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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 
rok 2017/2018 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z. 

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole:  

1. Názov školy    :  Spojená škola Juraja Henischa 
                      Organizačná zložka: Stredná odborná škola polytechnická             
 
2. Adresa školy   :  Ul. Slovenská 5, 085 01 Bardejov, 
                      P. O. Box 112 
 
3. Telefónne a faxové číslo školy: 

054 4861950 – sekretariát RŠ 
054 4861951 – riaditeľ 
054 4861952 – zástupca riaditeľa 
054 4861953 – ekonóm 
054 4861960 – fax 

 
4. Internetová a elektronická adresa školy: 
                        www.ssjh.sk 
                        ssjhbj@slovanet.sk 
5. Údaje o zriaďovateľovi školy: 
                        Prešovský samosprávny kraj 
                        Námestie mieru č. 2 
                        080 01 Prešov 
 
6. Mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie: 
            Ing. Peter Dulenčin, PhD. – riaditeľ SŠ 
             PhDr. Elena Friedrichová – zástupca riad. SŠ 
             Ing. Ján Židzik – zástupca riaditeľa SŠ 
              
7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 
  Rada školy:         

Mgr. Viera Slančová,   predseda, zástupca pedagógov 
          Ján Pavlus     zástupca neped. zamestnancov 
          Mgr. Marián Tomčo  zástupca ped. zamestnancov 
 Pavol Ceľuch     zástupca VÚC do 9. 4. 2018 
          Ing. Miroslav Bujda   zástupca VÚC do 9. 4. 2018 
          Jozef Gaľan    zástupca VÚC do 9. 4. 2018 
 Mgr. Martin Šmilňák  zástupca VÚC od 10. 4. 2018 
 Mgr. art. Juraj Boochňa, ArtD. zástupca VÚC od 10. 4. 2018 
 MuDr. Patrik Mihaľ  zástupca VÚC od 10. 4. 2018 
 Ing. Jozef Roháľ    zástupca VÚC za SOPK 
 Jana Vojčíková   zástupca rodičov 
          Ján Berecký    zástupca rodičov 
          MUDr. Juraj Patráš  zástupca rodičov 

Alexandra Hockicková IV.G zástupca žiakov 
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Výbor rodičovského združenia: 
 

Ing. Július Fedáš 1.A 

Eva Gajdošová  1.B 

Peter Kukľa  1.C 

Gabriela Hoľpitová  1.D 

Martina Vašičkaninová  1.E 

Jana Borecká 2.A 

Daniela Šuťáková 2.B 

Alena Renčková 2.E 

Marta Švecová 2.C 

Monika  Nimasová 2.D 

Slávka Hrivňaková 3.A 

Ľuboslava Brejníková 3.B 

Monika Šoltysová 3.C 

Peter Kaščák 3.D 

Mária Jaššová 4.A 

Terézia Kažimírová 4.B 

Božena Dzurišová 4.C 

Jozef Basarik 4.D 

Mgr. Jana Vojčíková 4.E 
 
Koordinátori pre: 

protidrogovú prevenciu         Mgr. Iveta Paulovská 
environmentálnu výchovu        Mgr. Adriana Pavlišinivá 
rodinnú výchovu                 Mgr. Nadežda Holentová 
výchovné poradenstvo           Mgr. Zuzana Gerberyová 
projekt Coménius                Mgr. Marián Martiček  

 
 Metodické orgány: 
 

Názov predmetovej komisie Predseda predmetovej 
komisie 

Členovia predmetovej komisie 

PK odborných predmetov 
strojárstvo a stavebníctvo 

Ing. arch. Klimeková 
Alexandra 

Ing. Gernátová Slavka 

Ing. Petrek Andrej 

Ing. Bialobok Stanislav 

Ing. Kostár František 

Ing. Dulenčin Peter, PhD. 

Ing. Haluška František 

PaedDr. Vojtek Miroslav 

PK odborných 
elektrotechnických 

predmetov 

Ing. Žofčinová Svetlana Ing. Haluška František 

PaedDr. Vojtek Miroslav 

Ing. Židzik Ján 

Ing. Bialobok Stanislav 

Mgr. Pavlišin Juraj 

Mgr. Vagaský František 

Mgr. Kováčová Katarína 

PK prírodovedných Mgr. Kováčová Mgr. Hříbová Irena 
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predmetov Katarína RNDr. Sobek Jozef 

Mgr. Vagaský František 

Mgr. Pavlišin Juraj 

Mgr. Slančová Viera 

Mgr. Tomková Zdena 

Mgr. Marinková Katarína 

RNDr.  Knap Martin 

PK spoločenskovedných 
predmetov 

Mgr. Gerberyová 
Zuzana 

PhDr. Friedrichová Elena 

Mgr. Blažejčík Peter 

Mgr. Hříbová Irena 

Mgr. Pasternáková Slavka 

PK telesnej a športovej 
výchovy 

Mgr. Banásová Nataša 
 

Mgr. Blažejčík Peter 

Mgr. Bednár Peter 

PaedDr. Boruv Stanislav 

Mgr. Balog Albert 

PK cudzích jazykov Mgr. Reviľák Kamil Mgr. Holentová Nadežda 

Mgr. Balog Albert 

Mgr. Homza Jozef 

Mgr. Luptáková Adriana 

PaedDr. Vaverčáková Iveta 

Mgr. Maníková Monika 

Mgr. Pasternáková Slavka 

Mgr. Muzeláková Slavka 

Mgr. Banásová Nataša 

Ing. Beňová Daniela 

Mgr. Gmitterová Marianna 

PK slovenského jazyka Mgr. Gmitterová 
Marianna 

Mgr. Paulovská Iveta 

Mgr. Boďo Branislav 

Mgr. Pasterňáková Slavka 

Mgr. Muzeláková Slavka 

 
 
PK strojové obrábanie      Ing. Lukáš Roguľa 
PK elektro profesie      Mgr. Marián Tomčo 
PK stavebné profesie       Mgr. Pavol Dziak 

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení 

Údaje o počte žiakov, počet žiakov školy: 405, počet tried: 19 

Podrobnejšie informácie: 

Tr. poč. žiakov poč. ŠVVP 

I.A 23 3 

I.B 18 3 

I.C 21 0 

I.D 22 1 

I.E 22 0 

I.N 26 1 
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II.N 14 0 

II.A 22 3 

II.B 22 1 

II.C 24 1 

II.E 24 1 

II.D 17 0 

III.A 28 0 

III.B 25 5 

III.C 18 1 

III.D 16 2 

IV.A 21 2 

IV.B 22 3 

IV.E 20 4 

 

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o 
počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie 

P.č. kód a názov študijného/učebného odboru 
Počet 

prijatých 

žiakov 

Počet 

zapísanýc

h žiakov 

1 2411 K  mechanik nastavovač                      20 15 

2 2679 K mechanik – mechatronik 11 10 

3 2697 K mechanik elektrotechnik    30 30 

4 2682 K  mechanik počítač. sietí                   15 14 

5 2426 K program. obr. a zvár. strojov a zariadení 8 0 

6 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení 11 7 

7 2487 H 01 autoopravár – mechanik  21 16 

8 2487 H 02 autoopravár – elektrikár 5 0 

9 3684 H strechár 2 0 

10 6475 H technicko-administratívna pracovník 0 0 

11 3678 H inštalatér 11 11 

Spolu 184 153 
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§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného 
stupňa vzdelania 

 

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky 2017/18 

 

IV.A IV.B IV.E II.N 

Počet žiakov prihlásených na MS 21 22 20 12 

Počet žiakov, ktorí neukončili posledný ročník 0 0 0 0 

Počet žiakov, ktorí konali ÚFIČ 21 22 20 12 

Počet žiakov, ktorí úspešne ukončili MS v riadnom termíne 20 22 20 12 

Počet žiakov, ktorí majú povolené opravné skúšky 1 0 0 0 

Úspešne ukončili MS v mimoriadnom termíne 0 0 0 0 

Počet žiakov, ktorí majú povolenú opakovať celú MS  0 0 0 0 

Priemer triedy na ÚFIČ 2,37 2,23 2,61 2,45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 
Externá časť MS 

 

Predmet /školský rok 

Počet 

žiakov 

prihláse

ných na 

MS 

z toho 

písalo 

EČMS 

Ø 

žiako

v 

školy 

v % 

 

z 

toho 

písal

o 

PFIČ 

Ø 

žiako

v 

školy 

v % 

 

z 

toho 

na 

ÚČ 

Ø 

žiakov 

školy 

SJL/2017_2018 75 75 41,40 75 50,43 75 2,59 

ANJB1/2017_2018 67 61 46,50 61 53,03 67 2,84 

NEJB1/2017_2018 0 0 - - - - - 

RUJB1/2017_2018 8 7 45,94 7 45,71 8 2,25 
 
Predmet: Cudzie jazyky 
 

Názov predmetu 

– školský rok 

SOŠ - trieda Počet  

žiakov 

Priemerný 

prospech – 

ústna časť 

EČ - 

priemer 

PFIČ - 

priemer 

ANJ B1-2017/18 IV.A 14 2,50 38,18 52,50 
RUJ B1-2017/18 IV.A 7 2,29 45,55 45,00 
ANJ B1-2017/18 IV.B 22 2,77 37,15 52,14 
ANJ B1-2017/18 IV.E 20 2,85 57,05 60,59 
ANJ B1-2017/18 II.N 11 3,36 57,11 43,64 
RUJ B1-2017/18 II.N 1 2,00 48,3 50,00 
 
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra 
 

Názov 

predmetu – 

školský rok 

SOŠ - trieda Počet  

žiako

v 

Priemerný 

prospech – 

ústna časť 

EČ - 

priemer 

PFIČ - 

priemer 

SJL-2016/17 IV.A 21 2,71 42,49 50,01 
SJL-2016/17 IV.B 22 2,27 40,56 53,25 
SJL-2016/17 IV.E 20 2,70 44,37 48,40 
SJL-2016/17 II.N 12 2,75 36,08 49,41 
 
Predmet: Teoretická časť odbornej zložky (odborné vzdelávanie) 

Odbor: Mech. počít. sietí P. žiakov 

Predmet: Teoretická časť 

odbornej zložky – 

priemerný prospech 

š.r. 2017/2018 20 2,80 

š.r. 2016/2017 18 2,89 

š.r. 2015/2016 15 2,73 

Odbor: Mechanik elektrotechnik P. žiakov 

Predmet: Teoretická časť 

odbornej zložky – 

priemerný prospech 

š.r. 2017/2018 22 2,23 

š.r. 2016/2017 18 2,83 

š.r. 2015/2016 21 2,62 

Odbor: Mechanik nastavovač P. žiakov Predmet: Teoretická časť 
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odbornej zložky – 

priemerný prospech 

š.r. 2017/2018 13 2,38 

š.r. 2016/2017 14 2,36 

š.r. 2015/2016 15 2,73 

Odbor: Mechanik stavebnoinštalačných 

zariadení 
P. žiakov 

Predmet: Teoretická časť 

odbornej zložky – 

priemerný prospech 

š.r. 2017/2018 8 2,38 

š.r. 2016/2017 18 2,33 

Odbor: Strojárstvo – dopravná 

prevádzka (podnikanie a služby) 

(NŠ) 

P. žiakov 

Predmet: Teoretická časť 

odbornej zložky – 

priemerný prospech 

š.r. 2017/2018 7 2,00 

š.r. 2016/2017 7 1,71 

š.r. 2015/2016 11 1,82 

Odbor: Stavebníctvo (NŠ) P. žiakov 

Predmet: Teoretická časť 

odbornej zložky – 

priemerný prospech 

š.r. 2017/2018 5 2,20 

š.r. 2016/2017 9 2,11 

š.r. 2015/2016 5 2,80 

 
 
 

Výsledky záverečných skúšok  2017/2018 
 

 Trieda/odbor 

poznámka III.D III.C 
autoopravár-

mechanik 

autoopravár-

elektrikár 

inštalatér 

Počet žiakov prihlásených 

na ZS 
15+1* 10 8  

Počet žiakov, ktorí 

úspešne ukončili ZS 
15+1* 10 8  

 Počet žiakov, ktorí mali 

v poslednom ročníku 

povolené opravné skúšky 

0 0 0  

Počet žiakov, ktorí 

úspešne vykonali opravné 

skúšky 

0 0 0  

Počet žiakov pripustených 

k ZS v mimoriadnom 

termíne 

0 0 0  
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Počet žiakov, ktorí 

úspešne vykonali ZS 

v mimoriadnom termíne 

0 0 0  

Počet žiakov, ktorí 

neukončili posledný 

ročník 

0 0 0  

* 1 žiak (lekárske ospravedlnenie v šk. roku 2016/2017, vykonal riadny termín) 
 
 
Prospech na záverečných skúškach podľa tried ZS – šk.rok  2017/2018 
 

Kód Počet  

žiakov 

trieda Prospelo priemer 
prospel  

s vyznamenaním 

prospel  

veľmi dobre 

prospel  neprospel Písomná časť Ústna časť 

autoopravár- mechanik 15+1* III.D 6 5 4+1* 0 1,56 2,12 

autoopravár-elektrikár 10 III.C 4 0 6 0 2,20 2,20 

inštalatér 8 III.C 5 0 3 0 2,12 1,62 

celkom 33+1*  15 5 13+1* 0 1,96 1,98 

 

 
 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých 
škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov 

Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní 
 

Tr. Názov odboru 

I.A mechanik nast. 

  mechanik mechatronik 

I.B mechanik elektrotechnik 

I.C autoopravár-elektrikár 

  inštalatér 

I.D autoopravár-mechanik 

I.E mechanik poč. sietí 

  mech.stav.inš.zariadení 

I.N stavebníctvo 

  dopravná prevádzka 

II.N stavebníctvo 

  dopravná prevádzka 

II.A mechanik nastavovač 

II.B mechanik elektrotechnik 

II.C autoopravár-elektrikár 

  inštalatér 

II.E mechanik  poč. sietí 

  mech.stav.inšt.zariadení 

II.D autoopravár-mechanik 

III.A mechnik nastavovač 

  mechanik elektrotechnik 

III.B mechanik. poč.sietí 

  mech.stav.inštal.zar. 
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III.C autoopravár-elektrikár 

  inštalatér 

III.D autoopravár-mechanik 

IV.A mechanik nastavovač 

  mech.stav.inšt.zariadení 

IV.B mechanik elektrotechnik 

IV.E mech.počítač.sietí 
 
 

Zoznam uplatňovaných plánov 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola polytechnická 
Slovenská 5, 085 01 Bardejov 

Názov ŠkVP Mechanik nastavovač 

Kód a názov  ŠVP 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba 

Kód a názov študijného odboru 2411 4  mechanik nastavovač 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Druh školy štátna 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 
 

 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola polytechnická, Slovenská 5, 
085 01 Bardejov 

Názov ŠkVP Mechanik počítačových sietí   

Kód a názov  ŠVP 26 26 Elektrotechnika 

Kód a názov študijného odboru 2682 4  mechanik počítačových sietí   

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Druh školy štátna 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola polytechnická, Slovenská 5, 
085 01 Bardejov 

Názov ŠkVP Mechanik stavebnoinštalačných zariadení   

Kód a názov  ŠVP 36 stavebníctvo, geodézia a katografia 

Kód a názov študijného odboru 36584  mechanik stavebnoinštalačných zariadení   

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Druh školy štátna 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

29  

29  

29  
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Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola polytechnická 
 Slovenská 5, 085 01 Bardejov 

Názov ŠkVP Autoopravár  - mechanik 

Kód a názov  ŠVP 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba 

Kód a názov študijného odboru 2487 2 01 autoopravár  - mechanik 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Druh školy Štátna 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 
Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola polytechnická,  

Slovenská 5, 085 01 Bardejov 

Názov ŠkVP Mechanik elektrotechnik 

Kód a názov  ŠVP 26 Elektrotechnika 

Kód a názov študijného odboru 2697 4 mechanik elektrotechnik 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Druh školy štátna 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

  
 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola polytechnická,  
Slovenská 5, 085 01 Bardejov 

Názov ŠkVP Inštalatér 

Kód a názov  ŠVP 36 stavebníctvo, geodézia a kartografia 

Kód a názov študijného odboru 3678 2 00 inštalatér 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Druh školy štátna 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola polytechnická 
 Slovenská 5, 085 01 Bardejov 

Názov ŠkVP Autoopravár  - elektrikár 

Kód a názov  ŠVP 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba 

Kód a názov študijného odboru 2487 2 02 autoopravár  - elektrikár 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Druh školy štátna 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

29  

29  

29  
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Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola polytechnická 
Slovenská 5, 085 01 Bardejov 

Názov ŠkVP Stavebníctvo 

Kód a názov  ŠVP 36 stavebníctvo, geodézia a kartografia 

Kód a názov študijného odboru 3659 4 stavebníctvo 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia denná 

Druh školy štátna 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

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

Učitelia 

Zaradenie zamestnancov a kvalifikovanosť Počet 

  

pedagogickí zamestnanci  37 

- kvalifikovaní 37 

- nekvalifikovaní 0 

- dopĺňajú si vzdelanie 0 

Spolu počet zamestnancov 37 

Majstri OV 

Zaradenie zamestnancov a kvalifikovanosť Počet 

  
Majstri OV 15 

- kvalifikovaní 15 

- nekvalifikovaní 0 

- dopĺňajú si vzdelanie 0 

Spolu počet zamestnancov 15 

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

Ďalšie vzdelávanie Počet  

1.kvalifikačná skúška 0 

2.kvalifikačná skúška 0 

aktualizačné 0 

špecializačné inovačné štúdium 0 

špecializačné kvalifikačné 0 

postgraduálne 0 

doplňujúce pedagogické 0 

vysokoškolské pedagogické 0 

vysokoškolské nepedagogické 0 

29  
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§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

1. Aktívne sa zapájame do aktivít organizovaných PSK. Burza práce a informácií organizovaná Úradom 

práce Prešov 26. 10. 2017 na Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov. 
 

 

 

  
 

 
2. Preškoľovanie žiakov a majstrov školy: 

 
 Najnovšie trendy ručného elektrického náradia Narex . Okrem dielni praktickej prípravy naša 

škola má vlastnú údržbu, zváraciu školu a školský autoservis, v ktorých sú výrobky NAREX 
neoddeliteľnou súčasťou. Tiež ich využívame pri zabezpečení prezentačných akcií našej školy 
„Deň otvorených dverí“,  „SIAHNI SI NA REMESLO“ a pri výrobe prezentačných výrobkov.  

 

 
 

 

 Odborné školenie najnovšie trendy inštalačnej techniky. 20. 2. 2018 obchodný zástupca Ing. 
Kavuľa Ľubomír predstavil  naším žiakom z učebného odboru inštalatér a študijného odboru 
mechanik stavebno-inštalačných zariadení  a majstrom praktickej prípravy, novinky, použitie a 
prednosti výroby inštalačnej techniky. Tiež názorne predstavil trubkové nastrčné spojky 
a plastové trubky pre sanitárne a vykurovacie systémy a poukázal na nízku konštrukčnú výšku 
systémových dosiek. Pri nastrčených spojkách zvýraznil hlavne nemennosť priemeru potrubí 
a navrhol ďalšiu vzájomnú spoluprácu. Žiaci si Vaše výrobky praktický odskúšali a niektoré 
využívame v rámci praktickej prípravy pre nadobudnutie zručnosti žiakov už dlhšie a tiež ich 
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využívame pri zabezpečení prezentačných akcií našej školy „Deň otvorených dverí“,  „SIAHNI 
SI NA REMESLO“.      

 
 

 
 
 

 Školenie firmy Alcaplast na predstenove inštalačné systémy a novinky od ALCAPLAST. 
Počas prestávky sa školiteľ  zaujímal o montážne pracovisko ALCAPLAST, o Zváraciu 
školu a dielňu Inštalatér a MSIZ, ktoré aj osobne v doprovode HMOV navštívil. Po 
prestávke školiteľ pokračoval v školení, kde zapájal žiakov do montáže a demontáže 
noviniek a na fotografiách im ukázal nedostatky spojené s montážou, s ktorými sa 
stretol vo svojej praxi. V závere školenia žiaci písali test, na základe ktorého dostanú 
certifikát pre montáž systémov ALCAPLAST. Všetci zúčastnení žiaci dostali 
propagačné materiály a desiati, ktorí napísali test výborne boli odmenení aj vecnými 
cenami. Traja najlepší žiaci, ktorí počas celého štúdia dosahovali najlepšie výsledky 
boli osobitne odmenení vecnými cenami od riaditeľa SSJH Ing. Dulenčina. Prínosom 
pre žiakov bolo to, že sa oboznámili s montážou a demontážou predstenových inšt. 
systémov, s podlahovými vpustmi a novinkami od spoločnosti firmy ALCAPLST, čo 
výrazne posilnilo predstavivosť žiakov a umožní im odborne zavádzať nové 
technológie v praxi. 
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Školenie firmy Alcaplast 

 
3. Podpísané dve zmluvy o duálnom vzdelávaní s firmou GOHR s.r.o. pre školský rok 2018/19, 8 žiakov 

mechanik nastavovač a 4 žiaci programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení. 

4. V spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania škola zorganizovala Seminár duálneho 

vzdelávania pre výchovných poradcov základných škôl s programom: 

a) Seminár duálneho vzdelávania, Ing. Andrea Ondová, koordinátorka SDV v PSK – vstupné 

informácie k SDV, benefity pre žiakov v SDV, porovnanie školského a duálneho systému 

vzdelávania, stav SDV v regióne  

b) Prezentácia spoločnosti GOHR, s.r.o. Veľký Šariš, Mgr. Miroslav Rokošný, MBA, úsek ľudských 

zdrojov – predstavenie firmy, skúsenosti firmy so zameraním na duálne vzdelávanie, ponuka 

exkurzií pre študentov a rodičov  

c) Prezentácia Spojenej školy Juraja Henischa Bardejov, Ing. Peter Dulenčin, PhD., riaditeľ školy – 

možnosti ďalšieho štúdia a uplatnenia absolventov na trhu práce, ponuka odborov zapojených do 

SDV 

d) Prezentácia Prešovskej regionálnej komory SOPK, Ing. Helena Virčíková, riaditeľka – skúsenosti a 

spolupráca pri posilnení odborného vzdelávania v regióne. 
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5. Nadviazanie spolupráce s firmou PSS Svidník, a.s. v systéme duálneho vzdelávania. 
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6. Nadviazanie spolupráce s firmou Kamax k.s. v systéme duálneho vzdelávania. 

 

7. Momentálne pracujeme na nadviazaní spolupráce s Bardejovskou firmou SBAJ INMART, 

a.s. s majiteľom a konateľom JUDr. Ing. Jiři Charvátom, majiteľ firmy prejavil záujem 

spoznať našu školu a dielne praktického vyučovania a chce so školou nadviazať 

spoluprácu. Finančný dar pre školu pre šk. rok 2018/19: 4000 €. 

8. 21. februára 2018 bolo udelené Spojenej škole Juraj Henischa v Bardejove Čestné uznanie ZA 

ZÁSLUHY A ROZVOJ SLOVENSKEJ EKONOMIKY A PODNIKANIA. OCENENIE UDELILA 

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ A PRIEMYSELNÁ KOMORA. Škola má vlastnú zváračskú školu a školský 

autoservis. V školskom roku 2016/17 škola spolupracovala s 61 firmami a živnostníkmi a zabezpečovala 

tak reálnu prax pre žiakov formou praktického vyučovania na zmluvných pracoviskách v strojárskych, 

elektrotechnických a stavebných odboroch, v ktorých vzdeláva. 
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9. Našej škole bol schválený nenávratný finančný príspevok v hodnote 939 526,06 € pre projekt 

Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy Juraja Henischa na praktickom vyučovaní.  

 

     
10. V školsko roku 2018/19 sme úspešne ukočili medzinárodný projekt 

Projekt Erasmus +    „Robotika pre učiteľov stredných odborných škôl“   

 
Cieľom projektu je poskytnúť najnovšie znalosti zo základov a rozvoja robotiky pre učiteľov 

stredných škôl. Projekt poskytne týmto učiteľom, ale aj študentom a praxi širšiu platformu z robotiky. 
Hlavným cieľom projektu je vytvorenie študijných materiálov pre učiteľov technických predmetov na 
stredných školách, ktoré budú vytvorené na báze základných aj najnovších poznatkov z robotiky. 
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Učitelia stredných odborných škôl následne transformujú získané materiály a poznatky do osnov 
predmetov resp. ako súčasť príbuzných predmetov. Plánované inovatívne študijné materiály, IKT 
platforma a virtuálne laboratórium bude koncipovaná ako interaktívny zdroj poznania umožňujúci 
interakciu medzi študentmi a učiteľmi. Virtuálne laboratórium bude slúžiť na praktické overenie znalostí 
získaných zo vzdelávacej IKT platformy. Bude tvorené virtuálnymi modelmi robotov a iných 
automatizovaných systémov, ktoré bude možné zostavovať do konkrétnych pracovísk vo virtuálnej 
realite. 

 

 
 

 
Praktický tréning programovania robota pedagogickými zamestnancami Spojenej školy Juraja Henischa na diseminačnom seminári. Sprava 

RNDr. Jozef Sobek, Ing. Andrej Petrek, Bc. Peter Lipták, Ing. Stanislav Bialobok a Mgr. František Vagaský). 

 

 
Študenti Strednej odbornej školy polytechnickej pri Spojenej škole Juraja Henischa, odboru mechanik nastavovač,  predstavili učiteľom 

Prešovského samosprávneho kraja svoj projekt terénneho vozidla pre vozíčkarov. 

  

Prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD., vedúci 

Katedry robotiky  na Strojníckej fakulte Technickej 

univerzity v Košiciach, informoval učiteľov 
a majstrov odborného výcviku s vývojom robotiky 

a jej uplatnením v pedagogickom procese na 

stredných odborných školách počas diseminačného 
seminára na Spojenej škole Juraja Henischa 

v Bardejove 
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Partnermi projektu sú inštitúcie so znalosťami v oblasti robotiky sú univerzity, výskumné ústavy, 
vývojové pracoviska v oblasti robotiky, partneri z praxe, ktorých výroba je založená v prevažnej miere 
na robotike : 

 Katedra robotiky Technickej univerzity v Košiciach, 

 Klaster AT+R z.p.o. združenia právnických osôb, 

 PIAP - Výskumný ústav pre priemyselnú automatizáciu a meranie v Poľsku, 

 Univerzita POLITEHNICA v Bukurešti ,  

 Technická univerzita v Lubline  

 Firma MANEX spol. s r.o. Košice. 

 

  
 

11. Organizovanie dňa otvorených dverí s podporou firiem a TU Košice 2017/18 
 

 
Kamax Bardejov 

 
 

 
Spinea Prešov 
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Katedra robotiky TU Košice 

 
12. Organizovanie akcie Siahni si na remeslo 

 
 

13. Spojená škola Juraja Henischa venuje veľkú pozornosť vytváraniu optimálnych podmienok na 
výchovnovzdelávaciu prácu s dôrazom na rozvoj osobností  študentov, ich rast a sebarealizáciu. Z tohto 
dôvodu pôsobí pri Spojenej škole Juraja Henischa klub AMAVET 655. Činnosť klubu je zameraná na 
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konštrukciu robotov a spoznávanie tajomstiev elektroniky, automatizácie a programovania. Členovia 
klubu, študenti gymnázia  a  strednej odbornej školy polytechnickej pri Spojenej škole Juraja Henischa, 
prezentovali výsledky svojej odbornej činnosti nielen na slovenskej, ale aj medzinárodnej úrovni.  

 
 

Naši študenti so svojimi prácami i na celoslovenskom Festivale vedy a techniky v  Centre vedecko-
technických informácií v Bratislave.  

14. V školskom roku 2017/18 škola spolupracovala s 55 firmami a živnostníkmi, zabezpečovala reálnu prax pre našich 
žiakov formou praktického vyučovania na zmluvných pracoviskách v  strojárskych, elektrotechnických 
a stavebných odboroch, v ktorých vzdeláva. 

 
   Počas školského roka k významnejším aktivitám školy na verejnosti patrili: 
- Otvorenie školského roku v športovej hale Mier s kultúrnym   programom, 
- Dni otvorených dverí školy  s prezentáciou práce školy, 
- Organizovanie cestného behu Radničným námestím pre žiakov 8.  a 9. ročníka ZŠ,  
Organizovanie: 
- 19. ročníka medzinárodného volejbalového vianočného turnaja  dvojíc, 
- Žiaci sa podieľali na projektoch, ako je Deň narcisov, Deň   Zeme, Európsky týždeň boja proti rasizmu, 
- Články propagujúce úspechy školy v regionálnej tlači a BTV. 
 
Škola sa prezentuje na verejnosti aj prostredníctvom svojich tradícii: 
-študentský ples, 
-imatrikulácia, 
-beh Radničným námestím, 
-vydávanie školského časopisu Gymoš a vysielanie školského rádia Gymoš, 
- vystúpenia školského folklórneho spevácko-tanečného súboru. 
                    
 
 
Významné aktivity a tradície školy 

1. Otvorenie školského roku s kultúrnym   programom v športovej hale Mier.  

  

Obr. 1 Otvorenie školského roku 
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2. Beánie - prijímanie prvákov. 

  

Obr. 2 Beánie 

3.  Atletický deň študentov 1. ročníka. 

  

Obr. 3 Atletický deň 

4. Beh Radničným námestím pre ZŠ. 

 

Obr. 4 Beh Radničným námestím pre ZŠ 

5. Stužkové slávnosti maturitných ročníkov. 

6. Deň otvorených dverí, exkurzie do Kamaxu pre žiakov ZŠ. 

  

Obr. 5 Deň otvorených dverí, exkurzie do Kamaxu 
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7. Mikuláš. 

  

Obr. 6 Mikuláš  

8. Medzinárodný volejbalový turnaj dvojíc žiakov. 

  

Obr. 7 Medzinárodný volejbalový turnaj  

 

9. Študentský ples. 

  

Obr. 8 Študentský ples 

10. Lyžiarsky kurz. 

  

Obr. 9 Lyžiarsky kurz 
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11. Plavecký kurz. 

 

Obr. 10 Plavecký kurz 

12. Henischiáda matematická súťaž pre žiakov ZŠ. 

13. Lúčenie maturantov. 

 

Obr. 11 Lúčenie maturantov 

14. Školský časopis. 

  

Obr. 12 Redakčná rada a ocenenie školského časopisu 

15. Školské rádio. 

 

Obr. 13 Vysielanie školského rádia 
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16. Besedy. 

 

Obr. 14 Beseda o možnosti ďalšieho štúdia 

17. Literárny  Waimar. 

 

Obr. 15 Literárny  Waimar 

18. Vlastný školský linuxový server. 

 

Obr. 16 Školská www stránka na vlastnom serveri www.ssjh.sk 

19. Školský spevácko-tanečný súbor 

 

Obr. 17 Školský folklórny spevácko-tanečný súbor 
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Údaje o aktivitách školy za šk. rok 2017/18  

 
4.9.2017  slávnostné otvorenie šk. roku 2017/18 

27.9.2017 výstup na Slavkovský štít – GYM 

28.-29.9. projekt Erasmus + -Robotika pre učiteľov stredných odborných škôl 

29.9.2017 cezpoľný beh žiakov – okresné kolo – dve prvé miesta, 2.miesto  

          družstvo chlapcov 

21.-24.9. psychosociálny výcvik – 4.G a 4.H 

12.10.17  exkurzia – Múzeum holokaustu a synagóga, Bardejov 

24.10.17  exkurzia – ČOV Bard.Nová Ves 2.C 

24.10.17  Otvorene o extrémizme – diskusia s novinárom Bánom 

26.10.17  Prezentácia školy na Burze práce a informácií v Prešove 

27.10.17  Deň otvorených dverí 2017 na našej škole 

3.11.17   Medzináročná konferencia učiteľov anglického jazyka – Bard.Kúpele 

8.11.17   Divadelné predstavenie ŠD Košice 

9.11.17   Divadelné predstavenie DJZ Prešov 

15.11.17  Krajské majstrovstvá študentov v cezpoľnom behu 

16.11.17  návšteva radnice – predstavenie BJ v nemčine 

20.11.17  bedminton žiakov SŠ – okr.kolo 1. miesto 

22.11.17  beseda s psychologičkou – adaptácia na strednej škole I.A 

8.12.17   školské kolo olympiády v anglickom jazyku 

13.12.17  Súťaž časopisov PSK – 2. Miesto 

15.12.17  Vianočný volejbal dvojíc – 1. a 2.miesto – dievčatá 

 

7.2.2018  Prezentácia VŠ a zamestnávateľov – Prešov 

13.2.2018 Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku v Poprade 

14.2.2018 Školské kolo – 3D tlač 

21.2.2018 Návšteva nemeckých študentov na škole - besedy 

6.3.2018  Beseda v Okr.knižnici – osobnosť Dávida Gutgesela  

8.3.2018  Školenie Alcaplast – žiaci 4.A, 1.N, 2.N 

21.3.2018 Školské kolo Puškinovho pamätníka                           

22.3.2018 Biblická olympiáda-okresné kolo-2.miesto štud. 1.G a 1.H 

23.3.2018 Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín – 2. miesto v prednese prózy 

27.3.2018 Divadelné predstavenie v angl.jazyku – The Heroes – žiaci 1. a 2.      

          ročníka 

27.3.2018 Krajské kolo 3D tlač – 1.miesto, celoštátne kolo 4. Miesto 

7.02.2018 ROADSCHOW – Prezentácia VŠ a zamestnávateľov Prešov – 4.G, 4.H 

21.2.2018 Návšteva nemeckých študentov na škole /Besedy/ 

13.2.2018 POPRAD – Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku 

06.3.2018 Beseda – I.A osobnosť D. Gutgesela v Okresnej knižnici Bardejov 

08.3.2018 Školenie ALCAPLAST v uč. 55, žiaci 4.A,1.N,2.N /žiaci získajú  

          certifikát/ 

14.2.2018 3D Tlač-súťaž, školské kolo  

22.3.2018 Biblická olympiáda – šaatud. 1.G,1.H – 2. Miesto /okresné kolo/ 

13.-14.   PNOFORIENT – 03.06.2018 -3.H  

Marec     Školská prehliadka SOČ-GYM, SOŠ – äGYM- 1 práca, SOŠ – 8 prác/ 

21.3.2018 Školské kolo Puškinovho pamätníka  

27.3.2018 Divadelné predstavenie v anglickom jazyku – THE HEROES – KINO  

          V Prešove /účasť žiakov I.A,2.A,I.G,2.G,2.H,4.G/ 

06.4.2018 Krajské kolo SOČ + VOJ (SOŠ – 2. miesto, GYM-2. miesto) 

06.4.2018 Krajské kolo SOČ – Maťa Vojtek – 4.G- 2. Miesto postup na celoš. 

          Kole do Žiliny 

23.3.2018 Okresné kolo HK,– 2. miesto v prednose prózy 

12.4.2018 Diskusia –Rozvoj kritického myslenia, 4.G, 4.H – žiaci SPS 

08.4.2018 Volejbal dievčatá, okres. 1. miesto, postup na kraj  

16.4.2018 Literárny seminár – recitačná súťaž, školské kolo,  

18.4.2018 Volejbal krajské kolo /dievčatá 3.miesto/, filmové predstavenie 

          3.B Prešov 

05.4.2018 Okresné kolo vo volejbale – 2.miesto 

12.4.2018 Okresné kolo vo Florbale – 2. Miesto 

25.-26.4. Celoštátne kolo SOČ – M. Vojtek-4.G, Renčko, Katanik -2.E,  
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          5. miesto 

27.3.2018 1. Miesto na Krajskom kole 3D Tlač a 4. miesto na celoslovenskom  

          kole 

02.5.2018 Divadelné predstavenie v KE – 1.A,1.B,1.E,1.H 

06.3.2018 Divadelné predstavenie v KE, 2.A, 2.B,2.E 

09.5.2018 Beseda s pracovníkom z ÚPSVaR na tému:  

          Príspevok pri začatí podnikania a služby zamestnancov   

15.5.2018 Filmové predstavenie 1.G, 

29.5.2018 Seminár v publikácií a metod. Príručke – Romantické násilie  

          (Človek v ohrození) 

31.5. a 

01.6.2018 Prednášky v protidrogov. Výchove – Slovensko bez drog- lektor   

08.6.2018 Atletika, kraj 1.miesto, 2. miesto, 2. miesto,  

11.6.2018 Divadelné predstavenie – Fotrovci a teenageri – GYM- 1.a3. roč. 

21.06. a 

22.6.2018 Triedny výlet – 2.G –Bratislava 

23.3.2018 Biblická olympiáda študenti 2.g, 3. miesto – okresné kolo  

18.6.2018 MS Slovensko v atletike – 1.miesto.  

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

Projekty do ktorých sa škola zapojila: 

a) projekt: Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách 
s využitím elektronického testovania(NÚCEM) – GYM, SOŠ – EČMS-SJL, MAT, 
generálna skúška, testovanie ANJ, NEJ 

b) Erassmus+. 

.Robotika pre učiteľov stredných odborných škôl“,  významný medzinárodný projekt Erasmus+  Spojenej 
školy Juraja Henischa 
 
Mnohým z nás určite napadla otázka: "Čo to tá robotika vlastne je?" Ako už z názvu vyplýva, je to veda 

zaoberajúca sa robotmi a všetkým čo s nimi súvisí. V dnešnej dobe má robotika prioritný smer celosvetového 

vývoja. Na Slovensku najviac využívajú roboty najväčší zamestnávatelia v automobilovom priemysle a  

subdodávatelia pre automobilový priemysel, ktorých výroba je založená na robotizácií.  

Avšak podniky narážajú na problém neznalosti absolventov stredných odborných škôl ovládať tieto robotizované 

systémy, pretože nemajú takmer žiadne znalosti z oblasti nasadzovania, programovania, riadenia a obsluhy 

robotických zariadení.  Po vykonaní hlbšej analýzy sa ukázalo, že chýbajúce informácie z oblasti robotiky u 

absolventov sú spôsobené najmä nedostatočnou výukou v oblasti robotiky počas štúdia na strednej škole. Mnohé 

stredné školy nie sú dostatočne vybavené a nedokážu preto študentom poskytovať adekvátne vzdelanie v tejto 

oblasti. Rovnako učitelia na stredných odborných školách nemajú dostatočné a aktuálne informácie v oblasti 

robotiky.  

Najlepšia cieľová skupina pre prípravu z robotiky sú stredné technické a odborné školy. Kvalitu absolventov môžu 

zabezpečiť iba kvalitne fundovaní učitelia.  

Sledovanie vývoja, prispôsobovanie sa potrebám trhu práce, spolupráca s podnikmi, firmami a podnikateľmi, 

rozvoj  a skvalitnenie odborného vzdelávania žiakov v rámci praktickej prípravy je cesta, ktorou sa Stredná 

odborná škola polytechnická pri Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove usiluje kráčať.  Za štyridsaťštyri   
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rokov svojej histórie sa vyprofilovala na vzdelávaciu inštitúciu, ktorej učebné odbory sú moderné, progresívne a 

zodpovedajú požiadavkám dnešnej doby.  

 

 
Profesor Mikuláš Hajdúk, vedúci Katedry robotiky  na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach 

informoval učiteľov a majstrov odborného výcviku o vývoji robotiky a jej uplatnení v pedagogickom procese na 
stredných odborných školách počas diseminačného seminára na Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove. 

 
V rámci projektu sa na pôde Spojenej školy Juraja Henischa v októbri uskutočnil diseminačný seminár, ktorého 
hlavnou úlohou bolo poskytnúť učiteľom a majstrom stredných odborných škôl Prešovského samosprávneho 
kraja informácie o rozvoji robotiky a možnosti jej využívania v pedagogickom procese na stredných školách. 
 
 
Partnermi projektu sú inštitúcie so znalosťami v oblasti robotiky sú univerzity, výskumné ústavy, vývojové 
pracoviska v oblasti robotiky, partneri z praxe, ktorých výroba je založená v prevažnej miere na robotike : 

 Katedra robotiky Technickej univerzity v Košiciach, 

 Klaster AT+R z.p.o. združenia právnických osôb, 

 PIAP - Výskumný ústav pre priemyselnú automatizáciu a meranie v Poľsku, 

 Univerzita POLITEHNICA v Bukurešti ,  

 Technická univerzita v Lubline  

 Firma MANEX spol. s r.o. Košice. 

 Cieľom projektu je poskytnúť najnovšie znalosti zo základov a rozvoja robotiky pre učiteľov 
stredných škôl. Hlavným cieľom projektu je vytvorenie študijných materiálov pre učiteľov technických 
predmetov na stredných školách, ktoré budú vytvorené na báze základných aj najnovších poznatkov z 
robotiky. Učitelia stredných odborných škôl následne transformujú získané materiály a poznatky do 
osnov predmetov resp. ako súčasť príbuzných predmetov. Plánované inovatívne študijné materiály, IKT 
platforma a virtuálne laboratórium budú koncipované ako interaktívny zdroj poznania umožňujúci 
interakciu medzi študentmi a učiteľmi. Virtuálne laboratórium bude slúžiť na praktické overenie znalostí 
získaných zo vzdelávacej IKT platformy. Bude tvorené virtuálnymi modelmi robotov a iných 
automatizovaných systémov, ktoré bude možné zostavovať do konkrétnych pracovísk vo virtuálnej 

realite. 
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Praktický tréning programovania robota pedagogických zamestnancov Spojenej školy Juraja Henischa 

na diseminačnom seminári  sprava RNDr. Jozef Sobek, Ing. Andrej Petrek, Bc. Peter Lipták, Ing. 
Stanislav Bialobok a Mgr. František Vagaský). 

 
Partnermi projektu sú inštitúcie so znalosťami v oblasti robotiky univerzity, výskumné ústavy, vývojové pracoviska 
v oblasti robotiky, partneri z praxe, ktorých výroba je založená v prevažnej miere na robotike  a Stredna odborna 
školy, profilujúca študentov v oblasti automatizácie, mechatroniky a robotiky. 
 

Katedra robotiky Technickej univerzity v Košiciach 
Technická univerzita v Košiciach má 9 fakúlt, okolo 16 000 denných študentov, takmer 900 učiteľov 
a rovnaký počet výskumných a administratívnych pracovníkov. Katedra robotiky na Strojníckej 
fakulte je zameraná na výskum a vývoj v oblasti servisnej, humanoidnej a priemyselnej robotiky,  

automatizačnej techniky a v oblasti rekonfigurovateľných výrobných systémov. Výskumné úlohy v oblasti robotiky 
sú orientované na riešenie aktuálnych potrieb, ako sú multirobotické systémy a riešenia vzájomnej kooperácie 
robotov, robotické systémy na báze modularity a rekonfigurovateľnosti ako aj výskum v oblasti inteligentných 
robotických systémov a inteligentných manipulačných systémov. V uvedených oblastiach katedra zabezpečuje 
výučbu v inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia. 
Katedra robotiky disponuje najnovšími robotmi napr. priemyselné roboty KUKA, Dual Arm Robot Motoman, OTC 
robot, SCARA robot, paralelný robot atď. 
Katedra robotiky úzko spolupracuje aj s mnohými strojárskymi podnikmi na vývoji rôznych inovatívnych riešení 
pre oblasť robotiky a automatizácie. Na základe tejto spolupráce môže prehlásiť obrovský záujem slovenských 
firiem o robotizované a automatizované systémy, čo potvrdzuje aj fakt, že 90% diplomových prác na katedre je 
riešených na základe požiadaviek z firiem ako sú Tesla Stropkov, Manex Košice, MIA Engineering Dubnica nad 
Váhom, Vipo Partizánske a mnohé ďalšie. 

 
Klaster AT+R z.p.o. združenia právnických osôb Klaster Automatizačnej techniky a 
robotiky AT+R z oborov automobilového priemyslu, spotrebnej elektroniky, meracej 

a regulačnej techniky, komponentov pohonovej, senzorickej a riadiacej techniky, manipulačnej, robotickej 
techniky a automatizovaných výrobných systémov. 
 

PIAP - Výskumný ústav pre priemyselnú automatizáciu a meranie v Poľsku.  
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PIAP je verejná výskumná inštitúcia, ktorá patrí do prvej desiatky poľských výskumných ústavov, ktoré vyvíjajú 
nové technológie od roku 1965. V súčasnej dobe zamestnáva 300 zamestnancov, z ktorých viac ako 150 je 
vedeckých pracovníkov. Špecialisti z Piap-u majú široké interdisciplinárne skúsenosti z realizácie unikátnych 
riešení  v oblasti informačných technológií, obranných technológií, robotiky, bezpečnosti ako aj umelej 
inteligencie. 

 
Univerzita POLITEHNICA v Bukurešti. Univerzita POLITEHNICA v Bukurešti sa so svojou 190 
ročnou históriou zaraďuje medzi najväčšie a najstaršie technické univerzity v krajine, taktiež patrí 
medzi najprestížnejšie univerzity v Rumunsku. 

Technická univerzita v Lubline. Technická univerzita v Lubline (LUT) je hlavné vzdelávacie a 
poradenské centrum v meste Lublin, kde študuje viac ako 10 000 študentov. Vedecké a 
vzdelávacie aktivity LUT významne prispievajú k rozvoju celého regiónu. V súčasnej dobe LUT 
zamestnáva viac ako 1100 zamestnancov 
 

MANEX. Firma MANEX spol. s r.o.   bola založená v r. 1994. Manex sa zaoberá 
projekciou a výrobou komplexných riešení automatizovaných výrobných liniek pre 
oblasť transportu, manipulácie, balenia a plnenie pričom tieto riešenia sú na vysokej 
technickej úrovni s implementáciou najnovších robotických systémov. Zabezpečuje 
návrh automatizovaných liniek, vypracovanie projektu a technickej špecifikácie 

zariadení, výrobu, dodávku, montáž, odladenie a uvedenie diela do prevádzky, vrátane vypracovania a dodania 
kompletnej technickej dokumentácie a zaškolenie personálu zákazníka. 

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 
inšpekciou v škole 

     V tomto školskom roku sa neuskutočnila školská inšpekcia.  

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

Materiálno-technické podmienky 

Úsek teoretického vyučovania – priestory sú využívané úplne. Úsek disponuje 28 učebňami, z ktorých 8 bolo 
využívaných gymnáziom ako kmeňové učebne, odborné učebne – 3, laboratóriá – 2, učebne informatiky – 4, 
učebne na delenie – 3. Odborné učebne – fyziky, jazyková učebňa, strojníctva, chemické laboratórium, biologické 
laboratórium. 
Škola disponuje pre výuku :  
      - 73 PC, 
      - 14 notebookmi, 
      -    3 kopírovacími strojmi, 
      -  17 dataprojektormi,  
      -  niekoľkými tlačiarňami,  
      -    1 skenerom,  
      -    1 digitálna kamera 
      -    5 web kamerami, 
      -    4 klasickými meotarmi, 
      -  15 CD prehrávačmi a magnetofónmi,  
Učebňa fyziky je vybavená zariadeniami   a pomôckami pre mechaniku,   elektrotechniku a optiku.  
 
Na hlavnom schodisku pribudol výťah pre vozíčkarov, k vchodu do budovy vedie nová rampa. Do vybavenia 
pribudol schodolez a vybudovaná bola aj bezbariérová toaleta, čím sa naša škola stala ako jedna z prvých v 
meste bezbariérovou a do prvého ročníka mohla prijať žiaka pripútaného na invalidný vozíček. 
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Úsek praktického vyučovania – disponuje dielňami pre ručné a strojové obrábanie /cca 100 miest na 1 smenu/, 
dielňami pre autoopravárov /s 2 zdvihákmi/ a autoelektrikárov, pracoviskom pre programovanie CNC strojov, 3 
učebňami pre elektromechanikov a elektronikov, dielňou pre inštalatérov a montérov suchých stavieb.      
Súčasťou školy je aj zváračská škola s 10 pracoviskami pre zváranie elektrickým oblúkom a 6 pracovísk pre 
zváranie plameňom. Sú tu agregáty pre zváranie v CO2 atmosfére a agregát na zváranie hliníkových zliatin. Pre 
odborný výcvik boli zakúpené 5 PC, prezuvačka a yyvážovačka a diagnostický softvér pre autá KIA. 
 
     Škola ďalej disponuje telocvičňou s posilňovňou, atletickým areálom, tenisovým kurom.     Súčasťou školy je aj 
jedáleň s kapacitou 400 obedov /v ekonomickom prenájme/. Počas školského roka sa vykonala modernizácia 
učebne strojárskych odborných predmetov. Podmienky pre záujmovú činnosť – materiálne vybavenie sa realizuje 
prostredníctvom vzdelávacích poukazov podľa požiadaviek vedúcich krúžkov a je vyhovujúce.  
 

škola má odporúčané učebné priestory a odporúčané vybavenie učebných priestorov určené 
normatívom materiálno-technického a priestorového zabezpečenia. 

 
V posledných rokoch škola získala silných partnerov pre vzdelávanie v strojárskom odbore mechanik 
nastavovač. Najväčším partnerom školy je firma nástrojáreň Kamax Bardejov. S touto firmou spolupracuje 
škola od jej pôsobenia v Bardejove. Zamestnanci firmy Kamax sa dokonca v roku 2007 na našich dielňach 
praktického vyučovania preškoľovali. Firma na základe zmluvy o výpožičke zapožičala škole do bezplatného 
prenájmu na účely praktického vyučovania 4 CNC stroje: 
• CNC Sústruh Weiler 160, 
• CNC Fréza Mikron WF 21 C, 
• Brúska RSM 500 CNC KNUTH, 
• Píla KASTOdisc A10. 

Vzhľadom na to, že vývoj plynie dopredu aj v oblasti CNC stojov,  Kamax daroval v školskom roku 
2015/16 škole ďalší CNC stroj - Sústruh Weiler E30/D3. Hlavné uplatnenie vo firme Kamax majú 
absolventi odborov mechanik nastavovač a mechanik elektrotechnik. 

 
Sledovanie vývoja, prispôsobovanie sa potrebám trhu práce, spolupráca s podnikmi, firmami a podnikateľmi, 
rozvoj  a skvalitnenie odborného vzdelávania žiakov v rámci praktickej prípravy je cesta, ktorou sa Stredná 
odborná škola polytechnická pri Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove usiluje kráčať.  Za 43 rokov 
svojej histórie sa vyprofilovala na vzdelávaciu inštitúciu, ktorej učebné odbory sú moderné, progresívne a 
zodpovedajú požiadavkám 21. storočia. Situácia na trhu práce a požiadavky zamestnávateľov podnietili 
vedenie školy k rozhodnutiu zriadiť pre učebný odbor inštalatér a novootvorený štvorročný študijný odbor 
mechanik stavebnoinštalačných zariadení vzdelávacie centrum.  
Vzdelávacie centrum pre stavebné profesie sa slávnostne otvorilo na konci roka 2013 v priestoroch dielní 
praktického vyučovania na Kúpeľnej ulici č.1. Prítomných hostí privítal zástupca riaditeľa pre odborný výcvik 
Ing. Jozef Petrus. Otvorenia sa zúčastnili prednosta Okresného úradu v Bardejove a poslanec PSK Ing. 
Miroslav Bunda, zástupcovia firiem, s ktorými škola spolupracuje: Ing. Radoslav Černega, zástupca firmy 
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Alcaplast Paha, Ing. Ľubomír Kavuľa, zástupca firmy John Guest Czech, František Šiba, za firmu Vodoterm, 
riaditeľ školy Ing. Peter Dulenčin PhD., majstri odborného výcviku, Bc. Pavol Šinaľ a Bc. Jozef Šoltés. 
 
V stredisku praktického vyučovania pri Spojenej škole Juraja Henischa sa uskutočňuje  praktická výučba pre 
strojárske, elektrotechnické a stavebné odbory. Hlavným cieľom  zriadenia odbornej učebne je rozvoj  a 
skvalitnenie odborného vzdelávania žiakov v rámci praktickej prípravy a   transformovanie teoretických 
vedomostí do praktických zručností, hlavne pre stavebné odbory - trojročný inštalatér a  štvorročný 
s maturitou mechanik stavebnoinštalačných zariadení. Vzdelávanie v spomínaných odboroch sa realizuje 
v odbornej učebni pre inštalatérov a v učebni zváračskej školy. 
 

 
Odborná učebňa zváracej školy 

 
Odborná učebňa pre inštalatérov 

Vzdelávacie centrum je koncipované ako odborná učebňa s montážnou stenou pre stenové a predstenové 
inštalačné moduly od sponzorskej firmy AlcaPLAST, súčasťou montážnej steny sú montážne rámy pre rôzne 
zriaďovacie predmety, v podlahe sú nainštalované podlahový žľab a podlahový vpust a na poličkách sú 
rôzne výrobky, ktoré sa budú využívať ako názorné učebné pomôcky. Videá, výkresová dokumentácia, 
návody na montáž, sú voľne dostupné na stránke hlavnej sponzorskej firmy. Súčasťou učebne je počítač, 
dataprojektor, káblové a Wi-Fi pripojenie na internet. Žiaci sa pod odborným vedením pedagogických 
zamestnancov najskôr teoreticky  oboznámia so základmi danej problematiky, naučia sa čítať výkresovú 
dokumentáciu, individuálne alebo v skupinách budú realizovať praktickú časť výučby pozostávajúcu 
z montáže, demontáže a údržby predstenových inštalačných prvkov, z montáže rozvodov vody a kanalizácie 
a s následným overením funkčnosti a kvality. Vo vzdelávacom centre prebieha realizácia praktickej časti 
záverečnej skúšky a certifikácia študentov. Absolventi získavajú doklady o kvalifikácii, vysvedčenie o 
maturitnej skúške, dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške, výučný list a zváračský preukaz. 
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Otvorenie odbornej učebne Centra vzdelávania pre inštalatérov a mechanikov stavebnoinštalačných 
zariadení (zľava majstri odborného výcviku Bc. Pavol Šinaľ a Bc. Jozef Šoltés, redaktorky školského 

časopisu Gymoš,  Ing. Radoslav Černega, zástupca firmy Alcaplast Paha, prednosta okresného úradu 
a poslanec PSK Ing. Miroslav Bujda) 

 
Odborná učebňa vzdelávania pre inštalatérov a mechanikov stavebnoinštalačných zariadení 

Spoločnosť Alcaplast podporila svojimi výrobkami vybavenie centra vzdelávania. Firma Alcaplast bola 
založená v roku 1998 v Českej republike. V súčasnej dobe patrí medzi najväčších výrobcov sanitárnej 
techniky v strednej a východnej Európe. Okrem svojho tradičného sortimentu napúšťacích a vypúšťacích 
ventilov vyrába predstenové inštalačné WC systémy, podlahové žľaby, plastové nádržky, vaňové a 
vaničkové sifóny. Medzi základný výrobný sortiment firmy ďalej patria umývadlové a drezové sifóny, 
podlahové vpuste, flexi pripojenia, WC sedadlá, príslušenstvo atď. 
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Zváračská škola na dielňach praktického vyučovania realizuje zváračské kurzy Z-E1, Z-M1, Z-G1, 

Z-T1,  rok vzniku 1992 

Škola modernizovala materiálno-technickéhé vybavenie odborných učební a pracovísk 
odborného výcviku prostredníctvom viac zdrojového financovania: 

 RIGIPS – dar odborná literatúra (videoprezentácie, atlas suchej výstavby, technické listy) pre montéra 
suchých stavieb a mechanika stavebnoinštalačných zariadení, 

 CNC školiace centrum  bezplatný prenájom CNC strojov nástrojáreň KAMAX, 

 Alkaplast-  školiace centrum , bezplatný prenájom pomôcok,  

 HM Comp – dar pomôcky pre vyučovanie profesie Mechanik počítačových sietí, 

 KIA Žilina- dar automobil KIA cee´d a príslušná diagnostika, 
 

 
 

 TU SjF Košice dar učebná pomôcka automobil Volkswagen Bora na simuláciu opráv, a robot Kuka 
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 Brzdná stolica dar Š-AUTOSERVIS BARDEJOV, s.r.o. Priemyselná 20, 085 01 Bardejov. 

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 
školy 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

1. o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov na rok 2017: 
      
  normatívny príspevok zo štátneho rozpočtu /zdroj 111/:     1300 218  €  
  príspevok na stravovanie / zdroj 41/              8 904 €    

           
2. o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy        11 531 €  
                             
3. o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo    zákonných zástupcov žiakov, právnických 
osôb alebo fyzických    osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných     aktivít: 
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Čerpanie rodičovských príspevkov z pokladne od 1. 9. 2017 do 31. 08. 2018 
                            

Text 
Čerpanie 

rozpočtu 

Členský príspevok  0,00 € 
Registrácia 2% dane + potvrdenie + zápisnica 279,40 € 
Nákup učebných pomôcok a odbornej literatúry 650,32 € 
Ocenenie žiakov a učiteľov na začiatku šk. roka 76,00 € 
Odmena vyznamenaným žiakom a reprezentom školy 291,76 € 
Účasť žiakov na súťažiach (zápisné, cestovné, občerstvenie) 280,45 € 
Nákup materiálov pre krúžkovú činnosť 348,91 € 
Príspevok na školské súťaže, SOČ, ZENIT, olympiády 49,04 € 
Príspevok na šport, kultúru, exkurzie, stužková 108,21 € 
Družobné kontakty 0,00 € 
Cestný beh radničným námestím 37,70 € 
Medzinárodný volejbalový vianočný turnaj 0,00 € 
Imatrikulácia/Cechovácia 0,00 € 
Zahraničné projekty (cestovné) 0,00 € 
Výlety 0,00 € 
Výdaje spojené s činnosťou RZ 100,00 € 
Propagácia školy a reklama, školský časopis 1 355,64 € 
Poistenie žiakov proti krádeži 812,84 € 
Deň otvorených dverí 583,35 € 
Úrazové poistenie žiakov 0,00 € 
Rezerva 596,76 € 

 
 

§ 2 ods. 1 písm. n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na 
školský rok     a vyhodnotenie jeho plnenia  

1. Strategický cieľ: Zvyšovať úroveň školy  v súvislosti s obsahom, rozsahom a kvalitou  
vzdelávania, premeniť tradičnú školu na modernú 

            Dôležitou súčasťou kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu je aj kvalitný pedagogický zbor. Cieľom 
je dosiahnuť, aby všetci pedagogickí zamestnanci  vedeli, ale najmä využívali IKT vo vyučovacom procese  a aby 
transformovali do edukačného procesu také formy a metódy, ktoré v profilácii absolventa SOŠ polytechnickej 
nájdu uplatnenie na trhu práce. Zároveň im umožniť väčšie využívanie prostriedkov IKT na pracovisku  ( 
multimediálne učebne, zborovňa, kabinet atď.).  
 
Pri stanovení cieľov výchovy a vzdelávania našich žiakov je: 

a) potrebné zabezpečiť tvorivo – humanistické vyučovanie,  ktorého stredom musí byť vzdelávajúci sa 
žiak. Dôležitú úlohu v tomto edukačnom procese zohráva správny výber vzdelávacích programov, ako 
aj samotný pedagóg, ktorý   zabezpečuje kvalitu  a  kreativitu vzdelávania pomocou nových spôsobov 
vyučovania /problémové, kooperatívne, skupinové, integrované, projektové, využívanie aktivizujúcich 
metód a foriem vo vyučovaní / a pod.,  

b) sú dôležité komunikatívne zručnosti a práca s informáciami, ktoré denne v dnešnej dobe sú 
sprostredkovávané cez rôzne formy médií. Tu dávam priestor vzájomnej kreativite vyučovacieho 
procesu v rámci interakcie žiak – učiteľ. 
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c) dbať, aby absolvent SOŠ mal pozitívny vzťah k životu, aby si vážil sám seba a svoje okolie, aby bol 
kreatívny, vedomostne zdatný, zodpovedný  a zároveň adaptabilný k vývoju a zmenám 
v tranformujúcej sa spoločnosti. 

Tento strategický cieľ sa naplní pomocou špecifických cieľov : 

 zavádzali sa  nové formy a metódy vyučovania s využitím IKT a zameraním na rozvoj kľúčových 
kompetencií a zručností žiakov, uplatňovať motivujúci, pružný a  efektívny systém hodnotenia žiakov, 
používať výučbové materiály, ktoré prispievajú ku skvalitneniu výučby,  

 motivovali sa pedagogický zamestnanci k zavádzaniu nových foriem a metód, 

 vzdelávali sa pedagogický zamestnancov v oblasti IKT, udržať a zvyšovať odbornosť všetkých členov 
pedagogického zboru, vytvoriť efektívne motivačné prostredie, 

 pokračovalo sa  v premene tradičného encyklopedickomemorovacieho školstva na tvorivo-humánnu 
výchovu a vzdelávanie s dôrazom na aktivitu a výchovu osobnosti k slobode a zodpovednosti, 

 prešli sme  od pasivity žiaka k aktivite, samostatnosti, tvorivosti, prežívaniu práce žiaka, 

 prešli sme od individuálneho skúšania pri tabuli a hodnotenia prevažne vedomostí a zručností k 
objektivizujúcim formám skúšania, sebahodnoteniu, uprednostňovaniu pozitívneho hodnotenia celej 
osobnosti žiaka, uplatňovať motivujúci, pružný a efektívny systém hodnotenia žiakov, 

 cez web stránku školy sa zabezpečil pre učiteľov priestor na vzdelávanie študentov školy pomocou 
elektronických výučbových materiálov a e-learningu, 

 podporovali sa projekty zabezpečujúce skvalitňovanie výchovy a vzdelávania vo výchovno-vyučovacom 
procese,  

 posilnil sa vplyv školy na zmysluplné trávenie voľného času mladých ľudí ponukou rôznorodej krúžkovej 
činnosti , 

 využívali sa účinné nástroje na predchádzanie problémového správania sa žiakov, zníženia absencie, 

 inovovali sa základné pedagogické dokumenty podľa najnovších trendov, 

 aktivizovali sme študentskú radu, naďalej podporovali sme vydávanie školského časopisu a činnosť 
školského  rádia, 

 zapájali sme žiakov a študentskú radu do organizačnej štruktúry školy a ich participácii na riadení školy, 

 vytvárali ešte väčší priestor a motiváciu pre stredoškolskú činnosť, olympiády a súťaže žiakov, nedarilo 
sa nám aktívne týchto aktivít zapájať. 

2. Strategický cieľ: umožniť v škole štúdium v  odboroch, ktoré budú pripravovať absolventov, 
o ktorých je na trhu práce záujem, ktorí môžu pokračovať vo vzdelávaní na vysokých školách 
podľa vlastného výberu a umožní sa im vstúpiť aj na európsky trh práce tak, aby sa odstránili 
bariéry či už v jazyku alebo v odbornosti. 

Tento strategický cieľ sa naplní pomocou špecifických cieľov : 

 Konkrétne to znamená udržať stabilizáciu perspektívnych študijných a učebných odborov, ich doplnenie 
nové perspektívne odbory, prispôsobiť sa najnovším trendom a požiadavkám. Profil školy je orientovaný 
na strojárske,  elektrotechnické a stavebné odbory. Absolvent sa môže uplatniť ako mechanik 
nastavovač obrábacích NC strojov, rôznych automatických  liniek a zariadení, ako operátor v strojárskej 
výrobe, v oblasti servisu, ako technológ vo výrobe, absolvent sa orientuje v oblasti informačných 
technológii, absolvent je pripravovaný na plán v trhovom podnikateľskom prostredí. Študijný odbor 
mechanik – mechatronik je úplne kompatibilný s odborom, ktorý je v západoeurópkej sieti  odborov čo 
umožní absolventovi aj primeranú pracovnú mobilitu v európskom trhovom priestore. Obdobne aj 
stavebný učebný odbor mechanik stavebnoinštalačných  zariadení má interdisciplinárny charakter  k 
jestvujúcim našim 3-ročným učebným odborom – inštalatér a montér suchých stavieb. Absolvent 4. 
ročného študijného odboru  mechanik stavebnoinštalačných zariadení sa pripravuje na kvalifikované 
práce, ktoré súvisia so zostavovaním, nastavovaním, udržiavaním a opravovaním rôznych inštalačných 
zariadení  /rozvody plynu, vody, klimatizácie, zdravotných  inštalácii/, montáže a nastavovanie plynových 
spotrebičov, zariadení na prípravu teplej vody a prvkov diaľkového vykurovania. Príprava zahŕňa náplň 
na povolanie inštalatér,  zvárač, strojný mechanik, montér a zámočník. 

 Zvýšiť uplatnenie na trhu práce ponúknutím záujemcom jednotlivých odborov kurzy na získanie 
zváračského oprávnenia, osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti a vodičského oprávnenia. 
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 Uskutočňovať preventívne poradenstvo pre budúcich absolventov s cieľom zvýšiť ich orientáciu na trhu 
práce prostredníctvom výchovného poradenstva poskytnutím komplexných informácií pre študentov 
s cieľom ich zorientovania sa vo svete práce, poskytnutie informácií o trhu práce, o inštitúciách, ktoré 
v ňom pôsobia, o politike zamestnanosti, o úradoch práce, poradenstve a podpore v nezamestnanosti, 
založenie živnosti. Ponúkať informácie o možnostiach ďalšieho vzdelávania. 

 Pravidelne monitorovať  uplatnenie našich absolventov na trhu práce a na vysokých školách. 

3. Strategický cieľ: udržanie a zvyšovanie počtu žiakov vykonávajúcich prax priamo vo firmách 
u zamestnávateľa. 

Praktické vyučovanie je neoddeliteľnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných 
školách. Poskytuje žiakom najmä praktické zručnosti, návyky a získanie schopností nevyhnutných pre výkon 
povolania a pracovných činností. Praktické vyučovanie uskutočňujeme skupinovou formou v dielňach praktického 
vyučovania a taktiež priamo u zamestnávateľov, či už vo veľkých alebo malých firmách. Odborná prax 
vykonávaná priamo u zamestnávateľov nám napomáha zvýšiť kvalitu a efektívnosť prípravy žiakov najmä z toho 
dôvodu, že umožní poznať reálne prostredie výkonu povolania, rozvíjať pracovné návyky, nevyhnutné na 
úspešné zaradenie sa na trh práce po ukončení štúdia. V súčasnosti len asi 5,75% žiakov odborných škôl 
vykonáva prax priamo u zamestnávateľa.  

Odborná príprava žiakov strednej odbornej školy polytechnickej sa skvalitňuje tým, že sa každoročne úzko 
spolupracuje s firmami, kde až 28% našich žiakov  2., 3. a 4. ročníka vykonávajú odbornú prax vo firmách 
u zamestnávateľa. 

Preto je dôležité: 

 udržať dobrú spoluprácu s firmami a podnikateľmi v Bardejovskom regióne, 

 udržať prípadne a zvyšovať počet žiakov vykonávajúcich prax priamo vo firmách u zamestnávateľa. 

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú 
nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení 

SWOT ANALÝZA Strednej odbornej školy polytechnickej   

Silné stránky: 

 kvalifikovanosť učiteľov,  

 humanizácia vyučovania /vzťah učiteľ – žiak/, 

 odborná úroveň vyučovania, 

 dobré výsledky v oblasti vzdelávania, najmä odborné predmety a odborný výcvik, o čom svedčia, 
záverečné, maturitné skúšky, odborné súťaže, uplatnenie absolventov v praxi, 

 dobrá spolupráca s výrobnými organizáciami na príprave žiakov (odborná prax),   

 široká ponuka záujmovej činnosti, 

 aktívne zapájanie sa do mimo vyučovacích aktivít, rozvoj záujmovej činnosti  žiakov (spevácky krúžok , 
hudobný krúžok, tanečný krúžok, študentský ples), 

 tradície a bohatá mimoškolská činnosť, 

 udržiavanie školských tradícií,   

 spolupráca so základnými školami  v regióne, 

 možnosť ubytovania a stravovania sa na internáte, 

 spolupráca s družobnými školami Ems-Berufskolleg Rheda-Wiedenbrück (Nemecko), Clongowes Wood 
College Dublin (Írsko), INS Baix Empordà Palafrugell, (Španielsko), pobyty v zahraničí,  

 oceňovanie študentov a učiteľov v oblasti mimoškolskej činnosti, 

 www stránka školy a vlastný linuxový server, 

 propagácia školy, nábor žiakov,  

 veľmi dobrá spolupráca s Rodičovskou radou, Radou školy, zriaďovateľom, mestom a firmami v meste, 

 vyhovujúca poloha školy, doprava, dostupnosť školy. 
Slabé stránky školy: 

 malá aplikácia poznatkov v reálnom živote, málo praktických skúseností,  

 prílišná strnulosť učebných metód, 

 stále prevláda využívanie klasických metód a foriem práce,  
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 nedostatočné zručnosti učiteľov vo využívaní autoevaluačných metód, 

 nevyužívanie aktivizujúcich metód a foriem vo vyučovaní, 

 nedostatočná vnútorná motivácia študentov, 

 slabá možnosť zamestnania v regióne, 

 nepriaznivá ekonomická situácia v rodinách žiakov,  

 nedostatok priestorov pre relaxáciu žiakov a učiteľov, 

 slabá príprava časti žiakov na vyučovanie, neplnenie si školských povinností, pasivita, 

 nedostatky v kultúre správania sa časti žiakov – vulgárne vyjadrovanie,   fajčenie, záškoláctvo,  
udržiavanie čistoty prostredia, 

 slabé zapájanie žiakov do SOČ a súťaží. 
Príležitosti školy: 

 možnosť vypracovať vlastný ŠkVP, 

 možnosť profilácie školy,  

 spolupráca so zamestnávateľmi a verejnosťou v regióne,  

 zapojenie školy do výziev MŠ SR,  Programov celoživotného vzdelávania,  

 možnosť využitia štrukturálnych fondov EÚ, 

 zapojenie informačných technológií do výučby,  

 individuálny  prístup pedagógov, 

 zapájanie sa do projektov so školami v zahraničí, 

 zlepšenie jazykovej zdatnosti, 

 využívanie ponuky MPC na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, 

 ďalšie vzdelávanie učiteľov a zvyšovanie ich kompetencií pri modernizácii vyučovania. 
Riziká školy: 

 demografický pokles populácie, sa počet detí na základných školách, 

 zavádzajúce informácie a neprimerané marketingové aktivity konkurenčných škôl, 

 negatívny vplyv prostredia na mládež, 

 vysoká zaťaženosť učiteľov, 

 nedostatočné finančné ocenenie práce učiteľa,  

 chýba motivácia ku vzdelávaniu sa, hospodárska kríza – malý počet ponúkaných pracovných miest 
na trhu práce v regióne.  

§ 2 ods. 1 písmeno p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania 
a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium  

V školskom roku 2012/13 absolvovalo štúdium  130 žiakov, z ktorých k 30. 9. 2013 na ÚPSVaR bolo 31 
absolventov  evidovaných.  

V  školskom roku 2013/14 absolvovalo štúdium  106 žiakov, z ktorých k 30. 9. 2014 na ÚPSVaR bolo 21 
absolventov  evidovaných.  

   V  školskom roku 2014/15 absolvovalo štúdium  109 žiakov, z ktorých k 30. 9. 2015 na ÚPSVaR bolo 19 
absolventov  evidovaných.  

   V  školskom roku 2015/16 absolvovalo štúdium  109 žiakov, z ktorých k 30. 9. 2016 na ÚPSVaR bolo 17 
absolventov  evidovaných.  

   V  školskom roku 2016/17 absolvovalo štúdium  129 žiakov, z ktorých k 30. 9. 2017 na ÚPSVaR bolo 5 
absolventov  evidovaných, čo predstavuje 3,87% 

Postupne sa nám darí znižovať počet evidovaných zamestnancov na úrade práce. 
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Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich 
úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium k 15. 9. 2018. 

P.č. 
kód a názov 

študijného/učebného odboru  

Celkový 

počet 

absolventov 

z toho 

prijatí 

na VŠ 

prijatí 

na 

NŠ/PMŠ 

prijatí do 

zamestnania 

evidova

ní na 

ÚPSVa

R 

neziste

ní 

1 3659L stavebníctvo 5 0 0 3 2   

2 3757L dopravná prevádzka 7 0 0 3 4   

3 2487H02 autoopravár-elektrikár 10 0 7 3 0   

4. 3678 H inštalatér 8 0 8 0 0   

5. 2487H01 autoopravár-mechanik 15 0 10 2 3   

6. 2411 K mechanik nastavovač 13 4 0 6 3   

7. 3658 K MSIZ 8 1 0 5 2   

8. 2697 K mechanik elektrotechnik 22 2 0 16 4   

9. 2682 K MPS 20 2 0 13 5   

10. 7902 J gymnázium 56 45 2 1 2 6 

SPOLU 164 54 27 52 25 6 

 

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy 

Voľnočasové aktivity, záujmové krúžky 

V šk. roku 2016/2017  sme mali na škole  47 vzdelávacích krúžkov. Žiaci sa dobrovoľne prihlásili do týchto 
vzdelávacích krúžkov, ktoré pracovali zásadne po vyučovaní. 

P.č. Názov krúžku 
Meno a priezvisko 

vedúceho , ktorý realizuje 
záujmovú činosť 

1 Kultúrny a spoločenský svet mladých Mgr. Zuzana Gerberyová 

2 Športová príprava Mgr. Albert Balog 

3 Redakčný krúžok Mgr. Branislav Boďo 

4 Angličtina on-line Mgr.Adriana Luptáková 

5 Doučovanie z matematiky Mgr. Irena Hřibová 

6 Chemický krúžok RNDr. Martin Knap 

7 Biologický krúžok RNDr.  Eva Homzová 

8 Športové všeličo Mgr. Nataša Banásová 

9 Športovo-turistický Mgr. Nataša Banásová 

10 Chemický krúžok Mgr. Michaela Drotárová 

11 Hudobný krúžok - dievčatá Ing. Stanislav Bialobok 

12 Hudobný krúžok - chlapci Ing. Stanislav Bialobok 

13 Technický  krúžok Ing. Andrej Petrek 

14 Krúžok neneckého jazyka Mgr.Nadežda Holentová 
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15 Linux Ing. František Haluška 

16 Miniliga - futsal Mgr. Stanislav Boruv 

17 Astronomický krúžok Mgr. Stanislav Boruv 

18 Volejbal chlapci Mgr.František Vagaský 

19 Fyzikálny krúžok Mgr.František Vagaský 

20 Elektronika PaedDr. Miroslav Vojtek 

21 Nemčina pre maturantov Mgr.Slávka Pasterňáková 

22 Florbal Mgr.Peter Blažejčík 

23 Športová streľba Mgr.Peter Blažejčík 

24 Nemčina pre maturantov PaedDr.Iveta Vaverčáková 

25 Volejbal Mgr. Juraj Pavlišin 

26 Hudobný  Ing.František  Kostár 

27 Slovnčina na slovíčko Mgr.Iveta Paulovská 

28 Turistický krúžok Ing. Andrej Petrek 

29 Turistický krúžok RNDr. Jozef Sobek 

30 Seminár z ekonomiky Ing. Slávka Gernátová 

31 Matematika plus Mgr.Zdena Tomková 

32 Školské rádio a televízia Mgr. Slavka Muzeláková 

33 Strelecký Mgr. Peter Bednár 

34 Florbal - dievčatá Mgr. Peter Bednár 

35 Krúžok grafickej komunikácie Ing. Svetlana Žofčínová 

36 Školské rádio Peter Reviľák 

37 Ruština pre maturantov Mgr. Viera Michalčinová 

38 Počítačové siete Ing. Ján Židzik 

39 Stredoškolská odborná činnosť Bc. Lipták 

40 Turisticko - poznávací Mgr. Ján Kmec 

41 Príprava na SOČ Ing. Lukáš Roguľa 

42 Krúžok elektrotechnikov Bc. Ján Mihálik 

43 Enviromentálny krúžok Bc. Pavol Šinaľ 

44 Autodiagnostika Mgr. Marián Tomčo 

45 Príprava na SOČ Ing. Ján Rondzík 

46 Miš-Maš Mgr. Pavol Dziak 

47 Krúžok elektrotechnikov Bc. Milan Tokarčík 

Závery a opatrenia /n, o, p/ 

a/ Oblasť vzdelávania a výuky 

- transformovať tradičnú školu na modernú,  
- zvyšovať vedomostnú úroveň žiakov – používaním moderných metód a prostriedkov vo vyučovaní, 
projektovým vyučovaním, 
- posilňovať tvorivú prácu žiakov – tvorba projektov, predmetové olympiády, súťaže, SOČ a pod., 
- pokračovať v projekte Erassmu+  a rozvíjať kontakty so zahraničnými školami, 
- udržiavať a rozvíjať školské tradície, 
- organizovať metodické dni, 
- aktivizovať študentskú radu, vydávať naďalej školský časopis, 
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- posilňovať výchovnosť vyučovania, 
- podporovať vyučovacie stratégie, metódy a postupy založené na skúsenosti a prepojenia so životom , 
- organizovať exkurzie, poznávacie zájazdy, terénne vyučovanie,  
- operatívne a preventívne riešiť negatívne správanie žiakov ako je arogantné správanie, agresivita, 
vulgárne vyjadrovanie, vandalizmus, šikanovanie, rasizmus, fajčenie, znečisťovanie prostredia, 
- ako prierezové témy riešiť masmediálnu výchovu, výchovu k ľudským právam, ekológiu,  
- využívať účinné nástroje na predchádzanie problémového správania sa žiakov, zníženia absencie.  
 
b/ Oblasť personálnej práce 
- podporovať odborný rast zamestnancov, 
- zlepšovať pracovné prostredie, 
- dôsledne vyberať zamestnancov na voľné miesta, 
- organizovať metodické dni k aktuálnym problémom, 
- stmeľovať  pracovné kolektívy,  
- zlepšiť informačný servis pre zamestnancov. 
 
c/ Materiálno-technické podmienky výuky 
- zriadiť ďalšie multimediálne pracovisko,  
- inštalovať PC aspoň v 2 špecializovaných učebniach,  
- priebežne dopĺňať učebné pomôcky pre všetky predmety. 
 
d/ Organizácia a riadenie, ekonomika 
- inovovať vnútorné predpisy (pracovný poriadok, vnútorný režim školy a pod/, 
- posilňovať imidž školy (popularizácia školy v regionálnej tlači organizovaním rôznych aktivít), 
- efektívne využívať finančné prostriedky školy. 

V Bardejove, 26. september 2018 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 27.09.2018 
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Správu vypracovali: 
 
   Ing. Peter Dulenčin, PhD. – riaditeľ SŠ 
             PhDr. Elena Friedrichová – zástupca riad. SŠ 
             Ing. Ján Židzik – zástupca riaditeľa SŠ 
             Bc. Jozef Hudák, zástupca riaditeľa  úseku TEČ 

   Mária Šoltésová 
 
 
 
Správa je vypracovaná v zmysle: 
 

1. Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z.z. zo 16. 12. 2005 o štruktúre a obsahu správ a výchovno-
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 

2. Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z.z. 
3. Koncepcie rozvoja školy  
4. Plánu hlavných úloh školy na školský rok 2017/18 
5. Správ o činnosti PK za školský rok 2017/18 
6. Správy výchovného poradcu za školský rok 2017/18 
7. Vyhodnotenia výchovno-vzdelávacieho procesu za šk. rok 2017/18 
8. Závierky o hospodárení školy za rok 2017 
9. Zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 
 
 
 
 

         Ing. Peter Dulenčin, PhD. 
                                                    - riaditeľ SŠ - 

 
 
 
 
 
 
Príloha č.1: 
 

Vyjadrenie Rady školy pri Spojenej škole Juraja Henischa, Slovenská 5 v Bardejove              
 
                                               
 
Príloha č. 2: 

 
1. Výkaz k správe o hospodárení za rok 2016 Spojená škola Juraja Henischa 
2. Komentár výkazu k správe o hospodárení za rok 2016  
3. Súvaha Uc ROPO SFOV 1 – 01 za Spojenú školu Juraja Henischa k 31.12.2016 
4. Výkaz ziskov a strát Uc ROPO SFOV 2- 01 za Spojenú školu Juraja Henischa k 31.12.2016 
5. Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu FIN 1-12 k 31. 12. 2016 
6. Finančný výkaz o stave bankových účtov    FIN 6-04 k 31. 12. 2016                                               
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Vyjadrenie Rady školy pri Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove 
 
 

Vyjadrenie k správe 

 
 

     Rada školy pri Spojenej škole Juraja Henischa, Slovenská 5 v Bardejove na svojom zasadnutí  
 

dňa 11. 10. 2018 
 

  
 

prerokovala správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach na organizačnej 
zložke Stredná odborná škola polytechnická Spojenej školy Juraja Henischa  v Bardejove za školský rok 
20017/2018. 
     
 Rada školy nemá výhrady k predloženej správe. 
 
 
 
V Bardejove 11. 10. 2018 
 
 
 
 
 

                                                                                   
                         Mgr. Viera Slančová                                                                             
                         predseda Rady školy  

 

 


