článok na stránku našej školy, resp na facebook a nezabudli sme pridať aj vydarené 

fotky z jednotlivých akcií. Sme vďační Mgr. Marinkovi a žiakom za vystúpenia školských kapiel 

a ozvučovanie všetkých podujatí.  

 

Počas celého roka pani zástupkyňa Ing. Mgr. Helena Labancová a dvaja členovia ŽŠR (Klaudia 

Vantová a Martina Pavelová zo IV.B) hodnotili nástenky v triedach. Body boli zarátané do súťaže 

o naj triedu. 

 

Činnosť ŽŠR hodnotíme pozitívne, ďakujeme za akúkoľvek pomoc zo strany vedenia a 

pedagogického zboru. V budúcom školskom roku by sme chceli opäť zlepšovať svoju činnosť a 

prinášať novinky v organizovaní školských aj mimoškolských podujatí na Strednej priemyselnej 

škole v Bardejove.       

 

              Mgr. Martina Chovancová a Mgr. Dana Janečková                                                                                                                                       

                           koordinátorky ŽŠR 
 

Správa koordinátora finančnej gramotnosti 

  

Táto hodnotiaca správa je vychádza z plánu práce koordinátora pre finančnú gramotnosť na 

šk.r.2017/2018. 

 V úvode školského roka 2017/2018, 8.septembra, vyučujúci ekonomických a 

prírodovedných predmetov na Strednej priemyselnej škole v Bardejove si Deň finančnej 

gramotnosti prichystali pre našich žiakov kvízové úlohy zo základných finančných pojmov, 

zakomponovali sme jednoduché, ale praktické úlohy na výpočet (DPH, ročná úroková miera, 

zníženie cien, výhodnejší úver…). Cieľom podujatia bolo zistiť, ako sa žiaci vedia orientovať v 

pojmoch z oblasti financií a zároveň zvýšiť záujem o danú problematiku. Víťazmi boli za 1. ročník 

- 1.C trieda, za 2. ročník - 2.B trieda, za 3. ročník - 3.A trieda, za 4. ročník - 4.A trieda. Žiaci si 

prevzali chutné ocenenie – PIZZU. 

V priebehu októbra a novembra sa na našej škole uskutočnila séria prednášok realizovaná 

školiteľom Ing. Radoslavom Harvanom zo spoločnosti NADÁCIA PARTNER GROUP. 

Vzdelávanie pod názvom „Finančná akadémia“,  interaktívnou formou umožňuje študentom 

otestovať si svoje finančné rozhodnutia na konkrétnych modelových situáciách. V 3. ročníku žiaci 

absolvovali 1. lekciu s názvom „Bohatí alebo chudobní“ a 2. lekciu s názvom „Dobrý alebo zlý 

hospodár“. Vo 4.ročníku žiaci absolvovali lekcie „S istotou do rizika“ a „Pre lepšiu 

budúcnosť“. Prednášky  sa týkali najmä zaobchádzania s peniazmi, ako ich vhodne zarobiť a 

investovať, či informácií, ako to funguje vo finančnej správe, ako a kedy je najvýhodnejšie vložiť 

svoje peniaze do banky a pod akým úrokom, aký je rozdiel medzi akciami a dlhopismi a ktoré z 

nich sľubujú väčšie výnosy. Poučenie pre všetkých: Svoje peniaze neutrácajte za zbytočnosti! 
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NADÁCIA PARTNER GROUP organizuje každoročne  finančnú vedomostnú súťaž pod 

názvom Finančná olympiáda, ktorá štartovala 20.11.2017, do ktorej sa zapojili v prvom kole aj naši 

žiaci formou online testov. 

Naša škola sa po prvý krát zapojila do Ekonomickej olympiády (EO) pod vedením pani 

zástupkyne Mgr. Ing. H. Labancovej. Je to celorepubliková súťaž v znalostiach z ekonómie a 

financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Svojím poňatím prispieva k ďalšiemu rozvoju 

kľúčových schopností a znalostí študentov v tomto odbore. Organizačne a odborne EO  garantuje 

INESS v spolupráci s českým Institutem ekonomického vzdělávání, partnerskými univerzitami a 

inštitúciami.  Má nasledovne úrovne: 1.) školské kolá: koordinátor Ekonomickej olympiády 

(poverený učiteľ) s pomocou online testovacieho systému a podpory zo strany organizátorov EO, 

2.)krajské kolá: INESS v spolupráci s univerzitami v kraji a krajskými komisiami EO,           3.) 

finále: INESS a partneri. V týždni od 15.1.-19.1.2018  prebehlo školské kolo, ktorého sa zúčastnili 

žiaci 2.C, 3.A a prihlásení štvrtáci. Víťazmi  školského kola sa stali  T. Kačmár (2.C), L. 

Andrejovská (3.A), D. Sirý (3.A) a D. Ďurčo (4.D). Následne sa títo žiaci zúčastnili  krajského kola 

EO, ktoré sa uskutočnilo 20.2.2018 v priestoroch fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v 

Prešove. Teší nás, že práve náš žiak Tomáš Kačmár, študent 2.ročníka odboru technické lýceum na 

Strednej  priemyselnej škole v Bardejove, ako jediný zástupca bardejovských stredných škôl v 

krajskom kole, skončil ako tretí a tým splnil kritériá postupu do celoštátneho kola, medzi 50 

finalistov.  V priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave sa 26. apríla 2018 konalo 

celoslovenské finále vôbec prvej Ekonomickej olympiády pre stredoškolákov. Účasť žiaka našej 

školy na tomto podujatí bol úspech vzhľadom k tomu, že sa chce v štúdiu venovať elektrotechnike 

a finančníctvo je jeho záľuba. 

Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť a. s.  realizovaná beseda na našej 

škole, vypĺňanie dotazníka so žiakmi na tému: Priprav sa na budúcnosť už teraz. Vyplnením 

dotazníka mali možnosť zapojiť sa aj do súťaže a vyhrať tak vecné ceny. 

 

 23.5.2018 sa žiaci 2.C triedy zúčastnili  Elektronického testovania -  test z finančnej 

gramotnosti pre žiakov 2. ročníka SŠ, ktorú organizoval Národný ústav certifikovaných 

meraní vzdelávania. Cieľom testovania bolo monitorovať schopnosť žiakov využívať poznatky, 

zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť 

celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. Test bol zostavený tak, aby obsahovou 

stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedal Národnému štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.2. 

V teste boli väčšinou úlohy otvorené s doplnením odpovede do textu a uzavreté s výberom 

odpovede z ponúkaných možností. Priemerná úspešnosť testu bola 58.9%. A priemerná úspešnosť 

žiakov našej školy bola 68.3%. 

 

 Žiaci  prvých ročníkov pokračovali aj v tomto školskom roku vo „finančnom“ vzdelávaní 

prostredníctvom OTP READY Nadácie prostredníctvom Ing. MARTINY HUDÁKOVEJ na 

prelome mesiacov máj, jún, ktoré sprostredkovala pani zástupkyňa Ing. Mgr. Helena Labancová.  

Z oblastí Štandardu Finančnej Gramotnosti boli prezentované tieto témy:  

 

1. Fin. zodpovednosť spotrebiteľov 

Úroveň 2: Vysvetliť význam ochrany vkladov v SR. (aj keď to bol 

skôr úroveň 1 čiže pochopenie/poznanie) 
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2. Plánovanie, prijem a práca 

Čiastková kompetencia 1: Identifikovať zdroje osobných príjmov  

Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Opísať, čo sú osobné príjmy človeka.  

Úroveň 2: Vysvetliť pojem mzda (hrubá, čistá).  

Úroveň 3: Rozlíšiť nominálnu mzdu, reálnu mzdu a cenu práce. 

 

Čiastková kompetencia 2: Vypracovať  finančný plán 

Úroveň 1: Roztriediť príjmy do domácnosti a výdavky na 

domácnosť. Charakterizovať typy rozpočtov (vyrovnaný,schodkový, prebytkový) na úrovni rodiny. 

 

Čiastková kompetencia 3: Vysvetliť daňový a odvodový systém 

Úroveň 2: Uviesť príklady, ako štát využíva príjmy z daní 

 

3. Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

Čiastková kompetencia 3: Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri 

zodpovednom rozhodovaní o nákupe. 

Očakávania, že žiak je schopný:  

Úroveň 1: Porovnať ceny rovnakého alebo podobného výrobku a/alebo 

služby v dvoch rôznych obchodoch. Uplatniť zodpovedné rozhodovanie 

pri nákupe, primerane veku. 

 

Čiastková kompetencia 4: Opísať používanie rôznych metód platenia 

Úroveň 2: Opísať moderné spôsoby platenia. Rozlíšiť platobné 

karty podľa funkcie (debetné, kreditné). 

 

4.Investovanie 

Čiastková kompetencia 1: Vysvetliť, ako sporenie prispieva k finančnej prosperite  

Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Opísať, ako a prečo človek môže sporiť.  

 

Úroveň 2: Vysvetliť hodnotu a význam „núdzového fondu". Opísať pozitívne a  

negatívne stránky sporenia na krátkodobé, strednodobé a dlhodobé ciele.  

 

Úroveň 3: Uviesť rozdiel medzi sporením a investovaním. 

Vysvetliť, prečo je sporenie základným predpokladom pre investovanie. 

 

Za kladnú spoluprácu a zodpovedný prístup by som sa chcela v závere poďakovať  členom 

predmetovej komisie ekonomických predmetov. 

 

      Vypracovala: koordinátorka Mgr. D. Janečková 
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Škola podporujúca zdravie a boj proti obezite 
 

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

Ing. Otílie Beňovej v spolupráci s vedením školy. 

 

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

činnosti: viď PK – telesná výchova 

 

II. V oblasti zmeny zaužívaných stravovacích zvyklostí smerujúcich k racionálnej výžive sa 

zrealizovalo: 

             

– Svetový deň výživy“  dňa 16. októbra  sme  si pripomenuli symbolickým     jablkom pre 

zdravie, ktoré bolo ponúknuté každému pri vstupe do vestibulu školy v tento významný deň. 

 

– „Zdravá výživa a správne stravovanie“ bola téma školských nástenných novín. Cieľom je 

poukázať na prevenciu nadváhy a obezity v rámci kampane  „Odstráň  obezitu“, ktorá  

spôsobuje  vážne zdravotné problémy. 

 

– Besedy na tému „ Zdravá výživa a boj proti obezite“ prebiehali v mesiaci december 

v spolupráci s RÚVZ pod vedením Mgr. M. Feckovej pre žiakov 1. ročníka v dňoch 1.12., 

4.12. a 7.12.2018. Žiaci vypĺňali dotazník o životospráve: 

– Spotreba potravín a pokrmov – stravovacie zvyklosti 

– Pohybová aktivita 

 

– Žiakom a zamestnancom školy bolo podávané teplé jedlo na obed, pestrá a nutrične 

vyvážená strava v školskej jedálni SPŠ. Jedálny lístok bol obohatený o zeleninové,  

strukovinové jedlá a šalátmi z čerstvej zeleniny s podporou pitného režimu na základe 

ankety pre žiakov a zamestnancov školy:  „Stravovanie v jedálni SPŠ“. V bufete školy je 

zabezpečené občerstvenie a pitný program. 

 

– Téma „Poruchy príjmu potravy a zásady zdravej výživy“ bola predmetom školských 

nástenných novín so zdôraznením, že nesprávna výživa zvyšuje náchylnosť ku stresu.                                                                                                                  

 

– Významným svetovým dňom je aj „Medzinárodný deň mlieka“, ktorý si  pripomíname  

v mesiaci máj.  Bol  zdôraznený význam  mlieka  a mliečnych výrobkov, ktoré  predstavujú  

jednu z najdôležitejších a nenahraditelných zložiek ľudskej výživy, a to  propagačným 

materiálom  a  boli vyhotovené školské nástenné noviny. 

 

–  Propagačným materiálom boli žiaci tiež upovedomení o prevencii zdravia, s dôrazom na 

zdravú výživu, zdravé potraviny a zvýšenia povedomia v oblasti  prídavných látok v našej 

strave a označovania potravín. 
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III.  Oblasť interiéru a exteriéru školy :  

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

k určeným témam a významným udalostiam. 

 

– Zabezpečená je starostlivosť o kvetinovú výzdobu v triedach a na chodbách, žiaci   

využívajú  uzamykateľné  šatníkové skrinky umiestnené na chodbách.  

 

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

poriadok na chodbách. 

 

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

počas prestávok a voľných hodín. 

 

– Na hodinách ekológie boli uskutočnené prednášky na tému Ochrana životného prostredia, 

ktorá je i témou nástenných novín. 

 

– Čistotu okolia školy a úpravu atletického štadióna sa starajú žiaci pod vedením učiteľov a 

ostatní zamestnanci školy podľa predloženého harmonogramu. 

 

 

IV. 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  

Poskytnutie prvej pomoci  a Zdravotná príprava. 

 

– Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia sa uskutočnili besedy na tému Duševné 

zdravie mladých ľudí, ktoré viedla Mgr.S.Benková-Rybárová z Centra pedagogicko – 

psychologického poradenstva a prevencie pre žiakov 2.ročníka v mesiaci november - 16.11., 

22.11.a 27.11.2018, kde poukázala na duševné zdravie ako základnú hodnotu ovplyvňujúcu 

život človeka a  podala konkrétne rady ako upevňovať svoje zdravie. 

 

– Kto som, kam kráčam – téma, v ktorej  Mgr. S.Benková-Rybárová z CPPPaP zdôraznila 

žiakom 3.ročníka využitie pozitívnych stránok osobnosti, bola doplnená dotazníkom –

Vplyvy, podieľajúce sa na utváraní osobnosti, besedy prebiehali v dňoch 19.2., 19.3. a 

15.5.2018. 

 

– Pripomenuli sme si Svetový deň duševného zdravia v mesiaci október propagačným 

materiálom a vyhotovením školských nástenných novín. 

 

– 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. 
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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. 

 

Koordinátorka projektu ŠPZ a boj proti obezite:  Ing. Beňová Otília  

 

 

Správa o činnosti SČK 

 
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 alebo s rodičmi kedykoľvek, 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. V septembri bol Svetový deň srdca a traja naši 

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

zdravotníctva v Bardejove, s Mgr. Mullerovou na preventívnej akcii v obchodnom dome Tesco.  

V decembri bolo zorganizované vyšetrenie krvi prístrojom „REFLOTRON” pre 18-násť 

ročných žiakov,  ktorí o to prejavili záujem a pre učiteľov SPŠ. Meranie  krvného tlaku, 

podkožného tuku a poradenstvo v oblasti zdravej výživy previedli pracovníci Regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva Mgr. Jana Mullerova a Mgr. Marta Fecková. 

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

na siedmom mieste. Súťažili stredné školy z Bardejova a Starej Ľubovne. 

Na škole sa uskutočnili nasledujúce prednášky na rôzne témy: 

- prednáška na tému Alzheimerova choroba s Mgr. Janou Mullerovou z Regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva spojená s tréningom pamäte,  

- „Ústna hygiena” pre celý prvý ročník s Mgr. Janou Mullerovou v marci, 

- uskutočnilsa prednáška  pre druhý ročník na tému „Sebahodnotenie a sebadôvera” s Mgr. 

Benkovou – Rybárovou v spolupráci s CPPPaP v Bardejove,  

- „Zdravý životný štýl a diabetes malitus” vo štvrtom ročníku s Mgr. Janou Mullerovou spojená 

s poradenstvom zdravej výživy, 

- 1.A a 1.C triede 8.6.bol prevedený Psychosociálny výcvik v spolupráci s CPPPaP v Bardejove 

s Mgr. Benkovou – Rybárovou na tému „Sebapoznávanie, silné a slabé stránky, sebarozvoj” 

     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 

pani Mullerovou.   

      O prácu v SČK je značný záujem zo strany žiakov.  

           

                                                                          Mgr. Mária Jajková 
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Vyhodnotenie činností výchovy k manželstvu a rodičovstvu 

 

Cieľom výchovy k manželstvu a rodičovstvu je utváranie základných vedomostí 

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

poznatkami a etickými normami. 

Cieľom bolo pripraviť žiakov na rodinný život, rodičovstvo, intímne vzťahy a zdravý životný 

štýl, v ktorom je dôležité akceptovať etické prvky ako zodpovednosť, sebaovládanie, sebaúctu – 

úctu k iným. Žiaci boli vedení k osvojeniu takých životných zásad a postojov, aby v reálnych 

životných situáciách konali zodpovedne v súlade s mravnými, etickými, zdravotnými 

a spoločenskými požiadavkami. 

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

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

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

 

Aktivity VMR  

 

1. ročník 

V spolupráci s Ing. Skoncovou sme veľa času venovali aktivitám celoslovenskej kampane 

Červené stužky 2017.  Naša škola sa zapojila do týchto aktivít: 

1. výtvarná súťaž  ČERVENÁ STUŽKA V BOJI PROTI HIV/AIDS pre stredné školy 

2. súťaž Športom pre Červené stužky 

3. súťaž Živá červená stužka 2017 

4. premietanie DVD Príbehy anjelov 

5. spolupráca s médiami  

6. tvorba a nosenie červených stužiek 1. decembra 2017 

V rámci výtvarnej súťaže Červená stužka v boji proti HIV/AIDS pre stredné školy sa žiak 

 3. B triedy Erik Ferenc umiestnil na 2. mieste a získal finančnú odmenu vo výške 30 eur. 

 

Pre žiakov 1. C  a 1. B triedy si pracovníčky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva – 

oddelenie epidemiológie Mgr. Mulerová, Mgr. Balažová a p. Hnaťová pripravili obsiahlu prednášku 

zameranú na otázky, čo je AIDS, cesty prenosu HIV, súčasne žiakov informovali o prvých 

príznakoch infekcie HIV/AIDS.  

O spomenutých  aktivitách sme verejnosť informovali prostredníctvom článku v Bardejovských 

novostiach pod názvom Posolstvo červenej stužky na SPŠ. 

 

2. ročník 

Besedou To všetko z lásky – domáce násilie - oslovila žiakov 2. A , 2. B triedy Mgr. Miriam 

Kukulská z Centra pedagogicko-psychologickej poradne v Bardejove dňa 29. 11. 2017.  
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Cieľom besedy  bolo informovať žiakov o problematike domáceho násilia, o jeho príčinách, ako 

aj o potrebe jeho zásadného odmietnutia. Žiakom priblížila osobnosť a myslenie násilníka. 

Ďalšou témou pre žiakov 2. A a 2. C triedy bola prednáška na tému Medzigeneračné vzťahy, 

ktorú si odborne pripravila Mgr. Slávka Benková-Rybárová z CPPP v Bardejove. Prednáška bola 

zameraná na problematiku vzťahov medzi generáciami, ktorá je jedným z významných faktorov 

dynamiky spoločenského vývoja. 

 

3. ročník 

Žiakov 3. ročníka zaujala besedou Citové vzťahy mladých ľudí Mgr. Slávka Benková-

Rybárová z CPPP v Bardejove. Zdôraznila, že v adolescentnom období má priateľstvo veľký 

význam. Utváranie a prehlbovanie priateľstva v rozhodujúcej miere ovplyvňujú rozličné 

príležitostné stretnutia a takisto výrazná potreba zdôveriť sa s vlastnými názormi a problémami. 

 

4. ročník 
 

23. októbra 2017 si PhDr. Katarína Stašáková z SCŠPP v Tročanoch pripravila hodnotnú besedu 

pre žiakov 4. A a 4. C triedy pod názvom Falošné tváre lásky. Cieľ prednášky zamerala na tieto 

okruhy: 

- láska, základná podmienka každého partnerského vzťahu, 

- prvé vzťahy a priateľstvá, 

- výber partnera, kritériá výberu, 

- ako získať vhodného partnera. 

 

Žiačky 4. D triedy si pripravili pre svojich spolužiakov pútavú nástenku a prekvapili svojich 

spolužiakov čokoládovým srdiečkom a lízankou.  

 

 

                                                                                         Mgr. Mária Kravcová 

                                                                                           koordinátor VMR 
 

Správa o činnosti  koordinátora výchovy ľudských práv 
„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. 
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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 2015/2016, 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  veku primerané 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. 

 

II. 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 2017 

 

III.  Prehľad  aktivít 
Výchova k ľudským právam bola realizovaná: 
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-  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 mimo vyučovacích aktivít: 

 

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

svojské videnie sveta, Matteo Villarosa / Matúš Čičvara/ 

- Život a dielo Janka Kráľa – náučno-poetické pásmo v OKDG 

- Tradície našich predkov-  RETRO výstava 

- poznávacia exkurzia- vojnové cintoríny, Svidník, Dukla, Medzilaborce – Múzeum moderného 

umenia  

- Medzinárodný deň ľudských práv – hodiny ON  

- Záložka do knihy spája školy – Knihy rozprávajú príbehy ,projekt zameraný na rozvoj 

čitateľskej gramotnosti a nadviazanie  priateľstva medzi študentmi slovenských stredných škôl SPŠ 

Bardejov – SSOŠ Žarnovica 

 

Besedy 
- Ľudské práva, extrémizmus, závislosti , beseda pre žiakov 1. ročníka  

- Beseda s vedúcim zastúpenia Európskej komisie na Slovensku p. Dušanom Chrenekom na 

tému Európska únia – plány a výzvy 

 

 

 

       Vypracovala: Mgr. Nataša Dzubáková 

                  koordinátorka výchovy k ľudským právam 
 

 

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

patologických javov 

                 Činnosť v oblasti prevencie drogových závislostí a iných patologických javov bola 

realizovaná  v súlade s programom Národnej protidrogovej stratégie, pedagogicko-organizačnými 

pokynmi MŠ SR pre školský rok 2017/2018 a  s učebnými osnovami. Otázky prevencie drogových 

závislosti boli včlenené do obsahu  výchovno-vzdelávacieho procesu v rámci   predmetov náuka 

o spoločnosti, chémia, ekológia, etická výchova, informatika. Na týchto predmetoch ako aj na 

triednických hodinách žiaci mali možnosť vyjadriť svoje názory, svoj postoj k užívaniu drog . 

       Preventívna činnosť bola zameraná  predovšetkým na primárnu prevenciu, ktorá spočíva v 

zdravom životnom štýle, dodržiavaní zásad správnej životosprávy, hodnotnom naplnení voľného 

času a informovanosti žiakov o danej problematike.  

     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: 
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1) Pre žiakov prvého ročníka bola zrealizovaná beseda s  Mgr. Benkovou  zameraná na  prevenciu 

šikanovania na tému Kyberšikanovanie a šikanovanie.  Formou zážitkových aktivít viedla žiakov 

k tomu, aby si  uvedomili vlastnú zodpovednosť za problém šikanovania v triednom kolektíve. 

Objasnila základné pojmy a  príčiny šikanovania, charakterizovala osobnosť obete a agresora 

Popísala špecifiká kyberšikanovania a jeho  dôsledky  a načrtla žiakom možnosti ako riešiť  

problémy so šikanovaním. 

 

2) Žiaci druhého ročníka sa zúčastnili besedy na tému „Tadiaľ cesta nevedie “ s Mgr. Kukulskou -  

prevencia látkových a nelátkových závislosti. Cieľom tejto besedy bolo viesť žiakov 

k zodpovednosti za svoje rozhodnutia, aby si uvedomili že každý človek  môže ovplyvniť kvalitu 

svojho života správnym výberom hodnôt a správnym rozhodnutím.  Mgr. Kukulská apelovala na 

žiakov, aby si uvedomili, že drogy problém neriešia, ale ešte viac prehlbujú. 

 

3) „Obchodovanie s ľuďmi“ beseda s Mgr. Benkovou, ktorá poukázala žiakom tretieho ročníka na 

nebezpečenstvá a riziká spojené s prácou v zahraničí. 

 

     Pri príležitosti Týždňa boja proti drogám bola vyhlásená súťaž jednotlivcov v tvorbe plagátov 

pomocou počítačovej grafiky na tému  Miluj život, nie drogy,  v ktorej žiaci mohli vyjadriť svoj 

postoj k danej problematike.  

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

zrealizované metódou anonymného dotazníka.   

 

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 .  

 

Aktivity v rámci celoslovenského  projektu Červené stužky do ktorého sa naša škola zapája 

každý rok: 

- školské kolo súťaže v bedmintone, ktorú zorganizovala žiacka školská rada v spolupráci s 

predmetovou komisiou telesnej a športovej výchovy  

- žiaci našej školy zviditeľnili 1. december – Svetový deň boja proti AIDS vytvorením „živej“ 

červenej stužky. V priestoroch našej školy sa žiaci 2., 3. a 4. ročníka spojili a vytvorili 

symbol kampane boja proti AIDS – červenú stužku. Na sebe mali časť odevu v červenej 

farbe, červenú čiapku, ktorú si vyhotovili z krepového papiera.  Celkovo sa na týchto 

aktivitách, venovaných boju proti AIDS zúčastnilo 240 žiakov našej školy. 

- aktualizácia nástenných novín vo vestibule školy -  prevencia proti AIDS /HIV 

- výtvarná súťaž Červená stužka v boji proti HIV/AIDS , v ktorej sa žiak 3. B triedy Ferenc 

umiestnil na peknom druhom mieste. 

   

 Vypracovala: Ing. Skoncová Ľudmila 
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Správa o činnosti  -  environmentálna výchova 
 

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. Prírodné rarity na Slovensku 

8. Rozklad odpadov v prírode 

 

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

Hrozekovou na tému Voda.  V úvode a v závere školského roka prebehol zber papiera. Bola 

prevedená kontrola čistoty tried. 

  

 Počas školského roka prebiehal zber viečok SABI. Dňom 20.4.2018 bola ukončená súťaž 

spoločnosti MILK AGRO s názvom Zbieraj a vyhraj. SPŠ Bardejov sa v kategórii A3 (do 350 

žiakov) umiestnila na 35. mieste s celkovou hmotnosťou 2200 g a 6,83 g na žiaka. Najviac viečok 

Sabi nazbierala trieda 4.C: 900 g.  

 

 

       Ing. Alžbeta Hovancová 

       Koordinátor environmentálnej výchovy 

 

 

 
 

 

2. Prezentácia  školy na verejnosti 

 

Zoznamovací výlet žiakov prvého ročníka SPŠ v Bardejove 
 

V tradícii prváckych zoznamovacích výletov, založenej minulý rok, sme chceli pokračovať aj tohto 

roku. Vytvoriť nové priateľstvá nám ponúkol výlet do Vysokých Tatier. V utorok 26.9.2017 sa dva 

autobusy so žiakmi, ich triednymi učiteľmi a Ing. Popjakom nasmerovali na Tatry, konkrétne do 

Kežmarských Žľabov. Po ubytovaní a posilňujúcom obede naša cesta viedla do Starého Smokovca, kde 

bol začiatok túry na Hrebienok, k Vodopádom Studeného potoka a Reinerovej útulni. Tam sme sa 

posilnili a okrem krásnych vyhliadok, ktoré sa nám ponúkali, sme obdivovali aj líšku Elišku. Po večeri 

sme pripravili ohnisko a všetko potrebné na opekanie. Kto vládal, zahral si futbal, a viacerí oprášili aj 
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ľudové pesničky. Druhý deň sme sa vybrali smerom na chatu Plesnivec. Po vzájomnej dohode, že nič 

netreba preháňať, sme si túru skrátili na križovatke pri Čiernej vode. Septembrové Tatry nesklamali. 

Slnko ich zalialo svojimi zlatými lúčmi. S pohľadom na ich majestátnosť sme sa plní zážitkov a nových 

kamarátstiev vrátili domov. 

 

SPŠ ocenená ministrom vnútra SR 

Odbor prevencie kriminality Kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky v rámci svojich 

aktivít udelil 14.9.2017 ceny za prínos v oblasti prevencie kriminality za rok 2016. 

Cena Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sa udeľuje za realizované aktivity v oblasti 

prevencie kriminality a je čestným vyznamenaním pre organizácie a jednotlivcov, ktorí svojimi 

aktivitami prispievajú k zvyšovaniu bezpečnosti na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. 

Kandidáti na Cenu prevencie kriminality sa nominujú každoročne len za jeden kraj a v tomto roku boli 

ocenené v rámci Dňa polície 2017 tri subjekty z Prešovského kraja v troch kategóriách, jeden za každú 

kategóriu – samospráva; občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia a iný subjekt (jednotlivec, 

vzdelávacia inštitúcia, podnikateľský subjekt). V kategórii iný subjekt získala cenu Stredná priemyselná 

škola v Bardejove za dopravno-preventívne projekty realizované v spolupráci s Dopravným 

inšpektorátom Okresného riaditeľstva PZ v Bardejove. 

Ocenenie v oblasti prevencie kriminality odovzdal Ing. Jozef Halcin, riaditeľ odboru prevencie 

kriminality MV SR. 

 

Deň finančnej gramotnosti 

8. septembra 2017 

Od roku 1966 si svet každý rok presne 8. septembra pripomína Medzinárodný deň gramotnosti, 

ktorého cieľom je bojovať proti analfabetizmu. Na Slovensku je tento problém zanedbateľný, rieši 

ho povinná školská dochádzka. Avšak jedným z veľkých rizík dnešnej spoločnosti je negramotnosť 

finančná, ktorá je i jedným z faktorov, ktoré prispeli k finančnej kríze. Neschopnosť robiť správne 

finančné rozhodnutia veľmi negatívne zasahuje do života ľudí. Projekt Deň finančnej gramotnosti 

je dlhodobý vzdelávací projekt, ktorého cieľom je poukázať na tento fakt a zároveň poskytnúť 

vzdelávacie aktivity na zvyšovanie finančnej gramotnosti na Slovensku Nadácia Partners sa 

rozhodla požiadať UNESCO o registráciu dňa 8. 9. 2012 ako Medzinárodného dňa finančnej 

http://www.minv.sk/?odbor-prevencie-kriminality
https://www.spsbj.sk/den-financnej-gramotnosti/13434
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gramotnosti, a tak upozorniť na potrebu zvyšovania finančnej gramotnosti obyvateľstva. Aj na našej 

škole, SPŠ v Bardejove, sme tento deň prichystali pre našich žiakov kvízové úlohy zo základných 

finančných pojmov, zakomponovali sme jednoduché, ale praktické úlohy na výpočet (DPH, ročná 

úroková miera, zníženie cien, výhodnejší úver…). Najlepšie výsledky v rámci tried budú ocenené, 

takže sa žiaci môžu tešiť na chutnú odmenu. Veríme, že aj táto aktivita prispeje k osvojeniu si 

niekedy aj bežných pojmov, ktoré majú pre každého jednotlivca význam pri plánovaní jeho osobnej 

finančnej politiky. 

 

E-testovanie Jeseň 2017 

26. októbra 2017 

Národný ústav certifikovaných meraní NUCEM aj tento školský rok realizoval za účelom 

zvyšovania kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického 

testovania E-testovanie Jeseň 2017.V ponuke pre stredné školy boli aj testy  zo slovenského jazyka 

a literatúry pre žiakov 4. ročníka SŠ s vyučovacím jazykom slovenským a z matematiky pre žiakov 

1. ročníka SŠ s vyučovacím jazykom slovenským. Na našej škole sme sa aj tento školský rok 

zapojili do testovania vo vybraných testoch. Absolvovali ich žiaci 4. ročníka a 1. ročníka našej 

školy v termínoch 20. a 26. októbra 2017. Výhodou takéhoto testovania pre žiakov je vyskúšať si 

inú formu overovania svojich vedomostí ako aj bezprostredné predbežné vyhodnotenie po 

absolvovaní testu. 

 

 

 

CodeWeek – Európsky týždeň programovania 

Termín: 7.10.2017 – 22.10.2017 

 

Aj naša škola sa aktívne zapojila do Európskeho týždňa programovania. 

Študenti technického lýcea so zameraním na informatiku sa zapojili do súťaže: Practical 

programming. Študenti vytvárali programy v PHP s využitím HTML, CSS a  programovacom 

jazyku Python. 

 

 

https://www.spsbj.sk/e-testovanie-jesen-2017/14049
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ZENIT v elektronike – školské kolo 2017/2018 

V pondelok 23. októbra 2017 sme na našej škole zrealizovali školské kolo súťaže Zenit 

v elektronike. Otvoril ho riaditeľ školy Ing. Jaroslav Bujda a predseda hodnotiacej komisie Ing. Ján 

Barna. Členmi hodnotiacej komisie boli Ing. Peter Tkáč a Mgr. Stanislav Vojtko. 

Prvá časť súťaže bola teoretická. Tvoril ju test, ktorý trval 45 minút a obsahoval 30 otázok 

s výberom jednej zo šiestich odpovedí. Žiaci ho vypracovávali na počítačoch v programe Alf, ktorý 

každému žiakovi mení poradie úloh a ich odpovedí. Kategória A a kategória B mali odlišné testy. 

Každá správne zodpovedaná otázka sa hodnotila 1 bodom. V tejto časti mohli súťažiaci získať 

maximálne 30 bodov. Test bol vyhodnotený automaticky. Počet bodov žiaci vedeli ihneď po 

zodpovedaní poslednej otázky. 

V praktickej časti, ktorá trvala 5 hodín (300 minút), každý súťažiaci dostal sadu elektronických 

súčiastok a doštičku fotocitlivého cuprextitu na výrobu plošného spoja. Ich úlohou bolo podľa 

zadanej schémy v programe Eagle navrhnúť plošný spoj, vyrobiť ho fotocestou, navŕtať otvory 

a prispájkovať súčiastky. Zapojenie bolo potrebné v časovom limite uviesť do činnosti a vyskúšať 

jeho plnú funkčnosť. Kategória A mala zložitejšie zapojenie – časovač riadený SMD procesorom 

ATtiny2313A so 4-ciferným segmentovým LED displejom. Všetky súčiastky okrem displeja 

a tlačidiel boli v SMD verzii. Kategória B mala zapojenie o niečo jednoduchšie. Išlo o svetelný 

efekt s 8 LED diódami riadený SMD procesorom PIC. Zapojenie obsahovalo vývodové aj SMD 

súčiastky. V praktickej časti sa hodnotil návrh plošného spoja, kvalita spájkovania, funkčnosť 

výrobku a čistota vyhotovenia. V tejto časti mohli súťažiaci získať spolu 90 bodov. Celkový počet 

bodov s testom bol teda 120. Vzhľadom na zložitosť zapojení a krátkosť času boli nakoniec funkčné 

3 časovače v kategórii A a jeden svetelný efekt v kategórii B. 

Naša škola v súťaži ZENIT v programovaní po štvrtýkrát úspešná 

Krajské kolo súťaže ZENIT v programovaní sa konalo v stredu 29. novembra 2017 na Strednej 

priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove.  Súťažilo sa v dvoch kategóriách WebDeveloper a 

Grafik. V kategórii WebDeveloper súťažilo 14 študentov. Žiaci mali štyri hodiny na tvorbu 

dynamického webu. Cieľom súťažnej práce bolo vytvorenie webu pre tematický park – Slovakia 

Park. Web mal obsahovať stránky: úvod, atrakcie, vstupenky a prihlásenie. Po prihlásení užívateľa 

mal návštevník k dispozícií sekciu moje vstupenky a administrátor sekciu administrácia. 

WebDeveloperi tvorili web pomocou HTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript, využívali  

https://www.spsbj.sk/nasa-skola-v-sutazi-zenit-v-programovani-po-stvrtykrat-uspesna/14762
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frameworky Laravel, jQuery, Bootstrap.V kategórii Grafik – Grafický Dizajnér súťažilo 14 

študentov. V rámci  projektu, ktorý bol zadaním krajského kola, bolo  potrebné vypracovať návrhy 

pre spoločnosť  MOUNTHILL vytvorením grafickej predlohy pre aplikáciu slúžiacu na nákup v e-

shope. Zároveň vytvoriť novú reklamnú kampaň prostredníctvom tlačených médií – plagát, brožúru 

a mobilnú aplikáciu. Študenti využívali pri práci podľa organizačno – technických pokynov súťaže 

programy Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Bridge, Adobe InDesign, Adobe Acrobat.  

To všetko z lásky – domáce násilie 

Touto témou oslovila Mgr. Miriam Kukulská z Centra pedagogicko-psychologickej poradne 

v Bardejove dňa 29. 11. 2017 žiakov 2. A a 2. B triedy.Cieľom besedy bolo informovať žiakov 

o problematike domáceho násilia, o jeho príčinách, ako aj o potrebe jeho zásadného odmietnutia. 

Žiakom priblížila osobnosť a myslenie násilníka. Jeho presvedčenie o svete, vzťahoch, o druhých 

ľuďoch sú podľa psychológov úplne iné ako u normálnych ľudí. Žiaci si mali možnosť pozrieť 

dokumentárny film z projektu NEHEJTUJ!, kde odzneli výpovede žien, ktoré sa stali obeťami 

domáceho násilia a ktoré po rokoch týrania utiekli do azylových domov.O tomto všetkom sa žiaci 

mali možnosť dozvedieť v diskusii s Mgr. Miriam Kukulskou. Veríme, že získané poznatky a rady 

im pomôžu k tomu, aby dokázali v živote zaujať správny postoj k domácemu násiliu. 

Záložka do knihy – Literárne osobnosti môjho regiónu 

Slovenská národná knižnica v Bratislave vyhlásila 5. ročník celoslovenského projektu Záložka do 

knihy, ktorý uvádza motto Literárne osobnosti môjho regiónu. Každej strednej škole, ktorá sa zapojí 

do projektu, je pridelená jedna zo slovenských stredných škôl, s ktorou si navzájom vymenia 

vlastnoručne vytvorené záložky do knihy. Stredná priemyselná škola v Bardejove sa pravidelne 

zapája do uvedeného projektu a v tomto školskom roku našou partnerskou školou je SOŠ  

Považskej Bystrici. 

Žiaci I.A, I.B a II.C triedy vytvorili zaujímavé záložky s motívmi nášho historického mesta, 

školy, študijných odborov, pripomenuli také osobnosti ako Leonard Stöckel či Dávid Gutgesel, 

ktoré si vymenili so žiakmi odboru strojníctvo v SOŠ Považská Bystrica. 
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Spoznávaj, pochop, rozvíjaj… 

Také bolo motto tohtoročného Týždňa vedy a techniky, ktorý sa konal v dňoch 6. – 12. novembra 

a bol sprevádzaný celým radom zaujímavých podujatí po celom Slovensku. Počas tohto týždňa 

mladí ľudia mali možnosť bližšie spoznávať a pochopiť vedu a ďalej rozvíjať záujem o vedu 

a techniku.Stredná priemyselná škola v Bardejove pripravila piaty ročník tohto podujatia, a tak 

umožnila žiakom základných škôl, hlavne tým, ktorí majú záujem študovať na našej škole, 

spoznávať jednotlivé odbory priamou a aktívnou účasťou na vyučovacích hodinách odborných 

predmetov.Vyučujúci s pomocou našich študentov primeranou a zaujímavou formou prezentovali 

jednotlivé študijné odbory, aby tak zaujali pozornosť žiakov od piateho až po deviaty ročník. 

 

 

Regionálne kolo v Poprade ColdFusion 

FLL je najväčšia robotická súťaž pre mladých vo veku 9-16 rokov. Zúčastňujú sa jej desaťtisíce 

žiakov a študentov na celom svete a najlepšie tímy postupujú do ďalších – semifinálových a 

finálových kôl, prípadne až na celosvetový festival. 

Jeden z regionálnych turnajov už 10. ročníka FIRST LEGO League sa uskutočnil dňa 14.12.2017 

v Poprade, v priestoroch Súkromnej strednej odbornej školy a zúčastnili sa ho aj naši žiaci prvého 

a druhého ročníka. 

Témou jubilejného  ročníka je Hydro Dynamics – voda a všetko s ňou spojené – ako ju nájsť, 

prepravovať či opätovne používať. 

Súťaží sa v kategóriách Robot Design, Robot Game, Prezentácia výskumného projektu a  Tímová 

práca.Robot Design je disciplína, v ktorej sa hodnotí kvalita konštrukčného návrhu a programu 

robota. Robot Game je výsledok práce, v ktorej sa jednotlivé tímy predvedú na ihrisku v plnení 

rôznych úloh. V časovo limite 2,5 minúty zbierajú body za splnenie jednotlivých misií. Hodnotí sa 

úspešný výkon robota na hracej ploche.Každý rok je súťaž venovaná inej téme, a tú členovia tímu 

spracujú vo forme mini-projektu. Témou výskumnej úlohy tohto ročníka bola 

Hydrodynamika.Súťažiaci v každom momente spolupracujú, efektívne komunikujú, zdieľajú svoje 

nápady, zručnosti a schopnosti. Tento tímový charakter súťaže FLL sa hodnotí v disciplíne Tímová 

práca, kde súťažiaci riešia časovo limitovanú úlohu, ktorú zadajú rozhodcovia v deň súťaže 

každému tímu. 
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Zdravá výživa a prevencia obezity mládeže 

Témou prednášok „ Zdravá výživa a prevencia obezity mládeže“ pre žiakov našej školy bola zdravá 

výživa, ktorá je považovaná za základ zdravia. Prednášky sa konali pre žiakov 1. ročníka – 1.A, 1.B 

a 1.C  tried pod vedením Mgr. M. Feckovej z RÚVZ, Bardejov  v dňoch  1.12.,  4.12. a 

 7.12.2017.Výživa predstavuje súbor biochemických a fyziologických pochodov látok 

nevyhnutných k životu, ktoré organizmus prijíma a využíva z vonkajšieho prostredia. Biologicky 

hodnotná výživa by mala pokrývať fyziologické potreby človeka úmerne k jeho potrebám, 

vzhľadom k veku, pohlaviu a druhu vykonávanej práce. Zdravá – racionálna výživa má významnú 

úlohu pre zdravie, zvyšuje odolnosť organizmu proti bežným infekciám, chráni pred obezitou a 

ďalšími chronickými ochoreniami. Je zdrojom energie, živín, vitamínov a minerálnych látok. 

Pravidelný pohyb a správna výživa sú najdôležitejšími faktormi v prevencii obezity a ňou 

súvisiacich ochorení, preto by mali byť základnými zložkami zdravého životného štýlu každého 

človeka. 

 

 

DOD 2018     

SPŠ v Bardejove navštívilo 580 žiakov základných škôl 

Priemyslovka predstavila svoje priestory 

 

Deň otvorených dverí je vždy  príležitosťou školy  umožniť nazrieť za jej brány a okúsiť atmosféru  

priestorov školy, samotného vyučovacieho procesu, vidieť žiakov a učiteľov, a tak sa snáď ľahšie 

rozhodnúť, či je to tá pravá stredná škola. DOD na Strednej priemyselnej škole v utorok  30.1.2018 

bol práve o tom. 

Maskot školy, školská hudobná skupina Pracovná sobota či mímovia na chodúľoch a v 

neposlednom rade naši študenti privítali a následne celé dopoludnie sprevádzali žiakov základných 

škôl, ktorí k nám zavítali v sprievode výchovných poradcov a svojich učiteľov. Ukázali im 

priestory, predstavili študijné odbory, ktoré škola ponúka, aké akcie, podujatia, aktivity organizuje 

a aké úspechy naši žiaci dosahujú. Študenti pod vedením svojich pedagógov pripravili zaujímavé 

ukážky vyučovacieho procesu a privítali medzi sebou stovky deviatakov z celého regiónu, ktorí sa 

práve v tomto období rozhodujú pre výber svojho budúceho povolania, a teda aj strednej školy, 

ktorú chcú najbližšie štyri roky navštevovať a nadobúdať v nej nové vedomosti a zručnosti. 

https://www.spsbj.sk/zdrava-vyziva-a-prevencia-obezity-mladeze/14978
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V tento deň sa mohli na vlastné oči presvedčiť o tom, že na škole to doslova žije. Počas dňa učitelia 

i študenti prezentovali všetky študijné odbory – staviteľstvo, techniku a prevádzku dopravy, 

elektrotechniku, technické lýceum.  

 

39. PLES PRIEMYSLOVÁKOV 

Škola nie je len o skúšaní, písomkách a iných povinnostiach. Mali by sme spoločný čas využívať na 

vzájomné spoznávanie a prežívanie krásnych chvíľ. Jednou z nich je aj každoročný ples, ktorý je 

pre všetkých nezabudnuteľný. Tento rok sa konal už 39. ples priemyslovákov, na ktorom sa 

spoločne zabávali učitelia, študenti aj absolventi našej školy. O skvelú atmosféru sa postarala 

hudobná skupina Song z Rešova. Po niekoľkých tanečných kolách sa nám v programe predstavili 

naši štvrtáci so svojimi zaujímavými scénkami a tancom. V závere programu vystúpil taktiež ĽS 

Čerhovčan, ktorý nám tancom a spevom spríjemnil večer. Neodmysliteľnou súčasťou bola aj bohatá 

tombola a voľba kráľa a kráľovnej plesu 

 

 

Erika Dubňanská získala Cenu primátora mesta Bardejov 

Bol to neopísateľný zážitok 
 

Piatkové popoludnie 19.1.2018  v obradnej sieni Mestského úradu v Bardejove patrilo 

udeľovaniu Ceny primátora mesta Borisa Hanuščaka . 

Takéto významné ocenenie si prevzala aj žiačka 4. ročníka odboru technické lýceum so 

zameraním na strojárstvo Strednej priemyselnej školy v Bardejove Erika Dubňanská. Počas celého 

štúdia sa veľmi aktívne zapája do mimovyučovacej činnosti i podujatí organizovaných v rámci 

práce žiackej školskej rady. 

Pod odborným vedením Ing. Petra  Simka s prácou Vibračná brúska získala cenné 2. miesto 

v prestížnej celoslovenskej súťaži IPM STUDENT AWARD. Túto  súťaž vyhlasuje Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu SR , Štátny inštitút odborného vzdelávania a IPM SOLUTIONS, 

s. r. o. pre študentov stredných odborných škôl.  Ide o návrh a technické riešenie vibračnej brúsky, 

a to formou 3D modelu v programe CREO. Popredné umiestnenie je o to cennejšie, keďže 

v doterajšej 16-ročnej histórii súťaže je Erika Dubňanská jedinou študentkou, ktorá sa umiestnila na 

víťazných priečkach. 

https://www.spsbj.sk/39-ples-priemyslovakov/15188
https://www.spsbj.sk/erika-dubnanska-ziskala-cenu-primatora-mesta-bardejov/14990
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Ekonomická olympiáda (EO), 

 je celorepubliková súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných 

škôl. Svojím poňatím prispieva k ďalšiemu rozvoju kľúčových schopností a znalostí študentov 

v tomto odbore. Organizačne a odborne EO  garantuje INESS v spolupráci s českým Institutem 

ekonomického vzdělávání, partnerskými univerzitami a inštitúciami. 

Ekonomickej olympiády má nasledovne úrovne: 

školské kolá: koordinátor Ekonomickej olympiády (poverený učiteľ) s pomocou online 

testovacieho systému a podpory zo strany organizátorov EO, 

krajské kolá: INESS v spolupráci s univerzitami v kraji a krajskými komisiami EO, 

finále: INESS a partneri. 

Valentínsky turnaj vo futsale 

 

V stredu 14.2.2018 sme pre našich žiakov pripravili Valentínsky turnaj vo futsale. Samozejme,  

valentínsky termín nebol čisto náhodný. Máme ich predsa radi. V tomto „láskavom“ duchu sa niesol 

aj celý turnaj, aj keď niektoré súboje boli veru poriadne tvrdé. Chlapci a naša futbalistka Viktória si 

do  sýtosti zabehali, nakoľko každý tím absolvoval 5 zápasov vo svojej základnej skupine. 

Družstvá, ktoré sa umiestnili na druhom mieste, hrali o konečné tretie miesto, ktoré získala 4.D, 

keď tesne porazila elektrikárov z 3.B.  

Víťazi svojich skupín hrali o celkové víťazstvo, ktoré napokon zaslúžene získala 4.C, 

keď porazila 4.B. Všetky popredné priečky teda napokon obsadili naši najstarší štvrtáci. 

Víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým za príjemne strávený deň. 

Celoštátne kolo súťaže Zenit v elektronike 

Na Strednej odbornej škole polytechnickej v Dolnom Kubíne v dňoch 20. – 22. marca 2018 sa 

konalo celoštátne kolo súťaže Zenit v elektronike, strojárstve a v programovaní. Súťaž ZENIT 

každoročne vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

Organizačne a technicky ju zabezpečuje Štátny inštitút odborného vzdelávania. V elektronike 

súťažilo 32 najlepších žiakov zo Slovenska. V kategórii A si sily zmeralo 16 žiakov 3. a 4. ročníka 

stredných škôl a v kategórii B ďalších 16 žiakov 1. a 2. ročníka stredných škôl. V oboch 

kategóriách každý samosprávny kraj reprezentovali dvaja najúspešnejší súťažiaci z krajského kola. 

http://www.ekonomickaolympiada.cz/kontakty/
http://www.ekonomickaolympiada.cz/kontakty/
https://www.spsbj.sk/valentinsky-turnaj-vo-futsale/15625
https://www.spsbj.sk/celostatne-kolo-sutaze-zenit-v-elektronike-2/15858
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Za Prešovský samosprávny kraj súťažili 4 študenti, z toho až dvaja elektrotechnici z SPŠ 

Bardejov. V kategórii A žiak IV.C triedy SPŠ Bardejov obsadil veľmi pekné 6. miesto a v kategórii 

B žiak z II.B triedy SPŠ Bardejov umiestnil na veľmi dobrom 7. mieste.  

Naši futbalisti na okresnom a regionálnom kole so skóre 10:0 

Dňa 28.3.2018 sa na umelej tráve Partizána Bardejov uskutočnilo okresné kolo vo veľkom 

futbale žiakov stredných škôl. Tohto turnaja sa zúčastnili štyri školy, žiaci Strednej priemyselnej 

školy v Bardejove postupne zdolali Gymnázium L. Stöckela 1:0, Spojenú školu J. Henischa 2:0 

a Súkromnú strednú odbornú školu služieb 2:0. S celkovým skóre 5:0 jednoznačne tento turnaj 

vyhrali a postúpili na regionálne kolo, ktoré sa konalo 20.4.2018 v Lipanoch 

 

Tokajícka tragédia 

Každoročne 8. mája si pripomíname koniec druhej svetovej vojny a porážku fašizmu. Pri tejto 

príležitosti žiaci I.A a I.C sa zúčastnili exkurzie po pamätných miestach tejto tragédie v našom 

regióne. Hlavným cieľom bola návšteva Tokajíka – dediny na severovýchode Slovenska. Pred 

sedemdesiatimi štyrmi rokmi tam nemeckí vojaci popravili 32 miestnych mužov. Dodnes tam žijú 

svedkovia tejto hrôzy. 

Múzeum, ktoré približuje udalosti, ktoré sa stali počas 2. svetovej vojny, sa nachádza priamo pri 

vstupe do dediny. „Som veľmi pyšná, že sa múzeum znova po pätnástich rokoch otvorilo. 

Návštevníci si môžu pozrieť, čo sa stalo 19. novembra 1944,“ uviedla starostka obce Jana 

Medvecová. 

 

Ing. Peter Simko a úspešná absolventka Erika Dubňanská prevzali ocenenia 

Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať 

V duchu týchto slov Jána Amosa Komenského po celé stáročia sa nesie mimoriadne záslužná 

a dôležitá práca jedného z najušľachtilejších povolaní, povolania učiteľa. Divadlo Jonáša 

Záborského v Prešove sa už po desiaty raz stalo miestom symbolického poďakovania a ocenenia 

https://www.spsbj.sk/nasi-futbalisti-na-okresnom-a-regionalnom-kole-so-skore-100/16031
https://www.spsbj.sk/tokajicka-tragedia/16282
https://www.spsbj.sk/ing-peter-simko-a-uspesna-absolventka-erika-dubnanska-prevzali-ocenenia/16380
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výnimočnej práce učiteľov a žiakov stredných škôl. Pod záštitou predsedu  Prešovského 

samosprávneho kraja Milana Majerského  12. júna 2018 sa konalo udeľovanie ocenení Sophista pro 

regione  Lux mentium 2018 najúspešnejším pedagógom a žiakom stredných škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Medzi dvadsiatimi ocenenými  učiteľmi a 

dvadsiatimi ocenenými  žiakmi boli aj zástupcovia Strednej priemyselnej školy v Bardejove. 

 

 

 

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

 

 

Národný projekt "Rozvoj stredného odborného vzdelávania"  ŠIOV - Zvyšovanie kvality 

vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania NÚCEM 

 

Erasmus +, KA2 - Strategické partnerstvá 2016 "Yes, we can ... remember as EuropeansFrom a 

European memory of both world wars to a citizen and shared commemoration" (SPŠ Bardejov, 

ZSNR 1 I. Lukasiewicza Gorlice, Anne - Frank- Schule Linden, Nemecko, Collége Marc 

SEIGNOBOS, Francúzsko) – 14 239,57 eur. 

 

MŽP SR, OPKZP-PO4-SC431-2015-6, "Obnova ŠI s jedálňou, SPŠ Komenského5, Bardejove - 

zníženie energetickej náročnosti" – 449 374,21 eur; 
 

 

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy  

(§ 2 ods. 1, písm. l) 

 
- stavebné riešenie  zariadenia: 

 prízemie (hlavná budova): 

 vrátnica 

 čakáreň 

 zádverie 

 veľká rysovňa 167 m2 (kmeňová trieda) 

 sklad 1 

 sklad 2 

 vestibul 

 kancelárie (5) 

 kabinety (2) 

 sociálne zariadenia (1) – 2 x WC, 1 x umývadlo 

 sociálne zariadenie (1) – 1 x WC, 1 pisoár, 2 x umývadlo 

 výmenník 
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1. medziposchodie (hlavná budova): 

 byt školníka  

 triedy s plošnou výmerou 60 m2 (2) 

 trieda s plošnou výmerou 40 m2 (1) 

  

 1. poschodie (hlavná budova) 

 triedy s plošnou výmerou 60 m2 (4) 

 bufet 

 kabinet  

 sociálne zariadenie (1) – x 3 WC, 2 x pisoáre, 1 x umývadlo 

 sociálne zariadenie (1) – x 3 WC, 1 x umývadlo 

 sociálne zariadenie (1) -  x 1 WC, 1 x umývadlo 

 miestnosť – upratovačka (1) 
 

 2. medziposchodie (hlavná budova) 

 triedy s plošnou výmerou 80 m2 (2) 

 kabinet (4) 

 

 2. poschodie (hlavná budova) 

 triedy s plošnou výmerou 60 m2 (4) 

 kabinet (1) 

 archív (1) 

 sociálne zariadenie (1) – x 3 WC, 2 x pisoáre, 1 x umývadlo 

 sociálne zariadenie (1) – x 3 WC, 1 x umývadlo 

 sociálne zariadenie (1) -  x 1 WC, 1 x umývadlo 

 miestnosť – upratovačka (1) 

 

 3. medziposchodie (hlavná budova) 

 triedy s plošnou výmerou 60 m2 (3) 

 kabinet (3) 

  

 3. poschodie (hlavná budova) 

 triedy s plošnou výmerou 60 m2 (5) 

 sklad (1) 

 sociálne zariadenie (1) – x 3 WC, 2 x pisoáre, 1 x umývadlo 

 sociálne zariadenie (1) – x 3 WC, 1 x umývadlo 

 sociálne zariadenie (1) -  x 1 WC, 1 x umývadlo 

 miestnosť – upratovačka (1) 

 

 školský internát 

 učebňa strojopisu s plošnou výmerou 102 m2 
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 Dielne 

 kovodielňa (1) 

 drevodielňa (1) 

 šatňa (1) 

 stavebné laboratórium (2) 

 sklad (7) 

 

 Telocvičňa 

 cvičebná miestnosť (2) – o výmere  397m2 

 šatňa (3) – o výmere 20m2, 8 umývadiel, 8 sprchovacích ružíc, výlevka 

 kabinet (2) 

 sklad (1) 

 náraďovňa (1) 

 sociálne zariadenie (4) 

  

- počet kmeňových učební: 14  

- počet odborných učební: 8 

- počet učební výpočtovej techniky: 4 

- počet učební spolu: 26 

- každý žiak školy má k dispozícií vlastnú prezliekaciu skrinku 

- škola nie je prispôsobená štúdiu žiakov vyžadujúcich bezbariérový prístup. 

 

 

 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovnovzdelávacej činnosti 

školy (§ 2 ods. 1 písm. m) 
 

 

Dotácie zo štátneho rozpočtu (§ 2 ods. 1 písm. m 1.) 
 - upravený rozpočet k 30.6.2018 

 

Stredná priemyselná škola 763 535,-eur 

Školský internát    132 920,- eur 

Školská jedáleň        57 363,-eur 

 

Finančné prostiedky prijaté za vzdelávacie poukazy (§ 2 ods. 1 písm. m 3.) 
 

Obdobie:  10/2017 – 11/2017 

Počet krúžkov: 20 

 

Rozpočet: 3 725,00 eur  

 

Mzdy a fondy: 3 059,58 eur 

      Tovary:     665,42 eur (nákup tovarov na činnosť krúžkov) 
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Obdobie:  12/2017– 06/2018 

Počet krúžkov: 20 

 

 

Rozpočet: 5 645,00 eur  

 

Mzdy a fondy: 4 831,2 eur 

      Tovary:                813,80 eur (nákup tovarov na činnosť krúžkov) 

 

 

Prehľad krúžkov  (činnosť na základe vzdelávacích poukazoch) 

 

  

Aktívne využívanie čitateľskej gramotnosti  Renáta Popovcová 

Architektonické modelovanie    Ondrej Popjak 

Elektrotechnika v praxi      Stanislav Vojtko 

Futbalový krúžok       Ľuboš Falat   

Hudobný krúžok       Dušan Marinko 

Informatika v praxi       Peter Oláh   

Inšpiratívna matematika      Mária Jajková   

Interpretácia umeleckého a vecného textu  Renáta Popovcová 

Jóga          Jaroslav Stach   

Kondičné posilňovanie      Ľuboš Falat   

Literárne a jazykové praktikum    Nataša Dzubáková 

Mladý stavbár        Alžbeta Hovancová 

Nemčina nie je postrach      Zuzana Hrubá   

Nemecký jazyk pre všetkých     Martina Chovancová 

Potrebujeme matematiku      Oľga Poliaková 

Programujeme LEGO robota     Dana Janečková 

Programujeme v Pythone      Ľudmila Skoncová 

Projektujeme v YTONGu      Emília Priputenová 

Rozvoj čitateľskej gramotnosti    Nataša Dzubáková 

Volejbal         Jaroslav Stach   

 

Finančné prostiedky od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, PO alebo FO (§ 

2 ods. 1 písm. m 4.) 

 
Združenie rodičov pri SPŠ Bardejov (občianske združenie) 

 

Príjmy 

 

- príspevok od rodičov alebo zákonných zástupcov  (1. -4. ročník) 9 013,- eur 

- príspevok z 2% daní 1 124 eur 
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Výdavky 

 

 - spolu  10 333,16 eur 

 Finančné prostriedky boli použité na nákup učebných pomôcok, modernizáciu a informatizáciu  

 školy, poistenie žiakov, súťaže, školský ples, imatrikuláciu 1. ročníkov, cestovné náklady  

 žiakov, štartovné, činnosť ŽŠR, besedy, odmeny žiakom, príspevok na ročníkový projekt  

 žiakov a ostatné činnosti súvisiace so školou. 

 

 

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) 

 

P

.č. 

kód a názov 

študijného/učebného 

odboru /uviesť kód 

odboru, ktorý platil v 

čase ukončovania 

štúdia/ 

Celkový 

počet 

absolventov 

z toho 

prijatí 

na VŠ 

prijatí 

na NŠ 

/ PMŠ 

prijatí do 

zamestnania 

evidovaní 

na 

ÚPSVaR 

nezistení 

1 
3765 M Technika 

a prevádzka dopravy 
22 4 0 16 2 0 

2 
3650 M 

Staviteľstvo 
18 13 0 3 2 0 

3 
2675 M 

Elektrotechnika 
26 13 0 12 1 0 

4 
3918 M Technické 

lýceum 
30 14 0 13 3 0 

 
 

 
 

 

V Bardejove dňa  27.08.2018 

 

 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa 27.08.2018. 

 

 

 

 

         

        ............................................................... 

             Ing. Jaroslav Bujda  

                                               pečiatka a podpis 
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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                                                 

    PaedDr. Milan Majerský, PhD. 

 

Vedúci  zamestnanci: Ing. Jaroslav Bujda, riaditeľ SPŠ a ŠI Bardejov 

    Bc. Ľuboslava Šothová, vedúca vychovávateľka ŠI pri SPŠ 

 Študentská rada pri ŠI:   

 Člen VS č. 1:  Timea Bochinová, Ľuboš Zajac  

 Člen VS č. 2:  Monika Buchalová, Anna Diňová 

Člen VS č. 3:  Janka Chudíková, Katarína Andraščíková 

 

 

Počet ubytovaných študentov  

 

Na začiatku školského roka 2017/2018 k 15. 9. 2017 bolo evidovaných v ŠI 115 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. 2018 bolo klasifikovaných 87 žiakov vrátane maturantov. 

 

 Štruktúra ubytovaných žiakov podľa ročníkov 
     

Tabuľka č. 1 

Počty 
ROČNÍK  

Spolu 

 
prvý druhý tretí štvrtý piaty 1. NŠ 2. NŠ 

 žiačky 15 16 14 11 3 0 0 59 

žiaci 13 11 14 18 0 0 0 56 

Spolu 28 27 28 29 3 0 0 115 

 

NŠ – nadstavbové štúdium 

 

 

 

 

http://www.spsbj.edn.sk/
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Ubytovaní žiaci v  ŠI pri SPŠ Bardejove v šk. roku 2017/2018 

    

Stav žiakov k 15.9.2017    

 

 

Š k o l a 

            

Ubytovaní žiaci 

 

 chlapci  dievčatá Spolu 

 

S P Š 

 

24 

 

5 

 

29 

 

HA Jána Andraščíka 

 

10 

 

20 

 

30 

 

Obchodná akadémia 

 

1 

 

9 

 

10 

 

Spoj.škola Štefánikova 

 

2 

 

11 

 

13 

 

Spojená škola  J. Henischa - DŠ 

 

13 

 

0 

 

13 

 

Spojená škola  J. Henischa - NŠ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Súkr. SOŠ Hviezdoslavova - DŠ 

 

0 

 

4 

 

4 

 

Súkr. SOŠ Hviezdoslavova - NŠ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Gymnázium L. Stöckela BJ 

 

7 

 

4 

 

11 

 

Gymnázium J.Henischa 

 

2 

 

3 

 

5 

 

Gymnázium  Bosca 

 

- 

 

- 

 

- 

 

SPOLU  - denné štúdium 

 

59 

 

56 

 

115 

              

  - nadstavbové štúdium 

 

- 

 

- 

 

- 

 

SPOLU 

 

59 

 

56 

 

115 
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VYHODNOTENIE VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍCH VÝSLEDKOV PODĽA 

VÝCHOVNÝCH SKUPÍN 

 

Výchovná skupina č. 1: 
Ing. Ján Novotný, vychovávateľ  

 

Do ŠI nastúpilo na začiatku šk. roka 39 žiakov. V priebehu roka ukončilo pobyt vrátane maturantov 

18 žiakov. Vo výchovnej skupine v priebehu roka neboli zaznamené závažnejšie porušenia 

vnútorného poriadku.  

Podľa výsledkov klasifikácie boli za 1. polrok vyznamenaním žiakom udelené vecné odmeny 

a pochvaly. Vecné odmeny dostali taktiež žiaci, ktorí sa vzorne starali o poriadok na svojich izbách. 

 

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

                                       

Do ŠI nastúpilo na začiatku šk. roka 39 žiakov. V priebehu roka ukončilo pobyt vrátane maturantov 

19 žiakov. Vo výchovnej skupine v priebehu roka neboli zaznamené závažnejšie porušenia 

vnútorného poriadku. Podľa výsledkov klasifikácie boli za 1. polrok vyznamenaním žiakom 

udelené vecné odmeny a pochvaly. Vecné odmeny dostali taktiež žiaci, ktorí sa vzorne starali 

o poriadok na svojich izbách. 

 

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

 

Do ŠI nastúpilo na začiatku šk. roka 38 žiakov. V priebehu roka ukončilo pobyt vrátane maturantov 

9 žiakov. Vo výchovnej skupine v priebehu roka neboli zaznamené závažnejšie porušenia 

vnútorného poriadku. Podľa výsledkov klasifikácie boli za 1. polrok vyznamenaním žiakom 

udelené vecné odmeny a pochvaly. Vecné odmeny dostali taktiež žiaci, ktorí sa vzorne starali 

o poriadok na svojich izbách. 

 

 

Údaje o zamestnancoch  ŠI a ich pracovnom zaradení 

 

Vedúci vychovávateľ ŠI :  Bc. Ľuboslava  Šothová 

Pedagogickí pracovníci: Mgr. Ilkovičová Beáta – vychovávateľka 

    Ing. Ján Novotný – vychovávateľ 

 

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických  zamestnancov 

 

Všetci zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady pre výkon svoje funkcie.  Ing. Novotný 

ukončil  doplňujúce  pedagogické  štúdium v Košiciach. 
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Údaje o aktivitách a prezentácii ŠI na verejnosti 

 

- Najčistejšia izba – súťaž 

- Rozprávanie Jar – najkrajšie obdobie roka 

- Volejbalový krúžok 

- Rozhovory na tému Vianočné tradície 

- Šikanovanie – anketa 

- Pravidelné zasadnutia VS – mesačne 

- Slávnostné odovzdávanie maturitných stužiek 

- História mesta Bardejov – beseda 

- Prieskum rodinných pomerov – anketa 

- Drogová závislosť – anketa 

- Škodlivosť návykových látok – beseda 

- Mikulášska diskotéka 

- 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 2018 – 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 
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     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     

Aj v tomto školskom roku sa venovala pozornosť prevencii proti návykovým látkam. 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 

 

Aj v školskom roku 2017/2018 sme pokračovali v realizácii výchovnovzdelávacieho procesu 

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

najmä na : 

 

- rozvoj individuálnych záujmov a potrieb  

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

- vedenie k zodpovednosti za vlastné správanie a konanie získanie vzťahu k celoživotnému  

vzdelávaniu  

- rozvoj sociálnych kompetencií  

- rozvoj občianskych kompetencií  

- rozvoj kultúrnych kompetencií  

- rozvoj talentu a špecifických osobnostných schopností  

- rozvoj komunikačných kompetencií  
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V uplynulom 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/. 

 

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

Hlavnou zásadou aj v šk. roku 2017/2018 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. 

 

 

 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIA PRÁCA 

 

         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. 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 2017/2018 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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 

            

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. 

 

 

Výchovnovzdelávacie ciele v školskom roku 2017/2018 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. 
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Práca v školskom roku 2017/2018 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 

 

Vychovávatelia vo svojich výchovných skupinách usmerňovali žiakov pri príprave na vyučovanie 

pri uplatňovaní prvkov samostatnosti a zodpovednosti. 

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.   

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. 
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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. 
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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 2017/2018  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 
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čas na čítanie. Aj napriek tomu za uplynulý rok bolo v knižnici cca 15 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 2018/2019 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. Poznať sám seba a byť tolerantný k iným. 

2. Vytvárať nový vzťah k súkromnému vlastníctvu, ale aj k veciam spoločným.   

3. Myslieť pozitívne a naučiť sa žiť aj so stresom, ale bez sústavného strachu. 

4. Byť slušný, tolerantný a múdry, žiť podľa určitých morálnych zásad. 

5. Žiť zdravo a  starať sa o svoje zdravie – dodržiavať základné hygienické, stravovacie návyky, 

ale aj  relax a prirodzenú túžbu po úspechu 

6. Dokázať komunikovať tak, aby v medziľudských vzťahoch bolo čo možno najmenej 

problémov. 

7. Pripraviť študentov ochotných a schopných prebrať zodpovednosť za seba, za svoje konanie 

a rozhodovanie. 
           
         

 

V Bardejove dňa  27.8.2018. 

 

 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa 27.08.2018. 

 

 

 

 

         

        ............................................................... 

             Ing. Jaroslav Bujda  

                                               pečiatka a podpis 

Prílohy 

Príloha č. 1 – Vyjadrenie rady školy 

Príloha č. 2 – Stanovisko zriaďovateľa 

Príloha č. 3 – Súvaha 2017 

Príloha č. 4 – Výkaz ziskov a strát 2017 
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Príloha č. 1 

 

 

Vyjadrenie Rady školy: 

 

Správa bola prerokovaná v Rade školy dňa 3.10.2018. 

 

Rada školy odporúča zriaďovateľovi – VÚC v Prešove – schváliť Správu o výsledkoch a podmienkach 

výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         .............................................. 

                                                       Ing. Peter Simko 

                    predseda Rady školy 
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