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

Názov školy

Stredná priemyselná škola technická
Bardejov

Adresa školy

Komenského 5, 085 42 Bardejov

Telefón/Fax

+421 54 472 24 50
riaditel@sps-bj.vucpo.sk

E-mail

sekretariat@sps-bj.vucpos.sk
ekonom@sps-bj.vucpo.sk
Prešovský samosprávny kraj

Zriaďovateľ

Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Vedúci zamestnanci školy

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
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Rada školy
Funkcia

Titl., meno, priezvisko

Predseda

Ing. Peter Simko

Podpredseda

Ing. Jozef Kmec, PhD

Zástupca
pedagogických
zamestnancov

Mgr. Stanislav Vojtko

Zástupca
ostatných
zamestnancov

Ján Danečko

Zástupcovia rodičov

Ing. Viliam Kohút
Peter Jurč
Mgr. Ľuboš Ragan

Zástupcovia
zriaďovateľa

MUDr. Boris Hanuščak
Pavol Ceľuch
Ing. Jozef Kmec, PhD.
Ing. Anton Repka

Zástupca žiakov

Dávid Košša

Rada rodičov
Funkcia

Titl., meno, priezvisko

Predseda

Ing. Viliam Kohút

Podpredseda

Mgr. Ľuboš Ragan

Tajomník

p. Darina Šlosárová

Pokladník

Ing. Pavol Petrík

Mgr. Marek Cingeľ
Revízna komisia Ing. Stanislav Bialobok
Ing. Anton Fecko
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2. Údaje o počte žiakov školy (§ 2. ods. 1 b)
Počet žiakov školy: 290/ z toho 18 dievčat
Počet tried: 12
Podrobnejšie informácie:
Trieda Počet žiakov
I.A

25

I.B

21

I.C

32

II.A

23

II.B

26

II.C

23

III.A

17

III.B

22

III.C

27

IV.A

20

IV.B

25

IV.C

29

Počet žiakov, u ktorých sa postupovalo pri hodnotení podľa individuálneho vzdelávacieho plánu 8 žiakov.

3. Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka (§ 2. ods. 1 písm. d)
Prijímacie konanie 1. kolo 1. termín sa uskutočnilo dňa 13.05.2019, prijímacie konanie 1. kolo
2. termín sa konalo dňa 16.05.2019.
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Počet prijatých
žiakov

Počet
zapísaných
žiakov

Počet voľných
miest

2561 M Informačné a sieťové
technológie

33

26

0

2.

3650 M staviteľstvo

24

18

0

3.

2675 M elektrotechnika

41

26

0

4.

3765 M technika a prevádzka
dopravy

15

10

0

113

80

0

P.
č.

Kód a názov študijného odboru

1.

Spolu

4. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov (§ 2 ods. 1 písm. e)
Prospech žiakov za II. polrok šk. roka 2018/2019
Počet

Prospeli

žiakov

Vyznamenaní

I.A

25

3

8

14

0

0

I.B

21

7

10

4

0

0

I.C

32

12

10

10

0

0

II.A

23

6

4

13

0

0

II.B

26

8

7

11

0

0

II.C

23

10

6

7

0

0

III.A

17

5

0

12

0

0

III.B

22

2

4

16

0

0

III.C

27

6

11

10

0

0

IV.A

20

4

7

9

0

0

IV.B

25

1

1

23

0

0

IV.C

29

5

12

12

0

0

Trieda
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veľmi
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Neklasifiko
-vaní
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Dochádzka žiakov za II. pol rok šk. roka 2018/2019

I.A

25

Zameškané
hod.
1442

I.B

21

1163

55,38

1163

0

I.C

32

1714

53,56

1703

11

II.A

23

927

40,3

923

4

II.B

26

1689

64,96

1672

17

II.C

23

1081

47

1081

0

III.A

17

931

54,76

922

9

III.B

22

1619

73,59

1594

25

III.C

27

1251

46,33

1251

0

IV.A

20

910

45,5

897

13

IV.B

25

1476

59,04

1435

41

IV.C

29

1159

39,97

1149

10

Trieda

Počet
žiakov

Zameškané
Ospravedlnené Neospravedlnené
hodiny na žiaka hodiny
hodiny
57,68
1435
7

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky
Predmet
anglický
jazyk

Úroveň Počet (M/Ž)
B1

slovenský
jazyk a
literatúra

EČ PFIČ 1
2
3
4
5
Ústna Ústna
počet počet Ústna Ústna Ústna Ústna Ústna priemer počet

46

46

46

16

14

13

3

0

2,12

49

74

74

74

15

41

18

0

0

2,04

74

nemecký
jazyk

B1

3

3

3

1

1

1

0

0

2,00

3

ruský jazyk

B1

22

22

22

7

9

5

1

0

2,00

22

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

matematika
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5. Zoznam študijných odborov a ich zameraní (2. ods. 1 písm. f)
Trieda Študijný odbor, zameranie
I.A

3918 M technické lýceum, 3650 M staviteľstvo

I.B

2675 M elektrotechnika

I.C

2561 M informačné a sieťové technológie

II.A 3650 M staviteľstvo
II.B 2675 M elektrotechnika, 3918 M technické lýceum
II.C 3918 M technické lýceum
III.A 3650 M staviteľstvo, 3765 M technika a prevádzka dopravy
III.B 2675 M elektrotechnika
III.C 3918 M technické lýceum
IV.A 3765 M technika a prevádzka dopravy, 3650 M staviteľstvo
IV.B 2675 M elektrotechnika
IV.C 3918 M technické lýceum

6. Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
pedagogických zamestnancov školy (§ 2. ods. 1 písm. g)

1) Analýza zloženia pedagogických zamestnancov školy
Pedagogickí zamestnanci

Telefón:
+421544722450

Učitelia

31

Majstri odbornej
výchovy

0
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Vychovávatelia

3

Pedagogickí
asistenti

0

Zahraniční lektori

0

Tréneri športovej
školy a tréneri
športovej triedy

0

Odborní zamestnanci

0

Nekvalifikovaní zamestnanci

1

2) Analýza podľa kariérového stupňa

začínajúci

samostatný

s 1. atestáciou

s 2. atestáciou

Pedagogický zamestnanec (PZ)

1

8

15

10

Odborný zamestnanec (OZ)

0

0

0

0

Kariérový stupeň
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3) Analýza podľa kariérovej pozície

Pedagogický zamestnanec špecialista

Triedni učitelia

12

Výchovný a kariérový poradca

1

Uvádzajúci pedagogický zamestnanec

0

Vedúci predmetovej komisie

8

Koordinátor informatizácie

0

Iný zamestnanec určený riaditeľom školy na špecializované činnosti (koordinátori)

10

Odborný zamestnanec špecialista
Uvádzajúci odborný zamestnanec

0

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

0

Vedúci odborného útvaru

0

Ďalší pedagogický alebo odborný zamestnanec určený podľa § 9 ZP

0
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7. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy (§ 2.ods. 1
písm.h)

Adaptačné

1

Špecializačné

0

Funkčné

1

Aktualizačné

16

Vlastné aktualizačné

0

Prípravné atestačné

2

Inovačné

4

Špecializačné inovačné

0

Funkčné inovačné

0

Kvalifikačné

0

8. 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
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Zloženie predmetovej komisie:
Predseda:
Členovia:

Mgr. N. Dzubáková
Mgr. R. Popovcová
Mgr. Z. Hrubá
PhDr. S. Ondrus
Mgr. Z. Hiščárová
Mgr.S.Marcin

- SJL, OBN
- SJL, DEJ
- ETV
- DEJ
- DEJ
- 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
- kompletizácia učebných osnov na základe Inovatívneho ŠVP
- vypracovanie tematických výchovno-vzdelávacích plánov
- úprava maturitných zadaní podľa vyhlášky MŠ SR
- vypracovanie kritérií hodnotenia v predmete SJL, OBN, DEJ, EKL
- vzájomné hospitácie
- vypracovanie testov na prijímacie skúšky zo SJL /N. Dzubáková, R. Popovcová /
- e-testovanie – žiaci 4. ročníka

Mimovyučovacie aktivity
- súťaže: školské kolo HK
- okresné kolo HK – T. Lesik
- okresné kolo Vansovej Lomničky – N. Olenčinová 2. A - Dzubáková
- Maturita v knižnici – súťaž pre dievčatá zameraná na literatúru, históriu Bardejova
/Vantová, Sabolová, Kačmárová -1.A/ - Dzubáková
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Kultúrne podujatia
- divadelné predstavenie- muzikál Nikola Šuhaj 1.-3. ročník –Dzubáková
- muzikál Nikola Šuhaj v DJZ prešov pre pedagógov - Dzubáková
- 140. výročie narodenia P. O. Hviezdoslava
–náučno-poetické pásmo v OKDG – Dzubáková
- hodnotový svet Mila Urbana – literárny seminár v OKD
- v rámci Týždňa slovenských knižníc – návšteva OKDG – R. Popovcová

Ďalšie aktivity:
Záložka do knihy – projekt na tému M. R. Štefánik a iné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov
/1. a 2. ročník / - N. Dzubáková
Vitrína na tému – Záložka do knihy- N. Dzubáková
Poznávacia exkurzia – Po stopách obetí 1. a 2. svetovej vojny - Zborov, Nižná Polianka, Svidník,
žiaci 2. ročníka – Dzubáková, R. Popovcová
Návšteva bardejovského suburbia – 2.r. - Dzubáková
Poznávanie historických pamiatok Bardejova - Popovcová
Múzeum na kolesách – 2. ročník R. Popovcová, Z. Hiščárová
Deň PSK- propagačné panely a rozhlasová relácia-R. Popovcová, Z. Hiščárová
100. výročie ČSR- nástenné panely-R. Popovcová
100. výročie ČSR – celoškolský vedomostný kvíz –N. Dzubáková, R. Popovcová
Deň polície – dopravno-preventívny projekt -R. Popovcová
Bardejov - slobodné kráľovské mesto – projekt- R. Popovcová
Školy, ktoré menia svet – projekt-R. Popovcová
Propagácia školy v regionálnej tlači – BN / BT
IPM Award, Roudshow, Ples priemyslovákov , DOD – článok a podklady pre BTS, Cena primátora
- N. Dzubáková
Dopravno-preventívny projekt, Imatrikulácia - R. Popovcová

Maturitné skúšky
Zloženie maturitných komisií: predseda PMK Mgr. Iveta Paulovská
Dzubáková – celoškolská predsedníčka PMK na Súkromnom gymnáziu
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R. Popovcová - predsedníčka ŠMK a PMK na Spojenej škole J. Henischa

Krúžky
N. Dzubáková

Rozvoj čitateľskej gramotnosti
Literárne a jazykové praktikum
Literárne pexeso

R. Popovcová

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 .
Multikultúrnou výchovou proti predsudkom a rasizmu – vzdelávanie – R. Popovcová

Návrhy na zefektívnenie vyučovania:
- nákup najnovšej odbornej a umeleckej literatúry

Vypracovala: Nataša Dzubáková
predsedníčka PK

Predmetová komisia
prírodovedných predmetov
Zloženie predmetovej komisie:
Predseda :
Členovia :

Mgr. Mária Jajková
RNDr. Oľga Poliaková
Mgr. Dana Janečková
Ing. Ľudmila Skoncová
Mgr. Dušan Marinko
Ing. Pavol Petrík

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.
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V priebehu školského roka zasadala predmetová komisia 5 krát. Pracovala podľa plánu
činnosti PK, aktualizovaného podľa vzniknutej situácie a potreby.
V tomto školskom roku pokračoval tretí ročník matematickej súťaže na SPŠ pod názvom
MAT(ne)BOJ, v ktorej si fanúšikovia matematiky z prvého až štvrtého ročníka overili svoje
matematické zručnosti. 29. marca 2019 v priestoroch školskej jedálne žiaci súťažili 60 minút v 23
dvojčlenných tímoch. Prvou úlohou žiakov bolo zvládnuť ľahké sudoku. V ďalšej časti každý tím
riešil zaujímavé úlohy z praktického života, ktoré nepotrebovali veľké znalosti z matematiky, ale
logické myslenie, zdravý úsudok a dobrý nápad. Po vyriešení prvých úloh 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, 22 bodov, tím s názvom „C“ v zložení
Dominik KURUC a Peter SVOBODA, žiaci 2.C triedy. Na druhom mieste sa umiestnil tím
s názvom A JA VIEM?! v zložení Richard VAVREK a Jozef VERTAĽ z 2. C triedy a na treťom
mieste tím OŠIDNÍK v zložení Slavomír Homoľa a Jakub Kačmár tiež z 2. C triedy. V tejto
kategórii zabojovalo 12 tímov. Spomedzi našich tretiakov a štvrtákov s počtom bodov 30 zvíťazil
tím Šmak v zložení Simon SOROKA a Anton FECKO, žiaci 4.C triedy. Na druhom mieste so
zhodným počtom bodov 26 sa umiestnili tímy Blbý a blbší v zastúpení Samuel Eštvanik a Ján Havir
zo 4. C triedy a tím Elektrikári v zložení Patrik Sidor a Jerguš Ferenc z 3. B triedy. V tejto kategórii
súťažilo 11 tímov. K výsledkom srdečne gratulujeme! Na príprave a organizácií súťaže sa podieľali
všetci vyučujúci matematiky. O príjemnú atmosféru sa postaral Mgr. D. Marinko so žiakmi
z hudobného krúžku. Prvé tri tímy v kategórii 1. a 2. ročník a v kategórii 3. a 4. ročník boli
odmenené vecnými cenami.

Naši žiaci sa zapojili aj do niekoľkých medzinárodných matematických súťaží:
Najväčšia medzinárodná súťaž MATEMATICKÝ KLOKAN, do ktorej sa zapája viac ako
60 krajín. Veľmi populárna je aj medzi žiakmi základných a stredných škôl na Slovensku.
Súťaž prebehla aj na našej Strednej priemyselnej škole technickej v Bardejove dňa 21.
marca 2019. Zapojilo sa do nej 35 žiakov. V kategórii Junior O34 (žiaci 3. a 4. ročníka SOŠ)
súťažilo 9 žiakov. Najúspešnejšími riešiteľmi boli žiaci 3.C triedy Tomáš Kačmár s percentilom
99,2 a Ľuboš Jakub Medoň s percentilom 93,5. Tomáš Kačmár je zároveň školským
šampiónom.
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 žiaci 2.B triedy Martin Čurný s percentilom 95,6, Marek Šoltýs, Jakub Tomko a Dávid
Kocúr s percentilom 94,3 sa stali úspešnými riešiteľmi. Z 35 zapojených žiakov získali titul
úspešný riešiteľ jedenásti.
Do korešpondenčnej súťaže GENIUS LOGICUS a MASTER OF SUDOKU, pod vedením
koordinátora Mgr. M. Jajkovej, sa zapojilo v troch súťažiach 15 žiakov. V kategórii SUDOKU
„Vynikajúci riešiteľ“ sa stal Jozef Benjamín VERTAĽ z 2. C triedy.
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V kategórií „s meraním času“ žiak 2.B triedy Marek Šoltýs v národnom aj v medzinárodnom
umiestnení 2. miesto, žiak 1.C triedy Milan Petrus 3. a 4. miesto, a žiak 2. C triedy Jozef Benjamín
Vertaľ 4. miesto v národnom a 5. miesto v medzinárodnom umiestnení.
A v kategórii“ bez merania času“ žiak Peter Baláž 3. C trieda s úspešnosťou 95% získal ocenenie
„Vynikajúci medzinárodný riešiteľ“.
V tomto školskom roku sa traja žiaci z 2. C triedy pod vedením Mgr. M. Jajkovej zapojili
do súťaže s vysokoškolákmi. Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach v rámci svojich
Prírodovedeckých dní organizuje aj Študentskú vedeckú konferenciu. Tento rok otvorila novú
sekciu s názvom Hlavolamy, ktorej sa mohli zúčastniť aj stredoškoláci. Súťaž sa uskutočnila 24.
apríla 2019 v priestoroch Prírodovedeckej fakulty. Súťaže sa zúčastnili 3 naši žiaci. Náš žiak
Richard Vavrek z 2. C triedy sa umiestnil na peknom 24 mieste zo 68 súťažiacich. Všetci súťažiaci
boli z gymnázií.
Učitelia jednotlivých predmetov vypracovali tematické výchovnovzdelávacie plány, štandardy
za predmety fyzika, aplikovaná fyzika, matematika, aplikovaná matematika a aplikovaná chémia.
Učitelia matematiky zostavili úlohy na prijímacie pohovory, konané v dvoch kolách.
Uskutočnili sa vzájomné hospitácie členov predmetovej komisie, ktoré slúžili ako účinná
metóda pedagogickej diagnostiky.

V tomto školskom roku žiaci absolvovali odborné exkurzie podľa plánu.
Prvý ročník absolvoval exkurziu do úpravovne vody Bardejov a na Čističku odpadových vôd
Bardejovksá Nová Ves, ktoré spravuje Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Bardejov
Pani Mgr. M. Jajková zorganizovala predstavenie „Kúzelná fyzika“ a ich ponúkané programy.
Pani Mgr. D . Janečková v spolupráci s PK ekonomických predmetov v septembri pripravila pre
1. ročník „Deň finančnej gramotnosti“- workshop.
Pani Mgr. D. Janečková je koordinátorkou pre testovanie. V októbri bolo testovanie z matematiky
žiakov 1. ročníka a tých žiakov 4. ročníka, ktorí sa prihlásili maturovať z matematiky.

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. Mária Jajková
predsedníčka PK
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Predmetová komisia
cudzích jazykov
Zloženie predmetovej komisie:
Predseda:
Členovia:

PhDr. Slavomír Ondrus
Ing. Otília Beňová
Mgr. Dušan Marinko
Mgr. Jana Petrušová
Mgr. Martina Chovancová
Mgr. Zuzana Hiščárová
Mgr. Zuzana Hrubá

– RUJ/ANJ
– ANJ
– ANJ
- ANJ
– NEJ/ANJ
– RUJ
– NEJ

Zameranie PK: ANJ, NEJ, RUJ
V školskom roku 2018/2019 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 2018 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku
v kategórii 2D.
Školské kolo olympiády v anglickom jazyku:

1. Anton Fecko– IV.C
2. Branislav Čunta – IV.C
3. Simon Soroka – IV.C

Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku:

1. Kamil Baran – IV.B
2. Radovan Dančišin – IV.C
3. Samuel Tomaško – IV.B

Školské kolo olympiády v ruskom jazyku:

1. Martin Kaščák – III. A
2. Lenka Andrejovská – IV.A
3. Dávid Sirý – IV.A

Víťaz školského kola v anglickom jazyku Anton Fecko sa zúčastnil obvodného kola, kde
obsadil tretie miesto. Víťaz školského kola v nemeckom jazyku Kamil Baran v obvodnom kole
obsadil prvé miesto, krajského kola sa nezúčastnil. Martin Kaščák sa zúčastní krajského kola (
obvodné kolo sa v ruskom jazyku neorganizuje).
Mgr. M. Chovancová pracovala v porote pre nemecký jazyk na obvodnom kole olympiády cudzích
jazykov.
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Členovia PK pracovali na tvorbe tematických výchovno-vzdelávacích plánov, oprave
písomnej formy internej časti MS, príprave a priebehu dňa otvorených dverí, školského plesu,
zúčastňovali sa rôznych kultúrnych podujatí, odborných exkurzií, výletov a iných školských akcií.
Mgr. Z. Hrubá a Z. Hiščárová zorganizovali pre žiakov prednášku na tému Informačný smog, 26.
september bol venovaný Európskemu dňu jazykov. Na organizácii a priebehu tejto akcie sa
podieľali Mgr. Z. Hrubá, a Mgr. Z. Hiščárová. V decembri 2018 Mgr. Z. Hrubá a Mgr. Hiščárová
zorganizovali pre žiakov výlet do Budapešti. PhDr. S. Ondrus a Mgr. Z. Hrubá spracovali a podali
záverečnú správu k projektu v rámci programu Erasmus +.
Mgr. Marinko sa podieľal na technickom zabezpečení školských akcii, viedol školskú
hudobnú skupinu a pracoval na tvorbe školských propagačných videí. Mgr. Z. Hiščárová sa
podieľala na príprave výstavy na tému Prešovský samosprávny kraj- náš kraj. PhDr. S. Ondrus
pracoval ako školiteľ SOČ Stratené stavby Veľkej vojny. Mgr. Z. Hiščárová a PhDr. S. Ondrus sa
zúčastnili Konferencie pre učiteľov ruského jazyka v Prešove.
V rámci cudzích jazykov pracovali krúžky Nemčina nie je postrach (Mgr. Z. Hrubá),
Angličtina plus (Mgr. M. Chovancová), Spoznávame Rusko (Mgr. Z. Hiščárová), Angličtina dnes
(Ing. O. Beňová) a Nebojme sa angličtiny (Mgr. J. Petrušová).
Počas maturitných skúšok učitelia cudzích jazykov pracovali ako
predsedovia
predmetových maturitných komisií (Ing. O. Beňová, Mgr. D. Marinko a PhDr. S. Ondrus).
V školskom roku 2018/2019 ústnu časť maturitnej skúšky absolvovalo 74 žiakov SPŠT (ANJ – 49
žiakov, NEJ – 3 žiaci, RUJ – 22 žiakov).

Vypracoval: PhDr. Slavomír Ondrus
predseda PK

Predmetová komisia
stavebných predmetov

Zloženie predmetovej komisie:
Predseda:
Členovia:

Ing. Emília Priputenová
Ing. Alžbeta Hovancová
Ing. Ondrej Popjak

Podľa plánu PK stavebnej na školský rok 2018/2019 sa uskutočnili 4 pracovné stretnutia
predmetovej komisie. Úlohy vyplývajúce z požiadaviek vedenia školy a týchto stretnutí boli
splnené.

Výsledky činnosti predmetovej komisie stavebnej v školskom roku 2018/2019
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Oblasť v pôsobnosti PK:
Športový deň 1. ročníkov, Ing. Popjak
Zoznamovací výlet žiakov 1. ročníka do Kežmarských Žľabov, Ing. Popjak
Divadelné predstavenie Legenda o zakliatom meste v Prešove so žiakmi I.A, Ing. Popjak
Imatrikulácia žiakov prvého ročníka, I.A s triednym vyučujúcim Ing. Popjakom
Exkurzia betonárka VK Bardejov so žiakmi IV.A a IV.C, Ing. Priputenová, Ing. Hovancová
Účelové cvičenie, I.A s triednym vyučujúcim Ing. Popjakom
DOD na Stavebnej fakulte TU Košice, III.A, IV.A, IV.C, Ing. Priputenová, Ing. Hovancová
Konzultácie SOČ, školské kolo SOČ, účasť na krajskom kole SOČ, III.A (Martin Kaščák a Jakub
Zlacký), Ing. Popjak
2. etapa prípravy školské parkoviská, Ing, Popjak
Účasť na realizácií školských parkovísk, Ing, Popjak, Ing. Hovancová
MsÚ Bardejov – obstarávanie a schvaľovanie Územného plánu mesta Bardejov (lektor Ing. Jozef
Mačejovský), I.A a IV.C, Ing. Priputenová, Ing. Hovancová
Exkurzia v rozostavanom polyfunkčnom dome Laser na Mlynskej ulici v Bardejove, trieda I.A, Ing.
Popjak
Exkurzia na Technickom skúšobnom ústave stavebnom (TSÚS) v Prešove so žiakmi II.A a III.A,
Ing. Priputenová, Ing. Hovancová
Návšteva výstavy ABC stavebníctva v Prešove so žiakmi II.A a III.A, Ing. Priputenová, Ing.
Hovancová
Zapojenie sa do súťaže YTONG, konzultácie projektov, finalizácia projektov do súťaže,
(vyhlasovateľ súťaže XELLA Slovensko, s. r. o. a XELLA CZ, s. r. o.) so žiakmi III.A a IV.A, Ing.
Priputenová, Ing. Hovancová, Ing. Popjak. (Adrián Kalvín IV.A 2. miesto a René Choma IV.A 3.
miesto v kategórií Východoslovenský kraj)
Oprava učebných pomôcok stavebného odboru – modely krovov stojatej stolice a vikiera, Ing.
Priputenová
Divadelné predstavenie Nikola šohaj v Prešove so žiakmi II.A, Ing. Hovancová
Stavbárska olympiáda, organizátor STU Stavebná fakulta, Bratislava, zapojenie žiakov stavebných
odborov, Ing. Hovancová
Prezentačný deň na SvF TU Košice, I.A a II.A, Ing. Hovancová, Ing. Popjak
Doučovanie ArchiCAD, IV.C, Ing. Popjak
Doučovanie VTO, KOC, III.A, Ing. Priputenová
Doučovanie DEG, I.A, II.A, Ing. Hovancová
Maturitné skúšky – PČOZMS a TČOZMS IV.A a IV.C, príprava, hodnotenie ročníkových
projektov, účasť v skúšobnej komisii, Ing. Priputenová, Ing. Hovancová, Ing. Popjak
Maturitné skúšky a záverečné skúšky na SŠ J. Henischa v Bardejove, Ing. Hovancová –
predsedníčka predmetovej komisie stavebnej
Záverečné skúšky na SŠ na Štefánikovej ulici v Bardejove, Ing. Priputenová – predsedníčka
predmetovej komisie stavebnej
Vzájomné hospitácie členov PK

Oblasť v celoškolskej pôsobnosti:
Týždeň vedy a techniky, spolupráca so žiakmi 9. ročníkov ZŠ, všetci členovia PK
DOD na SPŠT Bardejov, aktualizácia nástenky na chodbe, prezentácia odboru v učebniach č. 32
a 54, sprevádzanie žiakov 9. ročníkov ZŠ, Ing. Priputenová, Ing. Hovancová, Ing. Popjak
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Vypracovanie návodu na ukladanie Tematických výchovno-vzdelávacích plánov do ASC agendy,
Ing. Popjak
Imatrikulácia prvákov – účasť, Ing. Priputenová, Ing. Hovancová
Stužkové slávnosti IV.A a IV.C – účasť, Ing. Priputenová, Ing. Hovancová, Ing. Popjak
Ples priemyslovákov – účasť, dozor, Ing. Priputenová, Ing. Hovancová, Ing. Popjak
Školské kolo SOČ – účasť v komisii, Ing. Priputenová, Ing. Hovancová
Administrácia školskej facebookovej stránky, Ing. Popjak
Príprava školského časopisu, Ing. Popjak
Predseda komisie SOČ, Ing. Popjak
Administrátori a hodnotitelia na EČ a PFIČ zo SJL a cudzích jazykov, Ing. Priputenová, Ing.
Hovancová, Ing. Popjak
Administrátorka pre prijímacie pohovory žiakov 9. ročníkov, Ing. Hovancová, Ing. Priputenová

Oblasť Euro projektov:
Oblasť vzdelávania členov PK:
Ing. Hovancová, školenie Cenkros, Košice
Ing. Popjak, Metodika tvorby cieľov výchovy a vzdelávania, aktualizačné
Ing. Popjak, prípravné predatestačné vzdelávanie na 1. atestáciu

Oblasť environmentalistiky:
Beseda Voda, Ing. Hovancová
Zber Sabi viečok, Ing. Hovancová
Zber bateriek, Ing. Hovancová
Nástenky s environmentálnou tematikou, Ing. Hovancová
Vypracovala: Ing. Emília Priputenová
predsedníčka PK

Predmetová komisia
technicko-ekonomických predmetov
Predseda PK:

Ing. Peter Simko

Členovia PK:

Ing. Jaroslav Bujda
Ing. Mgr. Helena Labancová
Ing. Pavol Petrík
Ing. Jozef Prexta
Ing. Ľudmila Skoncová
Mgr. Ľuboš Falat
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Krúžková činnosť:
Ing. Peter Simko – 3D modelovanie

Školenia:
Ing. Jaroslav Bujda - účasť na funkčnom vzdelávaní
Ing. Mgr. Helena Labancová - účasť na seminári ekonomický softver KROS - Omega, Alfa a
Olymp
- absolvované funkčné vzdelávanie
Ing. Jozef Prexta
- absolvované funkčné vzdelávanie
- tvorba webovej stránky a jej využitie v edukačnom procese
Ing. Ľudmila Skoncová
- účasť na seminári ekonomický softver KROS - Omega, Alfa a
Olymp
Členovia PK pracovali v inventarizačnej komisii, na tvorbe školského vzdelávacieho programu,
učebných osnov, štandardov, učebných plánov a na hodnotení predmetov.

Iné činnosti:
Ing. Pavol Petrík
Ing. Peter Simko

- práca v Rade rodičovského združenia
- práca v Rade školy – predseda
- práca pre OZ pri SPŠ Bardejov - predseda
- práca vedúceho PK
- výchovný poradca
- správca výpočtovej techniky v učebni č: 24
Ing. Ľudmila Skoncová - Činnosť v oblasti prevencie drogových závislostí a iných
sociálno-patologických javov
- sklad učebníc
Mgr. Mária Kravcová - výchova k manželstvu a rodičovstvu
Ing. Jaroslav Bujda
- riaditeľ školy
Ing. Mgr. Helena Labancová – zástupkyňa riaditeľa školy
Ing. Jozef Prexta
– zástupca riaditeľa školy
Názov akcie

__Zodpovední_______________

- vzdelávanie pre žiakov - Finančná gramotnosť –
marec 2019 II. ročník, jún 2019 - I. ročníky

Ing. Mgr. Labancová

- školské kolo Ekonomickej olympiády –
žiaci II. B a C, III C, IV.A, účasť na krajskom kole EO

Ing. Mgr. Labancová

- Školské kolo súťaže v písaní na PC - 1.B,C

Ing. Mgr. Labancová,
Mgr. Kravcová
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- Propagácia písania na PC v programe ATF na
Deň otvorených dverí

Mgr. Kravcová

- Deň finančnej gramotnosti – workshop

Mgr. Kravcová

- Medzigeneračné vzťahy

Mgr. Kravcová
Mgr. Janečková

- Výstup na Kriváň I.A,B,C, II.A,II. B

Ing. Skoncová

- Trestnoprávna zodpovednosť mládeže a drogy II.A, B,C

Ing. Skoncová

- Prevencia šikanovania a kyberšikanovania – I.A,B,C

Ing. Skoncová

- Prevencia proti drogám a drogovej závislosti

Ing. Skoncová

– beseda I.ABC - Namakaný deň 2018 - TUKE KE 2.C,3.C Ing. Skoncová
- Autosalón Nitra 2018

Ing. Simko, PhDr. Ondrus

- DOD TU Košice – IV.A

Ing. Simko

- Road show obrábacích strojov III. A, IV.A

Ing. Simko

- Prehliadka spoločnosti KAMAX Bardejov III. A, IV.A

Ing. Simko

- príprava a rozdanie tlačív na 2% z dane

Ing. Petrík

- registrácia občianskeho združenia – notár, soc.
poisťovňa, banka

Ing. Petrík

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

Ing. Simko

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

Ing. Petrík, Ing. Simko

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

Ing. Petrík, Ing. Simko

- propagácia SPŠT medzi žiakmi 9 r. ZŠ a rodičmi
na rodičovských združeniach

Ing. Simko, Ing. Bujda,
Ing, Vojtko,
Ing. Mgr.Labancová

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

Ing. Petrík

- deň otvorených dverí – organizačné zabezpečenie

Ing. Simko

- príprava týždňa vedy a techniky

Ing. Simko

- prednášky v miestnosti VYT 24 a autodielni – odbor

Ing. Simko
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technika a prevádzka dopravy pre žiakov zákl. škôl
v rámci týždňa vedy a techniky
- prezentácie vysokých škôl pre 4. ročníky

Ing. Simko

- záverečné skúšky Spojená škola J. Henischa predseda skúšobnej komisie

Ing. Simko

- maturitné skúšky Spojená škola J. Henischa –
predseda predmetovej maturitnej komisie

Ing. Petrík

- v súťaži IPM STUDENT AWARD 2018 (celoslovenská
Ing. Simko
súťaž v 3D modelovaní) študentka E. Dubňanská obsadila
III. miesto na Slovensku s prácou Kotúčová píla
propagácia školy v Bardejovských novostiach
a Bardejovskej televízii
- konzultačná činnosť so žiakmi
Čech Marián, Sasarák Jakub a Matúš Očipka
pri riešení problémov s vypracovaním práce na súťaž
IPM STUDENT AWARD 2019

Ing. Simko

- triedne a školské kolo súťaže IPM STUDENT
AWARD 2019 v 3D modelovaní a najlepších 5 prác
postupuje do ďalších kôl súťaže

Ing. Simko

- exkurzie do firiem KMN – Slovakia, Autoservis Jajko,
Autoservis Štafen, V+S Welding, Hudos

Ing. Simko

Vypracoval: Ing. Peter Simko
predseda PK

Predmetová komisia
elektrotechniky
Zloženie predmetovej komisie:
Predseda PK:

Mgr. Stanislav Vojtko

ELG, PXA, EEN, ESP, ETS, RPJ, ELK

Členovia PK:

Ing. Ján Barna
Ing. Mgr. Jana Furmanová

ELK, ELM, VYB, SEL, RPJ
AUT, ELK, PXA, ELE
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Mgr. Dušan Marinko
Ing. Peter Tkáč

ELK
OBZ, SEL, ELE, PXA, API, RPJ

Členovia predmetovej komisie v rámci školského vzdelávacieho programu vypracovali obsahové
a výkonové štandardy (učebné osnovy) pre študijný odbor elektrotechnika.
Pripravovali tematické plány pre jednotlivé ročníky a kritériá hodnotenia žiakov na vyučovacích predmetoch.
Tohto roku maturovali žiaci v študijnom odbore elektrotechnika a technické lýceum. PČOZ maturitnej
skúšky žiaci vykonali obhajobou ročníkového projektu. TČOZ maturitnej skúšky pozostávala 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
Ing. Peter Tkáč
Krúžok elektrotechniky

Ďalšia činnosť jednotlivých členov PK:
Ing. Ján Barna
-

Deň otvorených dverí (Laboratórium elektrotechniky).
Týždeň vedy a techniky.
Príprava žiakov 4.B, 4.C na ústne maturitné skúšky.
Príprava žiakov 4.C na praktické maturitné skúšky.
Spracovanie 22 prezentácií z predmetu Elektrotechnika (4.C)
Príprava žiakov na krajské a celoštátne kolo súťaže Zenit v elektronike.
Zodpovednosť za učebňu Laboratórium elektrotechniky.
Údržba učebných pomôcok, meracích prístrojov a meracích prípravkov.

Ing. Mgr. Jana Furmanová
-

Týždeň vedy a techniky – ukážka výroby elektronického výrobku.
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-

Úvod do počítačových sietí TUKE Košice – inovačné vzdelávanie.
Výroba prezentácií na všetky hodiny elektrotechniky, automatizácie, elektroniky.

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
SPŠT 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 žiaka Sidora (III.B) na krajské a celoštátne kolo súťaže Zenit v elektronike.
Účasť na krajskom kole Zenit v elektronike v Prešove (27.11.2018).
Napísanie článku o krajskom kole súťaže Zenit do Bardejovských novostí a na www stránku
školy (propagácia školy).
Napísanie článkov o celoštátnom kole súťaže Zenit v elektronike do Bardejovských novostí
a na webovú stránku školy.
Návrh plošných spojov a zhotovenie funkčných výrobkov na výučbu predmetu Prax –
Hracia kocka SMD, Blikajúca šípka, Bežiaca šípka (klasická), Bežiaca šípka SMD,
Vianočná hviezda, 5-ramenná hviezda, Pulzujúce srdce (klasické), Pulzujúce srdce SMD.
Vypracovanie návodov na stavbu elektronických SMD výrobkov pre výučbu predmetu Prax
– 2. ročník odboru elektrotechnika (popis zapojení, obrazec plošného spoja, osadzovací plán,
zoznam súčiastok,...).
Zhotovenie meracieho panela so zosilňovačom TDA2050 (mono).
Zhotovenie meracieho panela so stabilizátorom LM7805.
Zhotovenie meracieho prípravku so znižujúcim meničom MP2307DN.
Príprava maturitných tém na TČOZ pre IV.B a IV.C triedu.
Člen predmetovej maturitnej komisie na SPŠT pre IV.B a IV.C triedu.
Člen skúšobnej komisie pre odbornú spôsobilosť v elektrotechnike (§21).
Krúžková činnosť – Krúžok elektrotechniky.
Priebežné vzdelávanie: Využívanie interaktívnych technológií a interaktívnej tabule
v edukačnom procese (15 kreditov)
Školenie o poskytovaní prvej pomoci.

Mgr. Stanislav Vojtko
-

Tvorba ŠkVP – príprava učebných osnov a tematických plánov.
Týždeň vedy a techniky – zabezpečenie materiálu, práca so žiakmi ZŠ.
Propagácia školy na rodičovskom združení 7. ZŠ na Vinbargu.
Vypracovanie maturitných tém na TČOZ maturitnej skúšky.
Činnosť predsedu PK.
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-

-

Vypracovanie testov a príprava skúšok odbornej spôsobilosti podľa §21 Z.z. vyhlášky č,
508/2009.
Predseda skúšobnej komisie pre odbornú spôsobilosť v elektrotechnike (§21).
Uvádzajúci učiteľ pre Ing. Mgr. Janu Furmanovú.
Spolupráca na projekte ERASMUS+ (projekt bol úspešný, žiaci sa zúčastnia odbornej stáže
v Rakúsku).
Spolupráca pri tvorbe nového študijného odboru – informačné a sieťové technológie.
Podieľanie sa na zavádzaní kurzov odbornej spôsobilosti elektrotechnikov pre §21, §22, §23
pre širokú verejnosť.
Spolupráca na vytvorení projektovej dokumentácie elektroinštalácie v nových učebniach
školy a školského internátu, odborná konzultácia k inštalácii v telocvični, realizácia novej
inštalácie v priestoroch školskej údržby – kovodielňa a drevodielňa.
Oprava elektrickej inštalácie v priestoroch školy.

Súťaže žiakov
- Zenit v elektronike – Patrik Sidor (III.B) – 2. miesto v krajskom kole v kategórii A
(žiaci 3. a 4. ročníka stredných škôl) 27.11.2018 a postup do celoštátneho kola.
- Zenit v elektronike – Patrik Sidor (III.B) – 12. miesto v celoštátnom kole v kategórii A
(žiaci 1. a 2. ročníka stredných škôl) 11.2.2019 –14.2.2019.

Vypracoval: Mgr. Stanislav Vojtko
predseda PK

Predmetová komisia
informatiky
Zloženie predmetovej komisie:
Predseda PK:

RNDr. Oľga Poliaková

INF,TIU, CVI, PCI, RPJ, POG

Členovia:

Mgr. Dana Janečková
Ing. Ľudmila Skoncová
Mgr. Jakub Grohoľ

INF, PCI, PRO, RPJ, API, ROB
INF
API, INF, CVI, PRO
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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 a informačné a sieťové technológie. Spolu pripravujú
hodinové dotácie, osnovu a materiály pre predmety nový študijný odbor.
PK pripravovala tematické výchovno -vzdelávacie plány pre jednotlivé predmety a ročníky. V
daných predmetoch k výučbe boli vypracované prípravy na vyučovacie hodiny typové kontrolné
písomky, zadania. 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 ročníkových projektov pre
ďalší školský rok.

Naša komisia sa zapojila do prezentácie odboru počas Týždňa vedy a techniky na našej škole.

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

IT Akadémia
RNDr. Oľga Poliaková pracuje ako expert v IT akadémii.
Školenia vrámci IT akadémie:
RNDr. Oľga Poliaková
-

Dáta a ich prezentácia (UPJŠ)
Výučba pokročilejších techník programovania a programovnaie mobilných zariadení (UPJŠ)
Objektové programovanie a prezentácia dát (UPJŠ)
Moderné metódy vyučovania informatiky na SŠ zamerané na konceptuálne porozumenie
UPJŠ)
Internet vecí (TUKE)
Informatika v prírodných vedách a matematike (UPJŠ)
Programovanie mikroprocesorových systémov na SŠ (UPJŠ)

Mgr. Dana Janečková
-

Výučba pokročilejších techník programovania a programovnaie mobilných zariadení (UPJŠ)
Objektové programovanie a prezentácia dát (UPJŠ)
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-

Internet vecí (TUKE)
Informatika v prírodných vedách a matematike (UPJŠ)
Programovanie mikroprocesorových systémov na SŠ (UPJŠ)

Ing. Mgr. Jana Furmanová
-

Úvod do počítačových sietí (TUKE)
Programovanie mikroprocesorových systémov na SŠ (UPJŠ)

Mgr. Jakub Grohoľ
-

Úvod do počítačových sietí (TUKE)
Objektové programovanie a prezentácia dát (UPJŠ)
Počítačové systémy (UPJŠ)

Krúžková činnosť:
RNDr, Oľga Poliaková
- Mladý webdizajnér
Činnosť RNDr. Poliakovej a Mgr. Janečkovej:
Spolupracovali na podkladoch k rozvojového projektu „Podpora budovania regionálnych
centier vzdelávania v najmenej rozvinutých okresoch na rok 2019“.
Zorganizovali spolu exkurziu I.C a III.C a návštevu na druhom ročníku výstavy IT SHOW.
Toto podujatie je zaujímavou prehliadkou noviniek zo sveta IT technológií. Predstavili sa tu
vystavovatelia a spoločnosti ako DATACOMP, EPSON, TOUCHIT, SAMSUNG, TP-LINK,
LENOVO, MI, MICROSOFT, či DELL. Veľkému záujmu sa na výstave tešila najmä virtuálna
realita, vystavené modely dronov a hráčska zóna.
Šťastie sa na nás usmialo v tombole, a to v podobe 3. ceny, ktorou bola tlačiareň v hodnote
150 EUR. Exkurzia pokračovala na Strojníckej fakulte TUKE v Košiciach, konkrétne na Katedre
robotiky. Žiaci navštívili rôzne učebne a v špecializovaných laboratóriách si mohli vyskúšať
riadenie servisných robotov cez programovateľnú jednotku pendant. Zaujímavé tiež bolo
pozorovať, ako pracujú pneumatické pohony, rovnako videli aj model Pneumobilu. Ide o prvý
automobil s pneumatickým motorom na Slovensku, ktorý sa prezentoval v medzinárodnej súťaži
Pneumobil 2018 v Egeri. Okrem toho mali možnosť vidieť robota, ktorý skladal rubikovu kocku
a ďalšie zaujímavé robotické stavebnice.
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Obidve plnia Sieťový akademický program - Cisco Networking Academy. Sieťový akademický
program - Cisco Networking Academy sa rozvíja na našej škole už piaty rok. Mgr. Janečková
vyučuje prvý semester CCNA: Introduction to Networks, RNDr. Poliaková druhý semester.
V tomto školskom roku úspešne 1.semester zvládlo 25 z 32 študentov, 2.semester zvládlo 7 zo
13 študentov. Úspešní absolventi získavajú certifikát/osvedčenie o absolvovaní kurzov.

Činnosť Mgr. Janečkovej, Mgr. Grohoľa:
prezentácia odboru na DOD,
projekt Digitálna škola online ČSOB 2018
Činnosť RNDr. Poliakovej, Ing. Skoncovej:
Spoločne organizovali 4. ročník súťaže na našej škole: KREATÍVNA INFORMATIKA
1. téma: PREČO SPŠT . . .
1. miesto Katrenič Adam 2.C
2. miesto Vertaľ Jozef 2.C
3. miesto Kocúr Dávid 2.B
2. téma: ŽI A NECHAJ ŽIŤ ( STOP ŠIKANE )
1. miesto Havirová Dominika 2.A
2. miesto Šoltýs Marek 2.B
3. miesto Kocúr Dávid 2.B
3. téma: NEBEZPEČNÝ ODPAD OKOLO NÁS
1. miesto Kušnier Roman2.B
2. miesto Katrenič Adam 2.C
3. miesto Hudák Lukáš 3.C
Činnosť RNDr. Poliakovej:
So študentmi TL –bloku informatika sa zapojila aj tento rok do súťaže ZENIT.
Školské kolo ZENIT v programovaní – WebDeveloper, Grafik bolo 17. októbra 2018
- Vyhodnotenie kategórie Grafik:
1. miesto Anton Fecko IV.C
2. miesto Peter Paľa IV.C
3. miesto Branislav Čunta IV.C
- Vyhodnotenie kategórie WebDeveloper:
1. miesto Dávid Puzder III.C
2. miesto Simon Kravec III.C
3. miesto Simon Soroka IV.C
Krajské kolo súťaže ZENIT v programovaní sa konalo v stredu 22. novembra 2018 na Strednej
priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove.
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V kategórii WebDeveloper žiaci mali štyri hodiny na tvorbu dynamického webu. Cieľom súťažnej
práce bolo vytvorenie webu pre firmu ZEN&HAR, ktorá sa venuje renovácii veteránov. Stránka
mala obsahovať sekcie: Úvod, Služby, Naša práca, Rezervačka. WebDeveloperi tvorili web
pomocou HTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript, využívali frameworky Laravel, Nette, jQuery,
Bootstrap.
V kategórii Grafik zadaním bolo vytvoriť vizuálny koncept pre nadchádzajúcu výstavu súčasnej
fotografie. Projekt pozostával z troch praktických úloh: vytvorenia pozvánky, bulletinu a plagátu.
Študenti využívali pri práci podľa organizačno - technických pokynov súťaže programy Adobe
Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Bridge, Adobe InDesign, Adobe Acrobat.
- Vyhodnotenie kategórie Grafik
1. miesto Anton Fecko zo IV.C a získal tým postup do celoštátneho kola za Prešovský kraj.
3. miesto Branislav Čunta zo IV.C
4.miesto Jakub Cingeľ z I.C.
- Vyhodnotenie kategórie WebDeveloper
4.miesto Dávid Puzder z III.C
5.miesto Simon Kravec z III.C.
Celoštátna súťaž Grafik sa konala od 12. do 14. februára 2019 na SŠ - SOŠ elektrotechnickej v
Banskej Bystrici. Zadaním pre kategóriu Grafik bolo vytvoriť kompletne vynovený vizuál pre
TANAP. Študenti pracovali dva dni. Prvý deň 4 hodiny poobede. Druhý deň 4 hodiny ráno a 3 a pol
hodiny poobede.
Počas prvého dňa mali vytvoriť: grafický návrh domovskej stránky webu pre TANAP s jednou
podstránkou, verziu web stránky pre mobilné zariadenia. Počas druhého dňa vytvárali: skladaciu
brožúru s informáciami o faune TANAPu, hlavičkový papier, obálku, poštovú známku, veľkú
informačnú tabuľu, mini informačnú tabuľu, turistickú informačnú tabuľu.
Anton Fecko získal 2.miesto v celoštátnom kole súťaže ZENIT v programovaní 2018 v kategórii
Grafik.

Organizovala na škole celoslovenskú súťaž Expert Geniality Show 2018/2019. 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

1.C

Majdák Juraj

Do you speak English?

40.

Expert O12

2.C

Kendra Timotej

Svetobežník

9.
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Expert O34

3.C

Hudák Lukáš

Góly, body, sekundy

33.

Dejiny, udalosti, umenie

14.

Svetobežník

28.

Expert O34

4.C

Fecko Anton

Do you speak English?

5.

Expert O34

4.C

Havir Ján

Góly, body, sekundy

26.

Mozgolamy

12.

Góly, body, sekundy

23.

Expert O34

4.C

Bolišinga Tomáč

Zorganizovala exkurziu vo firme WAME s vybranými žiakmi s informatickým zameraním,
pripravujúcimi sa na súťaž Zenit.
S tímom 7 študentov z III.C sa zapojila do projektu Región IT riešení v spolupráci s PSK a firmou
UNICORN, kde boli vybratí medzi 10 najlepších tímov a ďalší rok budú pracovať na spoločnom
projekte, menovite: Dávid Puzder, Simon Kravec, Matúš Volk, Šimon Majirský, Peter Dinis, Matej
Kaliňák, Michal Džambík.

Spolupracovala na tvorbe projektu Erasmus+ pre študentov technického lýcea bloku informatika s
možnosťou organizovať zahraničnú odbornú stáž pre študentov v Českej republike. Projekt bol
úspešný, 10 študentov budúcej IV.C sa stáže zúčastní v ďalšom školskom roku 2019/20.
Zorganizovala pre svoju triedu III. C exkurziu vo firme Panasonic v Starej Ľubovni pre zameranie
elektrotechnika a exkurzie vo firmách Davo advertising a v agentúre EXO reklama v Starej
Ľubovni. Tie boli smerované pre žiakov bloku informatika.

Ako predsedníčka PK informatiky 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.
Vypracovala: RNDr. Oľga Poliaková
predsedníčka PK
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Predmetová komisia
telesnej a športovej výchovy
Zloženie predmetovej komisie:
Predseda PK:
Členovia PK:

Mgr. Jaroslav Stach
Mgr. Ľuboš Falat

Počas školského roku sme žiakov pripravovali v futbalovom, volejbalovom, posilňovacom
a florbalovom krúžku.
Naši žiaci sa zúčastnili všetkých športových súťažiach okrem volejbalu dievčat. Sme víťazi
okresného kola v stolnom tenise, druhé miesto sme obsadili vo futsale chlapcov a tretie miesto
v hádzanej chlapcov. Radoslav Voľanský je víťazom okresného a krajského kola v atletike v behu
na 110m cez prekážky. Na MSR sa umiestnil na 4.mieste. Vo všetkých ostatných športoch sme
získali nešťastné 4 miesta.
Úspešne sa zrealizoval lyžiarsky výcvik v Drienici pre druhé ročníky s finančnou podporov štátu.
Inštruktormi boli učitelia TSV, Mgr. Renáta Popovcová a externý inštruktor Mgr. Vladimír Jacenko
a zdravotník p.Baran . Treba vyzdvihnúť vysoký záujem našich druhákov a v neposlednom rade aj
vzorné správanie počas LVK. Naši prváci tohto roku absolvovali polročný plavecký kurz. Hodiny
za plaváreň boli hradené zo združenia rodičov pri SPŠT v Bardejove. Na budúci rok plánujeme
finančnú spoluúčasť žiakov. V septembri 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.
Boli sme organizátori vo volejbale chlapcov. V spolupráci so žiackou školskou radou sme
uskutočnili školské kolo vo futsale- valentínsky turnaj, volejbale dvojíc a v plážovom volejbale
v rámci olympijského dňa. Týmto ďakujeme Mgr.Chovancovej a Mgr.Janečkovej za
bezproblémovú spoluprácu. V tomto roku sa rozbehli stredoškolské hry PSK. My sme organizovali
okresné kolá v bowlingu, streetbale a minivolejbale. Týchto súťaží sa zúčastnili iba školy patriace
pod správu PSK. Za bardejovský okres bol organizáciou týchto súťaží zodpovedný regionálny
koordinátor Mgr. Ľuboš Falat. V ďalšom školskom roku sa plánuje rozšíriť počet týchto súťaži
o miniflorbal a minifutsal.
Na záver sa chcem poďakovať našim členom a aj všetkým kolegom, ktorý našich žiakov v športovej
činnosti podporujú.

Vypracoval: Mgr. Jaroslav Stach
predseda PK
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2. Činnosť výchovného poradcu a koordinátorov
Správa o činnosti výchovného poradcu za školský rok 2018/2019
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 pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie Bardejov a Súkromným centrom špeciálnopedagogického poradenstva Bardejov.
S psychológmi CPPPaP Bardejov sa uskutočnili besedy pre žiakov prvého ročníka zamerané
na adaptáciu žiakov na nové prostredie a kolektív:
Ako sa správne učiť, Zdravá výživa a boj proti obezite a Ako čeliť agresivite a šikanovaniu
v školách. Pre žiakov druhého a tretieho ročníka sa uskutočnili besedy v spolupráci so psychológmi
CPPPaP v Bardejove zamerané na vzťahy v kolektíve: Medzigeneračné vzťahy a Citové vzťahy
mladých ľudí. Pre žiakov štvrtého ročníka sa uskutočnili besedy na tému Stres a zvládanie
záťažových situácií 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 SPŠT ( 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 75 končiacich študentov, 36 študentov podalo prihlášku na vysokoškolské štúdium,
celkovo bolo potvrdených 56 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
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
a pomaturitného štúdia napr. T-Systems Slovakia.
Boli mapované vzdelávacie aj výchovné problémy. Ku koncu školského roka je na škole
stav evidovaných žiakov s poruchami učenia: v prvom ročníku 0 žiakov s IVP plánmi, v druhom
ročníku 1 žiak s IVP plánmi, v treťom ročníku sú evidovaní 2 žiaci s IVP plánmi, vo štvrtom ročníku
boli evidovaní 5 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 2018 bol organizovaný Týždeň vedy a techniky, kde si žiaci základných škôl mali
možnosť vyskúšať formy štúdia na SPŠT. Zúčastnilo sa ho 9 ZŠ – 284 žiakov. Týždeň vedy
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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 2019 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
výchovný poradca

Správa o činnosti žiackej školskej rady pri SPŠ v Bardejove

V školskom roku 2018/2019 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 stal žiačka 4. C triedy Dávid Košša. Vo voľbách si členovia ŽŠR
vybrali aj podpredsedu Jakuba Plaskoňa z III.C, Timoteja Kendru –II.C (tajomníka), Benjamína
Pšenčíka – II.A (finančného manažéra) a Lenku Andrejovskú – IV.A (zástupkyňu pre styk
s verejnosťou). Žiakov v Rade školy pri SPŠ zastupoval predseda ŽŠR Dávid Košša, ktorý bol
právoplatne zvolený v tajnom hlasovaní. Zasadnutia ŽŠR sa konali 1x za týždeň, ale aj častejšie
podľa potreby. Dvakrát v školskom roku sme na zasadnutí privítali vedenie školy a spoločne riešili
návrhy a problémy zo strany ŽŠR.

Aktivity ŽŠR v školskom roku 2018/2019
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
2018/2019. Počas celého školského roka sme sa aktívne vyjadrovali k podstatným otázkam,
návrhom a opatreniam školy. Prostredníctvom koordinátora ŽŠR prekladali členovia vedeniu školy
stanoviská a podnety, na ktorých sa študenti a koordinátor dohodli na stretnutiach.
● Aj 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 III.C, na druhom mieste sa umiestnila trieda I. B, ktorá získala za zaslúžené 2.
miesto odmenu „Žolík“ pre každého žiaka triedy v školskom roku 2019/2020, a podľa získaných
bodov 3. miesto obsadila trieda II.A, za čo jej patrí odmena „Deň organizovaného voľna v budúcom
školskom roku. Ak by niekto mál nejaké návrhy, aby sme túto súťaž zatraktívnili, privítame každý
nápad.
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● V novembri /16.11.2018/ 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.
● Dňa 30.11. 2018 navštívili žiaci našej školy Centrum sociálnych služieb v Bardejove na
Wolkerovej ulici. Medzi obyvateľov centra zavítali krátkym hudobným darčekom, ktorý si
pripravili žiaci pod vedením pána učiteľa Mgr. Marinka.
● 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.
● Predvianočný čas sme si spríjemnili aj vianočným programom, ktorý pripravila so žiakmi Mgr.
Hrubá a členovia ŽŠR ponúkali posledný predprázdninový deň všetkých v škole prítomných
sladkým koláčikom, ktorí zabezpečili v spolupráci so svojimi rodičmi. Poďakovanie patrí vedeniu
školy, ktoré nám zabezpečilo z jedálne pri SPŠT sladký punč.
● Január patril už tradične PLESU PRIEMYSLOVÁKOV /25.1.2019/, ktorý sa znova konal v
spoločenskej sále Jasu. Obohatený bol o kultúrny program a bohatú tombolu.
● Február bol aj športový a ŽŠR v spolupráci s učiteľmi telesnej a športovej výchovy usporiadali
valentínsky turnaj vo FUTSALE. A taktiež sme si valentínsky deň spestrili nástenkami vo vestibule
školy a sladkým prekvapením.
● V marci sme pri príležitosti DŇA UČITEĽOV usporiadali krátke posedenie, na ktorom žiaci
poďakovali pedagógom za ich prácu.
● Apríl patril DŇU NARCISOV. Podarilo s nám vyzbierať peknú sumu a aj takýmto spôsobom
sme sa snažili podporiť onkologických pacientov.
● Pri príležitosti Dňa Zeme, ktorý si každoročne pripomíname 22,apríla sa ujali žiaci I.C triedy
a II.A okolia našej školy, ktoré svedomito odbremenili od odpadkov a smetí. Túto akciu sme
organizovali v spolupráci s koordinátorov enviromentálnej výchovy Ing. Hovancovou.
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 (Dávid Košša
zo IV.C a Lenka Andrejovská zo IV.A) 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.

Vypracovali: Mgr. Martina Chovancová a Mgr. Dana Janečková,
koordinátorky ŽŠR
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SPRÁVA KOORDINÁTORA FINANČNEJ GRAMOTNOSTI
ZA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019
Táto hodnotiaca správa je vychádza z plánu práce koordinátora pre finančnú gramotnosť na
šk.r.2018/2019.
V úvode školského roka 2018/2019, 10.septembra na Strednej priemyselnej škole v
Bardejove sa pri príležitosti Dňa finančnej gramotnosti v spolupráci s riaditeľom pobočky Prima
banky v Bardejove Ing. Lopatkom uskutočnila pre žiakov prvých ročníkov prednáška na tému:
Základné pojmy z finančnej gramotnosti. Prednášku zorganizovala Mgr. Marienka Kravcová. Jej
cieľom bolo nadviazať na platný Národný štandard finančnej gramotnosti. Ten definuje finančnú
gramotnosť ako „schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie
vlastných finančných zdrojov s cieľom osvojiť si zodpovedné celoživotné finančné správanie.
Súčasťou besedy bolo vo forme testu odpovedať, čo vedia o hospodárení v ich domácnostiach,
a vyčísliť výdavky svojich rodičov.
V dňoch 10. – 14. decembra 2018 sa naša škola pod vedením pani zástupkyne Ing. Mgr. Heleny
Labancovej znova zapojila do 2. ročníka trojkolovej Ekonomickej olympiády, ktorú organizuje
Inštitút ekonomických a spoločenských analýz INESS. Do online testovania sa zapojili žiaci II.B,
II.C, III.C a IV.A.
V školskom kole žiaci vyplňovali online test, ktorý mal časový limit 40 minút, a po jeho
odoslaní bol test automatický vyhodnotený. Vzdelávací cyklus Finančná akadémia je interaktívna
forma vzdelávania, umožňujúca študentom otestovať si svoje finančné rozhodnutia na konkrétnych
modelových situáciách.
Už niekoľko rokov úspešne spolupracujeme s Nadáciou Partners group sk., ktorá
prostredníctvom svojich odborných garantov vedie súbor prednášok na témy z oblasti sveta financií.
Lekcie Finančnej akadémie mapujú sektory finančného trhu a prinášajú študentom odborné základy
vychádzajúce z Národného štandardu finančnej gramotnosti, ako aj praktické a užitočné informácie.
Na strednej priemyselnej škole technickej v Bardejove žiaci zaujímavou cestou dostávajú návod,
ako robiť správne finančné rozhodnutia ešte skôr, ako dostanú do rúk svoju prvú výplatu.
Dňa 20.marca 2019 naši žiaci 4.ročníka absolvovali ďalšiu lekciu o investovaní S istotou do rizika.
Získali informácie o finančných trhoch a spôsoboch investovania sprostredkované lektormi Lukáš
Čerkala a Štefan Pekár-Hudák. Žiaci nadviazali na sériu prednášok z minulého školského roka
a aby zodpovedne vstúpili do života po strednej škole s vlastnými financiami.
Vysvetľovali sa pojmy, ktoré by mal ovládať každý z nás, a to: pojmy súvisiace s platobným stykom
ako bežný účet, číslo bankového účtu, disponibilný zostatok, devízový účet, platobná karta, debetná
karta, IBAN, pojmy súvisiace s úverovými produktmi ako úrok, úroková sadzba, fixná úroková
sadzba, hypotéka, kreditná karta, povolené prečerpanie (kontokorent), ročná percentuálna miera
nákladov (RPMN), spotrebiteľské úvery, stavebný úver, istina, pojmy súvisiace s investovaním a
sporením ako investovanie, cenný papier, podielový fond, sporenie, sporiaci účet.
V dňoch 5. – 6. marca 2019 sa na pôde školy uskutočnilo školenie pre
žiakov druhého ročníka v rámci finančnej gramotnosti pod vedením lektorov OTP READY
NADÁCIE, ktoré sprostredkovala pani zástupkyna Ing .Mgr. Helena Labancová. Obsah školenia
bol prispôsobený požiadavkám Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.2, vydaného
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MŠVVaŠ SR. Žiaci si zážitkovou formou osvojili nielen informácie, ale aj zručnosti a správne
postoje k finančným riešeniam.
Prehľad tém zo Štandardu
Plánovanie, príjem a práca

finančnej

gramotnosti,

ktorým

sa

žiaci

venovali:

Čiastková kompetencia 1: Identifikovať zdroje osobných príjmov
Čiastková kompetencia 2: Vypracovať finančný plán
Čiastková kompetencia 3: Vysvetliť daňový a odvodový systém
Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov
Čiastková kompetencia 1: Poznať a zosúladiť osobné, rodinné, spoločenské potreby
Čiastková kompetencia 2: Prijímať finančné rozhodnutia so zvažovaním alternatív a ich dôsledkov
Sporenie a investovanie
Čiastková kompetencia 1: Vysvetliť, ako sporenie prispieva k finančnej prosperite
Čiastková kompetencia 2: Vysvetliť pojem riziko a pojem poistenie

V priebehu apríla 2019 Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť a. s. realizovala
na našej škole dotazník so žiakmi na tému: Priprav sa na budúcnosť už teraz. Vyplnením dotazníka
mali možnosť zapojiť sa aj do súťaže a vyhrať tak vecné ceny.
Žiaci prvých ročníkov pokračovali aj v tomto školskom roku vo „finančnom“ vzdelávaní
prostredníctvom OTP READY Nadácie prostredníctvom Ing. MARTINY HUDÁKOVEJ
v závere školského roka v mesiaci jún 2019, 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)
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
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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: Mgr. D. Janečková
koordinátorka

SPRÁVA KOORDINÁTORA E-TESTOVANIA 2018/2019
V čase od 20.10.-26.10. 2019 sa naša škola zapojila do testovania žiakov elektronickou formou.
Do e-testovania JESEŇ 2018 sa zapojilo spolu 550 škôl, z toho 150 stredných a 400 základných
škôl. V systéme e-Test sa otestovalo vyše 28 000 žiakov a celkom bolo zrealizovaných takmer
46 000 elektronických testov.
Na základe zverejnených Reportov s výsledkami žiakov z e-testovaní JESEŇ 2018 môžeme
vyhodnotiť e-testovanie JESEŇ 2018 nasledovne:

SJL_4.roc.SS_jesen2018 (4.A, 4.B, 4.C)
Priemerná úspešnosť celého výskumného súboru bola 52.4%.
Priemerná úspešnosť žiakov našej školy bola 47.7%.

Telefón:
+421544722450

Email:
skola@spsbj.svcmi.sk
sekretariat@sps-bj.vucpo.sk

Web:
http://www.spsbj.sk

IČO:
00161705

38

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
Komenského 5, 085 42 Bardejov

MAT_T2_1.roc.SS_jesen2018 (1.A)
Priemerná úspešnosť celého výskumného súboru bola 37.5%.
Priemerná úspešnosť žiakov našej školy bola 34.9%.

MAT_T1_1.roc.SS_jesen2018 (1. C, 1.B)

Priemerná úspešnosť celého výskumného súboru bola 48.2%.
Priemerná úspešnosť žiakov našej školy bola 52.8%.

MAT_4.roc.GYM_jesen2018
Priemerná úspešnosť celého výskumného súboru bola 36.6%.
Priemerná úspešnosť žiakov našej školy bola 27.1%.

AJB1_jesen2018 (VÝBER 4.A, 4.B, 4.C)
Priemerná úspešnosť celého výskumného súboru bola 51.1%.
Priemerná úspešnosť žiakov našej školy bola 64.0%.

Vypracovala: Mgr. D. Janečková

Správa koordinátora SOČ
Dňa 5.3.2019 sa v priestoroch školy uskutočnila školská prehliadka stredoškolskej odbornej
činnosti do ktorej zapojili iba dvaja žiaci III.A Jozef Mackanič a Jakub Zlacký.
Žiaci s prácou Stratené stavby Veľkej vojny obsadili prvé miesto a postúpili na krajské kolo.
Na krajskej prehliadke 42. ročníka SOČ, ktorá sa konala 5.4.2019 na Strednej priemyselnej škole
stavebnej v Prešove v sprievode konzultanta práce Ing. Popjaka sa žiaci umiestnili v silnej
konkurencii v kategórii 10 Stavebníctvo, geodézia, kartografia na piatom mieste.
Mgr. Stanislav Vojtko sa zúčastnil krajskej prehliadky ako člen okrskovej hodnotiacej komisie
v odbore 12 Elektrotechnika, hardware, mechatronika.
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Chcem sa poďakovať PhDr. Slavomírovi Ondrusovi ako konzultantovi práce, Mgr. Zuzane Hrubej
za gramatickú a štylistickú úpravu textu a Mgr. Stanislavovi Vojtkovi za členstvo v hodnotiacej
komisii.
Vypracoval : Ing. Ondrej Popjak
školský koordinátor SOČ

ŠKOLA PODPORUJÚCA ZDRAVIE
A BOJ PROTI OBEZITE

Projekt Škola podporujúca zdravie a boj proti obezite bol realizovaný pod vedením koordinátorky
Ing. Otílie Beňovej v spolupráci s vedením školy a koordinátormi pre mimoškolskú činnosť školy.

I.

V oblasti starostlivosti o fyzické zdravie a podpory telesného pohybu boli uskutočnené
činnosti: viď PK – telesná výchova

V oblasti zmeny zaužívaných stravovacích zvyklostí smerujúcich k racionálnej výžive
sa zrealizovalo:
1. „Svetový deň výživy“ dňa 16. októbra nás vyzýva k zdravému stravovaniu. Tento deň sme si
pripomenuli na našej škole „ jablkom pre zdravie“. Pri tejto príležitosti žiakom a zamestnancom
školy boli ponúknuté jablká vo vestibule našej školy.
II.

Výživa, významný faktor životného štýlu, ovplyvňuje naše zdravie. Nášmu zdraviu prospieva
zníženie energetického príjmu, príjmu tukov, sacharidov a soli v strave. Správna výživa sa
významnou mierou podieľa na našom zdravotnom stave a je hlavnou podmienkou prevencie
a liečby najvýznamnejších ochorení.
2. „Zdravá výživa a boj proti obezite“ bola témou besied, ktoré sa uskutočnili v dňoch 22. a 30.
novembra 2018 pod vedením Mgr.M. Feckovej z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
v Bardejove. Zúčastnili sa ich žiaci 1.A, 1.B. a 1.C tried.
Celoživotná správna životospráva je prevenciou obezity a ďalších civilizačných ochorení.
Neexistujú „dobré alebo zlé potraviny“, iba správna alebo nesprávna výživa.
Obezita svojimi komplikáciami skracuje dĺžku života a negatívne ovplyvňuje jeho kvalitu.
Vhodne zvolená strava má význam pri prevencii a liečbe mnohých ochorení. Zdravie pozitívne
ovplyvňuje plánovanie nákupov jedla, pomalé konzumovanie, vyvážená a pestrá strava, pridávanie
ovocia a zeleniny do každého jedla.
Žiaci vypĺňali dotazník o životospráve:
-Spotreba potravín a pokrmov
-Pohybová aktivita
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3. „Zdravá výživa a správne stravovanie“ bola témou školských nástenných novín. Cieľom bolo
poukázať na prevenciu nadváhy a obezity v rámci kampane „Odstráň obezitu“ , ktorá spôsobuje
vážne zdravotné problémy.
4. 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.
5. Chuť žiť – Poruchy príjmu potravy
Projekt Chuť žiť sa venuje aktuálnej téme porúch príjmu potravy. Táto problematika je aktuálna
u dievčat, chlapcov aj aktívnych športovcov. Zo zdanlivo nevinnej kontroly stravy a diétovania sa
môže stať veľký problém, ktorý pacienta ovládne a môže viesť až k smrti.
Dňa 8. novembra 2018 sa uskutočnil workshop na našej škole pre žiakov 2. ročníka pod témou
Poruchy príjmu potravy v rámci projektu Chuť žiť.Workshop viedla Valentína Sedileková, ktorej
príbeh odborne dopĺňali lekári, zdravotníci a nutriční špecialisti.
Žiaci sa interaktívnou formou dozvedeli :
-Aké sú dôsledky držania diéty v mladom veku
-Môže viesť diéta k poruchám príjmu potravy
-Mení sa postoj k človeku, keď je chudý/obézny
-Prečo mať rád vlastné telo
-Aké sú mýty a fakty o poruchách príjmu potravy
-Aké je to prejsť si touto chorobou
-Ako rozoznať poruchy príjmu potravy u druhých a ako im pomôcť
-Čo sú skutočné poruchy príjmu potravy
-Prečo sú nebezpečné
-Ako sa stravovať
Poruchy príjmu potravy sú závažným duševným ochorením, ktoré postihujú pacienta fyzicky aj
psychicky a môžu mať až smrteľné následky. Preto to ochorenie netreba podceňovať.
6. Téma „Poruchy príjmu potravy a zásady zdravej výživy“ bola predmetom školských nástenných
novín so zdôraznením, že nesprávna výživa zvyšuje náchylnosť ku stresu.
7. Významným svetovým dňom je „Medzinárodný deň mlieka“, ktorý si pripo- míname 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.
8. 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 :
1. V triedach, na medziposchodiach a vo vstupnej hale sa aktualizujú nástenné noviny k určeným
témam a významným udalostiam.
2. Zabezpečená je starostlivosť o kvetinovú výzdobu v triedach a na chodbách, žiaci využívajú
uzamykateľné šatníkové skrinky umiestnené na chodbách.
3. V spolupráci s triednymi učiteľmi dbáme o udržiavanie čistoty tried, sociálnych zariadení a
poriadok na chodbách.
4. Žiaci využívajú oddychové miesta pri bufete školy a na chodbách sú lavičky, ktoré im slúžia
počas prestávok a voľných hodín.
5. Na hodinách ekológie boli uskutočnené prednášky na tému Ochrana životného prostredia, ktorá
je i témou nástenných novín.
6. O 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:
1.V rámci účelových cvičení a kurzu na ochranu života a zdravia sa konali prednášky na tému
Poskytnutie prvej pomoci a Zdravotná príprava
2.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.
Žiaci sa dozvedeli o faktoroch podieľajúcich sa na kvalite duševného zdravia, najčastejších
poruchách a problémoch duševného zdravia, ich symptómoch a možnostiach pomoci. Súčasťou
témy bola psychohygiena a prevencia duševnej záťaže.
Cieľom bolo zdôrazniť, že duševné zdravie je dôležitým predpokladom zvládania nárokov života,
a to pozitívnych ako aj negatívnych vplyvov na psychiku človeka.
Duševné zdravie má pre človeka veľký význam a je podmienkou prevencie ako aj liečby
najvýznamnejších ochorení.
3.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.
4. Stres a zvládanie záťažových situácií
Dňa 14. 2. 2019 sa žiaci 4.C triedy zúčastnili besedy pod vedením sociálneho
pedagóga, Mgr. Slavky Benkovej-Rybárovej na tému Stres a zvládanie záťažových situácií.
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Obsahom besedy bolo:
- stres, jeho prítomnosť v živote
- definícia stresu
- prejavy – fyzické a psychické
- dôsledky stresu – pozitívne a negatívne
-stresory – fyzikálne, sociálne, psychické, organizačné, životné udalosti a okolnosti
- vplyv minulých zážitkov a skúsenosti na stres
- myšlienky, emócie a stres
- prevencia stresu – príprava na stres (zlepšenie časového manažmentu, predchádzanie stresu,
ktorému môžeme zabrániť), životný štýl, porozumenie a regulácia myšlienok a emócií, relaxácia,
dychové cvičenia, šport, čas pre seba, čas trávený s inými, otvorené myslenie, venovanie sa
záujmom…
-prítomnosť stresu v živote je prirodzená a nevyhnutná, dôležité je
to, ako s ním zaobchádzame, byť si vedomý, čo nás stresuje najviac, čo s tým môžeme urobiť, kam
sa môžeme posunúť … nevyhýbať sa stresu, je to úniková reakcia, stres sa naučiť prekonávať a
zvládať, to je podstatné.
Stres má nepriaznivý vplyv na zdravie človeka. Nadmerný stres ohrozuje telesné aj psychické
zdravie človeka a môže ho vážne poškodiť. Preto je treba tejto téme venovať náležitú pozornosť.
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.
Vypracovala: Ing. Beňová Otília
Koordinátorka projektu ŠPZ a boj proti obezite

SPRÁVA O ČINNOSTI SČK
SČK na škole pracoval v tomto školskom roku pod vedením Mgr. Jajkovej v spolupráci s vedením školy
podľa platných pedagogicko-organizačných pokynov na šk. rok 2018/2019 a plánu koordinátora.
Činnosť SČK bola zameraná na získavanie prvodarcov krvi. Tradične sa v novembri organizuje
ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI a vo februári VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI. Cieľom týchto akcií je
osloviť a motivovať mladých ľudí, aby sa stali bezpríspevkovými darcami krvi, spolu šírili myšlienku
darcovstva, a tak pomohli zabezpečiť dostatok krvi pre potreby ľudí, ktorí sú na takúto pomoc odkázaní.
Záujem zo strany študentov starších ako 18 rokov bol značný, no nie všetci mohli zo zdravotných dôvodov
darovať krv v dohodnutom termíne. Tí, ktorých zo zdravotných dôvodov vylúčili z darovania krvi, sa aspoň
dozvedeli o svojom zdravotnom stave niečo viac. Motiváciou pre študentov bol určite dobrý pocit, že mohli
pomôcť niekomu, kto bude túto životodarnú tekutinu potrebovať. Preto našim žiakom patrí veľká vďaka
nielen za ich odvahu ísť na hematologicko - transfúzne oddelenie nemocnice a darovať krv, ale hlavne za ich
správny postoj k životu v ich mladom veku .
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.
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Pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším” sme v spolupráci so žiackou školskou radou zorganizovali návštevu
domova dôchodcov s krátkym kultúrnym programom a pohostením. Dôchodcovia sa návšteve žiakov veľmi
potešili aj si s nimi zaspievali.
V ďalšej činnosti sme sa zamerali na úzku spoluprácu s viacerými odborníkmi zo spoločenskej i odbornej
oblasti týkajúcej sa danej problematiky. Na škole sa uskutočnili nasledujúce prednášky na rôzne témy:
- prednáška na tému „Alzheimerova choroba“ s Mgr. Janou Müllerovou z Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva spojená s tréningom mozgu pre tretí ročník,
- „Stres a zvládanie záťažových situácií“ – efektívne zvládanie záťažových situácií v škole s Mgr. Slávkou
Benkovou-Rybárovou z CPPPaP v Bardejove pre 4. ročník,
- „Zdravý životný štýl” v prvom a druhom ročníku s Mgr. Janou Müllerovou spojená s poradenstvom zdravej
výživy,
- „Kto je kto v triede“ – adaptácia študentov prvého ročníka v školskom prostredí – Mgr. Slávka Benková –
Rybárová.
Nezorganizovalo sa vyšetrenie krvi prístrojom „REFLOTRON” pre 18-násť ročných žiakov, ktorí o to
prejavili záujem pre nedostatok materiálu. Nezorganizovali sa aj niektoré besedy pre vyťaženosť
prednášajúcich.
Priebežne počas školského roku boli propagované významné medzinárodné dni a akcie prostredníctvom
nástenky, napr. kampaň „MOST“, svetový deň Alzheimerovej choroby – 21. september, „Deň duševného
zdravia“ – 10. október, svetový deň obezity, 4. február – „Svetový deň boja proti rakovine“ , „21.3.
SVETOVÝ DEŇ ZDRAVÉHO SPÁNKU“, „Týždeň mozgu“ najčastejšie mýty o mozgu, typy pre lepšiu
pamäť, „Svetový deň zdravia“, „Svetový deň astmy, „Svetový deň hygieny rúk“.
Pri príležitosti Dňa narcisov sa šiesti naši žiaci (2. a 3. ročník) zapojili do prevádzania finančnej zbierky
v spolupráci s Ligou proti rakovine, pobočka Bardejov.
V júni sme sa zúčastnili zdravotníckej súťaži organizovanej SČK - DPP. Naši žiaci sa umiestnili na šiestom
mieste. Súťažili stredné školy z Bardejova a Starej Ľubovne.
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 akcie a prácu SČK je značný záujem zo strany žiakov.
Vypracovala: Mgr. Mária Jajková

Správa o činnosti koordinátora pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu
Koordinátor pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu pracoval v tomto školskom roku podľa
platných pedagogicko – organizačných pokynov podľa plánu práce koordinátora.
Výchova k manželstvu a rodičovstvu má v systéme vzdelávania veľký význam. Mladý človek
predchádza práve v období stredoškolského štúdia procesom sebapoznávania, utvárania sociálnych
vzťahov a kontaktov. Práve škola má výrazný potenciál dosiahnuť zvýšenie emočnej inteligencie,
empatie, tolerancie, zodpovednosti, ktorá človeku zvyšuje šance rozumieť sebe aj iným, konať
správne a morálne.
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Ciele výchovy k manželstvu a rodičovstvu sú nasledujúce:
- zorientovať žiakov v oblasti sociálno-psychologickej, definovať pojmy priateľstvo, láska, sex,
manželstvo, rodina, rodičovstvo
- viesť žiakov k osobnej zodpovednosti, v pravom význame poznať obsah pojmov zodpovednosť,
vernosť, dôvera, empatia, rodinná harmónia, rodičovské roly
- vznik a vývoj vzťahov – chodenie, dvorenie, zaľúbenie, láska, sexuálna výchova, pohlavne
prenosné choroby
- zdravotné a psychologické predpoklady pre manželstvo a rodičovstvo. Význam harmonických
vzťahov pre pokojný rodinný život a zdravý vývoj dieťaťa. Riešenie konfliktov, vzťahy
v rodine, autorita, zodpovednosť, tolerancia ako nástroje šťastnej rodiny
- poukázať, ako vplýva rozvod rodičov na duševný stav a ďalší vývin dieťaťa
- objasniť sociálne a zdravotné aspekty plánovaného rodičovstva
AKTIVITY KOORDINÁTORA PRE VÝCHOVU K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU:
PREDNÁŠKY A BESEDY:
V rámci tejto oblasti boli žiakov v spolupráci s Mgr. Slávkou Benkovou – Rybárovou z Centra
pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Bardejove zrealizované prednášky
a besedy na nasledovné témy. Prednášku absolvovali vždy všetky tri triedy v danom ročníku.
1. ročník
HIV / AIDS – december 2018 – pri príležitosti Svetového dňa boja proti HIV
Počas prednášky boli žiaci informovaní o nástrahách neviazaného sexuálneho života, o možnostiach
infikovania vírusom HIV a rovnako aj o možnostiach, ako sa pred ním chrániť. Lektorka tiež
apelovala na zodpovedný prístup k svojmu telu, k sexualite ako takej a vyzvala žiakov k sexuálnej
zdržanlivosti, v prípade aktívneho sexuálneho života k vernosti ako prevencii nákazy HIV.
2. ročník
Medzigeneračné vzťahy – apríl 2019
Témou prednášky boli vzťahy medzi mladšími a staršími, teda medzi rozličnými generáciami,
pričom sa lektorka sústredila na vzťah rodič – dieťa, ktorý práve vo veku našich študentov býva
často poznačený rôznymi konfliktmi vyplývajúcimi z rôznych názorov či už na správanie, známky
či požiadavky detí. Lektorka na žiakov apelovala, aby boli voči rodičom empatickí, aby si ich vážili,
nakoľko sa o nich celý život starajú, na druhej strane však poukázala na potrebu vedenia dialógu
a nájdenia kompromisov, ktoré by boli prípustné pre obe strany.
3. ročník
Citové vzťahy mladých ľudí – február 2019
Témou tejto prednášky bolo prežívanie, pocity, emócie a nadväzovanie vzťahov mladých ľudí.
Práve v treťom ročníku, teda vo veku 17-18 rokov zažíva mládež prvé lásky, ale aj prvé sklamania,
čo bolo dôvodom výberu tejto témy. Lektorka počas besedy diskutovala so žiakmi o potrebe
priateľstva a lásky v každom veku, o rôznych prejavoch náklonnosti, ako aj o intímnych prejavoch
lásky. Upozornila žiakov na reálne predstavy o budúcom partnerovi, ale aj na reálne sebahodnotenie
vo vzťahu. Zdôraznila potrebu zdravých citových vzťahov, ktoré sú potrebné pre vývoj
emocionality každého jedinca.

Telefón:
+421544722450

Email:
skola@spsbj.svcmi.sk
sekretariat@sps-bj.vucpo.sk

Web:
http://www.spsbj.sk

IČO:
00161705

45

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
Komenského 5, 085 42 Bardejov
ČERVENÉ STUŽKY
Naša škola sa každoročne zapája do celoslovenskej kampane Červené stužky. Aj tento rok sme si
1. decembra pripomenuli Medzinárodný deň boja proti HIV. Vo vestibule školy žiaci
s koordinátorkou zhotovili nástenku na tému HIV/AIDS, pripravili červené stužky ako symbol tohto
dňa a pripínali ich ráno žiakom a pracovníkom školy. Rovnako mali žiaci možnosť sa zúčastniť
súťaže, ktorá prebiehala formou ankety, pričom odpovedali na rôzne otázky o ochorení AIDS.
V škole je tiež umiestnená nástenka s tematikou výchovy k manželstvu a rodičovstvu, okrem toho
na triednickej hodine v 3.B triede prebehla diskusia so žiakmi na tému Výchova k manželstvu
a rodičovstvu.
TÉMY V RÁMCI ETICKEJ VÝCHOVY
Koordinátorka je zároveň vyučujúcou etickej výchovy, teda aj v rámci týchto hodín sa so žiakmi
zaoberala problematikou súvisiacou s manželstvom a rodičovstvom. V rámci hodín prebehli rôzne
aktivity a diskusie k danej problematike, pričom obsahom boli najmä nasledujúce témy:
Sexuálny život mladých ľudí
Priateľstvo – láska – sexuálny život
Počatie a prenatálny život
Zdržanlivosť a vernosť ako prevencia pohlavne prenosných chorôb
Predpoklady perspektívneho vzťahu
Prirodzené a umelé metódy regulácie počatia
Mravný dopad promiskuitného života a pornografie na život mladého človeka
Interrupcia ako morálny problém
Vypracovala: Mgr. Zuzana Hrubá

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.
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.
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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 vekuprimerané postupy, od všeobecných
poznatkov prechádzať k zážitkovému osvojeniu ich podstaty a následne ich konkrétna aplikácia
v každodennom živote.
Škola musí naučiť úcte k ľudským právam a základným slobodám, a preto by všetky prostriedky
vzdelávania mali byť využívané aj na to, aby v žiakoch pestovali úctu k ľudskej dôstojnosti,
k ľudským právam, aby získali sebavedomie, vedeli sa vyjadrovať, komunikovať, vyvolal sa v nich
záujem o okolitý svet. To znamená, aby vzdelávanie a výchova boli zamerané na rozvoj osobnosti
človeka.

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
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lll. Prehľad aktivít
Výchova k ľudským právam bola realizovaná:
- vo vyučovacom procese na hodinách občianskej náuky / občianstvo človeka, právo a morálka,
volebný systém, významné dni Deň ľudských práv, Deň oslobodenia... /, literatúry/ téma vojny,
láska a nenávisť, osobná lyrika.../, právnej náuky
- na triednických hodinách/ témy priateľstva, empatie, etikety...
- formou mimovyučovacích aktivít:
o

poznávacia exkurzia- Po stopách obetí 1. a 2. svetovej
vojny

o

Medzinárodný deň ľudských práv – hodiny ON

o

Záložka do knihy spája školy – Milan Rastislav Štefánik
a iné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov -projekt
zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti a nadviazanie
priateľstva medzi študentmi slovenských stredných škôl SPŠ
Bardejov – SOŠ Žiar nad Hronom

o

100. výročie vzniku ČSR- významné udalosti a osobnosti
našich novodobých dejín – vedomostný kvíz

Besedy
140. výročie P. O. Hviezdoslava – seminár v OKDG
Hviezdoslavova hájovňa – rodisko Mila Urbanaseminár vOKDG
o Návšteva bardejovského suburbia – žiaci 2. ročníka
o Medzigeneračné vzťahy – beseda 3.A, 3.C
o
o

Vypracovala: Mgr. Nataša Dzubáková,
koordinátorka výchovy k ľudským právam

Správa o činnosti v oblasti prevencie drogových závislosti a iných sociálnopatologických javov
Práca koordinátora prevencie v tejto oblasti sa realizovala v súlade s požiadavkami a
usmerneniami platných koncepcií a stratégií: Národný program boja proti drogám na roky 2013 –
2020, Stratégie prevencie kriminality v SR, Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania
detí a žiakov v školách a školských zariadeniach, Národný program boja proti obchodovaniu s
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ľuďmi, Národný program prevencie HIV/AIDS v SR, Dohovor o právach dieťaťa, Listina ľudských
práv a tiež vychádza z Národného Štátneho vzdelávacieho programu, Školského vzdelávacieho
programu, pedagogicko-organizačných pokynov MŠVVaŠ SR na školský rok 2018/2019, plánu
práce školy, vnútorného školského poriadku pre žiakov a výsledkov analýzy prevencie sociálnopatologických javov v minulom školskom roku.
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 dôsledkoch
užívania legalných a nelegalných drog,
kyberšikanovania a agresívního správania a šikanovania.
1) Študenti získali nové poznatky a prehĺbili svoje vedomosti v danej oblasti aj vďaka
prednáškam, besedám a preventívnym zážitkovým aktivitám, ktoré boli organizované v spolupráci
s PZ a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Bardejove:
- pre žiakov prvého ročníka bola zrealizovaná beseda s Mgr. Kukulskou zameraná na prevenciu
šikanovania na tému „ Ako čeliť šikanovaniu a agresivite na školách“.
Charakterizovala žiakom osobnosť obete a agresora, spoločne riešili príčiny a dôsledky
šikanovania a kyberšikanovania. Formou zážitkových aktivít viedla žiakov k tomu, aby si uvedomili
vlastnú zodpovednosť za problém šikanovania v triednom kolektíve.
- s por. Bc. Kvetoslavou Pekarikovou , pracovníčkou PZ v Bardejove diskutovali žiaci druhého
ročníka na tému Trestnoprávna zodpovednosť mládeže a drogy zameranú na prevenciu proti
drogám.
- záverom školského roka sociálna pedagogička Mgr. Kukulská v jednotlivých triedach žiakom 3.
ročníka premietla film s problematikou obchodovania s ľuďmi a následne pod jej vedením
prebehla živá diskusia o danej problematike .
Cieľom tejto preventívnej aktivity nebolo podať žiakom len štatistické údaje o stratených
osobách, o raste počtu prípadov obchodovania s ľuďmi a s ním súvisiaceho zneužívania
a vykorisťovania, ale dať praktické rady, ako sa bezpečne a obozretne správať v neznámom
prostredí, ako rozpoznať pochybné ponuky práce v cudzine a ako a kam sa efektívne obrátiť so
žiadosťou o pomoc.
2) Monitorovanie stavu užívania legálnych a nelegálnych drog u študentov prvých ročníkov
a prejavy agresívneho správania a šikanovania u všetkých žiakov, bolo zrealizované metódou
anonymného dotazníka na triednických hodinách.
3) Svoj postoj k problematike šikanovania mohli žiaci vyjadriť graficky, v súťaži Kreatívna
informatika, vytvorením plagátu pomocou IKT na tému Ži a nechaj žiť.
Vyhodnotenie tejto kategórie:
1. miesto Havirová Dominika, 2.A
2. miesto Šoltýs Marek, 2.B
3. miesto Kocúr Dávid, 2.B
Tiež v súťaži o najpôsobivejšie nástenné noviny s témou Povedz droge nie.
Vyhodnotenie tejto súťaže bolo následovné:
1. miesto: 3 .C deň organizovaného voľna
2. miesto: 2. A
sladká odmena
3. miesto: 4. C
sladká odmena
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Tieto súťaže boli vyhlásené v rámci aktivít Týždňa boj proti drogám. Zároveň žiaci druhého
ročníka boli zapojení do online súťaže organizovanej TASR Nebuď otrokom drog –
vedomostný kvíz o drogách.
4) Aktualizácia nástenných novín s problematikou prevencie proti drogovej závislosti: Týždeň
boja proti drogám, Svetový deň bez tabaku
5) Zdravý životný štýl a kladný vzťah k športu sú najlepšou prevenciou mladých ľudí proti
drogovej závislosti. V rámci primárnej prevencie drogovej závislosti bol organizovaný v spolupráci
s vyučujúcimi TEV dňa 17. októbra 1. ročník výstupu na Kriváň. Ideálne, jesenné počasie a
perfektná viditeľnosť boli zárukou nezabudnuteľných zážitkov pre žiakov prvého a druhého
ročníka, ktorí sa zúčastnili tohto výstupu. Ani otlaky na nohách poniektorých žiakov, ani únava pri
návrate späť, nezatienili radosť na ich tvári z toho, že prekonali sami seba a zdolali tento
najznámejší slovenský vrch.
Viesť študentov k zmysluplnému tráveniu voľného času, zvýšeným športovým aktivitám
a zdravému životnému štýlu, bolo zámerom volejbalového, futbalového turnaja a ďalších
športových aktivít organizovaných vyučujúcimi TEV medzi jednotlivými triedami, školských
výletov zameraných na poznávanie a turistiku v horách a turistických vychádzok do okolitej
prírody organizovaných v rámci triednických hodín v závere školského roka .
V škole sa počas roka nevyskytli žiadne prípady zneužívania alebo distribúcie nelegálnych
drog ani problémy s užívaním tabakových výrobkov. Sociálno-patologické správanie žiakov
bolo riešené v súlade so školským poriadkom s výchovným poradcom, zákonným zástupcom a
pracovníkmi CPPPAP v Bardejove.
Vypracovala: Ing. Ľudmila Skoncová
koordinátor prevencie

Zhodnotenie práce v oblasti environmentálna výchova
Počas školského roka boli vyhotovené nástenky na témy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TANAP
Medzinárodný deň vody
Svetový deň Zeme
Pieninský národný park
Stredoeurópsky deň stromov a ochrany zvierat
Národné parky Slovenskej republiky
Prírodné rarity na Slovensku

K medzinárodnému dňu vody bola pre žiakov I.A triedy zorganizovaná beseda s Ing. Hrozekovou
na tému Voda.
V úvode a v závere školského roka prebehol zber papiera.
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Bola prevedená kontrola čistoty tried.
Počas školského roka prebiehal zber viečok SABI. Pre nízky záujem zapojenia sa do súťaže neboli
odoslané výsledky.
Pri príležitosti Dňa Zeme sa žiaci I.C a II.A triedy pod vedením Ing. A. Hovancovej, koordinátorky
environmentálnej výchovy a Mgr. M. Chovancovej, koordinátorky ŽŠR ujali okolia našej školy,
ktoré svedomito odbremenili od odpadkov a smetí.

Vypracovala: Ing. Alžbeta Hovancová,
koordinátor environmentálnej výchovy

2. Prezentácia školy na verejnosti
Nezabudnuteľný deň pre priemyslovákov
Nenechaj sa odradiť– takto znelo motto tohtoročnej Roadshow Moja story, tvoja story.
Z iniciatívy IV. A triedy sa zrodil nápad uchádzať sa o možnosť stretnúť sa so známymi
osobnosťami „naživo“ priamo v škole. Po urputnom hlasovaní nielen žiakov, ale aj učiteľov,
známych a priateľov sa naša škola umiestnila na prvom mieste vo svojej kategórii a stala sa tak
víťaznou školou. Ten deň D nastal 24. septembra, keď na našu školu zavítali Tomi KID Kovács,
Strapo, Laci Strike a Janka Travelhackerka. Predstavili svoje vlastné silné príbehy o tom, ako sa
nenechali odradiť predsudkami a ako bojovali s prekážkami. Porozprávali o živote, ako to v ňom
naozaj chodí a aké dôležité je ísť za svojím cieľom.
Ako prvý svoj príbeh porozprával Tomi KID. Predstavil dvoch mladých, šikovných a
usilovných chlapcov, ktorí sú úplne obyčajní ľudia a idú si za svojím cieľom aj napriek ich neľahkej
minulosti. Tomi KID za búrlivého povzbudzovania si to „rozdal “ aj v ringu s naším pánom učiteľom
Mgr. Jaroslavom Stachom.
Ján Strapec, prezývaný Strapo, známy slovenský raper, nám porozprával svoj silný životný
príbeh, aké mal ťažké detstvo… ale aj napriek nepriazni osudu sa nevzdával. Ako sa dostal z
úplného dna a čo všetko ho motivovalo k tomu, aby bol tam, kde chcel. Taktiež nám odovzdal
odkaz, aby sme robili to, na čo sme predurčení, a nie to, čo sa nám páči.
Laci Strike , známy tenečník, taktiež porozprával svoj životný príbeh o tom, ako sa dostal k
tancu, o jeho tanečnej škole a aké to bolo v zahraničí „ľahké“ na rozdiel od Slovenska. Na záver
vyzval jedného dobrovoľníka z našich radov, s ktorým si zatancoval. Odvahu nabral žiak III.C M.
Fertaľ a ich tanečným freestylom sme boli doslova očarení.
Ako posledná sa nám predstavila Janka. Rozprávala nám o svojej takpovediac predurčenej
budúcnosti až nato, že sa vybrala úplne iným smerom, ako všetci čakali. Janka má svoj vlastný blog,
kde ľuďom dáva rady ako lacnejšie cestovať, kam cestovať a na sociálnych sieťach sa pýši rôznymi
fotkami z celého sveta.
Na záver sme našich hostí zahrnuli množstvom zvedavých otázok, na ktoré nám vďačne
a s pokorou odpovedali. Všetci sme veľmi radi, že práve my sme mali tú možnosť spoznať
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týchtozaujímavých ľudí, počuť ich motivujúce životné príbehy a dať si s nimi aj nejaké to selfie
Dopravno – preventívny projekt
Stredná priemyselná škola technická v Bardejove sa opakovane aktívne zapája do projektov
v prevencii dopravných nehôd. Aj v tomto roku, 27.9.2018, pri príležitosti Dňa polície, sa žiaci
SPŠT zúčastnili ukážky simulovanej dopravnej nehody a následnej spolupráce všetkých zložiek
integrovaného záchranného systému – zdravotníkov, hasičov i policajtov. Priemyslováci v úlohách
figurantov a náhodných okoloidúcich predstavovali, ako sa treba zachovať, keď sme svedkami
dopravnej nehody, ako zavolať záchranárov, pomôcť zraneným a spolupracovať so záchranármi.
Pracovníci Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline pripravili figurínu a predviedli
zrážku osobného vozidla s chodcom a ďalším motorovým vozidlom. Študenti priemyslovky boli
prví pri nehode, zachovali duchaprítomnosť, privolali záchranárov a do ich príchodu poskytovali
prvú pomoc zraneným. Ukážka má byť mementom pre všetkých, aby sme sa na ceste, či ako chodci,
cyklisti, vodiči motorových vozidiel alebo spolucestujúci, správali v súlade s dopravnými
predpismi, majúc na pamäti možnosti vozidla, poveternostné podmienky, svoje osobné schopnosti,
rešpektujúc pri tom ostatných a hlavne mysliac na to, čo sa môže stať, pretože realita býva omnoho
krutejšia a horšia ako ukážka. Záverečné vypustenie holubov bolo symbolickou spomienkou
na obete dopravných nehôd.
Projektu sa zúčastnili žiaci: D. Lukáčová, J. Hudačin, Š. Kačur, N. Balážová. M. Košša, A.
Katrinič z II.A, M. Paňko, V Knap, R. Vojčík, M. Džamba z II. B, N. Drotárová, P. Pavlčáková, M.
Passia zo IV.A.
Úspešná reprezentácia odboru
Študenti Strednej priemyselnej školy technickej v Bardejove v rámci svojich odborných
zameraní pravidelne prezentujú osvojené teoretické i praktické vedomosti a zručnosti v rozličných
odborne zameraných súťažiach, a to veľmi úspešne na tej najvyššej úrovni v rámci Slovenska.
Medzi úspešné súťaže možno zaradiť aj IPM STUDENT AWARD, ktorú vyhlasuje
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Štátny inštitút odborného vzdelávania a IPM
SOLUCIONS, s. r. o. a v ktorej študenti odborov technika a prevádzka dopravy a technické lýceum
so zameraním na strojárstvo už niekoľko ročníkov sa umiestňujú na popredných miestach.
Žiačka Erika Dubňanská v uvedenej súťaži po minuloročnom cennom úspechu 2. miesta
s prácou Vibračná brúska len potvrdila svoje odborné kvality a pod odborným vedením Ing. Petra
Simka s prácou Kotúčová píla sa tohto roku umiestnila na peknom 3. mieste v rámci Slovenska.
Ocenenie si prevzala už ako študentka Technickej univerzity v Košiciach na slávnostnom
vyhodnotení v hoteli Sitno vo Vyhniach, ktoré sa uskutočnilo 4. – 5. októbra 2018.
Všetci úspešní reprezentanti tejto súťaže /a nebolo ich málo/ pokračujú v štúdiu na vysokej
škole technického zamerania, čo len dokazuje, že na strednej škole získali kvalitnú odbornú
prípravu.
Prezentácia FLL
Žiaci z robotického krúžku Programujeme LEGO robota navštívili svojich mladších
spolužiakov zo 6. ročníka na ZŠ Pod Vinbargom, kde im odprezentovali celosvetovú súťaž FLL
(FIRST LEGO League na Slovensku) do ktorej sa zapájajú. Po krátkej prezentácii o súťaži,
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predviedli naprogramovaných LEGO robotov a následne si mohli šiestaci vyskúšať ovládanie a
programovanie týchto robotov.
Deň Prešovského samosprávneho kraja
Deň PSK je už tradične organizovaným dňom, do ktorého sa pravidelne zapája aj SPŠT
v Bardejove. Aj v tomto roku škola zorganizovala viacero súvisiacich aktivít.
Vo vestibule školy boli umiestnené panely, na ktorých bol vyobrazený Prešovský
samosprávny kraj pod názvom Prešovský kraj – náš kraj. Na siedmich paneloch boli fotografie
a texty k nim ukazovali Prešovský kraj z viacerých uhlov pohľadu a vo viacerých tematických
okruhoch. Boli popísané prírodné krásy kraja, národné parky, jaskyne, prírodné úkazy,
najvýznamnejšie architektonické pamiatky, hrady, zámky, kaštiele, najznámejšie drevené kostolíky,
kultúra, folklór i súčasnosť kraja. Pred školou bol umiestnený pútač, informoval o výstave, ktorú
tak mohli vidieť nielen študenti a zamestnanci školy, ale aj ostatní obyvatelia a návštevníci mesta.
V Deň PSK, 23. 10., bola v školskom rozhlase odvysielaná relácia o Prešovskom
samosprávnom kraji. Boli vyzdvihnuté rekordy kraja, štatistické údaje, zaujímavosti i menej známe
informácie.
Ďalšou aktivitou bola beseda pre žiakov a zamestnancov školy s primátorom mesta Borisom
Hanuščákom, ktorý predstavil vízie samosprávy o rozvoji nášho mesta, jeho skrášlení, spríjemnení
aj hľadaní uplatnenia pre mladých ľudí v meste, o rozvoji turizmu, o perspektívach a možnom
vytvorení pracovných miest v budúcnosti.
Cieľom týchto aktivít bolo sprístupnenie informácií o Prešovskom samosprávnom kraji,
propagácia jeho krás, možností a zaujímavostí a formovanie vzťahu k rodnému kraju.
Naši stolní tenisti prví a futsalisti druhí na okresných kolách
Dňa 5. 11. sa na Súkromnej strednej odbornej škole v Bardejove uskutočnilo okresné kolo
v stolnom tenise chlapcov. Zúčastnilo sa ho všetkých osem stredných škôl okresu. Naše družstvo
v zložení Ján Havír, Martin Novotný, súrodenci Šimon a Roman Jurčišinovi v základných
skupinách stratili iba dva sety a jednoznačne postúpili do finále, kde ešte suverénnejšie porazili
cirkevné gymnázium 4 : 0.
O týždeň neskôr, 12. 11., sa na Hotelovej akadémii v Bardejove uskutočnilo okresné kolo
vo futsale žiakov stredných škôl, na ktorom sa zúčastnilo sedem bardejovských stredných škôl. Naši
chlapci hrali v štvorčlennej skupine, kde vyhrali dva zápasy a jeden remizovali , čo im stačilo na
postup do finále. Vo finále však podľahli domácim futsalistom. Naši chlapci nastúpili v zložení:
Šimon Hudák, Dávid Tuch, Marek Hulif Pillár, Mário Firment, Damián Horbaj, Tomáš Korba,
Jakub Pastirčík, Jakub Keselica, Samuel Kuba, Slavo Babčák. Aj im blahoželáme k peknému
umiestneniu.
Ima3kulácia priemyslovákov
Žiaci Strednej priemyselnej školy technickej v Bardejove si svoj študentský život spestrujú
organizovaním kultúrno-zábavných podujatí, ktoré sa stávajú peknou tradíciou. Jedným z nich je aj
imatrikulácia priemyslovákov.
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Dňa 16.11.2018 sa už tradične konalo slávnostné prijatie žiakov prvého ročníka do radu
študentov SPŠT Bardejove v športovej hale Mier. Týmto podujatím sme si všetci pripomenuli 17.
november – Deň boja za slobodu a demokraciu.
Po slávnostnom otvorení imatrikulácie pánom riaditeľom Ing. Jaroslavom Bujdom, jeho
slávnostnom príhovore a po povzbudivých slovách predsedu žiackej školskej rady Dávida Koššu
nasledovalo oceňovanie.
V prvej časti slávnosti riaditeľ školy Ing. Jaroslav Bujda ocenil tých, ktorí dosiahnutými
výsledkami šíria dobré meno našej školy. Simon Soroka a Anton Fecko si prevzali ocenenie za ich
úspechy v súťaži CINEAMA 2018, konkrétne za 2. miesto v regionálnom kole, za 3. miesto v
krajskom kole a za čestné uznanie v celoštátnom kole v II. skupine reportáž, dokument a za 5. miesto
v medzinárodnej súťaži Technika kolem mne.
Za reprezentáciu školy v súťaží Zenit v programovaní dostali ocenenie naši absolventi IV.D
triedy, a to Dávid Ďurčo za 2. miesto v krajskom kole súťaže Grafik dizajnér, Patrik Kunst za 4.
miesto v rovnakej súťaži a Peter Pisarčík za 3. miesto v krajskom kole súťaže Web Developer.
Pekné umiestnenie získali naši chlapci aj v krajskom kole súťaže Zenit v elektronike, za čo
boli právom ocenení, konkrétne absolvent IV.C triedy Kamil Borovský za 1. miesto v kategórii
A i za účasť v celoštátnom kole, Patrik Sidor z III.B za 2. miesto v kategórii B a za účasť v
celoštátnom kole, Peter Kilvády za 3. miesto v kategórii A , Vladimír Pasternák za 3. miesto v
kategórii B.
Erika Dubňanská, absolventka IV.D triedy, získala ocenenie za 3. miesto v celoslovenskej
súťaži IPM STUDENT AWARD 2018 za návrh a technické riešenie kotúčovej píly, a to formou 3D
modelu v programe CREO. Sabína Kmecíková, absolventka IV.B triedy, bola ocenená za 3.
miesto vo východoslovenskom regióne za projektovanie v YTONGU.
Aj v športe máme medzi našimi žiakmi úspešných a nadaných žiakov. Rado Voľanský z
III.A triedy získal ocenenie za 1. miesto v krajskom kole v behu na 110 m cez prekážky a za pekné
3. miesto na Majstrovstvách Slovenska.
Z radov pedagogických pracovníkov si ocenenie prevzali Mgr. Mária Jajková za dlhodobú
propagáciu školy na verejnosti a vzornú prácu so žiakmi v matematických súťažiach i
v projektových činnostiach v spolupráci so Slovenským Červeným krížom a RNDr. Oľga
Poliaková za vzornú prácu so žiakmi v projektových činnostiach, za mimoriadne výsledky
dosiahnuté v súťažiach v oblasti informatiky, za vzornú spoluprácu s IT ACADEMY a CISCO
NETWORKING ACADEMY a za propagáciu školy na verejnosti.
Druhá časť imatrikulácie sa niesla v zábavnom duchu. Pre prvákov boli pripravené štyri
zaujímavé súťažné disciplíny, v ktorých si zmerali svoju silu, kreativitu a vedomosti. Slávnostné
podujatie obohatil kultúrny program, v ktorom vystupovali naši nadaní študenti. Veľkú pochvalu si
zaslúžia chlapci z našej školskej kapely Pracovná sobota – Marek Šoltýs, Viliam Knap, Patrik
Biško a Rastislav Vojčík, svoj spevácky talent ukázal aj prvák Adrián Kvašňák, hrou na husliach
nás fascinovali Marek Šoltýs z II.B triedy a Aneta Sabolová z I.A triedy a v neposlednom rade už
tradične zaspieval na ľudovú nôtu René Lukáč zo IV.B triedy.
Úspešným podujatím sprevádzala divákov aj súťažiacich dvojica moderátorov Jana
Štafuriková a Tadeáš Maník.
Spoločná prísaha všetkých prvákov ukončila vydarené podujatie.
Elektrotechnik z priemyslovky obhájil 2. miesto v súťaži ZENIT v elektronike
Patrik Sidor bude opäť v celoštátnom kole
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Študenti Strednej priemyselnej školy technickej Bardejov sa pravidelne a veľmi úspešne
zúčastňujú súťaže ZENIT v elektronike. Každoročne ju vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky.
Krajské kolo tejto súťaže sa konalo v utorok 27. novembra 2018 na Spojenej škole Ľ.
Podjavorinskej v Prešove. Tohto roku mohol každú strednú školu reprezentovať len jeden žiak
z danej kategórie. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. V kategórii A si vedomosti a praktické zručnosti
zmerali žiaci 3. a 4. ročníka z deviatich stredných škôl. V kategórii B súťažili žiaci 1. a 2. ročníka
z piatich stredných škôl.
Strednú priemyselnú školu technickú Bardejov v kategórii A veľmi úspešne
reprezentoval Patrik Sidor, študent III.B triedy odboru 2675 M elektrotechnika. V krajskom
kole súťaže ZENIT v elektronike obhájil svoje minuloročné 2. miesto a opäť postúpil do jej
celoštátneho kola.
Súťaž v krajskom kole má dve časti. Prvá časť je teoretická a trvá 60 minút. Tvorí ju test
pozostávajúci z 30 úloh, ktoré sa riešia elektronicky. Druhá časť je praktická a trvá maximálne 5
hodín. Žiaci dostanú sadu súčiastok a schému zapojenia, ktoré majú prakticky zrealizovať. Schému
najprv prekreslia do počítača v programe Audotesk Eagle a potom v tom istom programe navrhujú
obrazec plošného spoja. Navrhnutý obrazec fotocestou prenesú na dosku Cuprextitu, vyvolajú ho,
vyleptajú, navŕtajú otvory, nalakujú a osadia súčiastky. Zapojenie musia aj oživiť. Hodnotí sa nielen
funkčnosť, ale aj návrh, kvalita spájkovania a čistota vyhotovenia výrobku. Tohto roku súťažiaci
realizovali elektronickú hraciu kocku, ktorá obsahovala množstvo klasických, ale aj niekoľko SMD
súčiastok.
Prví dvaja z každej kategórie postupujú do celoštátneho kola, ktoré trvá až tri dni. Uskutoční
sa 12. až 14. februára 2019 v Banskej Bystrici. Testy a praktické úlohy sú v ňom omnoho
náročnejšie. Navyše je tam úloha na programovanie mikroprocesora, ktorý je súčasťou zapojenia.
Prešovský samosprávny kraj reprezentoval aj Patrik Sidor, tentokrát už v kategórii A.
Súťaž mala 3 časti. Prvú teoretickú časť tvoril písomný test obsahujúci 30 úloh na
vypracovanie z rôznych oblastí elektroniky, a to v časovom limite 120 minút. Každá správna
odpoveď sa hodnotila 1 bodom. Druhou časťou bol komplexný projekt v oblasti elektroniky. Trval
maximálne 5 hodín a súťažiaci v ňom mali navrhnúť a zrealizovať elektronický obvod, ktorý
generuje elektrický signál na základe presne daných parametrov. Tu mohli získať ďalších 30 bodov.
Tretia časť bola praktická a trvala až 9 hodín. Súťažiaci v nej realizovali voltmetrové hodiny s
týždenným budíkom. Podľa zadanej schémy pomocou počítača navrhovali plošný spoj, fotocestou
ho preniesli na Cuprextit, vyleptali a osadzovali súčiastkami. Organizátori každý rok zvyšujú
náročnosť súťaže. Zapojenie tentokrát obsahovalo až 125 SMD súčiastok pre povrchovú montáž, z
toho 20 ks SMD integrovaných obvodov. Po prvýkrát bolo potrebné navrhovať a vyrobiť
obojstranný plošný spoj. Zhotovený výrobok súťažiaci museli oživiť a vyskúšať jeho správnu
funkčnosť. V praktickej časti mohli získať ďalších 90 bodov. Hodnotila sa funkčnosť výrobku,
návrh plošného spoja, kvalita spájkovania a celková čistota vyhotovenia.
Priemyslováci myslia aj na tých najstarších…
„Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo
zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do
rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.“
Žiaci Strednej priemyselnej školy technickej v Bardejove navštívili dňa 30.11.2018 Centrum
sociálnych služieb v Bardejove na Wolkerovej ulici. Medzi obyvateľov centra zavítali s krátkym
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hudobným darčekom, ktorý si pripravili. Žiaci, ktorí pripravili tento program, pracujú v hudobnom
krúžku pod vedením Mgr. Dušana Marinka.
V krátkom pásme sa prestavil Adrián Kvašňak(1.B ) s pesničkami „Ked ja nadešol do
kraja“ a „Co še červeňeje“ za doprovodu Anety Sabolovej(1.A), Mareka Šoltýsa(2.B). Patrik
Biško(2.B ) zaspieval známu skladbu od Adama Ďuricu, Spolu a od ešte známejšiu od Paľa Hamela,
Pri poslednom litri vína. Na gitarách ho sprevádzali Anton Fecko a Lukáš Jančík(4.C).
Bolo to príjemné a milé stretnutie dvoch výrazne vekovo odlišných generácií, ktoré prinieslo
spestrenie a oživenie do denného programu klientov sociálneho zariadenia. U našich žiakov bol cítiť
rešpekt a snahu o zodpovedný výkon pred publikom, ktoré tvorili skúsení a často aj ťažko životom
skúšaní diváci.
Ďakujeme za milé prijatie aj zamestnancom, ktorých práca je náročná, zodpovedná a spája
v sebe nielen odborné znalosti, ale najmä trpezlivosť a empatiu, ľudský prístup a lásku.
Ďakujeme aj pani učiteľke Mgr. M. Jajkovej, ktorej koláčiky všetkým veľmi chutili.
Úspechy našich jazykárov v obvodných kolách olympiád
Naučiť sa cudzí jazyk je väčšinou beh na dlhú trať. S radosťou môžeme povedať, že pre
niektorých žiakov našej školy cudzie jazyky nie sú vôbec „cudzie“, naopak, majú k nim blízky
vzťah, dokonca sú v nich úspešní.
Víťazi školského kola Olympiády v nemeckom a anglickom jazyku reprezentovali našu
školu v obvodných kolách v kategórii 2D, ktoré sa uskutočnili na pôde Gymnázia L. Stöckela v
Bardejove v dňoch 16. a 17. januára 2019.
V náročnej súťaži si naši chlapci vybojovali pekné umiestnenia:
Kamil Baran – 1. miesto v obvodnom kole Olympiády v nemeckom jazyku a zároveň
postup do krajského kola ONJ,
Anton Fecko – 3. miesto v obvodnom kole Olympiády v anglickom jazyku.
Chlapcom srdečne blahoželáme, ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy a Kamilovi
držíme palce na krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku.
Technika má budúcnosť
Stredná priemyselná škola technická v Bardejove už desaťročia pripravuje absolventov
v technických odboroch, a to staviteľstvo, technika a prevádzka dopravy, elektrotechnika,
technické lýceum a v novom študijnom odbore informačné a sieťové technológie .
Aby sme žiakom základných škôl uľahčili ich neľahké rozhodovanie o budúcej škole,
takmer do roka a do dňa sme im pomyselne otvorili brány školy a v rámci Dňa otvorených dverí
umožnili takmer 500 žiakom nášho mesta i regiónu 30. januára 2019 si prezrieť priestory našej
školy, a tak získať informácie o všetkých odboroch, spôsoboch výučby, modernej technike,
o uplatnení v budúcom zamestnaní i o aktivitách v mimoškolskej činnosti. Žiakov základných škôl
privítali mímovia na chodúľoch i školská hudobná skupina Pracovná sobota.
Študijný odbor staviteľstvo bol prezentovaný v dvoch učebniach, kde žiaci získali
informácie o možnostiach štúdia stavebného odboru. Okrem informácií o teoretických predmetoch
so záujmom sledovali ukážky stavebnej dokumentácie vytváraných prostredníctvom programov
AUTOCad. Pozornosť vzbudilo tiež kreslenie objektov v 3D vizualizácii a kartónových modelov.
Zaujala ich obsluha geodetických prístrojov, ukážky žiackych prác vytvorených stavebným
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softvérom a ich porovnanie s kreslením voľnou rukou. V závere si vypočuli informácie
o možnostiach získania certifikátu z rozpočtovania v programe CENKROS. Študenti tohto odboru
sa zapájajú do rôznych súťaží, napr. Stavbárska olympiáda alebo Projektovanie v YTONGU.
Pri prezentácii odboru technika a prevádzka dopravy žiaci mali možnosť vidieť ukážky
z 3D modelovania hranatých a rotačných súčiastok pomocou softvéru CREO3, ročníkové práce
našich študentov a animácie funkčných celkov. Sme jedna zo šiestich stredných škôl na Slovensku,
ktorá disponuje týmto plne profesionálnym softvérom. Žiaci našej školy v rámci ročníkových
projektov modelujú funkčné celky a najlepšie práce sa zúčastňujú celoslovenskej súťaže v 3D
modelovaní – IPM STUDENT AWARD, v rámci ktorej sme obsadili popredné miesta v rámci
Slovenska.
Škola disponuje softvérom na diagnostiku porúch vozidla.
V dielňach žiaci 2. a 3. ročníka predviedli ukážky vyvažovania kolies osobných
automobilov, vyzúvania pneumatík či výrobu sústružených výrobkov.
Odborné predmety elekrotechniky sa vyučujú v elektrotechnickej dielni i v laboratóriu
elektrotechniky.
V elektrotechnickej dielni žiaci mali možnosť vidieť množstvo náradia a techniky pre rôzne
spôsoby výroby dosky plošných spojov, rozdielne možnosti osadzovania súčiastok aj hotové
výrobky. Zoznámili sa s diaľkovým ovládaním motorov pomocou stýkačovej kombinácie,
zapájaním domových a elektromerových rozvádzačov. Prezentovaná bola programovateľná UV
LED jednotka, ktorú zhotovil žiak školy v súťaži SOČ.
V laboratóriu elektrotechniky sa oboznámili s podmienkami vyučovania predmetov
zameraných na elektrotechnické merania. Pri prezentácii si prezreli samostatnú učebňu a jej
vybavenie meracou technikou. Žiaci uvideli konkrétne merania a spôsob spracovania ich výsledkov.
Dôraz bol kladený na bezpečnosť pri práci v laboratóriu. Pozreli si niektoré zapojenia meracích
elektrických obvodov, vystavenú meraciu techniku a meracie prípravky. Prítomní žiaci sa mali
možnosť oboznámiť s organizáciou vyučovania a zariadeniami zaisťujúcimi bezpečnosť žiakov pri
meraní.
S novým študijným odborom informačné a sieťové technológie a technické lýceum so
zameraním na informatiku sa mali možnosť zoznámiť v učebniach informatiky.
Škola je zapojená do Sieťového akademického programu – Cisco Networking Academy .
Je to dnes najväčší a najkomplexnejší profesijne orientovaný vzdelávací program na
svete. Pripravuje špecialistov v oblasti informačných technológií a sietí pri projektovaní, realizácii
a údržbe komunikačných infraštruktúr.
Študenti školy prezentovali žiakom zo základných škôl obsah štúdia v novom študijnom
odbore informačné a sieťové technológie. Žiaci sa v ňom naučia používať informačné, serverové a
sieťové technológie, konfigurovať počítačové siete do úrovne 4 semestrov CISCO Network
Academy, ovládať a konfigurovať rôzne operačné systémy (Windows, Linux) a serverové
technológie na rôznych platformách. Budú vedieť detailne poznať PC architektúru, diagnostikovať
poruchy v oblasti hardvéru, softvéru. Naučia sa programovať v programovacích jazykoch Python,
C, Java. Budú sa venovať aj internetu veci, naučia sa programovať roboty: Raspberry
Pi, Arduino, Lego Mindstorms EV3. Budú vedieť vytvárať web stránky, využívať HTML, CSS,
PHP, SQL databázy, CMS systémy WordPress, Joomla, frameworky Bootstrap, Nette.
Žiakov zaujala aj robotická stavebnica LEGO MINDSTORMS. Pomocou nej majú žiaci
možnosť preniknúť do základov programovania, môžu ovládať správanie robota v rôznych
situáciách pri plnení rôznych úloh. Na 3D tlačiarni sa tlačili žetóniky do nákupných vozíkov s
textom SPŠT, ktoré si návštevníci mohli vziať so sebou.
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V rámci ekonomického bloku formou prezentácie boli poskytnuté stručné informácie
z predmetov účtovníctvo, ekonomika, administratíva a korešpondencia.
V rámci predmetu ADK sme sa zamerali na písanie na klávesnici desaťprstovou hmatovou
metódou v programe ATF. Zároveň sa oboznámili s výhodami v tomto programe a jeho voliteľnými
funkciami.
Žiaci základných škôl využili možnosť sadnúť za počítač a prakticky vyskúšať písanie
v tomto programe.
Neoddeliteľnou súčasťou školy je aj telocvičňa s posilňovňou, futbalové a plážové ihrisko,
školská
knižnica,
bufet,
školský
internát
a
školská
jedáleň.
Veríme, že tí, ktorí sa rozhodli stráviť tento deň práve u nás, sa presvedčili, že technika má skutočne
veľkú budúcnosť.
Anton Fecko v celoštátnej súťaži ZENIT v kategórii Grafik druhý
Teší nás, že máme najúspešnejšieho študenta z východného Slovenska v súťaži Zenit v
PROGRAMOVANÍ. Blahoželáme!
Celoštátna súťaž ZENIT v PROGRAMOVANÍ pozostávala z kategórií: A, B, Webdeveloper
a Grafik.
Anton Fecko získal vynikajúce druhé miesto v kategórii Grafik.
Súťaž Grafik sa konala od 12. do 14. februára 2019 na SŠ – SOŠ elektrotechnickej v Banskej
Bystrici.
Zadaním pre kategóriu Grafik bolo vytvoriť kompletne vynovený vizuál pre TANAP.
Študenti pracovali dva dni, dokopy 11 hodín. Prvý deň 4 hodiny poobede. Druhý deň 4 hodiny ráno
a 3 a pol hodiny poobede.
Počas prvého dňa, teda prvých štyroch hodín mali vytvoriť:
 grafický návrh domovskej stránky webu pre TANAP s jednou podstránkou,
 verziu web stránky pre mobilné zariadenia,
 návrh billboardu,
 návrh polepu auta.
Počas druhého dňa, teda sedem a pol hodín, vytvárali:
 skladaciu brožúru s informáciami o faune TANAPu,
 hlavičkový papier,
 obálku,
 poštovú známku,
 veľkú informačnú tabuľu,
 mini informačnú tabuľu,
 turistickú informačnú tabuľu.
V stanovenom časovom limite bolo potrebné niektoré grafické návrhy (konkrétne brožúru,
hlavičkový papier, obálku, veľkú informačnú tabuľu a mini informačnú tabuľu) vyhotoviť aj vo
fyzickej forme. Vytlačené návrhy museli študenti správne orezať, prípadne zlepiť.
Bol to boj mozgov a zručností, boj o vlastnú česť aj o česť školy, ktorá svojho súťažiaceho
do súboja vyslala.
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Strojárska olympiáda na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave
Najväčšia slovenská súťaž technického zamerania, Strojárska olympiáda na Strojníckej
fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, bola určená pre stredoškolákov. Aj tento rok
sa do nej zapojil rekordný počet študentov. Vyše 700 mladých ľudí prišlo prezentovať svoje projekty
zamerané na „strojarinu“.
Účasť na samotnej olympiáde na STU Bratislava bola podmienená kvalifikáciou, v ktorej sa
posudzovali abstrakty prác, a tie najlepšie v každej kategórii postúpili do finále.
Dňa 21.2.2019 sa žiak Marián Čech, žiak IV. A triedy odboru technika a prevádzka dopravy,
zúčastnil XII. ročníka Strojárskej olympiády na Strojníckej fakulte STU v Bratislave so svojím
projektom Jawa 250-30 model, ktorý bol modelovaný v programe PTC CreoParametric.
Súťažiaci boli rozdelení do štyroch kategórií. Marián bol zaradený do kategórie Automobily
a mobilné pracovné stroje, kde mal 12 minút na prezentáciu svojho projektu. Pre každého
súťažiaceho bol určený rovnaký čas. Hodnotila sa kvalita nápadu, úroveň prezentácie, myšlienka,
kreativita.
So svojím projektom Jawa 250 – 3D model, ktorý bol modelovaný v programe PTC
CreoParametric, zaujal porotu a získal cenné 3. miesto.
Motiváciou pre zapojenie študentov a škôl do súťaže bola aj finančná odmena určená nielen
pre víťazov v jednotlivých kategóriách, ale aj pre školu, z ktorej pochádzajú.
Rozvíjajúci sa strojársky priemysel na Slovensku pociťuje nedostatok pracovných síl v
oblasti technicky vzdelanej mládeže, čo zabezpečuje mladým ľuďom dobrú perspektívu v ich
uplatnení v zamestnaní.
Stredoškolská odborná činnosti 2019
Žiaci III. A triedy SPŠT Bardejov Jozef Mackanič a Jakub Zlacký v kategórii Stavebníctvo,
geodézia, kartografia prezentovali svoju prácu s názvom Stratené stavby Veľkej vojny.
Žiaci sa venovali jednému z domov, ktorý bol postavený v rámci štátnej pomoci rakúsko –
uhorských úradov po skončení bojov na severovýchode Slovenska v roku
1915. Zdokumentovali súčasný stav danej stavby a navrhli spôsob jej ďalšieho využitia na
rekreačnú chatu. Jozef a Jakub vyhrali školské kolo a na krajskej prehliadke SOČ získali v
silnej konkurencii pekné piate miesto.
Územná súťaž Družstiev prvej pomoci
Dňa 07.06.2019 sa v obci Šiba, okres Bardejov na ihrisku konala Územná súťaž SČK –
DPP pre žiakov stredných škôl z Bardejova a Starej Ľubovne.
Organizátorom súťaže bol Slovenský Červený kríž, ÚzS Bardejov.
Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení: Natália Olenčinová a Tamara Hrivniaková
z 2.B triedy, Jaroslava Kačmárová, Aneta Sabolová a Silvia Vantová z 1.A triedy.
Súťažilo sa v dvoch kategoriách:
1. Vedomosti o SČK, hnutí ČK/ČP, BDK.
2. Praktické poskytovanie prvej pomoci /KPR
a ošetrenie poranení/.
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V silnej konkurencii škôl pod dozorom odbornej poroty v teoretických a praktických
úlohách stratili naši žiaci 18 bodov a to ich odsunulo žiaľ až na 6. miesto. Súťaže sa zúčastnili
prvýkrát a verím, že získané nové skúsenosti a vedomostí budú pre nich plusom na budúci rok. Mali
pekný deň a videli, aké je to na prvý pohľad ľahké, ale v skutočnosti ťažké a zodpovedné, ak
potrebujú a chcú pomôcť ľuďom pri úrazoch alebo zdravotných problémoch.
Majstri snov
Naša škola sa v školskom roku 2018/2019 zapojila do unikátneho projektu MyMachine,
ktorý dáva šancu vynaliezavým deťom a mladým ľuďom nachádzať technické riešenia pre
originálne detské nápady. Jeho jedinečnosť spočíva v spolupráci troch úrovní vzdelávacieho
systému – základných, stredných odborných a vysokých škôl.
Deti a mladí ľudia sa učia pracovať v tímoch, komunikovať, prezentovať, vnímať
a rešpektovať svoje vzájomne talenty, kriticky myslieť a tvorivo pristupovať k riešeniu problémov.
V MyMachine sa kladie dôraz na technické smery vzdelávania – vedu, technológiu, inžinierstvo,
umenie a matematiku – STE(A)M. To všetko sú kompetencie, ktoré sú považované za kľúčové pre
uplatnenie sa v dnešnom globálnom a neustále sa meniacom svete.
MyMachine je medzinárodný program. Vznikol v Belgicku a v súčasnosti sa realizuje v
ôsmich krajinách sveta vrátane Juhoafrickej republiky, Slovinska, Portugalska, Francúzska, USA
a Nórska. Na Slovensku ho od roku 2016 zastrešuje Karpatská nadácia. Aj vďaka tomuto programu
upriamujeme pozornosť na potrebu prepájania neformálneho vzdelávania s formálnym vzdelávaním
na slovenských školách.
Tento rok prešlo do úzkeho výberu 5 projektov od detí zo základných škôl: Levittér,
Boxovaci robot, My Dress Machine, Upratovací robot, Dvere do zázračnej krajiny. Naša škola
vyrábala sen boxovacieho robota, ktorý si vysnili žiaci Základnej školy Československej armády
v Prešove a na koncepte pracovali študenti Strojníckej fakulty TUKE.
Požiadavky od detí boli: robot, ktorý opakuje, čo robím, má byť veľký, má mať zelenočiernu farbu, má sa vedieť biť, má sa dať po ňom kresliť, má svietiť a má dávať cukrík pre víťaza.
V koncepte bolo meno robota uvedené ako ZEUS/DEŽI, tak sme ho nazvali Robot ZeŽi.
Už pri predstavovaní konceptov sme premýšľali, ako vyriešiť ovládanie, ako donútiť roboty,
aby medzi sebou komunikovali.
Po spísaní všetkých požiadaviek od detí, naštudovaní konceptu od vysokoškolákov, sme
začali spisovať naše ciele a spôsob, ako ich splniť. Vedeli sme, že budeme stavať dva roboty,
ktorých výška bude 1,3 metra, aby mali približnú výšku ako vynálezcovia. Oba roboty boli natreté
zelenou tabuľovou farbou, aby sa po nich dalo písať kriedou – klasické kriedy sme z dôvodu
prašnosti nahradili tekutými kriedami (krieda formou fixky, ktorá je umývateľná vlhčenou
utierkou). Po obvode prednej časti trupu majú roboty LED pásik, ktorý svieti animáciou, a pritom
mení farby dúhy.
Robot s rukavicami sa ovláda pomocou ovládačov od hernej konzoly (pre každú ruku 1
ovládač), jeho dúhovky svietia na zeleno a zornica mení farby dúhy. Oči mu žmurkajú v rozmedzí
18 až 35 sekúnd. Nosy oboch robotov tiež menia farby dúhy (ale v inom poradí ako zornice). Robot
má na každej ruke veľkú rukavicu, ktorá pripomína ruky komixovej postavy Hulka. Pri pohybe
ovládacieho joysticka hore-dole sa ruka ohýba v ramene smerom nahor-nadol, pri pohybe dopravadoľava sa ruka ohýba v ramene doprava-doľava, po stlačení tlačidla Z na ovládači a súčasného
pohybu joysticka doprava-doľava sa ruka ohýba v lakti smerom doprava-doľava. Po stlačení tlačidla
C sa ruka vráti do východiskovej polohy. Ovládače sú od robota odpojiteľné. Tento robot obsahuje
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aj napájací zdroj pre oba roboty – ako zdroj sme použili starší zdroj z počítača. Zámerne sme
robotom nevytvárali ústa – nechali sme to na deti, aby mu tvár dokreslili podľa ich predstáv. Obom
robotom sa dá otvoriť hlava a je možné vidieť, ako to vyzerá v hlave takého robota. Roboty stoja
oproti sebe na drevenej základni a z bezpečnostných dôvodov sú k nej primontované.
Robot s terčom má ako oči OLED displej, v ktorom beží animácia oka, ktoré pozerá vždy
niekam inam. Nos robota mení farby dúhy – rovnako ako na robotovi s rukavicami. Tento robot má
na hrudi terč zložený z troch LED kruhov, ktoré sa postupne rozsvecujú na červenú farbu
a zhasínajú od najväčšieho po najmenší. V strede terča je umiestnený spínač. Ruky robota sú
statické, jedna z nich ale obsahuje podávač na cukríky so servo motorčekom.
Cieľom je ovládaním ruky pomocou ovládača trafiť spínač, ktorý po zopnutí spustí
procedúru, ktorá vráti ruky do pôvodnej polohy, terč začne blikať na zeleno, oči robota s terčom by
mali vypísať text TREFA a z ruky, ktorá obsahuje podávač na cukríky vypadne cukrík.
Roboty spolu obsahujú 6 vývojových dosiek Arduino NANO – nakoľko tieto dosky vedia
súčasne vykonávať len 1 proces, museli sme to rozdeliť takto: Jedna doska ovláda animácie očí
a nosa, ďalšia ovláda animácie LED pásikov na hrudi, každú ruku ovláda samostatná doska, ďalšia
ovláda spínač v terči spolu s podávačom cukríkov a posledná doska ovláda terč a oči na robotovi
s terčom. Veľa funkcií nám napadlo pri vývoji – napríklad žmurkajúce oči po zapojení len svietili
na zeleno, šiel okolo kolega a opýtal sa, či by to nevedelo aj žmurkať, po chvíľke oči aj žmurkali,
tak sme rozmýšľali, ako často žmurká človek a začali sme hľadať zdroje informácií na internete. Po
ďalšej chvíľke už oči žmurkali v rôznych časových intervaloch. Podobne to bolo s topánkami
robotov, tie v pôvodnom koncepte ani neboli, ale keďže sme stolárovi dali odrezať dlhšie hranoly
ako sme potrebovali, po skrátení na vhodnú dĺžku nám ostali 4 kocky, a tak nám napadlo, že mu
dorobíme aj topánky. Počas vývoja sme taktiež narazili aj na limity motorčekov, ktoré poháňajú
ruky s rukavicami. Jedna z rúk nám ostala mimo východiskovej polohy a po nejakom čase motorček
zhorel a museli sme ho vymeniť. Bolo to také ponaučenie do reálnej prevádzky, že motory sa musia
hýbať a nesmú byť dlho v jednej polohe.
Nakoniec sa nám, aspoň myslím, podarilo splniť všetky požiadavky detí a náš výrobok sa
im páčil, a tým sme im splnili ich sen – mať svojho robota.
Na projekte pracovali: Juraj Majdák (1.C), Marek Mizerák (1.C), Benjamín Vajda (2.C),
Richard Vavrek (2.C), Jozef Benjamín Vertaľ (2.C) a Simon Soroka (4.C).
Dopravno – preventívne projekty
SPŠT v Bardejove sa v stredu 26.6.2019 zúčastnila na dopravno – preventívnej akcii na
Radničnom námestí – na ukážke policajnej techniky dopravnej polície.
Polícia predviedla služobné vozidlá dopravnej polície s označením aj bez označenia
príslušnosti k Policajnému zboru, vozidlá so zabudovanými meračmi rýchlosti, služobné
motocykle, dodávkové služobné vozidlo určené na výjazdy k dopravným nehodám, služobné
vozidlá špeciálneho dopravného oddelenia (tzv. Puma), nákladné služobné vozidlo s príslušenstvom
určené na zisťovanie technickej spôsobilosti, pojazdnú STK, služobné vozidlo určené na zisťovanie
preťaženia motorových vozidiel, policajnú techniku dopravnej polície Poľskej republiky, služobné
vozidlo mýtnej polície, inšpektorátu práce, merače rýchlosti, videokamery, merače alkoholu
v dychu, nepriestrelné vesty a ďalšie služobné pomôcky policajtov dopravnej polície.
Žiakom základných a stredných škôl aj ostatným záujemcom boli rozdané predmety
preventívnej ochrany – reflexné pásiky, vesty, vrecúška, svetelné odrazky, prívesky, letáčiky aj
pracovné zošity na dopravnú výchovu od BECEP-u.
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Deň finančnej gramotnosti
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 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 2018
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 2018.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.
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 5. – 9.
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 technická 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.
40. 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 40. 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. Neodmysliteľnou súčasťou
bola aj bohatá tombola a voľba kráľa a kráľovnej plesu

9. 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;
Telocvične 2018 - Rekonštrukcia elektroinštalácie a ústredného kúrenia v telocvični 52 928,00 €
Podpora rozvoja športu na rok 2018 - Zvyšujeme úroveň a záujem o pohybovú aktivitu 3 975,00 €
Úrad podpredsedu vlády Podpora najmenej rozvinutých okresov C:Vzdelávanie a adaptácia
pracovnej sily prte potreby trhu - Vzdelávacie centrum pri SPŠT Bardejov 28 000,00 €
Erasmus +, Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, Odborné vzdelávanie bez hraníc 49 747,00 €
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10. Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
(§ 2 ods. 1, písm. l)
-

stavebné riešenie zariadenia:
prízemie (hlavná budova):
vrátnica
čakáreň
zádverie
Aula 167 m2
sklad 1
správca VT
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

1. medziposchodie (hlavná budova):
byt školníka
triedy s plošnou výmerou 50 m2 (1)
OU SJL s plošnou výmerou 51m2 (1)
klubovňa 20 m2 (1)

1. poschodie (hlavná budova)
OU matematiky s plošnou výmerou 60 m2 (1)
Učebne výpočtovej techniky s plošnou výmerou 60 m2 (3)
bufet
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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)

OU stavebných predmetov s plošnou výmerou 80 m2 (1)
OU ekonomických predmetov s plošnou výmerou 80 m2 (1)
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)
OU fyziky s plošnou výmerou 60 m2 (1)
Laboratórium elektrotechniky s plošnou výmerou 60 m2 (1)
Elektrotechnické dielne s plošnou výmerou 60 m2 (1)
kabinet (3)

3. poschodie (hlavná budova)
triedy s plošnou výmerou 60 m2 (4)
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OU technických predmetov s plošnou výmerou 20 m2 (1)
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)

Dielne
kovodielňa (1)
drevodielňa (1)
šatňa (1)
OU dopravy a strojárstva (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)
sklad učebníc
posilňovňa

-

počet kmeňových učební: 12
počet odborných učební: 11
počet učební výpočtovej techniky: 3
počet učební spolu: 26
každý žiak školy má k dispozícií vlastnú prezliekaciu skrinku
škola nie je prispôsobená štúdiu žiakov vyžadujúcich bezbariérový prístup.
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11. 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 30.6.2019

Stredná priemyselná škola

796 343,-eur

Školský internát

117 214,- eur

Školská jedáleň

71 807,-eur

12. Finančné prostiedky prijaté za vzdelávacie poukazy (§ 2 ods. 1 písm. m 3.)
Obdobie:

10/2018 – 11/2018

Počet krúžkov:

21

Rozpočet:

3 206,00 eur

Mzdy a fondy:2 753,- eur
453,00 eur (nákup tovarov na činnosť krúžkov)

Tovary:
Obdobie:

12/2018– 06/2019

Počet krúžkov:

21

Rozpočet:

4 896,00 eur

Mzdy a fondy:4 235,85 eur
Tovary:
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Prehľad krúžkov (činnosť na základe vzdelávacích poukazoch)

Názov
3D modelovanie
Angličtina dnes
Angličtina plus
Architektonické modelovanie
Florbal
Futbalový krúžok
Hudobný krúžok
Inšpiratívna matematika
Kondičné posilňovanie
Literárne a jazykové praktikum
Literárne pexeso
Mladý stavbár
Mladý webdesigner
Nebojme sa angličtiny
Nemčina nie je postrach
Programujeme LEGO robota
Projektujeme v YTONGU
Spoznávame Rusko
Tajomstvo literárneho textu
Volejbal
ZENIT v elektrotechnike

Vedúci krúžku
Ing. Peter Simko
Ing. Otília Beňová
Mgr. Martina Chovancová
Ing. Ondrej Popjak
Mgr. Jaroslav Stach
Mgr. Ľuboš Falat
Mgr. Dušan Marinko
Mgr. Mária Jajková
Mgr. Ľuboš Falat
Mgr. Nataša Dzubáková
Mgr. Renáta Popovcová
Ing. Alžbeta Hovancová
RNDr. Oľga Poliaková
Mgr. Jana Petrušova
Mgr. Zuzana Hrubá
Peter Oláh
Ing. Emília Priputenová
Mgr. Zuzana Džundová
Mgr. Nataša Dzubáková
Mgr. Jaroslav Stach
Ing. Peter Tkáč

13. 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) 8 790,- eur
- príspevok z 2% daní 1 884,93 eur

Výdavky
- spolu 10 658,18 eur
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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.

14. 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)
z toho
kód a názov
študijného/učebného
Celkový
odboru /uviesť kód
prijatí
evidovaní
P.č.
počet
prijatí
prijatí do
odboru, ktorý platil v
nezistení
absolventov na VŠ na NŠ zamestnania na
čase ukončovania
/ PMŠ
ÚPSVaR
štúdia/
1

3765 M Technika a
prevádzka dopravy

10

4

1

4

1

0

2

3650 M Staviteľstvo

10

7

0

3

0

0

3

2675 M
Elektrotechnika

25

4

1

19

1

0

4

3918 M Technické
lýceum

29

21

0

7

1

0

15. ŠKOLSKÝ INTERNÁT
pri Strednej priemyselnej škole technickej, Komenského 5, 085 42 Bardejov
ŠKOLSKÝ INTERNÁT
ako súčasť Strednej priemyselnej školy technickej,
Komenského 5, 085 42 Bardejov
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Základné identifikačné údaje o školskom internáte (ďalej ŠI)

Názov zariadenia:

ŠI ako súčasť Strednej priemyselnej školy technickej 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 SPŠT a ŠI Bardejov
Ing. Mgr. Helena Labancová, zástupca riaditeľa SPŠT a ŠI Bardejov

Počet ubytovaných žiakov:

Na začiatku školského roka 2018/2019 k 14. 9. 2018 bolo evidovaných v ŠI 90 žiakov, v priebehu
školského roka sa tento stav postupne menil v dôsledku toho, že niektorí žiaci prerušili alebo
ukončili pobyt v ŠI z rodinných alebo z iných dôvodov. K 31. 5. 2019 bolo klasifikovaných 81
žiakov vrátane maturantov.

Štruktúra ubytovaných žiakov podľa ročníkov
Tabuľka č. 1
ROČNÍK

Počet

Spolu

žiakov

prvý

druhý

tretí

štvrtý

piaty

Dievčatá

13

13

7

17

1

51

Chlapci

5

10

12

12

0

39

Spolu

18

23

19

29

1

90
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Ubytovaní žiaci v ŠI pri SPŠT Bardejov podľa škôl v šk. roku 2018/2019
Stav žiakov k 14.9.2018

Ubytovaní žiaci

Škola
Chlapci

Dievčatá

Spolu

Stredná priemyselná škola technická

16

6

22

Hotelová akadémia Jána Andraščíka

10

19

29

Stredná odborná škola obchodu a služieb

3

18

21

Súkromná stredná odborná škola

-

3

3

Stredná odborná škola polytechnická

8

-

8

Gymnázium /SOŠP/

-

1

1

Gymnázium Leonarda Stockela

2

4

6

SPOLU

39

51

90

VYHODNOTENIE VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍCH VÝSLEDKOV
PODĽA VÝCHOVNÝCH SKUPÍN

Výchovná skupina č. 1:
Mgr. Michaela Petríková, vychovávateľka:
Do ŠI nastúpilo na začiatku šk. roka 29 žiakov. V priebehu roka ukončilo pobyt vrátane maturantov
8 žiakov a nastúpili 2 žiaci. Vo výchovnej skupine v priebehu roka neboli zaznamenané závažnejšie
porušenia vnútorného poriadku.
Podľa výsledkov klasifikácie boli za 1. polrok vyznamenaným žiakom udelené vecné odmeny
a pochvaly. Vecné odmeny dostali taktiež žiaci, ktorí sa vzorne starali o poriadok na svojich izbách.
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Výchovná skupina č. 2:
Mgr. Ľuboslava Vasiľová Šothová, vychovávateľka:
Do ŠI nastúpilo na začiatku šk. roka 30 žiakov. V priebehu roka ukončilo pobyt vrátane maturantov
26 žiakov a nastúpili 2 žiaci. Vo výchovnej skupine v priebehu roka neboli zaznamenané
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 31 žiakov. V priebehu roka ukončilo pobyt vrátane maturantov
13 žiakov a nastúpili 2 žiaci. Vo výchovnej skupine v priebehu roka neboli zaznamenané
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 zamestnanci ŠI :

Ing. Jaroslav Bujda, riaditeľ SPŠT a ŠI Bardejov
Ing. Mgr. Helena Labancová, zástupca riaditeľa SPŠT a ŠI Bardejov

Pedagogickí pracovníci:

Mgr. Ilkovičová Beáta – vychovávateľka
Mgr. Petríková Michaela – vychovávateľka
Mgr. Vasiľová Šothová Ľuboslava – vychovávateľka

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov

Všetci zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady pre výkon svojej funkcie.

Údaje o aktivitách a prezentácii ŠI na verejnosti
-

Najčistejšia izba – súťaž
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-

Imatrikulácia – privítanie žiakov 1. ročníka
Spoločensko-zábavný program
Záujmovo-športová činnosť
Záujmový krúžok Konverzácie z anglického jazyka
Záujmový krúžok Prevencie a kriminality mládeže
Záujmový krúžok Mladý záchranár
Rozhovory na tému Vianočné tradície
Mikuláš a jeho nádielka v ŠI
Diskotéky
Šikanovanie – anketa
Novoročný futbalový turnaj žiakov
Pravidelné zasadnutia VS – mesačne
Slávnostné odovzdávanie maturitných stužiek
História mesta Bardejov – beseda
Prieskum rodinných pomerov – anketa
Stolnotenisový turnaj žiakov
Drogová závislosť – anketa
Škodlivosť návykových látok – beseda
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
Október

Historické pamiatky mesta Bardejov
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 2019 – novoročné blahoželania

Január

Deň vzniku Slovenskej republiky
Zimná krajina – umenie prírodnej krásy
19. január – Oslobodenie mesta Bardejov
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27. január – Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu
Február

14. február - Valentín – sviatok emocionálnej náklonnosti,
prejavov, sympatií

Marec

Prebúdzajúca sa príroda
Vesmír okolo nás

Apríl

Veľkonočné sviatky jari
7. apríl Svetový deň zdravia (WHO)
12. apríl Deň narcisov – deň boja proti rakovine
18. apríl Svetový deň kultúrneho dedičstva

Máj

Čas prebúdzajúcej sa prírody, lásky, priazne najbližších
Deň matiek
Deň otcov

Jún

Leto – čas letných prázdnin, čas oddychu.

Preventívny program Škola bez alkoholu, drog, tabaku
Aj v tomto školskom roku sa venovala pozornosť prevencii proti návykovým látkam. Tak ako
požívanie alkoholických nápojov, tak 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.
V podmienkach ŠI prebiehala činnosť záujmového krúžku Prevencia závislosti a kriminality,
ktorej úlohou bolo predovšetkým realizovať v širšom kontexte prevencie sociálno-patologických
javov v zmysle pozitívnej výchovy, formovanie zdravého životného štýlu a utváranie optimálnych
podmienok pre rozvoj osobnosti jednotlivca. Krúžková činnosť prebiehala prevažne formou
individuálnych rozhovorov a besied so žiakmi o rizikách práce v zahraničí, v súlade s Národným
programom boja proti obchodovaniu s ľuďmi, o riskantnom riadení motorových vozidiel, o
promiskuite a nechránenom sexe, o závislosti spojenej s užívaním omamných látok,
psychotropných látok, alkoholu, tabaku a o zlej výžive. Žiaci boli obohatený o inovatívne prístupy,
metódy, formy ako skvalitniť a zatraktívniť aktivity v oblasti prevencie kriminality, ktoré následne
môžu využívať vo svojom vlastnom okolí.
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Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach ŠI

Kapacita ubytovacích priestorov:

160 lôžok

Spoločenské a vzdelávacie miestnosti: 1 veľká polyfunkčná spoločensko-vzdelávacia miestnosť
2 vzdelávacie miestnosti
2 spoločenské miestnosti
Kapacita jedálne:

120 miest

Telocvičňa a posilňovňa:

telocvičňa a posilňovňa SPŠT
posilňovne v priestoroch ŠI

Počítačová miestnosť:

1 miestnosť

Vyhodnotenie jednotlivých výchovno-vzdelávacích cieľov v rámci koncepčného rozvoja ŠI

Aj v školskom roku 2018/2019 sme pokračovali v realizácii výchovno-vzdelávacieho 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

V uplynulom školskom roku bola výchovná činnosť založená na starostlivosti o ponuku určitých
činností vo voľnom čase žiakov tak, aby uspokojili záujmy a potreby rozvíjajúce osobnosť 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 ŠP ŠI.
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Hlavným poslaním nášho školského internátu bola, je a vždy bude výchova a vzdelávanie.
Hlavnou zásadou aj v šk. roku 2018/2019 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 2018/2019 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.

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.
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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.

Výchovno-vzdelávacie ciele v školskom roku 2018/2019:

-

-

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 výchovnovzdelávacej činnosti, ktorý bol primeraný potrebám, veku, stupňu vyspelosti žiakov. Táto práca
sa zameriavala najmä na všestrannú pomoc pri príprave žiakov na vyučovanie, formovanie ich
vzťahu k sebe, vzdelávaniu, sebavýchove a voľbe povolania, na rozvíjanie ich nadania, špecifických
schopností a tvorivosti a na vytváranie podmienok na ich záujmovú činnosť, aktívne využitie
voľného času a oddych. Organizovala sa na základe dobrovoľnosti žiakov.
Realizovala sa v súlade s Vyhláškou MšaV SR. Č. 196/94 Z.z., Dohovorom o právach dieťaťa zo
6. februára 1991 § 104/91 Z.z., vyhláškou MŠ SR č. 107/1996 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa
Vyhláška MšaV SR č. 121/94 Z.z., podľa príslušných § ZP týkajúcich sa bezpečnosti pri práci
žiakov a zamestnancov, podľa pokynov nadriadených orgánov, školskými poriadkami škôl,
z ktorých žiaci sú v ŠI ubytovaní, organizačnými pokynmi MŠ SR.
Práca v školskom roku 2018/2019 bola zameraná na splnenie dvojakého poslania ŠI:
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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 spoločenské, vzdelávacie,
počítačové a ubytovacie priestory – izby. Aj napriek tomu však klasifikačné výsledky u dievčat sú
lepšie, ako u chlapcov.
K vzdelávaniu žiakov ŠI prispela aj činnosť záujmového krúžku Konverzácia z anglického
jazyka, bolo pomôcť žiakom v príprave na vyučovanie, pri osvojovaní si učiva prebratého na
hodinách anglického jazyka a v príprave na písomnú a ústnu časť maturitnej skúšky. Činnosť
krúžku prebiehala v počítačovej miestnosti s prístupom k PC a internetu, kde mali žiaci možnosť
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zopakovať a upevniť si učivo prostredníctvom testov. Krúžková činnosť prebiehala formou
individuálnych a skupinových stretnutí, podľa programu záujmového krúžku a podľa potrieb
a záujmov žiakov. Využité boli rôzne formy a metódy práce, konkrétne rozprávanie, vysvetľovanie,
opakovanie, precvičovanie, testovanie a iné.Cieľom bolo pomôcť žiakom zdokonaliť ich jazykové
zručnosti a vytvoriť pozitívny vzťah k výučbe cudzích jazykov.
Vo výchovných skupinách, v ktorých vyššie uvedené zásady vychovávatelia dodržali, sa
prejavili badateľné žiadúce výsledky výchovného procesu v podobe rešpektovania vychovávateľov
žiakmi, vytvorenia priaznivej atmosféry ich vzájomného vzťahu a tým aj uľahčeniu postupov pri
uplatňovaní výchovných metód v skupine v zmysle zásad „Dohovoru o právach dieťaťa“.
Vedúci vychovávateľ počas školského roka kontroloval výchovno-vzdelávaciu činnosť
vychovávateľov.
Cieľom kontrol bolo zistiť kvalitu VVČ v jednotlivých skupinách. Hospitácie boli zamerané na
nasledovné oblasti:
- správnosť vedenia pedagogickej dokumentácie
- účelné využívanie voľného času žiakov
- dodržiavanie harmonogramu krúžkovej činnosti
- čistotu, hygienu a estetiku izieb
- dodržiavanie vnútorného poriadku ŠI /fajčenie, alkohol, dodržiavanie vychádzok/
- kultúra stolovania
Po vykonaní hospitácie bol zrealizovaný pohospitačný rozhovor. Jeho cieľom bolo upozorniť na
zistené nedostatky a ich následnou nápravou skvalitniť výchovný proces v ŠI
V oblasti rozumovej výchovy je i naďalej čo zlepšovať. Ide predovšetkým o kvalitatívne
ukazovatele, snahu zlepšiť, resp. zvýšiť si vedomosti a následne aj prospech. Musíme konštatovať,
že časti žiakov chýba motivácia k štúdiu, zdravá ctižiadosť, často sa uspokoja s priemerom. Reálnou
cestou zvyšovania úspešnosti štúdia sa vidí spolupráca tak so školou, ako aj s rodičmi.

Estetická a etická výchova
V tejto oblasti bol kladený dôraz predovšetkým na problematiku interpersonálnych vzťahov, na
priateľské spolunažívanie v ŠI, vzťahy medzi žiakmi a vychovávateľmi Demokratickým prístupom
a formou kultúrno-spoločenských podujatí boli žiaci podnecovaní k tvorivej samostatnosti
a kreatívnosti. Avšak ich prístup v tejto oblasti je konzumný. Z ich strany sa neprejavuje tvorivý
a samostatný záujem v žiadnej konkrétnej činnosti. V podmienkach ŠI sú pozorovaní, sledovaní,
diagnostikovaní a individuálne akceptovaní zo strany skupinových vychovávateľov
a službukonajúcich vychovávateľov.
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Žiaci boli vedení a usmerňovaní k estetizácií izieb a spoločných zariadení, vedení k ochrane
spoločného majetku a taktiež k zveľaďovaniu okolia ŠI. Aj napriek snahe, uspokojivé výsledky sa
dosiahli hlavne u dievčat, ktoré si svoje izby prispôsobili tým, že si ich svojpomocne vyzdobili, čím
si zútulnili prostredie.

Citová výchova
V oblasti citovej výchovy sa pozornosť sústreďovala hlavne na medziľudské vzťahy, vzťahy
medzi žiakmi samotnými, ale aj na vzťah – vychovávateľ – žiak, na prevenciu látkovej a nelátkovej
závislosti, prevenciu šikanovania a upevňovania interpersonálnych vzťahov. So žiakmi boli
spracované testy a ankety, ktoré poukázali na stav v tejto oblasti a výsledky z týchto ankiet sú
dobrým vodítkom pre úlohy pre ďalšie obdobie.

Pracovná výchova
V priebehu školského roka boli ubytovaní žiaci usmerňovaní, podnecovaní a motivovaní
k patričnému udržiavaniu a zveľaďovaniu svojich osobných vecí, k dodržiavaniu hygienických
návykov.
V oblasti pracovnej výchovy aj vďaka pravidelným kontrolám zo strany vychovávateľov bola
čistota a poriadok na izbách udržiavané v celkovej spokojnosti. Študenti sa pravidelne zapájali
taktiež do upratovania okolia ŠI. Veľkým prínosom pre udržanie poriadku na izbách, ale aj v okolí
ŠI bol pravidelný týždenný separovaný zber, ktorý sa zameral na zber plastových fliaš a papiera,
čím sa dosiahla čistota okolia ŠI a nezanedbateľný je aj prínos pre ochranu životného prostredia.
Ubytovaní študenti sa podieľajú formou súťaže najčistejšia izba na prostredí a úprave svojho
obytného priestoru vlastnej izby. Žiaci vo voľnom čase si samí upravili – vymaľovali spoločenské
miestností, s vlastným návrhom maľby.

Telesná výchova
V oblasti telesnej výchovy bola sústavná pozornosť venovaná vytváraniu podmienok na vhodnú
a účelnú relaxáciu žiakov výchovných skupín.
V podmienkach školského internátu prebiehala záujmovo-športová činnosť podľa plánu
športovej záujmovej činnosti pre školský rok 2018/2019. Športová záujmová činnosť zahŕňa
telovýchovnú a zdravotnú zložku. Športová činnosť v internáte je nápomocná tak pre prípravný a
tréningový proces aktívnych športovcov ako i pre rekreačných športovcov. V kolektívnych športoch
majú žiaci príležitosť osvojiť si herné činnosti a pravidlá hry. Telovýchovné a pohybové žiacke
aktivity prebiehajú denne. Fungujú na princípe dobrovoľnosti, organizujú ju vychovávateľky ŠI.
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Realizujú sa v priestoroch telocvične SPŠT, na futbalovom ihrisku v školskom areáli, bežeckej
dráhe v školskom areáli, miestnosť ŠI pre stolný tenis /2. poschodie/, chlapčenská posilňovňa /2.
poschodie, miestnosť č. 117/, dievčenská posilňovňa /3. poschodie, miestnosť č. 157/.
V prípade športových hier sú k dispozícii športové pomôcky – lopty (volejbal, hádzaná, vybíjaná,
futbal, basketbal), stolnotenisové rakety s loptičkami, stolnotenisové stoly. Priestory posilňovní sú
vybavené posilňovacím náčiním a účelovo sa využíva funkčne vybavená telocvičňa SPŠT.

Ciele:
-

Podnecovanie žiakov k pohybu, k zlepšovaniu fyzickej kondície.
Naučiť žiakov pracovať s kolektívom a pre kolektív.
Osvojovanie si pravidiel športových hier, aktivít.
Efektívne využívanie a organizovanie voľného času prostredníctvom aktívneho pohybu,
športu.
Rozvíjať športový talent a schopnosti.
Rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom.
Pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia.
Kultivovať základné hygienické návyky.
Pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy.
Poznať základné princípy zdravého životného štýlu.
Pochopiť škodlivosť fajčenia a iných drog.

Obsah:
-

Rozvoj vytrvalostných, koordinačných, rýchlostných schopností.
Kondičné cvičenia s náčiním, bez náčinia, prípadne s hudbou.
Loptovo-pohybové hry.
Osvojovanie pravidiel kolektívnych hier.
Kolektívne a individuálne športové aktivity.
Sezónne športy.
Organizovanie športových súťaží.
Zoznamovanie so životom a úspechmi známych športovcov.

V tomto školskom roku v prostredí ŠI prebiehala činnosť záujmového krúžku Mladý záchranár,
ktorého úlohou bolo viesť žiakov ku správnym morálnym a kultúrno–spoločenským hodnotám,
k prehlbovaniu vzťahu k životu, k získaniu základnej orientácie v možnostiach predlekárskej
pomoci. Žiaci sa postupne oboznamovali s jednotlivými stavmi ľudského tela, do ktorého sa ľudia
môžu dostať rôznymi vplyvmi, ako správne rozpoznať jednotlivé stavy a vedieť poskytnúť
predlekársku prvú pomoc. Osvojovali si celý reťazec neodkladnej zdravotnej starostlivosti od prvej
pomoci na mieste náhlej príhody až po začatie kompletnej resuscitácie. Žiaci si mohli prakticky
osvojiť rôzne techniky poskytovania prvej pomoci a manipuláciu so zdravotníckym materiálom.
Činnosťou záujmového krúžku sme sa snažili ukázať žiakom, ako sa stať lepším človekom
a prostredníctvom prvej pomoci tak zachrániť ľudský život.
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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 2018/2019 sprístupnená študentom podľa knižničných hodín,
ale taktiež podľa záujmu a potreby žiakov. Najviac boli požičiavané knihy poézie, z dôvodu
Hviezdoslavovho Kubína, na ktorý sa žiaci pripravovali, často boli vypožičiavané knihy
slovenských autorov , záujem bol taktiež o Dejiny umenia a pod. Výpožičiek na počet ubytovaných
žiakov nie je veľa, to je samozrejme zapríčinené tým, že žiaci majú veľa školského učiva a nemajú
čas na čítanie. Aj napriek tomu za uplynulý rok bolo v knižnici cca 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:
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Poznať sám seba a byť tolerantný k iným.
Vytvárať nový vzťah k súkromnému vlastníctvu, ale aj k veciam spoločným.
Myslieť pozitívne a naučiť sa žiť aj so stresom, ale bez sústavného strachu.
Byť slušný, tolerantný a múdry, žiť podľa určitých morálnych zásad.
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.
1.
2.
3.
4.
5.

V Bardejove dňa 23.8.2019.

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa 23.08.2019.

...............................................................
Ing. Jaroslav Bujda
pečiatka a podpis

Prílohy
Príloha č. 1 – Vyjadrenie rady školy
Príloha č. 2 – Stanovisko zriaďovateľa
Príloha č. 3 – Súvaha 2018
Príloha č. 4 – Výkaz ziskov a strát 2018
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Príloha č. 1

Vyjadrenie Rady školy:

Správa bola prerokovaná v Rade školy dňa 25.9.2019.

Rada školy odporúča zriaďovateľovi – VÚC v Prešove – schváliť Správu o výsledkoch
a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019.

..............................................
Ing. Peter Simko
predseda Rady školy
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Príloha č. 2

Stanovisko zriaďovateľa školy:

Odbor školstva PSK schvaľuje Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach školy za školský rok 2018/2019.

Dňa ......................................

....................................................
PaedDr. Ján Furman
vedúci Odboru školstva PSK
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Príloha č. 3
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